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Parhaiten jäi mieleen, että luovuus on tärkeetä.

ESIPUHE
Voimme kiittää paitsi Opetus- ja kulttuuriministeriötä, myös korona
pandemiaa siitä, että saimme kehittää uudenlaisen, koululaisia osallistavan
etäkohtaamisten konseptin. Koko Suomi on joutunut nopeasti
opettelemaan digitaalisia taitoja, niin myös museot ja koulut.
Ateneumilla on todella pitkät perinteet yhteistyöstä koulujen
kanssa, ja koululaiset ovat Kansallisgallerian toiminnassa keskeinen
kohderyhmä. Kouluille tarjottu ohjelma painottuu eläviin kohtaamisiin
museoissamme, joissa käy paljon koululaisryhmiä opastetuilla kierroksilla
ja taidepajoissa.
Mun Ateneum -hanke puolestaan toteutettiin kokonaan verkon
kautta, mutta senkin tavoitteena olivat aidot henkilökohtaiset kontaktit
taiteen äärellä ja taiteen kanssa ja ennen kaikkea lasten osallisuuden
tunteen kasvattaminen. Toivoimme, että Ateneum ja sen taide todella
tulisivat lapsille tutuksi, jopa tuntuisivat ”omalta jutulta”.
Alueellinen saavutettavuus toteutui mahtavalla tavalla. Ateneum
todella jalkautui kouluihin pohjoisinta Suomea myöten: mukaan tuli lähes
400 luokkaa eli noin 10 000 lasta opettajineen eri puolilta Suomea ja
myös jokunen Suomi-koulu ulkomailta. Konseptin keskeinen vahvuus
on sen rakenne. Sekä opettajien että oppaiden palaute vahvisti, että
pidempi kuin vain yhden kerran kohtaaminen oli hyvä asia: oppilaat
uskaltautuivat vilkkaaseen ja omaääniseen keskusteluun ja mielipiteiden
julki tuomiseen. Osallisuuden tunnetta ja vuorovaikutuksen laatua myös
tutkittiin Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen OMA Ateneum
-tutkimushankkeessa.
Hanketuottajamme Inka Yli-Tepsa ja osaava opaskaartimme sekä
yleisötyön tiimi selvisivät monista haasteista kunnialla. Aina yhteydet
eivät toimineet täydellisesti tai oppilaita olikin kaksi luokkaa yhden sijaan.
Kaikesta selvittiin huumorilla, luovimisella, lämpimällä yhteistyöllä ja
joustolla. Koko hankkeen yksi tärkeä oppi olikin, että tärkeintä on utelias,
avoin, lämmin, toista arvostava asenne, isot korvat ja tilannetaju. Hyvä
yhteistyö opettajien kanssa mahdollisti onnistumiset.
Lämmin kiitos rahoittajallemme Opetus- ja kulttuuriministeriölle
luottamuksesta ja tuesta hankkeen aikana. Museomme sai hankkeessa
arvokasta oppia, jota haluamme kehittää ja jakaa. Toiveenamme on, että
monet museot ja muutkin kulttuurilaitokset innostuisivat tuottamaan
omia laajasti saavutettavia sisältöjä upeille koululaisillemme.
MARJA SAKARI

Ateneumin taidemuseon johtaja
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LUKIJALLE
• Ota käyttöön oppaassa esiteltyjä menetelmiä.

• Hyödynnä vinkkejä ja valmiita tuntisuunnitelmia.

• Sovella Mun Ateneum -mallia omaan toimintaasi.

• Tutustu tekijöiden ja osallistujien monipuolisiin
näkökulmiin.

• Opi onnistumisistamme ja haasteistamme.
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MUN ATENEUM -HANKE

”

Katsoa taidetta, ottaa kuvia, jos uuvuttaa niin mennä johonkin
tummaan valaistukseen laittaa silmät kiinni ja kuunnella
Ateneumin historiasta ja syödä pullaa, keksejä ja jotain suolaista
ja juoda vettä, maitoa, kaakaota ja mehua.

Mun Ateneum -konsepti kehitettiin korona-aikaan, jolloin ei tiedetty,
miten kauan kulttuurilaitosten ja koulujen yhteistyö jatkuisi etäyhteyksin.
Ateneumin taidemuseossa oli hypätty nopeasti uuteen, koska kouluihin
haluttiin olla yhteydessä rajoituksista huolimatta. Museon toteuttamat
etätaidepajat ja -opastukset saivatkin kouluilta hyvää palautetta. Opetusja kulttuuriministeriön keväällä 2021 myöntämä erillisrahoitus tarjosi
mahdollisuuden kehittää toimintaa edelleen ja kasvattaa sen volyymia
niin, että isompi joukko koululaisia ympäri Suomen voisi tutustua
Ateneumin taidemuseon kokoelmaan. Määrällisten tavoitteiden lisäksi
hankkeelle asetettiin osallisuuteen, saavutettavuuteen ja oppimiseen
liittyviä päämääriä. Mun Ateneum -ohjelma toteutettiin molemmilla
kotimaisilla kielillä sekä suomeksi että ruotsiksi.
Jo hankkeen varhaisessa suunnitteluvaiheessa kohderyhmäksi
valikoituivat alakoulun 5. ja 6. luokat. Kohteen valintaan vaikutti
ensiksikin se, että alakoulun luokanopettajilla on mahdollisuuksia
monivaiheiseen oppiainerajat ylittävään työskentelyyn. Toisaalta
taas murrosiän kynnyksellä olevien 5. ja 6. luokan oppilaiden tietojen
ja keskustelutaitojen ajateltiin antavan hyvän mahdollisuuden
merkityksellisen toiminnan toteutumiselle.
Hankkeen nimi ”Mun Ateneum” sisältää ajatuksen siitä, että
Ateneum osana Kansallisgalleriaa on meidän kaikkien yhteinen – taide
sen kokoelmissa kuuluu kaikille. Pyrkimyksenä oli tuoda Ateneumin
taidemuseo lapsen lähelle, ikään kuin omaksi. Etäopastuksilla keskusteltiin
myös siitä, millaisen museon kukin voisi kokea omakseen. Myös
palautekyselyssä palattiin samaan teemaan: Millaisessa taidemuseossa
viihtyisit erityisen hyvin? Mitä haluaisit tehdä museossa?
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MUN ATENEUM -HANKE

”

Sellaisessa missä olisi esim. somenurkka ja muuta pikku puuhaa ja arvoituksia kuten etsiä jotkin
tietyt kuvat museosta.

Innostamistapaaminen. Hankkeen
alussa Ateneumin taidemuseon koko
henkilökunnalle lähetettