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Kaikuu-hankkeen 
käsikirja
Kaikuu-hanketta ei olisi ilman yleisöä. Tämän kirjan kuvissa 
esiintyvät Ateneumin Kaikuu-kierroksille osallistuneiden 
Helsingin aikuisopiston Nuorisotakuu- ja Toiminnallinen-
ryhmien opiskelijat. 
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Aluksi
Käsissäsi on Kaikuu-hankkeen käsikirja. Ateneumin taidemuseo (Kansallis-
galleria) sai vuosille 2019–2021 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen, 
jolla toteutimme hankkeen nimeltä ”Kaikuu – suomea Ateneumissa”. Edellytyk-
senä rahoitukselle oli, että hanke jalkautetaan valtakunnallisesti museokentälle. 
Juuri siitä tässä julkaisussa on kysymys. Julkaisu on vapaasti ladattavissa ja 
tulostettavissa. Julkaisun lisäksi Kaikuu-hanke järjestää syksyllä 2021 useita 
verkko- ja lähikoulutuksia sekä loppuseminaarin. Kaikuu-opastukset myös 
konseptoidaan Ateneumiin omaksi palvelutuotteekseen.

Ateneumin Kaikuu-tiimiin kuuluivat kaksi osa-aikaista (50 % työaika) hanke-
tuottajaa, kaksi museo-opasta ja hankkeen vetäjänä toiminut yleisötyöpäällikkö. 
Tiimi oli kiinteä osa museon toimintaa ja sen kotipaikka oli yleisötyön tiimissä. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotinen avustus kattoi 95 % Kaikuun 
kuluista.

Kaikuu-hankkeen pilottimuseoina toimivat vuonna 2021 Aineen taidemuseo, 
Seinäjoen museot sekä Seinäjoen taidehalli. Yhdessä pilottimuseoiden kanssa 
Kaikuu-hankkeessa tehtiin kehitystyötä opastoiminnan vahvistamiseksi ja 
testattiin Kaikuu-menetelmien soveltuvuutta erilaisille kävijäryhmille.

Kaikuu on museoalan sosiaalisen osallisuuden hanke, joka keskittyy erityisesti 
kielellisen osallisuuden vahvistamiseen ja opastoiminnan kehittämiseen. Hanke
on toteutettu yhteistyössä Suomen museoliiton, Selkokeskuksen ja Helsingin
aikuisopiston kanssa.

Kaikuu syntyi tarpeesta kehittää opastamisen menetelmiä, joita Ateneumin 
taidemuseossa oli jo käytetty. Hanke mahdollisti museon yleisötyölle tilaisuuden 
syventyä sellaisten ryhmien kanssa toimimiseen, joiden palvelemiseen ja osallis-
tamiseen tarvittiin lisää ideoita.

Kaikuu-hankkeen tarkoituksena oli alkuun vahvistaa erityisesti vieraskielisten 
suomen kielen opiskelijoiden mahdollisuutta kokea taidemuseoympäristö omak-
seen. Koska valittu kohderyhmä vasta harjoitteli uutta kieltä, päätettiin selko-
kieli ottaa yhdeksi hankkeen kulmakivistä. Työskentelyhypoteesimme oli, että 
kävijöiden mahdollisuus sanoittaa omia kokemuksiaan voi vahvistua, kun mene-
telminä ovat selkokielisyys ja keskusteleva tapa opastaa. Vähitellen hankkeen 
puitteissa muotoutui konsepti, joka soveltuu käytettäväksi hyvin moninaisten 
ryhmien kanssa.
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Näin käytät tätä julkaisua
Tämä julkaisu on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa museoiden yleisötyön ja 
opastoiminnan kehittäminen. Julkaisu on tarkoitettu myös opettajille ja ryhmän-
ohjaajille, jotka tuovat omia ryhmiään museoon. Voit lukea julkaisun sellaisenaan 
tai perehtyä haluamassasi järjestyksessä niihin lukuihin, jotka koet itsellesi 
tarpeelliseksi.

Koska Kaikuu-hankkeen keskiössä on osallisuus, puhumme paljon kävijän koke-
muksesta. Toisaalta Kaikuu-hanke on ollut tärkeä oppimisprosessi koko museo-
organisaatiollemme. Kaikuu-konseptia voi siis tarkastella sekä kävijäkokemuksen 
että museon oppimisprosessin kautta.

Käsikirjan menetelmiä tai Ateneumin Kaikuu-kierroksen runkoa ei ole välttämättä 
tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan. Tarjolla on joukko ehdotuksia ja ideoita, 
joita jokainen voi soveltaa omalla tavallaan. Suunnitellessamme Kaikuu-
konseptia toivoimme, että se palvelisi parhaimmillaan kuin notkuva buffet-
pöytä: jokainen voi koota mieltymyksensä mukaisen annoksen oman ruoka-
halunsa mukaan. 

Symbolit

   Vinkkejä ja ideoita oman toiminnan kehittämiseen.
   

   Tehtäviä ja keskustelunaiheita pohdittavaksi. 
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Museossa työskentely tai museossa vierailulla käyminen
voi herättää paljon kysymyksiä. Jos alla olevat kysymykset
tuntuvat tutuilta tai toivoisit löytäväsi niihin vastauksen, 
Kaikuu on juuri sinua varten!

Museotyöntekijä
� Miksi museomme on olemassa?
�  Kuka käy meillä ja kuka ei? Miksi?
�  Kuinka voisimme saada lisää kävijöitä, jotka palaavat uudelleen?
�  Mikä on parasta, mitä voisimme yleisöillemme tarjota?
�  Haluaisimmeko olla aktiivisempi yhteiskunnallinen toimija?
�  Voiko museomme vaikuttaa (tehdä maailmasta hieman paremman)?
�  Olemmeko kävijöillemme merkityksellinen paikka?
�  Miten meillä koettava sisältö voisi koskettaa kävijöitä?
�  Miksi puhumme yhä erityisryhmistä vai voisiko kaikki olla erityistä?
�  Tiedämmekö, mitä kävijät museostamme ajattelevat?
�  Emmehän vahingossa syrji tai loukkaa?

Ryhmänohjaaja
�  Millaisin eri tavoin taidetta ja historiaa voisi lähestyä?
�  Miten museoon lähtemistä voisi helpottaa?
�  Mikä tekisi museosta ryhmälleni kiinnostavan?
�  Suhtaudutaanhan meihin hyvin siellä?
�  Mitä jos olemme häiriöksi tai tulee sellainen olo, että 
 teemme jotain väärällä tavalla?
�  Mitä jos museossa käytetään vaikeaa kieltä?
�  Entä jos meille tuleekin tylsää?
�  Mitä jos kaikki ryhmäläiset eivät osallistukaan keskusteluun?
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Kaikuu kävijäkokemuksena
Kaikuu on käyttäjälähtöinen konsepti ryhmille, jotka tarvitsevat museokäynnin 
tueksi helpotettua suomen kieltä. Kaikuun keskiössä on voimauttavan kävijä-
kokemuksen tuottaminen osallistavan keskustelun avulla.

Osallistavan kävijäkokemuksen luomiseen on tässä julkaisussa koottuna erilaisia 
menetelmiä ja työkaluja, jotka Ateneumissa koettiin hyödyllisiksi. Lisäksi kävijä-
kokemukseen vaikuttavat konseptin suunnitteluprosessin käyttäjälähtöisyys ja 
kierroksen muoto.

Ateneumissa Kaikuu toteutettiin kolmiportaisena museovierailuohjelmana, 
jollainen pilotoitiin noin vuotta ennen hankkeen alkamista.

Vierailuohjelmamme aikana oppaamme tapasi jokaisen ryhmän koululla ennen 
museovierailuja, minkä jälkeen kukin ryhmä vieraili Ateneumissa kahdesti. 
Näin saatiin aikaan jatkuvuutta sekä rakennettiin luottamusta ryhmän ja oppaan 
kesken. Kehitimme konseptiamme palautteen pohjalta koko hankkeen ajan.

Kun suunnittelet omaa projektiasi, löydät ideoita ja menetelmiä 
kävijäkokemuksen luomiseen täältä:
Käyttäjälähtöinen suunnittelu s. 12.
Oppaan työn kehittäminen s. 17.
Kierroksilla käytetyt menetelmät s. 30.
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Kaikuu museon 
sisäisenä prosessina
Se, mikä näyttäytyy yleisöille merkityksellisenä kokemuksena, vaatii usein paljon 
museon sisäistä kehitystyötä.

Ateneumissa Kaikuu tarjosi aikaa keskusteluille, erilaisten näkemysten törmäyt-
tämiselle ja uusien työskentelymenetelmien käyttöönotolle. Kaikuu-hankkeen 
ajatukset ovatkin levinneet yleisötyöstä myös museon markkinointi- ja viestintä-
tiimiin, kuraattoreille, asiakaspalveluun ja aina johtoryhmään asti.

Yksi merkittävimmistä Kaikuu-hankkeen laukaisemista kehityssuunnista oli 
Antirasistinen Ateneum -työryhmän perustaminen. Kaikuu-hankkeen aikana 
tulimme museona hyvin tietoiseksi valkoisuuteemme liittyvästä problematiikasta. 
Ymmärsimme, kuinka vahvasti rasismi on kiinnittynyt suomalaisen yhteiskunnan 
rakenteisiin – ja kuinka museot voivat näitä rakenteita purkaa. Kaikuu-hankkeen 
jälkeen Ateneum jatkaa työskentelyään antirasistisen museotoiminnan kehittä-
miseksi niillä eväillä, joita se Kaikuu-hankkeen aikana sai.

Kun pohdit oman projektin edistämistä, löydät ajatuksia ja 
työkaluja prosessin vahvistamiseen täältä:
Oman Kaikuu-projektin kehittäminen s. 47.

Oli kivaa mennä museoon ja nauttia taiteesta. 
Oli hyödyllistä kertoa tauluista ihmisille. Se oli upea päivä 
nauttia ystävien kanssa, nauttia keskustelusta opettajan 
kanssa ja oppaan kanssa. Oli upea nähdä historian oppi-
kirjoista tuttuja maalauksia oikeassa koossa. Monet taulut 
tuo rauhallista ja hyvää tunnelmaa. Oppaan kanssa 
saimme hyvän vuoropuhelun, kun keskustelimme teoksista. 
Haluan mennä museoon uudestaan perheen kanssa ja 
kutsua myös serkun.

Helsingin aikuisopiston suomen kielen ryhmän 
yhteispalaute Ateneumille

‘‘
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Kävijät ensin
Kaikuu-konsepti perustuu osallisuuteen. Ollessaan osallinen 
ihminen tuntee, että hänen on mahdollista vaikuttaa ympäris-
töönsä ja toimia itselleen mielekkäällä tavalla. Osallisuus on 
myös kuulluksi ja nähdyksi tulemista.
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Osallisuus
Osallisuutta voi vahvistaa. Yksilö voi itse voimaantua vahvistamaan omaa 
osallisuuttaan kannustavien kokemusten kautta tai häntä ympäröivät ihmiset 
voivat tukea hänen osallisuuttaan. Tähän Kaikuu pyrkii: selkokielisten palve-
luiden kautta voidaan vahvistaa sellaisten henkilöiden osallisuutta, joille 
yleiskieli ja vaikeammat tekstilajit tuottavat haasteita. Kaikuu-hankkeessa 
taide ja historia eivät ole toiminnan päämääriä, vaan keinoja kohti osallisuutta!

Osallisuuden ja inkluusion edistäminen museossa
Museot eivät ole neutraaleja ympäristöjä, vaan niissä esitetyt esineet, taide ja 
historia perustuvat joihinkin vallitseviin arvoihin ja oletuksiin. Nämä arvot ja 
oletukset voivat olla poissulkevia. Tiedostamalla omat rajoitteensa museo voi 
työskennellä aktiivisesti sen eteen, että yhä useammat ihmiset kokevat kuulu-
vansa museon esittämään ihmiskuvaan (= inkluusio) ja tietävät voivansa osallistua 
museon toimintaan ja ajatusten vaihtoon (= osallisuus).

Joskus inkluusion ja osallisuuden edistäminen vaativat museolta paljon aikaa, 
rahaa ja työntekijöiden koulutusta. Joskus pelkkä omien sisäistettyjen asentei-
den tiedostaminen riittää tarvittavaan muutokseen. Ihmisarvojen edistämisessä 
jokainen askel on tärkeä.

Inkluusiota ja osallisuutta pohtiessasi voit aloittaa kysymällä:
�  Mitkä asiat tekevät museostamme turvallisen paikan lhbtiq+ -ihmisille?
�  Onko museossamme ja tapahtumissamme voimakkaita aistiärsykkeitä 
 (kirkkaat valot, kovia ääniä, voimakkaita tuoksuja)?
�  Onko museomme tekstejä helppo ymmärtää?
�  Kuinka kerromme ihmisille, jos museossamme on esillä jotakin, joka 
 saattaa järkyttää?
�  Pääseekö museoon itsenäisesti pyörätuolissa tai vaikka ei kykenisi 
 käyttämään käsiään?
�  Millaisia elämyksiä on tarjolla näkörajoitteisille ja sokeille kävijöille?
�  Kuinka museomme on purkanut rakenteellista rasismia?
�  Miten olemme huomioineet ihmisten erilaiset ikävaiheet ja elämäntilanteet 
 (esim. voiko museossamme imettää vauvaa? Onko museossa helppoa edetä
 levähdyspaikalta toiselle?

Mietitkö, miten näihin kysymyksiin voisi vastata? 
Lähdeluettelossamme on paljon lukuvinkkejä, katso sivulle 64. 



12

Käyttäjälähtöisyys
Perinteinen käyttäjätestaus alkaa yleensä silloin, kun tuote on jo valmis. Saadun 
palautteen perusteella voidaan tehdä muutoksia ja valmis tuote voi olla käyttäjää 
miellyttävä. Tällöin tuotteen suunnittelu ei kuitenkaan ole ollut käyttäjälähtöistä.

Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa käyttäjä otetaan mukaan alusta alkaen. 
Tämä voi tarkoittaa monenlaisia asioita. Kaikkein avoimimmassa mallissa käyttäjät 
itse suunnittelevat ja tuottavat haluamansa palvelun ja museo tarjoaa ainoastaan 
tilat ja välineet. Suljetummissa malleissa kävijät voivat osallistua suunnitteluun 
erilaisten kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen avulla. Tärkeintä on käyttäjien 
asettaminen etusijalle ja heidän tarpeidensa, halujensa ja ideoidensa huomioi-
minen koko prosessin ajan.

Ateneumissa hankkeen suunnittelu ja ideointi alkoi yleisötyövetoisesti. Varsinaiset
loppukäyttäjät eivät vielä olleet mukana suunnittelussa. Vaikka monet ideat 
syntyivätkin yleisön tarpeiden havainnoinnista ja kyvystä eläytyä yleisön asemaan, 
ideatasolla Kaikuu on alun perin Ateneumin yleisötyön ammattilaisten ideasta 
syntynyt hanke.

Kaikuu-hankkeen kävijätestaus alkoi jo vuonna 2018. Silloin järjestettiin ensim-
mäiset pilottiopastukset, joista myös kerättiin palautetta. Käyttäjien antamat 
kehitysideat olivat edellytys hankesuunnitelman tekemiselle ja yksi rahoituksen 
saamista edistänyt askel.

Mieti, milloin ja miten haluaisit omassa projektissasi aloittaa kävijälähtöisyyden 
toteuttamisen? Kutsutko loppukäyttäjät ideoimaan kanssasi vai tarjoatko heille 
testattavaksi jotakin valmista ideaa?

Keinoja kävijöiden 
mukaan ottamiseksi
Tässä on esiteltynä muutamia tapoja kävijöiden mukaan ottamiseksi suunnittelu-
prosessissa.

Pilotit
Pilotointi on hyvä tapa testata konseptia käytännössä. Pilotti on kenraaliharjoitus, 
joka tuottaa tietoa siitä, kuinka konsepti toimii tositilanteessa. Parhaat tulokset 
saadaan, kun palaute kerätään heti, jolloin kokemus on vielä tuoreena mielessä. 
Moni Kaikuun oivalluksista syntyi jo pilotoinnin aikana.

Havainnointi
Havainnointi tuottaa tietoa kävijöiden tavasta käyttää tilaa, puhua ja ilmaista 
itseään. Käyttäjiä voi havainnoida monella tapaa. Museossa työntekijä voi 
”soluttautua” osaksi opastettua kierrosta ja tehdä havaintoja yleisön reaktioista. 
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Millaiset asiat herättävät keskustelua, mikä naurattaa, mikä saa ihmiset ottamaan 
kännykkänsä esiin ja ottamaan valokuvan?

Käyttäjiä voi havainnoida myös heille tutummassa toimintaympäristössä. Jos käyt-
täjät ovat esimerkiksi koululaisia, museosta voi tehdä vierailun koululle. Tuntien 
seuraaminen, koululaisten kanssa jutustelu ja heidän keskinäisen kommunikoin-
tinsa tarkastelu saattavat avata uusia näkymiä siihen, mitä museo voisi heille tarjota.

Kaikuun hanketuottajat osallistuivat Helsingin aikuisopiston suomen kielen tun-
neille. Näin tutustuttiin opiskelijoiden ja opettajien käyttämään kieleen, puheen 
rytmiin ja vuorovaikutukseen ja saatiin rakennuspalikoita Kaikuu-kierroksille.

Kävijähaastattelut
Kävijähaastattelu on hyvä ja perinteikäs tapa kerätä väljää ja laajaa palautetta, jos 
ei etsitä vastausta mihinkään tarkkaan kysymykseen. Haastattelut voivat tarjota 
uusia ideoita ja näkökulmia koko konseptiin.

Kaikuu-hankkeessa haastattelimme suomen kielen opettajia oppituntien yhtey-
dessä, samoin jokaisen Kaikuu-vierailun päätteeksi. Näin saimme kuulla opetta-
jien tekemistä havainnoista ja ideoista ja saimme suoraa palautetta opastustyöstä.

Kyselyt
Kyselyillä etsitään ratkaisua tai vastausta täsmällisiin kysymyksiin. Ne toimivat 
silloin, kun jo tiedetään, mitä halutaan kehittää, mutta ei vielä, miten ja mihin 
suuntaan. Kysymykset kannattaa miettiä tarkasti, sillä joskus ne saattavat ohjata 
vastaajia liikaa.

Kaikuu-vierailujen päätteeksi osallistujilta kerättiin palautetta. Tärkeää on miettiä 
myös minkälaisessa tilanteessa kyselyyn vastataan. Suomen kielen opettajat aut-
toivat meitä kysymysten muotoilussa. He myös auttoivat opiskelijoita täyttämään 
lomakkeen koululla kirjoittamalla esimerkkilauseita taululle. Toisinaan opettajan 
esimerkkilauseet löytyivät useista ryhmän vastauksista.

Oppilaiden lisäksi kirjallista palautetta kerättiin myös opettajilta. Vertailemalla 
molempien ryhmien vastauksia kykenimme kehittämään konseptiamme siten, 
että se vastasi mahdollisimman hyvin sekä opettajien että opiskelijoiden toiveita.

Opiskelijoilta kysyttiin: 
Opas tuli kouluun:  Minä olin Ateneumissa:
Mikä oli kivaa (+)?  Mikä oli kivaa (+)?
Oliko jokin tylsää (-)? Oliko jokin tylsää (-)?
Mitä haluan tehdä uudestaan (+)? Mitä haluan tehdä uudestaan (+)?

Opettajille lähetettiin sähköpostilla kysymyksiä vierailujen päätteeksi:
Mikä toimi Kaikuu-vierailuilla erityisen hyvin?; Mitä olisitte kaivanneet lisää?;
Yllättikö jokin asia?; Oliko jotakin liikaa tai ylimääräistä?; Muita terveisiä?
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Yhteiskehittäminen
Erilaisilla yhteiskehittämisen tavoilla voi viedä eteenpäin niitä hyviä asioita, joita 
palautteet, kyselyt ja haastattelut ovat tuoneet esiin. Yhteiskehittämistä yksin-
kertaisimmillaan on ihmisten tuominen saman pöydän ääreen hyvin ohjatun 
keskustelun merkeissä.

Järjestimme kevät- ja syyskauden Kaikuu-vierailujen lopuksi virtuaalitapaamiset 
hankkeeseen osallistuneiden opettajien ja Ateneumin Kaikuu-tiimin kesken. 
Etsimme yhdessä toimivia käytäntöjä ja konkreettisia kehitysehdotuksia saamam-
me palautteen ja havaitsemiemme tarpeiden pohjalta. Näin löysimme yhdessä 
ratkaisuja, jotka vastaavat kaikkien tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kohderyhmän valinta
Kaikuu-kierroksen lähtökohta on tarjota paras mahdollinen kokemus kävijöille, 
joilla on jokin tai joitakin erityistarpeita. Vaikka ihmiset edustavat useita eri 
identiteettejä ja ihmisryhmiä samanaikaisesti, kierroksen suunnittelua helpottaa, 
jos ensin haarukoi jonkin selkeän ryhmän, joille kierrosta suunnittelee.

Kun kierroksen idea on todettu hyväksi ja se toimii valitulle kohderyhmälle, 
voi menetelmää muokkaamalla ja kielen käytön tasoa varioimalla tarjota samaa 
kierrosta laajemmalle kävijäjoukolle.

Kun aloitat suunnittelun, pohdi millaisille ryhmille 
haluaisit Kaikuu-kierroksen tarjota:
�  Onko meillä jo jokin tuttu kohderyhmä, jolle haluaisimme tarjota jotakin uutta?
�  Haluammeko tavoittaa kohderyhmän, joka ei ennen ole käynyt museossamme?

Ideoita mahdollisiksi Kaikuu-kohderyhmiksi
�  Vieraskieliset
�  Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
�  Muistisairaat
�  Neuroerityiset henkilöt kuten autismikirjon ihmiset tai henkilöt, joilla on ADHD
�  Erilaiset oppijat (esim. lukihäiriö)

Asiakas vai kohderyhmä
Palvelun asiakas ei aina ole sama kuin kohderyhmä. Asiakas on se, joka kierrok-
sen tilaa ja maksaa, kohderyhmä se, joka kierrokselle tulee. Kierros on kuitenkin 
viisasta suunnitella siten, että kumpikin osapuoli on tyytyväinen lopputulokseen. 
Mitä useammalla taholla on odotuksia kierrosta kohtaan, sitä tarkemmin eri 
osapuolia on kuunneltava.
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Mieti:
�  Kenen on saatava eniten irti kierroksen sisällöstä? (esim. koululaiset)
�  Kuka muu hyötyy kierroksen sisällöistä? (esim. opettajat)
�  Kuka maksaa ryhmän vierailun museossa? (esim. vanhempainyhdistys)
�  Eroavatko näiden tahojen tarpeet ja halut toisistaan? 
�  Entä onko jotakin yhteistä, mikä palvelisi kaikkia tahoja? 

Tietääkö kävijä mitä tarvitsee?
Monille ihmisille museot eivät ole tuttuja ympäristöjä. Silloin heidän saattaa olla 
vaikeaa kertoa, mitä he oikeastaan vierailulta haluavat – tai he eivät osaa haluta 
mitään. Toiveet voivat kohdistua myös perusasioihin kuten jonkin tietyn teoksen 
näkemiseen tai tarinan kuulemiseen. Tällaisia toiveita on hyvä kunnioittaa.

Kokeneiden museokävijöiden on helppo kertoa, mitä he museoilta odottavat. 
Kokeneisuus usein myös nostaa rimaa: Halutaan kokea jotakin enemmän. Lisäksi 
museoammattilaisilla itsellään saattaa olla paljon ideoita aivan uudenlaisista 
museopalveluista, joita he haluaisivat päästä toteuttamaan.

Jos ryhmä on kuitenkin tulossa museoon ensimmäisiä kertoja elämässään, on 
hyvä jäädä hetkeksi pohtimaan, kenen tarpeita tekeillä oleva hanke itse asiassa 
palvelee? Käyttäjää vai museon työntekijöiden kokeilunhalua ja kunnianhimoa? 
Entä voisiko tekeillä oleva palvelu vastata kumpaankin tarpeeseen ja miten se 
onnistuisi?

Kuvittele itsesi vierailemassa ensimmäistä kertaa jossakin museossa. 
Mitä haluaisit silloin tehdä ja tietää?
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‘‘Opastyö
Asiakkailtakin vaaditaan näkökulmamuutosta, ettei opastus 
ole niin, että opas kertoo ja asiakas kuuntelee. Tehdään asioita 
toisin kuin on totuttu. Uskon, että tämä ei ole mikään ongelma, 
museoiden oppaat ovat kuitenkin ammattitaitoista porukkaa. 

Sanna Kattelus 
Seinäjoen museot
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Opastyön kehittäminen
Kaikuu-hanke on merkittävältä osin museo-oppaiden työn kehityshanke – 
onhan kaiken keskiössä oppaan ja ryhmän välinen vuorovaikutus. Koska opas 
pyrkii siirtämään puheen ja keskustelun ryhmäläisten haltuun, myös oppaan 
valta-asema muuttuu. Kaikuu-kierroksilla opas on vuorovaikutuksellinen, 
läsnä oleva kanssakulkija, joka tukee, rohkaisee ja mahdollistaa moniäänisiä 
keskusteluja.

Uusi ote opastamiseen
Kaikuu-kierrosten keskeinen ajatus on antaa valtaa ryhmälle. Opas seuraa ja 
kuuntelee ryhmää ja tarttuu ryhmäläisten ideoihin.

Myös teosten ja esineiden tarkastelu poikkeaa Kaikuu-kierroksella siitä, mihin 
olemme ehkä museo-opastuksilla tottuneet. Opas ei ensisijaisesti kerro taide-
teoksesta tai esineestä, vaan fasilitoi siitä syntyvää keskustelua. Keskustelu saa 
edetä käsittelemään aiheita, joista ryhmä haluaa puhua. Tärkeintä oppaalle on 
olla valmis heittäytymään keskusteluun ja ohjaamaan sitä hienovaraisesti sen 
mukaan, millaisia ajatuksia ryhmästä nousee.

Kaikuu-oppaalta vaaditaankin siis valmiutta kuunnella, hyvää keskittymistä 
ryhmiin, sekä kykyä ottaa vastaan erilaisia tilanteita. Tässä osassa julkaisua 
käsittelemme yleisesti sellaisia tilanteita, joihin Kaikuu-oppaan on hyvä valmis-
tautua. Valmistautumalla erilaisiin kohtaamisiin joustavuus lisääntyy. Siten 
kierroksista on mahdollisuus tulla miellyttävämpiä ja innostavampia myös 
oppaalle.

Ideoita keskustelun fasilitointiin ja osallistaviin menetelmiin 
löydät täältä: s. 30–43.

Jos opastat ryhmiä, pohdi:
�  Millaisia omia vahvuuksiasi voisit hyödyntää enemmän oppaana?
�  Missä asioissa haluaisit oppaana kehittyä?
�  Onko sinulla ollut jokin erityisen hieno kokemus oppaana tai 
	opastukselle osallistujana?
�  Mikä teki opastuksesta onnistuneen?
�  Mitä voisit ammentaa kokemuksestasi seuraavilla opastuksillasi? 
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Yleisön tunteiden kohtaaminen
Oppaan ja ryhmän välisissä keskusteluissa voi nousta esiin myös yllättäviä asioita. 
Joskus opastuksille osallistuvat tahtovat puhua asioista, joita opas ei ole osannut 
ennakoida. Kun ihmiset haluavat puhua sodasta, menetyksestä, kuolemasta tai 
väkivallasta, voi tilanne tuntua tukalalta.

Susanna Liukkonen on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan pelottavien aiheiden 
käsittelyä kuvataideopetuksessa: Museot käsittelevät elämän suuria aiheita, myös 
epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa, jotka puolestaan nivoutuvat historiaan ja 
nykypäivään. Taideteokset ja esineet voivat siksi herättää voimakkaita tunteita, 
esimerkiksi surua tai häpeää.

Kiinnostavimmat ja eniten keskustelua herättävät teokset ovat usein myös risti-
riitaisimpia. Museokäynnit voivat olla sopiva paikka moninaisten ja myös haasta-
viksi koettujen aiheiden kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tärkeää kuitenkin on, että 
kaikki tuntevat olevansa turvassa.

Myös Ateneumissa vuonna 2020 esillä olleet teokset herättivät keskustelua 
pakolaisuudesta, sodasta ja kuolemasta. Ensin pohdimme, voisiko vaikeita 
teemoja ja niiden aiheuttamia tunteita jotenkin vältellä Kaikuu-kierroksilla. 
Hankkeen edetessä kuitenkin ymmärsimme, että nämä olivat aiheita, joista 
osallistujat todella halusivat puhua. Päätimme lakata puhumasta vaikeista 
aiheista, sillä jos jotakin, esiin nousseet aiheet olivat ryhmäläisille tärkeitä.

Pohdi:
�  Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?
�  Kuinka haluaisit puhua niistä ja kenelle?
�  Millaisista aiheista puhuminen tuntuu vaikealta?
�  Kuinka haluaisit niistä puhuttavan?
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Turvallisemman tilan periaatteet
Turvallisemmilla tiloilla tarkoitetaan yhteisöllistä pyrkimystä luoda 
käytäntöjä, joiden avulla ihmiset voivat kokea olonsa turvalliseksi erilaisissa
tiloissa ja tapahtumissa. Turvallisempien tilojen ajatus on lähtöisin osa- 
ja alakulttuureista. Yhteisesti sovittujen käytäntöjen avulla on haluttu 
varmistaa, että kaikki tapahtumiin osallistujat voivat saapua paikalle 
omana itsenään ilman pelkoa väkivallasta, pois sulkevasta käytöksestä 
tai muusta henkilöön kohdistuvasta syrjimisestä.

Usein turvallisempien tilojen ohjeistuksiin liittyvät myös sisältövaroitukset, 
mikäli tapahtumissa tai tiloissa käsitellään aiheita, joihin voi liittyä trau-
maattisia tai ahdistavia kokemuksia. Tällaisia aiheita voivat olla esimerkiksi 
väkivalta tai seksuaalinen ahdistelu.

Jokainen organisaatio voi olla mukana luomassa turvallisempia tiloja. 
Pohjimmiltaan kyse on yrityksestä ottaa vastuuta hankalista tilanteista ja 
mahdollisuutta reflektoida ristiriitoja sen sijaan, että ikäviä tilanteita vain 
siedettäisiin. Koska hankalia tilanteita ja vahinkoja ei kuitenkaan koskaan 
voida täysin välttää, liittyy turvallisempien tilojen ajatukseen myös oppi-
misen ja oman toiminnan kehittämisen vastuu.

Parhaimmillaan turvallisempien tilojen periaatteiden määrittely on mille 
tahansa organisaatiolle hyvä lähtökohta oman toimintansa vastuullisuuden 
kehittämiseen. Turvallisempien tilojen periaatteiden luominen auttaa 
havaitsemaan, että yhteiskunnassamme on edelleen ryhmiä, jotka koh-
taavat arjessaan syrjintää ja väkivaltaa. Turvallisempien tilojen määrittely 
on hyvä alku kaikkien tasavertaiselle huomioimiselle.
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Kulttuurisensitiivisyys
Kulttuurisensitiivisyydellä tarkoitetaan halua, herkkyyttä ja taitoja kohdata eri 
taustoista tulevia ihmisiä. Lähtökohtana on positiivinen ja kiinnostunut suhtau-
tuminen muihin ihmisiin, heidän tarpeisiinsa ja tapoihinsa.

Kulttuurisensitiiviset palvelut eivät tarkoita erillisten palveluiden luomista 
kaikille kohderyhmille, vaan palveluita, jotka ovat luonteeltaan joustavia ja 
helposti mukautuvia.

Kulttuurisensitiivisyyttä ei kuitenkaan ole ajatus siitä, että kaikki ihmiset ja 
kulttuurit ovat pohjimmiltaan samanlaisia, vaan ennemmin kyky havaita omat 
ennakko-oletuksensa ja kyky ottaa huomioon erilaisia näkökulmia.

Tässä muutamia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
kokoamia vinkkejä sensitiiviseen kohtaamiseen:
� Kunnioita erilaisuutta.
� Huomioi toisen elämänkokemukset ja vahvuudet.
�  Pohdi oman kulttuuritaustasi vaikutusta ja merkitystä 
    itsellesi ja asenteisiisi.
� Kysy toiselta hänen omista tavoistaan ja arvoistaan oletusten 
    ja yleistysten sijaan (mutta älä vaadi vastauksia).
� Kohtaa toinen yksilönä, älä toisen kulttuurin edustajana.
� Huomioi yksilölliset tarpeet.
�  Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan kulttuuritulkkeja.

Vähemmistön edustajien 
kohtaaminen kierroksilla

Vähemmistöistä kerrotaan usein traagisesti värittyneesti. Tämä saattaa vaikuttaa
myös tapaamme kohdata vähemmistöjen edustajia. Jokainen yksilö on oman 
elämänsä aktiivinen toimija, joten älä suhtaudu toiseen uhrina. Joskus on myös 
vaikeaa havaita sitä, että ihmisen identiteetti on usean asian summa: Ihminen, 
jonka itse määritämme tiettyyn vähemmistöön kuuluvaksi, saattaa itse määri-
tellä itsensä aivan toisella tapaa.
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Omien ennakkoasenteiden
kohtaaminen
Joskus reaktioihimme vaikuttavat sisäistetyt asenteet ja ennakkoluulot. 
Koska monet asenteet ovat kulttuurisia, emme välttämättä huomaa niitä 
itsessämme. Joskus on hyvä jäädä hetkeksi pohtimaan, mitä omien tunteiden 
tai reaktioiden alla piilee.

Ennen opastusta mieti ensin rauhassa omia ajatuksiasi 
ja pohdi mistä ne tulevat:
�  Tuntuuko jokin asia haastavalta? Miksi?
�  Onko minulla ennakkoajatuksia kohtaamistani ryhmistä?
�  Mistä ennakkoajatukset kumpuavat?

Opastuksia voi lähestyä myös ajatellen:
�  Mikä on aihe, joka yhdistää toisilleen tuntemattomia ihmisiä?
�  Mitä yhteistä voimme löytää?
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Yllättäviin tilanteisiin 
varautuminen
Moniin yllättäviin tilanteisiin voi varautua ennalta. Tässä muutamia keinoja, jotka 
olemme Ateneumissa kokeneet hyödyllisiksi:

Vaikeat kysymykset
Joskus asioihin ei ole helppoja vastauksia. Oppaalla ei myöskään tarvitse olla 
vastausta kaikkiin kysymyksiin. On hyvä olla rehellinen ja sanoa, jos ei osaa 
vastata. Tilanteesta voi virittää myös keskustelun: kenties muilla osallistujilla on 
hyviä ajatuksia aiheeseen liittyen. Opas voi myös todeta, että otetaan asiasta 
yhdessä selvää. Yhteinen tiedonhaku voi olla hauska osa opastusta!

Provokaatiot
Provokatiivisiin reaktioihin ja kommentteihin kannattaa suhtautua kuten mihin 
tahansa kommenttiin. Taustalla voi olla aito tarve puhua aiheesta. Opas voi kysyä, 
onko kommentoijalla kenties joku huono kokemus asiasta. Hyviä apukysymys on 
esimerkiksi: ”Mikä tässä tilanteessa / teoksessa sai sinut sanomaan noin?” 
Kysymykseen vastaaminen voi auttaa sanoittamaan tunteita, joihin reaktio liittyy.
Jos provokaation esittäjä ei halua vastata, on hyvä antaa hänen olla omassa 
rauhassaan haluamansa ajan. Joskus oppaan vilpitön kiinnostus voi tuntua myös 
vaikealta ottaa vastaan, jos taustalla on paljon aiempia ohitetuksi tulemisen 
kokemuksia.

Yllättävät kommentit
Yllättäviin kommentteihin sopii hyvin sama apukysymys kuin provokaatioihin. 
Joskus ryhmäläiset saattavat haluta kertoa myös hyvin henkilökohtaisista 
aiheista kuten läheisen menetyksestä. Tällöin ymmärtävä, myötätuntoinen ele 
tai kommentti kuten ”olen pahoillani” on tärkeä. Usein riittävä reaktio on 
kiittää ihmistä siitä, että hän on jakanut jotain henkilökohtaista kanssamme: 
”Kiitos että kerroit”.

Henkilökohtaiset kysymykset
Oppaalla on oikeus omiin rajoihinsa. Oppaan ei tarvitse vastata henkilökohtaisiin 
kysymyksiin, jotka koskevat häntä itseään. Tällöin riittää, että selittää ryhmälle 
aiheen olevan henkilökohtainen, eikä halua puhua siitä.

Hiljaisuus
Museokierroksilla syntyville keskusteluille on tärkeää antaa tilaa. Samalla tulee 
kuitenkin kunnioittaa sitä, että kaikki eivät halua osallistua keskusteluun. 
Myös kuunteleminen voi olla aktiivista, voimauttavaa toimintaa. Ryhmäläisten
hiljaisuutta ei siis kannata pelätä.
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Oppaan voimavarat
Tilanteiden henkilökohtaisuus ja spontaanius ovat Kaikuu-kohtaamisten ydin, 
mutta samalla ne vaativat oppaalta paljon. Kierrokset voivat olla henkisesti ja 
fyysisesti vaativia. Opasta voivat kuormittaa sekä aktiivisen läsnäolon vaatimat 
ponnistelut mutta myös esimerkiksi tilan huono akustiikka.

Oppaan on muistettava pitää huolta omasta jaksamisestaan. Ensisijaisesti 
kuitenkin työnantajalla on vastuu oppaittensa työhyvinvoinnista. On tärkeää, 
että kaikki työntekijät voivat luottamuksellisesti puhua asioista, jotka ovat 
jääneet kuormittamaan. Onhan oppaiden tiedossa kenen kanssa puhua, jos 
opastuksilla syntyy haasteellisia tilanteita?

Kaikuu-kierroksilla myös ryhmän opettaja tai ohjaaja on oppaan tukena. 
Hän tuntee oman ryhmänsä. Kontakti ryhmän opettajaan tai ohjaajaan tukee 
onnistunutta ja turvallista vierailua. 
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Moninaisuus ja osallisuus 
Kaikuu-kierroksilla 
– oppaan näkökulma 

Olen oppaana usein kokenut, että tarvitsen työkaluja moninaisuuden sekä 
osallistavuuden huomioimiseen ja toteuttamiseen, oli ryhmä millainen tahansa.

Yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin etuoikeuksiin sekä tasa-arvoon liittyvä 
keskustelu on tullut viime aikoina myös museoalalla ajankohtaiseksi. Olen itse
cis-sukupuolinen, valkoinen, vammaton ja länsimaalaista akateemista koulutusta
käyvä henkilö. Mietin joskus, onko oma asemani niin etuoikeutettu, etten olisi 
oikea henkilö jakamaan vinkkejä moninaisuudesta tai osallistamisesta.

Uskon, että myös monet muut oppaat saattavat pohtia samanlaisia kysymyksiä. 
Tämän takia museossa, jossa on Kaikuu-kierroksia, oppailla tulisi mielestäni olla 
matala kynnys ilmoittaa, jos he kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta. Heillä tulisi 
olla sellaiseen oikeus. Myös aktiivinen palautteen saaminen niin itse ryhmiltä, 
toisilta oppailta, tiimiltä kuin asiantuntijoiltakin on äärimmäisen tärkeää.

Itse olen urani aikana saanut olla mukana todella monessa asiantuntijakoulu-
tuksessa. Olen oppinut (ja opin koko ajan lisää!) tapoja, jolla mahdollistetaan 
taas vähän avoimempi, monimuotoisempi ja osallistavampi museovierailu. 
Hyödyllisiä ovat olleet koulutukset esimerkiksi selkokieleen, VTS-menetelmään, 
queer-opastuksiin, mindfullnessiin ja aistiharjoitteiden käyttöön.

Olen kokenut, että moninaisuuden ja osallisuuden toteutuminen Kaikuu-kierrok-
silla on lähtökohtaisesti todella haastavaa. Oppaan ammatti ja museoinstituutio 
itsessään ovat rakenteellisesti länsimaalaisen kulttuurin tuotoksia. Siksi oppaan 
pitää koko ajan muistaa purkaa yhteiskunnan normeja siitä, mitä opastuksen 
”tulisi” olla. Opas voi esimerkiksi osoittaa, että jo opastuksen peruslähtökohta,
jossa opas puhuu ja ryhmä kuuntelee, on normi, joka on mahdollista purkaa. 
Myös se, mitä ja miten opas puhuu kierroksella, on ratkaisevaa. Kieleen sisältyy 
paljon piilotettuja länsimaalaisia valtarakenteita.

Näkökulma
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Koen, että oman tiimin kanssa keskustelu, ryhmän kanssa yhdessä pohtiminen, 
asiantuntijoiden materiaalit ja koulutukset sekä valtarakenteiden purkaminen 
ovat olleet hyviä välineitä kehittyä oppaana.

Yhtä lailla tärkeää on kuitenkin myös rento, avoin ja ennakkoluuloton asenne. 
Se on merkittävin avain aidomman ja moninaisemman osallisuuden saavutta-
miseksi Kaikuu-kierroksella. Loppujen lopuksi olemme kaikki vain ihmisiä 
kokemassa taidetta yhdessä.

Annabel Kajetski
Opas
Ateneum

Olin aivan sanaton ja liikuttunut siitä, kuinka paljon 
tunnetta ja ilmaisuvoimaa kielellisesti opiskelijoiden 
esityksiin sisältyi. He todella ylittivät itsensä, ja uskon 
tämän johtuvan siitä, että oppaat olivat alusta asti niin 
kiinnostuneita heidän ajatuksistaan. Taide oli selvästi 
myös samaistuttava ja kiinnostava tapa puhua omista 
ajatuksista, muistoista ja kokemuksista. 

Sara Myllylä
opettaja, Helsingin aikuisopisto

‘‘
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‘‘
Kaikuu-ohjelma 
Ateneumissa
Aiomme jatkossakin ehdottaa yhteistyökumppaneillemme 
Kaikuu-konseptia esim. kerran vuodessa toteutettavaksi. 
Selkokieli, VTS ja parafraasit ovat tulleet jäädäkseen ja niitä 
aiomme oppia käyttämään paremmin! Keskustelukysymykset 
olivat aivan loistavia, niitä käytämme ja jalostamme lisää.

Virpi Kanniainen
Aineen taidemuseo, Tornio
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Avoimuus ennen kaikkea!
Kun suunnittelimme Kaikuu-kierroksia Ateneumiin, halusimme luoda mahdolli-
simman joustavan museovierailukonseptin, jota voi pienin muutoksin ja 
sovelluksin hyödyntää hyvin monenlaisten yleisöjen kanssa. Ateneumissa 
Kaikuu-kierroksia opastava Anna Pöppönen kokosi Kaikuun aineksia, joita 
voisi hänen mielestään hyödyntää millä tahansa opastuskierroksella.

Sydämellisyyden korostuminen ja lämmin tervetulleeksi toivottaminen. Kaikki 
haluavat tuntea olonsa tervetulleiksi. Lämmin vastaanotto madaltaa kynnystä 
astua museoon ja palata sinne uudelleen.

Omien ennakko-olettamusten kyseenalaistaminen. Kaikki ryhmät on hyvä 
kohdata avoimin mielin. On yhtä vahingollista olettaa, että ”kaikkihan nämä 
Gallen-Kallelan teokset tuntevat” kuin ”nämä ihmiset eivät varmaan ole Gallen-
Kallelasta kuulleetkaan”. Taideteoksia ja historian tapahtumia voi aina ihmetellä
yhdessä. Opas mukautuu tilanteeseen: Hän kertoo jotain, mitä ryhmä haluaa 
tietää, mutta myös kysyy ryhmältä avoimia kysymyksiä, kuten ”Mitä tämä 
Akseli Gallen-Kallelan teos saa teidät ajattelemaan?”

Avoimuus eri tulkinnoille. Kaikuu-kierroksilla oppaan tehtävä ei ole arvottaa 
kierroksille osallistuvien vastauksia. Kaikki tulkinnat ovat saman arvoisia, sillä 
ne ovat tulkitsijoilleen tärkeitä. Kun opas itse kertoo jotakin, on tärkeää muistaa 
painottaa, että teoksista tai museoesineistä voi silti löytää vielä paljon muutakin 
ajateltavaa.

Avoimuus dialogille. Kaikuu-kierroksilla tuetaan dialogia. Ei ole vaarallista, että 
ryhmäläiset ovat eri mieltä asioista. Opas voi tukea eri näkökulmia ja kertoa, 
että monet asiat ovat tulkinnanvaraisia ja että kaikilla on oikeus omiin kokemuk-
siinsa.

Yleismaailmalliset aiheet. Sellaiset voivat virittää keskustelua kaikkien ryhmien 
kanssa. Ruoka, tapakulttuuri, perhe, koti jne. ovat aiheita, joista saa aikaan 
keskustelua mitä moninaisimpien ryhmien kanssa. Aiheet, jotka koskettavat 
kaikkia ihmisiä usein myös herättävät eniten keskustelua, johon on helppoa 
osallistua. Yleismaailmalliset aiheet myös lisäävät osallisuutta. Kun keskustelua 
viedään pois historiallisista faktoista tai yksityiskohdista, opas samalla osoittaa, 
että keskusteluun voi osallistua vaikka ei tuntisi taidetta tai historiaa ennestään.

Oppaan roolin muutos. Tämä on keskeinen elementti kaikilla Kaikuu-kierroksilla. 
Opas kohtaa ryhmän kanssakulkijana, ei ensi sijassa historioitsijana tai taiteen 
tutkijana. Pyrkimys on pois oppaan hierarkkisesta roolista kohti tilannetta, jossa 
opas tarjoaa tarvittaessa apua keskusteluun, rohkaisee ja mahdollistaa.
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Ateneumin Kaikuu-ohjelma 
Ateneumissa Kaikuu muotoutui kolmiportaiseksi vierailuohjelmaksi, joka hyödynsi 
vapaata kiertämistä saleissa ja ryhmän omaehtoista liikkumista valitsemiensa 
teosten ääreltä toiselle. Lisäksi käyntiohjelmaan kuului oppaan vierailu koululla 
ennen ryhmän tuloa museoon.

Seuraavaksi esittelemme tarkemmin Ateneumin Kaikuu-mallia. 
Jos kaipaat ideoita oman käyntiohjelman muotoon ja rakenteeseen, vilkaise 
sivulle 48. Tämän julkaisun lopusta löydät myös tässä luvussa mainitut tulos-
tettavat keskustelukortit (Liite 3, s. 60–61), keskustelua virittäviä kysymyksiä 
Kaikuu-kierroksille (Liite 2, s. 58–59), sekä tehtäviä luovaan työskentelyyn 
(Liite 1, s. 54–57).

Opas vierailee koululla – luottamuksen rakentaminen
Ennen kuin ryhmäläiset saapuvat museoon, opas tapaa heidät koulussa. Koulu 
on ryhmälle tuttu ympäristö, jonne opas tulee tutustumaan opiskelijoihin.

Ensimmäisellä tapaamisella opas esittelee museon ja Kaikuu-vierailujen ohjelman.
Oppaalla on myös mukanaan kuvakortteja taideteoksista, joita ryhmä tulee 
näkemään museossa. Jokainen ryhmäläinen saa valita mieleisensä kuvakortin. 
Myös opas ja opettaja valitsevat kortin. Kun kaikilla on kortti, istuudutaan 
yhdessä piiriin ja kukin kertoo muille, mikä kuvassa innosti häntä valitsemaan 
juuri sen. Vierailun lopuksi pohditaan yhdessä, millaisia teemoja valinnoista 
nousi esiin. Näitä teemoja voidaan hyödyntää museovierailuilla.

Ensimmäinen vierailu museossa – keskustelun pohjustaminen
Ensimmäisellä museovierailulla ryhmäläiset saavat tutustua rauhassa museoon. 
Opas antaa mahdollisimman paljon tilaa ryhmäläisten omille kiinnostuksen 
kohteille ja seuraa ryhmää sinne, mistä osallistujat löytävät jotakin itseään 
kiinnostavaa.

Opas kannustaa ryhmää keskustelemaan hyödyntämällä erilaisia aktivoivia 
menetelmiä, kuten VTS-menetelmää, keskustelukortteja ja erilaisia toiminnal-
lisia harjoituksia.

Kierroksen lopussa jokainen valitsee oman teoksen, joka puhuttelee. Teoksesta 
otetaan valokuva ja se toimii kotitehtävän pohjana.

Kotitehtävä koululla
Opettaja antaa opiskelijoille kotitehtävän kysymykset, joita on kaksi:
� Kerro miksi valitsit tämän taideteoksen.
� Mitä se saa sinut ajattelemaan?

O
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Jokainen kirjoittaa valitsemastaan ja kuvaamastaan teoksesta tekstin. Opettaja 
auttaa tarvittaessa. Tekstin sisältö on vapaa, joten kaikki saavat ilmaista itseään 
tavalla, jonka kokevat luontevaksi. Jotkut haluavat esimerkiksi kuvailla teosta, 
toiset kertoa sen aiheesta ja toiset puhua tunteista, joita teos herättää.

Toinen vierailu museossa – oma kertomus
Toisella museovierailulla jokainen esittelee oman teoksensa muille. Sama estradi,
joka on tavallisesti ajateltu oppaan paikaksi, onkin nyt vuorotellen kunkin osal-
listujan. Jokainen kertoo, mikä heidän valitsemastaan teoksesta tekee erityisen. 
Muut kuuntelevat, kommentoivat ja kysyvät. Opas varmistaa, että kaikki kuule-
vat toisten esitykset. Hän voi tarvittaessa toistaa esiintyjän tekstin pääkohtia 
muille, hän varmistaa että kaikkien esityksille on aikaa ja kannustaa osallistu-
maan pieneen keskusteluun jokaisen teoksen äärellä.

Toinen museovierailu huipentuu luovaan osuuteen, joka hyödyntää jotakin luovaa 
menetelmää taiteen tarkastelussa. Ryhmäläiset saavat itse piirtää, maalata, 
kirjoittaa runon tai kertoa yhteisen tarinan. Luova osuus voidaan tehdä yhdessä 
tai yksin, museosaleissa, museon työpajassa tai koululla vierailun jälkeen.
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Menetelmät osallisuuteen
Tässä osassa esitellään erilaisia Ateneumin Kaikuu-kierrosten menetelmiä, 
joiden avulla voi vahvistaa ryhmien osallisuutta. Ne ohjaavat vapaaseen, ryhmä-
lähtöiseen keskusteluun sekä omien ajatusten ja tunteiden ilmaisemiseen, 
ja ne toimivat kaikenlaisten ryhmien kanssa.

Asenne
Asenne ei varsinaisesti ole menetelmä. Siitä huolimatta olemme Ateneumissa 
puhuneet Kaikuu-kierroksesta ensisijaisesti asenteen kautta: ”Kaikuu on asenne”. 
Tällä olemme tarkoittaneet sitä, että menetelmät, vaikka olisivat kuinka hyviä, 
eivät yksin saa kierrosta onnistumaan. Toimiakseen mikä tahansa menetelmä 
tai konsepti vaatii asenteen, joka on kannustava, täynnä rohkaisua sekä uskoa 
ihmisten moninaisiin kykyihin. Tästä asenteesta jokainen Kaikuu-kierros saa 
alkunsa.
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VTS - keskusteleva 
kuvan tarkastelun menetelmä
Keskusteleva kuvan tarkastelu eli Visual Thinking Strategies ( jatkossa VTS) on 
menetelmä, jossa keskustelu kuvasta tai taideteoksesta etenee tietyn rakenteen 
mukaan, mutta on samalla luovaa ja vapaamuotoista. Ryhmän ohjaaja ei jaa 
omaa tietämystään tai etsi ”oikeita” vastauksia, vaan kyseessä on keskustelu, 
jossa ohjaaja on kiinnostunut ryhmäläisten ajatuksista, ottaa jokaisen vastauksen 
tosissaan, kuuntelee tarkasti ja pysyy neutraalina arvottamatta vastauksia.

VTS on yhdysvaltalaisten psykologi Abigail Housenin ja museokasvattaja Philip 
Yenawinen kehittämä menetelmä kuvanlukutaidon ja kriittisen ajattelun kehittä- 
miseksi. Se soveltuu muun muassa museo- ja kouluympäristöihin keskustelun 
virittäjäksi sekä opetus- ja opastusmuodoksi. Kuvia käytetään siinä ajattelun, 
vuorovaikutustaitojen, kulttuurisen kompetenssin, kielitaidon, kuvanlukutaidon 
ja oppimisen välineenä, ja näköhavainto sanallistetaan.

Miten se tapahtuu?
VTS-ohjaajan tehtävä on fasilitoida keskustelu valitun teoksen äärellä. Ohjaaja 
käyttää apunaan kolmea kysymystä sekä muutamaa fasilitoivaa menetelmää.

Kysymykset ovat:
�  Mitä tässä kuvassa on meneillään?
�  Mikä kuvassa havaitsemasi saa sinut sanomaan niin?
�  Mitä me vielä voimme löytää?
Kysymysten sanamuotoa voi muuttaa tilannekohtaisesti, mutta itse 
perusajatuksen on pysyttävä samana.

Fasilitointimenetelmät ovat:
�  Neutraali parafraasi, eli kuullun toisin toistaminen ilman, 
 että vastausta arvotetaan.
�  Keskustelun kohteena olevien asioiden osoittaminen kuvasta.
�  Eri ihmisten kommenttien yhdistäminen toisiinsa. 
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VTS-keskustelun kulku
Aikaa on hyvä varata vähintään 15 minuuttia.
Tarvittaessa ryhmä voi mahdollisuuksien mukaan istua.
Sopiva koko ryhmälle on noin 5–15 henkilöä.

Aloitus
� Kokoonnutaan kuvan ääreen. Varmistetaan, että kaikki näkevät hyvin.
� Tarkastellaan kuvaa hetki hiljaisuudessa.

KYSYMYS 1 
Mitä tässä kuvassa on meneillään?
� Avoin kysymys innostaa paitsi luettelemaan nähtyä, myös etsimään merkityksiä. 
 Jos osallistujien kielitaito on heikko, voit lisätä selkokielisemmän kysymyksen,  
 esimerkiksi ”Mitä tässä tapahtuu?”

FASILITOINTI 1
Neutraali parafraasi
� Kun henkilö vastaa, kuuntele ja pidä katsekontakti.
� Tee parafraasi vastauksesta: tiivistä ja toista vastaus omin sanoin siten, että 
 alkuperäinen ajatus säilyy. Älä lisää omia mielipiteitäsi tai tulkintojasi, älä kehu 
 tai muulla tavalla arvota vastausta. Hyväksy jokainen kommentti ja näkökulma 
 yhtä arvokkaana. Pyri tekemään parafraasi jokaiseen kuulemaasi kommenttiin.
� Käytä parafraasissa ehdollista kieltä, ”Fatiman mielestä tässä voisi olla… ” 
 Kerroit, että tämä ehkä esittää…”. Ehdollisuuden avulla osoitetaan, että 
 muillekin mielipiteille ja kokemuksille on vielä tilaa.
�  Tiivistäminen eri sanoin tuo esiin, että olet ymmärtänyt, mitä vastaaja tarkoitti. 
 Siten pyritään tukemaan vastaajan kokemusta siitä, että hän tulee kuulluksi  
 ja hänen ajatuksensa hyväksytyksi. Käytä parafraasissa merkitykseltään tarkkaa
 sanastoa ja täysiä lauseita. Tärkeää: parafraasin tekemällä varmistut myös itse,
 että ymmärsit, mitä vastaaja tarkoitti vastauksellaan. Parafraasin avulla myös 
 muu ryhmä kuulee, mitä vastattiin. Samalla vastaaja voi korjata tai tarkentaa 
 omaa vastaustaan.

FASILITOINTI 2
Keskustelun kohteena olevien asioiden osoittaminen kuvasta
� Osoita keskustelun kohteena olevia asioita aina kun joku puhuu tai itse teet 
 parafraasia. Näin kaikki voivat helposti seurata, mitä asioita keskustelu 
 koskee. Osoita samalla niitä kuvan kohtia, joista henkilö puhuu.

KYSYMYS 2
Mikä kuvassa havaitsemasi saa sinut sanomaan (…)?
� Tarkentava kysymys keskustelun jatkamiseksi.
� Kun vastaaja sanoo vaikkapa, että kuva on surullinen, jatka keskustelua 
 kysymällä: ”Mikä kuvassa näkemäsi saa sinut ajattelemaan surua?”
�  Kysymys saa sanojan etsimään kuvasta perustelun kannalleen. Kuvan avulla 
 perusteleminen myös karsii mahdolliset asiattomat kommentit.
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KYSYMYS 3
Mitä me vielä voimme löytää?
�  Kysymys osoitetaan koko ryhmälle.
�  Me-muoto korostaa yhteistä katsomishetkeä.
�  Löytää-sana innostaa etsimään uusia asioita vielä tarkemmin.
�  Voit esittää kysymyksen, jos keskustelu hiipuu. Joskus hiljaisuus tarkoittaa 
 tarkkaavaisuutta, eli anna osallistujien pohtia näkemäänsä myös rauhassa.

FASILITOINTI 3
Linkittäminen, yhdistäminen, kehystäminen
�  Keskustelun aikana linkitä ja yhdistele vastauksia, vaikka ne olisivat keske-
 nään ristiriitaisia. Tulkinnat kumuloituvat ja rikastuvat edellisten vastausten
 ansiosta.
�  Linkittämällä löytyy yhteisiä ja isompia teemoja ja aihekokonaisuuksia.
�  Linkitä yksittäisestä yleiseen: äiti ja lapsi viittaavat perhesuhteisiin; kissa, 
 koira ja karhu ovat kaikki eläimiä tai nisäkkäitä.
�  Salli tilaa erilaisille näkemyksille, VTS-menetelmässä ei etsitä oikeita 
 vastauksia vaan kannustetaan jokaista kohti omaa ajattelua.

Keskustelun lopetus
�  Keskustelua jatketaan niin kauan kuin sitä riittää tai ryhmällä on aikaa.
�  Kun keskustelu loppuu, kiitä ryhmäläisiä osallistumisesta ja mielenkiintoi-
 sesta keskustelusta.
�  Älä tee lopputiivistystä. Uskalla jättää tulkinta avoimeksi.

Vinkkejä:
�  Jos joku kysyy sinulta hyvin tarkan kysymyksen, voit ohjata kysymyksen 
 takaisin ryhmälle: ”Voimmeko vastata tähän kysymykseen katsomalla 
 kuvaa?” tai: ”Mikä tähän voisi olla vastauksena, tietääkö joku?” 
 Jos vain sinä tiedät vastauksen, voit sen kertoa, mutta kerro samalla, 
 mistä olet tiedon itse saanut.
�  Hyväntuulisessa ja osallistavassa keskustelussa myös uudet sanat saattavat 
 painua paremmin mieleen ja ryhmä voi saada oppaan käyttämistä sanoista 
 lisää käyttövoimaa. 
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Selkokieli auttaa
Selkokieli on yleiskielestä helpotettua suomea. Se on tarkoitettu henkilöille, 
joille yleiskieli on liian vaikeaa. Kielelliset vaikeudet voivat näkyä lukutaidossa 
ja lukutilanteessa, vuorovaikutustilanteissa, kielijärjestelmän hallinnassa 
sekä muistamisessa ja oppimisessa. Arvioidaan, että jopa 750 000 ihmistä voi 
Suomessa hyötyä selkokielestä, ja määrän ennustetaan yhä kasvavan.

Selkokielen tarpeen taustalla voi olla muun muassa toinen äidinkieli, neurobiolo-
ginen erityisyys, kehitysvamma tai muistisairaus. Selkokieli tukee osallistumista, 
oppimista ja tiedon omaksumista ja se on usein väylä yleiskieleen.

Selkokielessä sanasto, rakenteet ja sisältö muokataan sellaiseksi, että vastaan-
ottaja voi ymmärtää viestin. Selkokieleen on ohjeita, joiden pääkohtia tässä avataan.

Puhutussa ja kirjoitetussa selkokielessä on hieman eroja. Puhutussa selkokielessä 
on kyse koko vuorovaikutustilanteen selkeydestä ja ymmärrettävyydestä. Toki myös
puhuttuun selkokieleen pätevät kirjoitetun selkokielen ohjeet, mutta vuorovaikutus-
tilanteessa toimimme usein nopeasti ja vaistonvaraisesti, jolloin äänenpainoihin, 
sanavalintoihin ja eleisiin ei ole aikaa vaikuttaa kovin paljon. Toisaalta tässä on 
myös puhutun selkokielen vahvuus: Voimme vahvistaa viestiämme elein, äänen-
painoin, osoittamalla ja katsekontaktilla.

Vuorovaikutustilanteessa tärkeää on ihmisten turvallisuuden tunne. Esimerkiksi 
ryhmän saapuessa museoon ensimmäistä kertaa on tärkeää orientoida heidät 
tilaan eli kertoa, missä ollaan ja selittää mitä siellä ollaan tekemässä. Tärkeää 
on myös se, että kaikki näkevät ja kuulevat.

Moni ryhmiä kohtaava voi löytää selkokielen ohjeista paljon elementtejä, jotka 
ovat hänelle jo arkipäivää: toimimme usein intuitiivisesti selkeyden periaatteiden 
mukaan, kun kohtaamme uusia ihmisiä heille tuntemattomissa ympäristöissä ja 
tilanteissa. Selkokielen omaksuminen on oikeastaan näiden asioiden tiedosta-
mista ja tietoista harjoittamista, jolloin toiminta vahvistuu. 

Kohti selkeämpää kieltä
Miettikää hetki työkaverin kanssa, millaista on epäselvä kirjoitettu ja puhuttu 
ilmaisu. Kirjatkaa ylös mieleen tulevia asioita. Koettakaa seuraavaksi etsiä löytä-
millenne asioille vastakohta – olette saattaneet intuitiivisesti löytää asioita, 
jotka ovat jo lähellä selkokielen periaatteita.

Miettikää myös oman alanne sanoja – ne voivat olla sellaisia, joita itse käytätte 
päivittäin. Itselle helpot ja tutut sanat voivat olla toisille vaikeita. Miten ne voisi 
avata henkilölle, joka ei tunne toimintaympäristöänne?

Selkokieli
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Selkokielen harjaannuttaminen vaatii aikaa
Ateneumin oppaita on koulutettu selkokielen käyttöön jo useiden vuosien ajan. 
Tämä on tarkoittanut säännöllistä koulutusta, selkokielisten materiaalien tuotta-
mista ja käytännön harjoittelua. Vaikka yritämme usein olla intuitiivisesti selkei-
tä kohdatessamme ihmisiä, joiden kielellinen kykenevyys poikkeaa omastamme, 
saattaa selkokielen tietoinen omaksuminen olla pitkällisen harjoittelun tulos.

Niin kuin kaikessa kielellisessä oppimisessa, myös selkokielen omaksumisessa 
on yksilöllisiä eroja. Toiset omaksuvat selkokielen käytännöt nopeammin, toisille 
selkeän sanaston hallitseminen ja hankalampien lauserakenteiden välttäminen 
vievät enemmän aikaa.

Vinkkejä selkokielen käyttöönottoon
�  Laatikaa oman museonne käyttöön sanasto, jossa on useimmin tarvittavat 
 selkeät sanat ja niiden vastineet. Laittakaa sanasto esille. Sanastoon voi palata
 aina tarvittaessa.
�  Alias. Joskus kaikille sanoille ei löydy selkeää vastinetta, kokeilkaa silloin Alias-
 peliä. Valitkaa jokin paljon käyttämänne sana ja selittäkää se työkavereillenne 
 niin selkeästi kuin mahdollista. Tätä selitystä voitte käyttää apuna myös 
 ryhmien kanssa.
�  Järjestäkää selkokielen koulutusta säännöllisesti.
�  Harjaantukaa käytännössä. Jos selkokielisiä opastuksia on harvemmin, ottakaa 
 aikaa siihen, että opastatte toinen toisillenne vaikka yhden teoksen/esineen 
 tai aihealueen kerrallaan selkokielellä. Pohtikaa erilaisia tapoja selittää jokin 
 asia selkokielisesti. Vähitellen oman museon esineistö ja tilat tulevat myös   
 selkokielellä tutuiksi.
� Selkokieltä voi hyödyntää myös museon esitteissä, nettisivuilla, seinäteksteissä 
 tai teoskylteissä. Kaikkialla, missä on kieltä, on mahdollisuus olla selkeä.

Käsikirjan liitteenä on esimerkki hankkeessa tuotetuista selkokielisistä opetus-
materiaaleista (s. 62-63). Niitä löydät lisää myös Ateneumin nettisivuilta!
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Selkokieli Kaikuu-hankkeessa
Kaikuu-hankkeen aikana tulimme hyvin tietoisiksi siitä, kuinka vahva vallan väline 
kieli on. Museossa olimme tottuneita käyttämään alaan liittyvää erikoissanastoa. 
Käytimme kierroksilla historiaan liittyvää sanastoa, joka ei ole enää arkikäytössä 
ja lisäksi saatoimme huomaamattamme käyttää monimutkaisia lauserakenteita. 
Teimme paljon töitä löytääksemme selkeän puhetavan. Lopulta työ palkitsi meidät: 
Kun käytämme kieltä, johon kaikki kykenevät osallistumaan, voimme vahvistaa 
yhdenvertaisuutta. Kielen helpottaminen on ihmisoikeuksia edistävää työtä.

Museoympäristömme toimi kuitenkin myös kielellisenä mahdollistajana: kierrok-
silla edessämme oli taideteoksia, joiden tapahtumat, henkilöt ja tunnelmat 
innostivat vilkkaaseen vuorovaikutukseen, vaikka sopivia sanoja ei aina olisi 
löytynytkään. Kaikki vuorovaikutus ei ole kielellistä.

Kaikuu-kierroksillamme yhdistimme kaksi keskeistä menetelmäämme keskus-
telun tueksi. Yhdistimme VTS-menetelmän (s. 31) ja selkokielen onnistuneesti 
keskenään. Ohjattu keskustelu, jossa edetään pääasiassa osallistujien käyttä-
män sanaston mukaan, edistää oppaan ja ryhmän välistä luottamusta ja yhteis-
ymmärrystä.

Vinkki! Usein olemme kohteliaita ja myöntyväisiä uusien ihmisten seurassa. 
Myös selkokieltä tarvitsevat saattavat vältellä kertomasta, että käytetty kieli 
on heille liian vaikeaa. Tällöin puhutaan myöntyvyyden ongelmasta. VTS-mene-
telmä on auttanut myöntyvyyden ongelman purkamisessa, sillä tällöin yhteinen 
ymmärrettävä kieli ja sanasto on löytynyt fasilitoidun keskustelun avulla.

Kielellinen saavutettavuus
Kielellinen saavutettavuus pyrkii takaamaan kaikille mahdollisuuden ymmärtää 
kieltä, jota museo on valinnut käyttää. Vaikka kieli ei kenties hahmotu museon
peruspalveluksi, se on kaikkialla museotilassa. Kieli on usein ensisijainen tapa 
lähestyä taidetta, historiaa ja paikallista kulttuuria. Museokäynti alkaa usein 
verkkosivuilta, jatkuu museossa seinätekstejä ja näyttelyesitteitä lukien tai 
oppaan puhetta kuunnellen. Museokäynti jatkuu myös museon ulkopuolella: 
Museokäynnin jälkeen kävijä voi etsiä lisää tietoa museon nettisivuilta, lukea 
näyttelyn julkaisuja tai kertoa museossa kokemastaan perheelleen tai ystä-
villeen. Kaikki tämä perustuu kieleen. Mitä selkeämpää ja ymmärrettävämpää 
museoiden eri palvelukanavilla käyttämä kieli on, sitä todennäköisemmin 
museoiden tarjonnasta nauttiminen on mahdollista kaikille.

Selkokieli



37

Selkokielen periaatteita
Lauseet 
Käytä lyhyitä lauseita ja sido lauseet toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että lauseet 
liittyvät toisiinsa sidossanoin (kun, sen takia, siispä, kuten, eli jne.). Tällöin tarina 
etenee loogisesti, ei töksähdellen asiasta toiseen pomppien. Selkokieli ei ole ns. 
”tarzan”-kieltä. Selkokieli voi olla kaunista, loogisesti etenevää suomea. Vältä 
hankalia lauseenvastikkeita ja passiivin käyttöä. Ole konkreettinen: kerro kuka 
tekee ja mitä.

Sanasto 
Käytä mahdollisimman tuttuja ja helppoja arkipäivän sanoja. Vältä sivistyssanoja,
lyhenteitä, murresanoja, abstrakteja määreitä kuten isoja lukuja ja kovin pitkiä 
sanoja.

Termit 
Jos jokin termi on tärkeä mutta vaikea, selitä se mahdollisimman helpolla suo-
mella. Sana ”eli” on hyvin käyttökelpoinen selkokielessä! Vaikka selkokielessä 
pyritään tiiviiseen ilmaisuun, joskus vaikeampaa termiä selittäessä täytyy asiaa 
käsitellä pidempään. Tämän harjoitteluun auttaa Alias-leikki (s. 35).

Metaforat ja kuvaannollisuus 
Vältä puheessa ilmauksia tai sananlaskuja, jotka ovat kuvaannollisia. Monille
selkokieltä tarvitseville kuvaannolliset ilmaukset jäävät epäselviksi tai ne ymmär-
retään kirjaimellisesti. Jos joku henkilö on esimerkiksi erittäin voimakas, kerro 
että hän on vahva ja jaksaa kantaa painavia kuormia, älä sano, että hän on ”aimo 
härkä”. 

Kun puhut tai kirjoitat:
�  Pidä vastaanottaja mielessäsi: mitä tietoja hän tarvitsee voidakseen seurata 
 puhetta tai tekstiä helposti?
�  Etene kerronnassasi loogisesti ja aloita siitä, mikä on vastaanottajalle tuttua.
�  Valitse ystävällinen ja kohtelias sävy. Älä kuitenkaan ole holhoava, lapsellinen 
 tai liian etäinen.
�  Kun kirjoitat, käytä lyhyitä lauseita ja kappaleita. Selkokieli on myös rivitetty 
 väljemmin, rivit ovat lyhyempiä ja kirjainkoko normaalia suurempi. Kirjain-
 tyypiksi kannattaa valita jokin helposti hahmotettava.
�  Kun puhut, ole rauhallinen ja artikuloi selvästi, mutta älä hidasta puhetta 
 teennäisesti. Myös liian hidasta puhetta on vaikeaa seurata. Pidä taukoja 
 asioiden välissä. Käytä kokonaisia lauseita.

Voit lukea lisää selkokielestä Selkokeskuksen sivuilta. Tutustu myös tämän 
julkaisun lopussa oleviin selkokielilähteisiin (s. 65).
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Selkovuorovaikutuksesta opittua 
Kaikuu-kierroksilla
Kaikuu-kierroksilla selkokieli kytkeytyi vahvasti muuhun vuorovaikutukseen 
kuten oppaan kehonkieleen ja ilmeisiin. Olemme koonneet tähän muutamia 
toimivia ratkaisuja, jotka auttoivat selko-opastamista museosaleissa.

�  Rauhallinen ja ystävällinen tunnelma kannattaa luoda heti. Ryhmä otetaan 
 vastaan rauhallisessa tilassa ja varmistetaan, että ensikohtaamiselle on   
 riittävästi aikaa, jotta opas ehtii esimerkiksi kysellä osallistujien kuulumisia. 
 Yhteisen kielellisen tason ja keskusteluyhteyden löytyminen voi alkaa näin 
 helposti.

�  Hyvä aloitus on toimivan kierroksen pohja. Opas kertoo, millaiseen paikkaan 
 ryhmä on saapunut ja mitä he tulevat siellä opastuksen aikana tekemään. 
 Jos kierroksella on selkeitä osia, voi opas esimerkiksi käyttää sormiaan apuna: 
 Opas nostaa sormen ja sanoo ”Ensin menemme museosaliin”, nostaa sitten 
 toisen sormen ja sanoo ”sitten menemme pajaan piirtämään”. Kierroksen aikana
 ryhmää voi orientoida uudestaan: ”Seuraavaksi menemme toiseen huoneeseen 
 katsomaan maalausta, jossa on suuria lintuja.”

�	Omaa kehoa voi käyttää apuna. Kädellä voi osoittaa asioita, joista parhaillaan 
 puhuu. Myös etäisyyksiä, kokoja tai tilavuuksia voi auttaa hahmottamaan 
 käyttämällä oman kehon mittasuhteita, käsivarren pituuksia ja erilaisia eleitä. 
 Kokeile itse, kuinka näyttäisit eleillä, että jokin asia on hyvin pieni, valtavan
 kokoinen, ohut tai matala.

�  Eleillä voi myös edistää keskustelua: Ole kannustava, kun joku osallistujista 
 puhuu. Nyökyttele, hymyile tai elehdi jollakin itsellesi luontevalla tavalla.

�  Jos et ole varma ymmärsitkö, mitä toinen on sinulle sanonut, voit käyttää 
 apunasi parafraasia. Parafraasi tarkoittaa toisen puheen toistamista omin 
 sanoin. Samalla kun toistat, mitä sinulle on sanottu, hahmotat paremmin 
 toisen käyttämän kielen laadun ja osoitat kuuntelevasi. Tämä lisää yhteis-
 ymmärrystä ja luottamusta. Katso lisää parafraasin käytöstä (s. 32).

�  Yhteistyö ryhmänohjaajan tai opettajan kanssa auttaa. Heiltä voi kysyä, millaista
 kieltä ryhmän kanssa olisi hyvä käyttää ja millaista sanastoa he osaavat. 
 Heiltä voi saada hyviä vinkkejä myös muun vuorovaikutuksen tueksi, sillä he 
 tuntevat ryhmänsä. Heille kannattaa myös kertoa, että heidän apunsa on 
 kierroksen aikana tervetullutta. He voivat auttaa löytämään sopivia sanoja 
 tai kertoa, jos jokin on ilmaistu ryhmälle liian monimutkaisesti.

�  Kysy kysymyksiä, mutta älä tenttaa.

Selkokieli
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Pienet ja suuret sanat
Selkokielessä käytetään arkisanastoa, jota kaikkien on helppo ymmärtää. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että keskustelu olisi yksinkertaista, tylsää 
ja merkityksetöntä. Päin vastoin. Kaikuu-kierroksella huomasimme, että 
kaikkein tutuimmat sanat (koti, ystävä, rakkaus, hyvä ja paha) toivat 
keskusteluihin voimakkaita ja henkilökohtaisesti koskettavia ajatuksia. 
Suuret kysymykset, tärkeät muistot ja yhteisesti koskettavat kokemukset 
eivät tarvitse ympärilleen vaikeita sanoja tai teoreettisia ilmauksia. 
Pienet sanat ovat joskus ne suurimmat.
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Keskustelu

Keskusteluun kutsuminen  
Keskustelu on Kaikuu-opastusten avain. Vaikka keskus-
telu ei itsessään ole menetelmä, keskustelun syntyä ja 
ylläpitämistä voi edistää erilaisin keinoin. Seuraavassa on 
ideoita ja ajatuksia, jotka nousivat esiin kun toteutimme 
omaa Kaikuu-hankettamme.

Vuorovaikutteinen ja osallisuutta luova museokierros syntyy 
yhteisestä keskustelusta. Mutta mistä löytää jutun juurta 
ja kuinka luoda keskustelua ihmisten kanssa, jotka saattaa 
tavata ensimmäistä kertaa?

Hyvä keskustelu syntyy aiheesta, josta kaikki keskusteluun 
osallistuvat ovat kiinnostuneita. Kaikuu-kierroksilla osallistu-
misen kynnystä kasvattaa kuitenkin usein se, että suomen 
kielen rakenteet, kielioppi tai sanasto tuntuvat vaikeilta. 
Tällöin keskusteluun kannattaa lähteä ryhmäläisten omilla 
ehdoilla.

Maarit Mutta Turun yliopistosta toteaa, että suomea toisena
kielenä opiskelevat opiskelijat pitivät museovierailuilla 
eniten aiheista, joita saattoivat yhdistää omaan kulttuuri-
taustaansa. Myös Ateneumin Kaikuu-vierailuilla on toistunut 
usein lause ”Tämä on sama kulttuuri kuin minun”. Tuttuus 
toimii!

Hilkka Rauhala on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut
kielen, taiteen ja kotoutumisen yhteyttä. Hän toteaa, että 
toimivia aiheita ovat sellaiset, joissa on jotakin itselle tun-
nistettavaa, omaan elämään liitettävää. Myös monitulkin-
taisuus saattaa kannustaa keskusteluun, samoin samais-
tumisen kokemus. Henkilökohtaisuus, omat kokemukset ja 
muistot herättävät tunteita ja aitoa kiinnostusta.

Keskustelussa yksilöllisten äänten ja henkilökohtaisten koke-
musten saa antaa nousta esiin. Kaikuu-hankkeen alkuvai-
heessa keskustelimme Helinä Rautavaaran museon johtajan 
Ilona Niinikankaan kanssa siitä, millaiset aiheet mahdollis-
tavat yhteisen pohdinnan, johon on matala kynnys osallistua. 
Tällaisia aiheita, jotka kaikkien on mahdollista tunnistaa, ovat 
universaalisti tunnistettavat teemat kuten suru, ilo, juhla 
tai ihmisten väliset suhteet. Ateneumin Kaikuu-kierroksilla 
niiden pariin on kuljettu kierroksilla kuin luonnostaan. Anna 
siis ryhmän johdattaa itsesi hyvien keskustelujen äärelle!

Ateneumin 
suosikki-
aiheet

� perhe 
 – erityisesti 
 isoäidit 
� ruoka 
� käsityöt 
� astiat
� musiikki 
� juhlat 
� pelit ja leikit 
� ystävyys 
� kokoontumiset
� sosiaaliset 
 suhteet
� luonto 
� matkat 
� lomat
� lapsuus 
� rauha
� koti 
� eväsretket 
� unelmat
� lemmikit 
� hyvä olo 
� kuolema 
� sota
� pyhä
� köyhyys 
� pakolaisuus 
� suru 
� rakkaus
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Kuinka tukea keskustelua?
Keskustelu ei aina synny itsestään ja saattaa vaatia paljon tukea pysyäkseen 
käynnissä. Joskus myös vieras paikka, uudet aistiärsykkeet ja epäselvyys siitä, 
mitä ryhmältä odotetaan saavat ihmiset vaikenemaan. Myös mahdolliset odotuk-
set oppaan ja opastukselle osallistuvan rooleista ja hierarkiasta voivat vaikuttaa. 
Ajatus siitä, että kysymyksiin olisi olemassa vain yksi oppaan odottama vastaus 
kannattaa murtaa jo kierroksen alussa. Ohesta löytyy muutamia ideoita ryhmän 
aktivointiin, keskusteluyhteyden luomiseen sekä keskustelun ylläpitämiseen.

Hei! Kuka sinä olet?
Ryhmään kannattaa tutustua etukäteen vaikkapa keskustelemalla ryhmän ohjaa-
jan tai opettajan kanssa. Kun tapaat ryhmän ensimmäisen kerran, osoita olevasi 
kiinnostunut juuri heistä. Kysy vaikka kuulumisia. Kokemus nähdyksi tulemisesta 
on avain yhteiseen kokemukseen. Tarkista myös, että ymmärrätte toisianne ja 
kommunikaatio tuntuu hyvältä: onko kielen taso sopiva ryhmälle?

Mä seuraan sua!
Kaikuu-kierroksilla opas seuraa ryhmää, ei toisin päin. Opas tarkkailee, mikä 
ryhmää kiinnostaa, mistä ryhmäläiset puhuvat ja millä tavoin he haluavat 
näkemästään keskustella.

Esimerkit, eleet, kirjoitus tueksi
Jos ryhmä ei ymmärrä, mitä sanot, anna esimerkkejä, sano sama asia toisilla
sanoilla, hyödynnä elekieltä tai kirjoita uusi sana paperille ja näytä. Olemme 
huomanneet, että suomen kielen opettajat ovat todellisia elekielen mestareita, 
ja heidän avullaan olemme löytäneet monia tapoja tukea ymmärtämistä ja 
vuorovaikutusta. Opas on suurten eleiden teatterinäyttelijä pienten eleiden 
elokuvanäyttelijän sijaan, uskalla siis tarvittaessa käyttää koko kehoasi kierroksen 
apuna!

Vaihtelevuuden ja tuttuuden liitto
Jotkut puhuvat mieluiten yleisölle, toiset parhaan ystävänsä kanssa. Jotkut 
taas ajattelevat parhaiten hiljaisuudessa. Pyri luomaan kierroksille vaihtelua ja 
siten ylläpitämään kiinnostusta. Keskustelkaa välillä ryhmässä, välillä pareittain 
tai pienryhmissä. Välillä on hyvä antaa ryhmäläisten myös vain ajatella hiljaa 
mielessään.

Kiireettömyys
Ajatuksen tai kysymyksen muotoilu voi kestää, varsinkin jos kyseessä on selko-
kielinen opastuskierros. Oppaan levollinen läsnäolo on siksi tärkeää, eikä ryhmää 
pidä hoputtaa teokselta tai tehtävältä toiselle. Kiireen tuntu ei myöskään välttä-
mättä mahdollista kysymystä, jonka esittäminen vaatii esittäjältään rohkeutta.

Aktivoivat avoimet kysymykset
Aktivoivat, avoimet kysymykset herättävät uteliaisuutta ja auttavat keskustelua 
eteenpäin. Avoimeen kysymykseen ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta.
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Keskustelun voi aloittaa kysymällä ryhmäläiseltä ”Mitä sinä tästä ajattelet?”. 
Jos hän vastaa yksittäisellä sanalla tai huomiolla, hyvä jatkokysymys on 
aina ”Haluatko kertoa, miksi?”. Lisää keskustelua tukevia kysymyksiä löydät 
sivulta 58.

Kerro parille!
Usein kynnys puhua koko ryhmän edessä voi olla korkea. Silloin voi laskea 
kynnystä. Kannusta osallistujia puhumaan parin kanssa. Se sopii hyvin opas-
johtoisuuden purkuun ja hiljaisen ryhmän aktivointiin. Ateneumin Kaikuu-ryhmät 
olivat suomen kielen opiskelijoita, joille Kaikuu-kierrokset olivat osa suomen 
kielen opetusta. Tällöin lisäsimme kehotukseen sanan ’suomeksi’, sillä keskus-
telu siirtyi helposti osallistujien äidinkielelle. Kielikysymystä on hyvä harkita 
kuitenkin tapauskohtaisesti, sillä myös mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään 
on ihmiselle tärkeä ja voimauttava kokemus. 

Liian henkilökohtaista?
Avoimien kysymysten kanssa on oltava tarkkana. Oppaalla on eettinen vastuu 
ryhmäläisten turvallisuudesta.

On hyvä muistaa, että jokainen saa osallistua sen verran kuin haluaa. Jos joku 
kieltäytyy vastaamasta edes pienellä eleellä, häntä ei pidä pakottaa vastaamaan. 
Ei on ei. Ryhmää voi kannustaa yleisesti kehumalla ja innostamalla, mutta 
yksittäiseen henkilöön kohdistuva painostus voi hiljentää koko muun ryhmän. 
On myös hyvä muistaa, että jotkut oppivat kuulemalla. Hiljaisuus ei ole passiivi-
suuden merkki. Kuunteleminenkin on aktiivista toimintaa.

Keskustelut käydään aina museon teosten ja esineistön kautta. Museo voi 
tarjota tilan, jossa arjen ahdistuksista ja huolista pääsee eroon. Tällöin henkilöön 
menevät kysymykset voivat palauttaa ajatuksiin huolia. Kysytään siis ”Mitä tässä 
teoksessa on meneillään?” tai ”Mitä tämä esine tuo teille mieleen?”.

Kukaan ei myöskään ole kulttuurinsa kantaja. On jokaisen oma valinta, haluaako 
hän puhua omasta kulttuuritaustastaan tai uskonnostaan. Niinpä kulttuurisiin 
oletuksiin nivoutuvat kysymykset kannattaa jättää pois. Ei siis kysytä ”Juhlitaanko 
sinun kulttuurissasi joulua?” tai ”Miten sinun maassasi syödään?” Kysytään 
mieluummin ”Miten sinä haluaisit juhlia?” tai ”Millaisia ruokia tykkäät valmistaa 
ja syödä?”.

Keskustelu



43

Liikettä kierrokselle
Puhuminen ei ole ainoa tapa ilmaista omia ajatuksia. Toiminnallisuus tarkoittaa 
kehollisuuden ja liikkeen ottamista mukaan osaksi kierrosta. Keholla ilmai-
seminen tai kehollisen toiminnan ottaminen puheilmaisun oheen palvelee 
monia tilanteita.

Aktiivista ja malttamattomalta vaikuttavaa ryhmää kehollisuus voi rauhoittaa 
ja auttaa keskittymään. Hyvin rauhallista ja hiljaista ryhmää erilaiset keholliset 
tehtävät voivat puolestaan rohkaista ja aktivoida. Ryhmä, jolle puheen tuotta-
minen on haastavaa tai ei vaihtoehto lainkaan, voi saada kehollisuuden hyödyn-
tämisestä keinon ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan.

Kehollisuutta voi olla mahdollisuus kierrellä museosalissa omaan tahtiin. 
Toisaalta esimerkiksi taidemuseossa opas voi kannustaa ryhmän jäseniä otta-
maan jonkin esillä olevan veistoksen asennon. Myös erilaiset pantomiimit toimi-
vat hyvin tehtävien pohjana. Kun keskustellaan tunteista, opas voi rohkaista 
ryhmäläisiä näyttämään eleellä, millaisia tunteita tietty taideteos herättää. 

Toim
innallisuus
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Kehittyvät museot ja Kaikuu

Museoalalla kehittäminen on aktiivista ja monimuotoista. Kehittämistyö voi olla 
museon oman toiminnan arviointia ja kehittämistä yhdessä monenlaisten yhteis-
työkumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Usein päädytään hankemuotoiseen 
kehittämiseen, johon luonnollisesti ohjaa mahdollisuus hakea avustusta kansal-
lisista tai kansainvälisistä rahoituslähteistä.

Kiinnostus museotyön ja työyhteisöjen kehittämiseen näkyy myös museoalan 
ammattilaisten nimikkeiden muutoksena. Muutamissa museoissa on jo kehitys-
päälliköitä tai -johtajia, joiden vastuulla on esimerkiksi museon palvelupolkujen 
sujuvoittaminen tai laajempien kehittämistavoitteiden muokkaaminen rahoitus- 
ja hankehakemuksiksi ja tätä kautta voimavarojen ja resurssien hankkiminen 
kehittämistyöhön.

Kaikuu – suomea Ateneumissa on erinomainen esimerkki ajankohtaisesta 
hankkeesta, jossa on alusta lähtien ollut mukana tavoite soveltaa hankkeessa 
opittua museon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Selkokielisten palveluiden 
kehittäminen ei ole vain yleisötyöstä vastaavien työlistalla, vaan koko työ-
yhteisön tehtävänä on kulttuuriperinnön saavutettavuuden lisääminen.

Pilotoinnit eri puolilla Suomea sijaitsevien museoiden kanssa mahdollistavat 
menetelmien ja Kaikuu-kierrosten kokeilun monenlaisissa museoympäristöissä. 
Hankkeen tärkeä tavoite onkin tarjota mahdollisuus kaikille kiinnostuneille 
museoille soveltaa kehitettyä mallia museon toiminnan ja museoammattilaisten 
osaamisen kehittämiseen.

Hankkeissa tehtävää työtä voi kuvata esimerkiksi yhteiskehittämisen tai neuvot-
televan solmutyöskentelyn käsitteillä. Kummallakin on juurensa organisaatioiden 
kehittämisen ja oppimisen kentällä. Erilaisista taustayhteisöistä tulevat asian-
tuntijat kokoontuvat yhteen ja tuovat oman erityisosaamisensa kehittämistyö-
hön. Käsitteet kuvaavat mielestäni hyvin Kaikuu-hankkeen toimintatapaa sekä 
arvoja, jotka korostavat yhteistyön merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa.

Näkökulma
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Erityisen hyvää oli Kaikuun idea jatkumosta. Kaikuun 
vaikutus paranee kerta kerran jälkeen, kun keskustelu
on vastavuoroisempaa ja rohkeampaa. Kaikki olivat 
yhtä mieltä, että Kaikuu oli ollut tosi kiva tapa vierailla 
museossa eri tavalla. ”Kuin tulisi kaverin luo kylään” 
meille kommentoitiin. Siltä myös tuntui ohjaajasta. 
Ryhmät tulevat Kaikuun kautta eri tavalla tutuksi, kun 
taiteen äärellä käytävä keskustelu on vastavuoroista
ja jatkuvaa, eikä ainoastaan todeta asioita.

Virpi Kanniainen
Aineen taidemuseo, Tornio

Olen saanut olla mukana Kaikuu – suomea Ateneumissa -hankkeen ohjaus-
ryhmässä jäsenenä. Ohjausryhmässämme on monipuolista osaamista, esimerkiksi 
museotyön, selkokielen, aikuiskoulutuksen, kielenoppimisen ja kotoutumisen 
aloilta. Kokoukset ovat siirtyneet koronatilanteen vuoksi etäkokouksiksi. Niistä 
on muodostunut ankean korona-ajan keitaita, joissa olemme voineet käydä 
innostavia, monipuolisia ja syvällisiä ohjauksellisia keskusteluja ja tuoda kukin 
omaa erityisosaamistamme hankkeen käyttöön.

Leena Tokila
Koulutus- ja kehittämisjohtaja 
Suomen museoliitto

‘‘
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Oma 
Kaikuu-projekti 
Kaikuu-konseptia kehittäessämme meillä Ateneumissa 
oli unelma, että jokainen museo voisi hyötyä siitä, mitä 
olemme kehittäneet.
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Oman Kaikuu-projektin 
kehittäminen
Koska suomalainen museokenttä on hyvin laaja ja museot erilaisia, ajattelimme 
että Kaikuu saa elää, joustaa ja olla luonteeltaan moninainen. Olemme jo 
aiemmin maininneet, että tästä julkaisusta kukin voi poimia parhaat menetelmät
ja ideat juuri siihen käyttöön kuin haluaa. Niinpä myös tässä on vinkkejä ja 
ideoita, mutta tällä kertaa opastuskokonaisuuden suunnitteluun.

Suunnitteluprosessi
Suunnitteluprosessin ei tarvitse olla raskas. Jos työ on hyvin vaiheistettu, voi 
jo muutaman tunnin systemaattisella työllä voi saada paljon aikaan. Ohessa on 
ehdotus rungosta, jonka avulla prosessi etenee jouhevasti. Runko on kevennetty 
mukaelma Museums&Galleries NSW:n mallista, jonka he ovat kehittäneet 
museoiden yleisötyön tueksi. 

Askeleet kohti toimivaa lopputulosta
�  Idean rajaus ja muodon hahmottaminen
�  Tavoitteen täsmentäminen
�  Kohderyhmän rajaus (s. 14–15)
�  Tunnista rajoitteet ja mahdollisuudet
�  Onnistuneen lopputuloksen määrittäminen

Kullekin kohdalle kannattaa varata aikaa vähintään 30 minuuttia. Yhteensä 
prosessin suunnitteluun menee noin kolme tuntia, jos aika käytetään tehokkaasti.

Idean rajaus
Kaikuu-opastuksen lähtöidea on jo esitelty tässä kirjassa: Tarjota osallistava
museokokemus henkilöille, jotka hyötyvät selkokielestä. Lähtöidea tarvitsee 
kuitenkin ympärilleen muodon. Muodon voi ymmärtää ajattelemalla kirjaa: kirja 
joka kertoo rakkaudesta, voi olla muodoltaan runoteos, viihteellinen romaani tai 
kuvakirja. Muoto vaikuttaa siihen, kuinka sanoma rakkaudesta vastaanotetaan.

Muodon hahmottaminen (max 30 min)
Pohtikaa, minkä muotoinen vierailu soveltuu oman museonne tiloihin 
tai olemassa olevaan näyttelykokonaisuuteen. 

Miettikää:
�  Mitä haluamme erityisesti vieraillemme näyttää?
�  Millainen muoto palvelee toimintaa, jota haluamme 
 museossamme tapahtuvan?



48

Esimerkkejä erimuotoisista museovierailuista

Sijainti ja toiminta:
�  Kierros kiertävä vierailu näyttelyssä, kulkeminen salista tai paikasta toiseen
�  Keskustelu pysähtynyt, yhden salin tai paikan keskustelu esim. taulun äärellä
�  Outreach museon työntekijä vierailee museon ulkopuolella
�  Paja osallistujat tuottavat oppaan johdolla jotakin luovaa tai taiteellista
�  Yhteiskuratointi osallistujat tuottavat itse museoon haluamansa näyttely-
   kokonaisuuden tai muun sisällön.

Toistuvuus:
�  Kerrasta poikki ryhmä tapaa vain kerran
�  Jatkuvuus ryhmä tapaa useasti samankaltaisen tekemisen äärellä
�  Portaat ryhmä tapaa useasti ja toiminta kehittyy tapaamiskerralta toiselle

Muodon voi rakentaa yhdistämällä yllä lueteltuja elementtejä. Ateneumin Kaikuu-
kierros oli muodoltaan kolmiportainen kiertävä opastus, johon oli lisäksi sisälly-
tetty outreach koululle ja elementtejä taidepajasta. Monimuotoinen malli palveli 
meitä, mutta vaihtoehtoja onnistumiseen on muitakin. Saamamme palautteen 
perusteella uskallamme kuitenkin suositella useamman tapaamiskerran ohjelmaa. 
Siinä luottamus ryhmän ja oppaan välillä kasvoi ja keskustelut monipuolistuivat. 
Myös opettajat kokivat useamman käyntikerran hyödyttäneen ryhmää enemmän 
kuin yksittäinen museokäynti. 

Tavoitteen täsmentäminen
Tavoite on pohjimmiltaan idean toteutuminen. Jotta tavoitteen voi määrittää, 
on idean oltava toteuttamiskelpoinen. Kun idea tuntuu hyvältä, aloittakaa sen 
hiominen kohti selkeää tavoitetta.

Tavoitteen täsmentäminen (30 min)
Kirjatkaa mahdollisimman konkreettisesti, millaisia tuloksia käyntiohjelmalla 
halutaan saada aikaan. Mitä konkreettisempia tavoitteet ovat, sitä helpompaa 
niitä kohti on edetä ja niitä voi myös mitata.

Apukysymyksiä tavoitteen kirkastamiseen
� Tavoittelemmeko uusia kävijäryhmiä?
�  Haluammeko tuottaa voittoa?
�  Etsimmekö uusia yhteistyökumppaneita?
�  Haluammeko oppia jotakin uutta?

Apua idean ja tavoitteen täsmentämiseen

Hissipuhe Hissipuhe on napakka myyntipuhe omasta projektista. Jos kehitätte 
projektia tiiminä, aloittakaa luomalla kukin oman hissipuheenne. Samalla näette,
onko ajatuksenne projektista yhdenmukainen. Ateneumissa Kaikuu-hankkeen
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hissipuhe kirjoitettiin useaan kertaan, myös selkokielellä. Luimme hissipuhei-
tamme myös ulkopuolisille tahoille saadaksemme palautetta ideastamme. 
Hissipuhetta hiomalla tavoitteemme täsmentyi.

Hyviä apukysymyksiä hissipuheen tueksi.
�  Mistä hankkeessa on kyse?
�  Kenelle hanke on tarkoitettu?
�  Mihin tarpeeseen hanke vastaa?
�  Kuinka hankkeemme eroaa aiemmista hankkeista?
�  Kuinka hanke toteutetaan?

Vinkki! Rimaa kannattaa nostaa: Yrittäkää kirjoittaa hissipuheenne selkokielellä 
tai pyrkikää pitämään se niin lyhyenä kuin mahdollista.

Backcasting eli taaksepäin suunnittelu Backcasting on tapa suunnitella prosessi 
lopusta alkuun. Siinä määritellään ensin toivottu tulevaisuus. Tulevaisuudesta pala-
taan askel askeleelta kohti nykyhetkeä. Backcasting auttaa määrittämään ne 
virstanpylväät, jotka tarvitaan, jotta tavoiteltu tulevaisuus saavutetaan. Samalla
on helppoa arvioida, onko prosessille varattu riittävästi aikaa. Menetelmän 
avulla on helppoa erotella myös osatavoitteet, joiden kautta edetään haluttuun 
lopputulokseen.

Kohderyhmän rajaus
Kohderyhmän rajaaminen helpottaa suunnittelua. Kohderyhmästä ja käyttäjä-
lähtöisestä suunnittelusta olemme kertoneet jo aiemmin täällä (s. 12).

Tunnista rajoitteet ja mahdollistajat
Rajoitteet ja mahdollistajat ovat projektin toimintaedellytykset, joiden puitteissa 
projekti voidaan toteuttaa.

Toimintaedellytysten kartoitus (30 min)

Kirjatkaa ylös:
�  Käytössä olevat rahat
�  Käytössä oleva aika
�  Henkilöstön voimavarat
�  Omat vahvuudet
�  Käytössä olevat tilat

Miettikää: Mitkä kirjaamistanne asioista ovat rajoittavia tekijöitä, mitkä mahdol-
listavia? Onko joku erityisen määräävässä asemassa? HUOM! Rajoite ei ole vain 
negatiivinen asia: Usein rajat ovat avain luovuuteen.
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Omat vahvuudet esiin
Omia vahvuuksia kannattaa pyrkiä tunnistamaan muista voimavaroista riippu-
matta. Näiden kysymysten avulla omia vahvuuksia voi oppia tunnistamaan 
helpommin:

Mikä käy kuin itsestään? Mikä museossanne tapahtuu niin helposti, että 
sitä tuskin edes huomaa? Näissä asioissa saattavat hyvinkin tiivistyä pitkä-
kestoinen kehittäminen, henkilöstön motivaatio ja kokemuksen kautta kart-
tunut osaaminen. Jos joku asia tapahtuu tuosta noin vain, siihen usein tarvi-
taan myös vähemmän resursseja. Tällaisten vahvuuksien hyödyntäminen 
säästää aikaa ja tukee muiden, aikaa vievämpien asioiden kehittämistä.

Mikä meitä kiinnostaa? Kiinnostuksen kohde on vahvuus, sillä jos olemme 
yhdessä kiinnostuneita jostakin, olemme yleensä myös motivoituneita työs-
kentelemään sen eteen. Pohtikaa, mikä aihe tai toimintatapa meitä kiinnostaa.

Ateneumissa saavutettavuuden kysymykset ovat aina kiinnostaneet sekä 
oppaita että yleisötyön henkilökuntaa, joten oli luontevaa, että myös Kaikuu-
hankkeen keskeinen teema oli nimenomaan museokierrosten saavutettavuus.

Mistä meillä on paljon kokemusta? Kokemusta ei kannata ylenkatsoa. Mitä 
enemmän kokemusta, sitä vakaampi on pohja, mistä ponnistaa eteenpäin. 
Tarkastelkaa museonne toimintahistoriaa: Millaisia projekteja, hankkeita tai 
päivittäistä toimintaa museossanne on tehty paljon? Millaista se on laadul-
taan? Kokemus kartuttaa museon sisään myös hiljaista tietoa, jota on 
helppoa hyödyntää uusien hankkeiden tukena.

Millaisia kykyjä meillä on piilossa? Joskus työkaverit yllättävät! Ja joskus 
olennainen saattaakin olla kokemus, joka tulee oman alan ulkopuolelta 
tai harrastusten parista. Tehkää tiimissänne pieni haastattelukierros: Mitä 
sellaisia taitoja meillä on, joita emme vielä ole päässeet nykyisessä työs-
sämme käyttämään? Mitä joku meistä osaa tai tietää hyvin? Mikä kutakin 
meistä innostaa ja inspiroi vapaa-ajalla? Voisiko joku piiloon jäänyt taito 
nousta seuraavassa projektissamme parrasvaloon? Kuinka se tapahtuisi?

Esimerkiksi Ateneumin Kaikuu-tiimin toinen hanketuottaja oli ammatiltaan 
myös kielten opettaja. Hänen ymmärryksensä kielen oppimisen menetelmistä 
sekä opettajan ammatissa harjaantunut verkostoitumiskykynsä olivat Kaikuu-
hankkeelle ensiarvoisen tärkeitä.

Mistä saamme kiitosta? Ovatko opastuksemme priimaa, vaihtuvat näytte-
lymme erityisen kiinnostavia vai toimiiko asiakaspalvelumme hämmentävän 
hyvin? Siellä, minne kiitokset satavat, löytyy usein myös huippuosaajia. 
Heidän näkemyksiään kannattaa hyödyntää myös suunniteltaessa uutta 
hanketta. Palautteen kerääminen on olennainen osa uuden projektin suun-
nittelussa ja jalkautuksessa.
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Lisäkädet
Joskus toimintaedellytysten kartoitus kertoo, että projektin loppuun saatta-
minen vaatii ulkopuolista apua: uutta työntekijää tai ulkopuolista asiantuntijaa. 
Ateneumin Kaikuu-hankkeeseen palkattiin kaksi osa-aikaista hanketuottajaa 
sekä kaksi opasta. Lisäksi hyödynsimme tarpeen mukaan ulkopuolisia asian-
tuntijoita auttamaan meitä ideoiden eteenpäin viemisessä.

Ulkopuolisen asiantuntijan tai uuden työntekijän tarve on yleensä helppoa 
ratkaista kahden kysymyksen avulla:
�  Onko meillä aikaa siihen, mitä aiomme tehdä?
�  Onko meillä tarpeeksi taitoja/tietoja siihen, mihin pyrimme?

Miettikää seuraavaksi:
�  Mistä lähden etsimään uutta osaajaa?
�  Mitä taitoja ja tietoja haluamme saada?
�  Mitä voisimme oppia rekrytoidulta henkilöltä?

Moninaisuuden edistäminen kannattaa myös rekrytoinnissa! Miettikää vielä:
�  Palkkaammeko aina ihmisiä, jotka jo tunnemme?
�  Palkkaammeko henkilöitä, jotka näyttävät samalta kuin me?
�  Mikä rekrytoitavassa henkilössä on kiinnostavaa ja erilaista kuin meissä?
�  Voisiko palkattava henkilö tulla aivan toiselta alalta kuin mitä itse 
 edustamme?
�  Jos vaadimme tiettyä koulutusta, mitä oletuksia vaatimuksemme 
 takana piilee?
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Onnistuneen lopputuloksen 
määrittäminen
Kun tavoite on saavutettu, mitä siitä jää käteen? Mitä loppuun saatettu projekti 
jättää perinnökseen?

Lopputulos puntariin (30 min)
Pohtikaa, mitä museollanne on oltava enemmän projektin loputtua ja kun sen 
tavoitteet ovat täyttyneet. Voitte käyttää apuna ohessa olevia kysymyksiä.
 
Onko projekti…
�  tukenut jotakin paikallista yhteisöä?
�  tuonut uusia pysyviä yleisöjä museolle?
�  vahvistanut / luonut uusia yhteistyökumppanuuksia?
�  vahvistanut museon saavutettavuutta ja poistanut kynnyksiä?
�  luonut mallin tai pilotin uudelle projektille?
�  tuottanut uutta taiteellista tai kulttuuriin liittyvää toimintaa paikkakunnalle?
�  vahvistanut paikallisten taiteilijoiden tai tutkijoiden asemaa?
�	tuonut museolle taloudellista vaurautta, jota voi käyttää seuraavien 
 projektien toteuttamiseen?

Vinkki: Pyrkikää kuvailemaan tuloksia sen sijaan, että vastaatte vain kyllä tai ei. 
Tuloksien kuvailu on osa unelmointityötä, joka voi parhaimmillaan potkaista 
käyntiin seuraavan kehityshankkeen. 
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Kaikuu jatkuu
Kaikuu-hanke on tuonut mukanaan paljon hyvää ja uutta. Sen suomat opit ja 
ideat on otettu mukaan Ateneumin ja pilottimuseoiden toimintaan ja kehitystyö 
jatkuu niiden pohjalta. 

Usein meistä tuntuukin, että Kaikuu-hankkeen myötä jotain on vasta alkamassa: 
selkokieliset palvelut ja osallistavat menetelmät ovat monille kävijöille se käde-
nojennus, jota he tarvitsevat voidakseen nauttia museoiden kokoelmista ja näyt-
telyistä. Niinpä tämä kirja ei ole hankkeemme päätepiste. Tämä kirja on alku, 
jonka avulla jokainen museo, museon työntekijä tai ryhmänohjaaja voi pohtia ja 
kehittää toimintaansa ja siten jatkaa Kaikuu-hankkeessa aloitettua työtä. 
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Kolme kysymystä

Toteutuspaikka: museosalit.
Materiaalit: kolme pientä paperia ja lyijykynä / 
osallistuja, oppaalla kysymykset.
Tehtävän lopputulos: kolmen sanan runo.

Ohjeet tehtävään:
1.  Valitse yksi taideteos/museoesine tässä
 huoneessa.
2. Katso teosta hetki aivan rauhassa.
3. Kirjoita vastaus kolmeen kysymykseen   
 paperille, yksi vastaus yhdelle paperille. 
 Opas antaa kysymykset.
 Opas esittää seuraavat kysymykset 
 rauhallisesti:
 Mikä tunne (esimerkiksi ilo, suru) 
 teoksessa on?
 Mikä väri teoksessa on?
 Mitä teoksessa tapahtuu?
4. Lue mitä kirjoitit vieruskaverille / omalle   
 ryhmälle (riippuu ryhmän koosta).
 Halutessaan ryhmä voi jatkaa runoja   
 eteenpäin.

Jatkoidea: Työstäkää runon pohjalta kollaasi 
leikkaamalla esimerkiksi lehdestä kuvia ja 
liimaamalla pahville. Kuvan ei tarvitse muis-
tuttaa alkuperäistä taideteosta/esinettä. 

Yhteinen tarinamme / sadutus

Toteutuspaikka: museosalit.
Materiaalit: paperia ja kynä oppaalle, tuolit 
osallistujille.
Tehtävän toteuttamiseen tarvitaan rauhallinen 
sali, jossa voidaan istua ja puhua rauhassa. 
Valitkaa suurikokoinen teos tai museoesine, 
jonka kaikki näkevät. Tehtävää helpottaa, jos 
aiheessa on jotakin osallistujille tuttua ja 
samalla monitulkintaisuutta.

Tehtävän kulku:
1.  Opas pyytää osallistujia kertomaan yhteisen  
 tarinan, jonka hän kirjoittaa ylös.
2. Edetään vuorotellen selkeässä järjestyksessä: 
 jokainen kertoo jotakin ja seuraava jatkaa. 
 Edetään kunnes kaikki ovat saaneet puhua
 tai niin kauan, kunnes tarina saadaan pääte-
 pisteeseen.
3. Lopuksi opas lukee tarinan ääneen.
4. Jos tarinaa halutaan korjata, sen voi vielä   
 tehdä.
5. Lopuksi opas voi kannustaa ottamaan kuvan 
 teoksesta/museoesineestä sekä kysymään
 häneltä siitä.

Vinkki: Opas voi ottaa vierailun päätyttyä tari-
nasta kopion opettajalle esimerkiksi ryhmän 
oman kokoontumistilan seinälle vietäväksi. 
Halutessaan ryhmä voi jatkaa tarinan työstöä 
myös myöhemmin kollaasina. Silloin tarvitaan 
aikakauslehtiä ja vaikkapa taidekalentereita.

Muunnelma: Tehtävän voi toteuttaa myös 
luokkahuoneessa. Tällöin opettaja ohjaa teh-
tävän. Kuvan voi näyttää luokalle esimerkiksi 
videotykillä.

Luovan osuuden tehtäviä   

Kielellinen saavutettavuus luovissa tehtävissä
Jos on etukäteen tiedossa, että ryhmä tarvitsee selkokieltä, on viisasta luetuttaa 
ryhmän ohjaajalla ennakkoon tehtävien kirjalliset osuudet kuten kysymykset. 
Ryhmän ohjaaja voi kertoa, ovatko kysymykset ryhmän tasoon sopivia, ja jos 
muutoksia tarvitaan, hän voi vinkata, millaisia niiden olisi hyvä olla.

Liite 1
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Minun esineeni / Tämä esine

Kyseessä on toimintaterapiasta tuotu ”Minun 
kiveni” -sanapaja, jossa katsellaan hetki annet-
tua tai itse valittua esinettä ja sitten vastataan 
kysymyksiin ”Minun esineeni on…” ym. Tätä 
kautta voi kertoa itsestä ja unelmista.

Toteutuspaikka: työpaja tai ryhmän oma 
kokoontumistila museon ulkopuolella.
Materiaalit: erilaisia pieniä esineitä tai kiviä, 
lyijykynä ja paperi, jolle on printattu kysymyk-
set, paperinen alusta.
Esivalmisteluja: laitetaan välineet jokaiselle 
osallistujalle valmiiksi paperialustoille.

Tehtävän kulku:
1.  Ota yksi esine.
2. Pidä esinettä hetki kädessäsi.
3. Kirjoita vastaus kysymyksiin:

Minun esineeni on

__________________________________________

Minun esineeni lempipaikka on 

__________________________________________

Minun esineeni tykkää 

__________________________________________

Minun esineeni uskoo 

__________________________________________

Minun esineeni toivoo

__________________________________________

Minun esineeni sanoo 

__________________________________________

Minun esineeni unelmoi 

__________________________________________

4. Lue tekstisi ääneen vieruskaverille / omalle  
 ryhmälle (riippuu ryhmän koosta ja osallistu-
 jien halusta jakaa teksti kaikille).

Kollaasi

Tehtävän voi tehdä museossa tai koululla. 
Ryhmänohjaaja ja opas voivat yhdessä suunni-
tella sisällön varsinkin, jos toteutus on luo-
kassa. Tehtävän aihe kannattaa poimia ryhmää 
kiinnostavista teemoista, jotka ovat nousseet 
esiin Kaikuu-kierroksella.

Toteutuspaikka: paja, luokka tai muu ryhmälle 
sopiva kokoontumistila myös museon ulko-
puolella.
Materiaalit: aikakauslehtiä, taidekalentereita, 
postikortteja.

Tehtävän kulku:
1.  Valitaan aihe. Se voi olla yhteinen, tuttu 
 teema, esimerkiksi ”Lapsuusmuisto”, 
 ”Juhlat”, ”Perhe”, ”Koti”... Jos yhtä selkeää 
 aihetta ei ole noussut esiin, aihe voi olla 
 ”Yhdessä”.
2. Osallistujat leikkaavat tai repivät oman 
 kollaasinsa aiheesta ja liimaavat sen 
 paperille.
3. Kukin esittelee kollaasinsa muulle ryhmälle.
4. Opas tai ryhmänohjaaja fasilitoivat keskus-
 telun aiheesta. Keskustelun ohjaaja voi 
 tukea keskustelua kyselemällä ja kirjoitta-
 malla sanoja taululle. 
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Toteutus: Kirjoitusvälineenä ovat mustepullo, 
mustekynä/terä sekä imupaperi.

Kasta terä musteeseen, jolloin muste valuu terän
kärkeen ja voit kirjoittaa sillä. Jos mustetta on 
paljon tai tulee tahra, voit kuivata sitä asetta-
malla imupaperin varovasti tahran päälle.

Voit kokeilla kynää eri tavoin, välillä mustetta on 
paljon ja teksti on paksumpaa. Jos mustetta on 
vähemmän ja kirjoitat kevyesti, jälki on ohuem-
paa. Keskittyminen ja rauhallisuus ovat tässä 
tehtävässä valttia. Lopputulokset ovat persoo-
nallisia, kirjoittajansa näköisiä.

Vinkki: Haluatko tehdä salaisen kirjeen? Kirjoita 
silloin sitruunamehulla. Kun vastaanottaja 
lämmittää kirjettä varovasti esimerkiksi silitys-
raudalla, teksti tummuu luettavaksi.

Postikortti

Työpaja on toteutettu osana Kaikuu-hanketta 
Seinäjoen museoissa.

Toteutuspaikka: työpaja/koulu / ryhmän 
kokoontumispaikka / museo.
Välineet: postikortti, mustetta, terä, imupa-
peria, pehmeä kangas terän pyyhkimiseen, 
kirjoitusalusta tarpeen mukaan.
Aihe: Kirjoita postikortti tuntemattomalle. / 
Kirjoita postikortti rakkaalle ihmiselle.

Tehtävän tausta: Postikortti on kätevä työpaja 
toteuttaa myös koulussa vierailun päätteeksi. 
Kaunokirjoitukseen ja kauniin käsialan opette- 
lemiseen on ennen käytetty paljon aikaa. 
Kirjeet ja kortit ovat olleet ennen väline pitää 
yhteyttä toisiin ihmisiin, kun kännykkää ei 
vielä oltu keksitty. Joskus kirjeitä on kirjoitet-
tu myös tuntemattomille: Esimerkiksi toisen 
maailmansodan aikaan Lotat ovat kirjoittaneet 
paljon postikortteja tuntemattomille ihmisille 
piristääkseen heitä. Kirjeenvaihto tuntemat-
toman kanssa on tuonut ilon pilkahduksia 
sota-ajan keskelle.

Valmiita postikortteja saat museosta tai voitte 
askarrella ne itse. Tehtävän toteutus musteella
ja terällä tuovat osallistujalle elämyksen, mutta 
tehtävä onnistuu myös lyijykynällä. Musteella
kirjoitettaessa on tullut helposti tahroja. Siksi 
ennen vanhaan on ommeltu kynänpyyhin. 
Siihen tulee useita pyöreitä kangaspaloja 
päällekkäin ja ne on ommeltu keskeltä yhteen 
napin avulla. Koulussa tämän voi toteuttaa esi-
merkiksi käsityötunnilla. Jos aikaa on käytettä-
vissä paljon, tehtävään voi halutessaan liittää 
myös vanhan ajan kaunokirjoituskirjaimia.

Idea! Jos haluat osallistua postikorttitalkoisiin, 
kokoa ryhmän kirjoittamat kortit tuntematto-
malle ja toimita ne esimerkiksi lähimpään van-
husten palvelutaloon. (Halutessasi voit laittaa 
mukaan vastausosoitteenkin.) Tämä on yksin-
kertainen tapa lievittää yksinäisyyttä. Vastaan-
ottajat ovat tulleet korteista todella iloisiksi.
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Oma museo 

Kirjoitus-/keskusteluharjoitus.

Toteutuspaikka: työpaja tai ryhmän oma 
kokoontumistila museon ulkopuolella.
Materiaalit: jokin pieni, itselle tärkeä esine.
Esivalmistelut: Jokaista ryhmäläistä pyyde-
tään ennakkoon tuomaan mukaansa jokin
pieni, itselle tärkeä tai kiinnostava esine 
tai valokuva, josta haluaa kertoa muille. 
Kerrotaan, että esineistä kootaan koululle 
oma museonäyttely ja että esineet jäävät 
hetkeksi aikaa kouluun (Siksi esimerkiksi 
omaa kotiavaintaan ei kannata tuoda).

Tehtävän kulku:
Edetään ryhmässä vuorotellen.
Ensimmäinen kierros: Jokainen esittelee 
vuorollaan esineensä. Näyttää sen muulle 
ryhmälle, kertoo mikä se on ja mitä sillä 
tehdään.
Toinen kierros: Jokainen vuorollaan kertoo, 
miksi valitsi esineen. Miksi se on itselle tärkeä 
ja miksi halusi esitellä sen muille. Onko 
esineellä historia? Onko se aivan uusi? 
Liittyykö se jotenkin päivittäiseen elämään? 
Onko se saatu lahjana?
Lopuksi ryhmä yhdessä suunnittelee esineistä 
ja kuulemistaan tarinoista näyttelyn: Mietitään, 
kuinka esineet laitetaan esille? Mitä niistä ker-
rotaan? Kirjoitetaanko niiden tarinat ylös myös 
muiden luettaviksi?

Vinkki: Jos esineille ei ole koululla tilaa tai 
niitä ei haluta jättää koululle, voi esineistä 
tehdä myös taide- tai valokuvanäyttelyn. 
Tällöin tehtävää jatketaan siten, että esineistä 
otetaan kuva polaroid-kameralla tai jokainen 
piirtää/maalaa oman esineensä.

Muunnelma: Tehtävän voi tehdä myös kirjoi-
tustehtävänä. Tällöin jokainen kirjoittaa tari-
nan omasta esineestään. Jos ryhmä haluaa, 
tarinoista voi koota vaikkapa kirjan. 

Kerro minulle jotakin kivaa  

Toteutuspaikka: museosalit.

Tehtävän kulku: 
1.  Istutaan vierekkäin siten, että kaikilla 
 on pari. 
2. Kerrotaan vierustoverille jotakin kivaa,   
 mitä jäi mieleen Kaikuu-vierailuilta.  
3. Kun kaikki ovat kertoneet parilleen oman
 kivan juttunsa, jaetaan positiivisia muis-
 toja koko ryhmälle. 

Vinkki: Tehtävä voi toimia myös lämmittely-
harjoituksena toisen museovierailun aluksi. 
Tällöin muistellaan edellistä Kaikuu-kierrosta.
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�  Mitä kuvassa on? / Mitä kuvassa on 
 meneillään?
�  Onko jotakin, mitä sinä huomaat / näet heti? 
 Mitä?
�  Milloin kuva tapahtuu? Nyt / kauan sitten /  
 vaikka huomenna tai ensi viikolla?
�  Onko kuvalla tarina? Mikä tarina?
�  Mitä tapahtui ensin/ennen? Mitä tapahtuu
  seuraavaksi/pian?
�  Anna kuvalle nimi! Mikä kuvan nimi on?
�  Mikä sana sinulle tulee mieleen, kun katsot 
 kuvaa?
�  Mikä on sinulle kaunis sana? Onko täällä  
 kuva, joka on sellainen tai jossa on sellaista?
�  Mitä värejä kuvassa on? Mikä tunnelma niistä 
 tulee? Iloinen, surullinen, rauhallinen, outo, 
 kotoisa, kylmä, lämmin, pelottava…?
�  Mikä päivän hetki on? Aamu, päivä, iltapäivä, 
 ilta, yö…?
�  Mitä on täällä (näytä samalla kehyksen ulko-
 puolelle teoksen viereen)?
�  Missä maassa kuva on tehty?
�  Onko kuvassa samaa kuin sinun kodissasi?   
 Mitä?
�  Minkä kuvan haluat antaa lahjaksi opetta-
 jalle?
�  Mitä samaa ja mitä erilaista näissä kuvissa 
 on?
�  Onko kuvassa jotakin vanhaa? Mitä?
�  Lapset pitävät tästä kuvasta. Miksi he 
 pitävät siitä?

Aistihavainnot
Jos ryhmän kanssa on mahdollista heittäytyä 
kuvitteluleikkiin, on tässä kysymyksiä aisti-
havaintojen kuvittelemisesta:
�  Onko kuvassa lämmin tai kylmä?
�  Onko kuvassa ääntä vai onko se hiljainen?
�  Mikä ääni kuvasta kuuluu?
�  Onko kuvassa tuoksuja? Mitä tuoksuja?
�  Liikkuuko joku kuvassa?
�  Onko kuva paikallaan?

Keskustelua virittäviä kysymyksiä Kaikuu-kierroksille

Taiteilija
�  Millainen taiteilija, kuvan tekijä, on?
�  Miksi taiteilija teki tällaisen kuvan? Mitä hän  
 halusi sanoa?
�  Miten pitkän aikaa taiteilija teki kuvaa?
�  Mitä haluat kysyä taiteilijalta?
�  Miksi taiteilija maalasi ihmisiä/maisemia/ 
 eläimiä...?

Suomalaisuus
�  Onko kuvassa jotakin suomalaista? Mitä?
�  Tämä on kuuluisa Suomessa. Miksi se on 
 kuuluisa? Mitä luulet?
�  Oletko nähnyt jotakin samaa?
�  Onko kuvassa jotakin uutta?

Omat tunteet
�  Onko kuva positiivinen vai negatiivinen?
�  Pidätkö kuvasta?
�  Onko kuvassa jotakin mitä et ymmärrä?
�  Mikä fiilis on tänään? Näytä kuvaa, jossa on
 sama tunne kuin sinulla!
�  Haluatko vierailla jossakin kuvassa?

Kysy oppaalta
�  Haluatko kysyä minulta jotakin tästä 
 kuvasta?

Luonto
�  Mikä vuodenaika on?
�  Pidätkö metsästä? Mikä siellä on parasta?
�  Käytkö usein metsässä? Mitä teet siellä?
�  Millainen on kaunis maisema?
�  Miten elämä maalla on erilainen kuin elämä
 kaupungissa? Mitä hyviä ja huonoja puolia
 on?

Liite 2



59

Lapsuusmuistot
�  Onko sinulla joku tärkeä muisto lapsuu-
 desta?
�  Kun olit lapsi, mitä teit kesällä/usein/ 
 kotona?

Juhlat
�  Onko jossakin kuvassa juhlat?
�  Mistä huomaa, että on juhlat?
�  Ovatko ne hyvät juhlat?
�  Haluatko mennä juhliin?
�  Miten sinä juhlit?
�  Mitä asioita juhlit?
�  Kenen kanssa juhlit?
�  Laulatko?
�  Soitatko jotakin soitinta?
�  Tanssitko?

Matka
� Ollaanko jossakin kuvassa matkalla?
�  Mistä huomaa, että ollaan matkalla?
�  Mikä matka se on?
�  Onko matka jatkunut jo pitkään vai 
 alkoiko se juuri?
�  Mitä sanot matkaajille?

Kuvan henkilö
�  Mitä kuvan henkilö voisi sanoa?
�  Mitä sinä sanot hänelle?
�  Mitä hänen kannattaa tehdä?
�  Mitä hän harrastaa?
�  Onko hänellä perhe? Millainen?
�  Onko hän onnellinen?
�  Voitko tuntea saman kuin kuvan henkilö?
�  Mitä voitte tehdä yhdessä? Mitä voit tehdä   
 kuvan henkilön kanssa?
�  Mitä samaa olet tehnyt kuin kuvan henkilö?
�  Kuka kuvan henkilö haluaisit olla?
�  Mitä kuvan henkilölle tapahtuu seuraavaksi?
�  Jos kuvan henkilö opiskelisi/työskentelisi 
 sinun kanssasi, voisiko hän olla ystäväsi?

Identiteetti
�  Mitä kuvan henkilön vaatteet kertovat 
 hänestä?
�  Mitä sinun vaatteesi kertovat sinusta?
�  Onko jossakin kuvassa sinun lempipaikkasi / 
 hyvä paikka? Millainen se on?
�  Tuoko joku kuva mieleen onnellisia 
 muistoja? Mitä?

Lisää sanoja
� Mitä sanoja kuva tuo teidän mieleenne? 
 Katso kuvaa kaverin kanssa ja juttele. 
 Teillä on 5 minuuttia aikaa.
�  Mitä sanoja ei ole kuvassa? 
 Katso kuvaa  kaverin kanssa ja juttele. 
 Teillä on 5 minuuttia aikaa.

Oma ääni ja uusi oma
Voimaannuttavia ja osallistavia pohdintoja. 
Eivät liity suoraan teoksiin, vaan voidaan 
keskustella, jos on luottamusta:
�  Missä sinä olet hyvä?
�  Mitä voisit antaa ja jakaa muille?
�  Mitä rakastat?
�  Mitä haluaisit oppia?
�  Mikä on tärkeää / hyvä asia elämässä?
�  Millainen on hyvä päivä?
�  Miten voit olla sinä Helsingissä/Suomessa?
�  Mikä tekee Helsingistä/Suomesta kodin?
�  Mitä kaipaat synnyinmaasta/kotimaasta?
�  Mitä tykkäät tehdä Helsingissä/Suomessa?
�  Kenen kanssa voit puhua suomen kieltä?
�  Miksi suomen kielen osaaminen on tärkeää?
�  Mikä on mukavaa arjessasi?
�  Mikä tekee sinut iloiseksi/onnelliseksi?
�  Mikä on sinun tavoitteesi elämässä? 
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Kysymyskortit  

Kaikuu-kierroksillamme oli mukana kysymyskortteja, joihin osallistujat saivat vastata. 
Kirjoitetut kortit auttoivat ryhmää, joka oli vasta aloittanut suomen opiskelun, sisäistämään
kysymyksen paremmin. Kysymysten laatimiseen saimme apua Helsingin aikuisopiston 
suomen kielen opettajilta.

Ohessa kysymyskortit on aseteltu valmiiksi lapuille, 
jotka voit tulostaa ja leikata omaan käyttöösi.

Minkä kuvan haluat kotiin? 
Miksi?

Mikä kuva tekee sinut 
(= sinä) onnelliseksi? 
Miksi?

Mikä kuva on hauska? 
Miksi?

Mikä kuva on kaunis? 
Miksi?

Mikä kuva on ruma? 
Miksi?

Mikä kuva on rauhallinen? 
Miksi?

Liite 3
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Missä kuvassa on jotakin, 
jonka tunnet/tiedät hyvin? 
Mitä?

Missä kuvassa on jotakin 
sinulle tärkeää/rakasta? 
Mitä?

Etsi kuva, jossa on jotakin 
samaa kuin sinun kotona. 
Mitä?

Mitä kuvaa haluat katsoa 
pitkään rauhassa? 
Miksi?

Mitä kuvassa oleva ihminen 
voi sanoa?

Mitä kuvassa tehdään? 
Mitä kuvan ihmiset tekevät?

Onko jossakin kuvassa 
ihminen, jonka kanssa 
haluat puhua? Miksi?

Minkä kuvan väreistä (= väri) 
pidät paljon? 
Miksi?
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Eljas Suvanto työskentelee Ateneumissa koordinaattorina. 
Mitä museon koordinaattori tekee? 
Hän sopii opettajien kanssa opastetuista kierroksista 
ja miettii mitä silloin tehdään. 
Opastetuilla kierroksilla ryhmä vierailee museossa 
oppaan kanssa. 
He katsovat taidetta ja keskustelevat siitä.

Eljaksen lempiteos Ateneumissa on Maailmalle. 
Taiteilija Maria Wiik maalasi sen vuonna 1889.  
Taideteos on 69 cm korkea ja 61 cm leveä.  
Tekniikka on öljyväri kankaalle.

Maria Wiik syntyi vuonna 1853
ja kuoli vuonna 1928. 
Hän oli suomalainen.  

Eljas Suvanto kertoo:  Teos on monella tavalla kiinnostava.  
 Se on vaikuttavasti maalattu  
 ja siinä on kauniit sävyt.  
 Teoksen tunnelma on jännittynyt:  
 Kuka maalauksen tumma hahmo on  
 ja minne hän on lähdössä?  

Kuvan nimi kertoo, 
että joku on lähdössä pois, maailmalle. 
Hän matkustaa pian kauas kotoaan, 
eikä vielä tiedä mitä tapahtuu tulevaisuudessa. 
Hän odottaa ja toivoo, 
mutta ehkä myös pelkää ja jännittää. 

Matkaaja pukee takin päälle. 
Laukku ja hattu odottavat lattialla. 
Kahvit on juotu 
ja nyt on aika lähteä. 
Verhojen takaa paistaa aurinko. 
Siellä odottaa maailma. 

Selkokielinen teksti ja tehtäviä

Liite 4



Matka tuo muutoksen. 
Koti jää taakse. 
Tapahtuu uusia asioita, 
tulee uusia muistoja. 
Ehkä hän palaa pian takaisin? 
Tai sitten ei?  

Lue teksti ääneen. 
Kirjoita sitten vastaus kysymyksiin.
�  Mitä Eljas tekee työkseen? 
�  Miksi Eljas pitää kuvasta? 
�  Mitä kuvan nimi tarkoittaa? 

Mitä sinä ajattelet? 
Juttele parin kanssa!
� Mitä haluat sanoa kuvan ihmiselle, joka lähtee? 
�  Minne haluaisit matkustaa? 
�  Mikä tekee paikasta kodin?
�  Missä sinä olet hyvä? 
 Mitä voisit opettaa muille? 

Sanastoa

vaikuttava 
hieno, 
ihailua herättävä / 
aikaansaava 

vaikuttavasti 
vaikuttavalla tavalla, 
hienosti 

jännittynyt 
jännittävä 

hahmo 
ihminen 

matkaaja
ihminen, joka matkustaa 

muutos 
uusi asia 

muisto 
vanha asia, jota ei enää ole, 
mutta jota ajattelemme  

Avainsanoja
ihminen
tunteet
koti
hiljaisuus
rakkaus
perhe
matka
työ
ruoka

Lisää selkokielisiä teos-
esittelyjä ja tehtäviä löydät 
Ateneumin verkkosivuilta!
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ja osaajilta. Olemme olleet suorastaan häkeltyneitä siitä, kuinka auliisti ihmiset jakoivat 
meille tietoaan, intoaan ja aikaansa. Koska saimme apua niin paljon, voi olla, 
että olemme unohtaneet mainita jonkun tätä listaa koostaessamme. 
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YHTEINEN KAIKU
Käsikirja osallistaviin ja selkokielisiin opastuksiin museoissa

Kaikuu on museoalan sosiaalisen osallisuuden hanke, joka keskittyy erityisesti 
kielellisen osallisuuden vahvistamiseen ja opastoiminnan kehittämiseen.

Jos olet kiinnostunut museoiden yleisötyön ja opastoiminnan kehittämisestä 
tai osallistavasta ryhmätoiminnasta museossa, tarjoaa tämä julkaisu laajan 
menetelmäkattauksen käyttöösi. Julkaisu soveltuu niin museoiden, ryhmän-
ohjaajien kuin opettajienkin käyttöön.  


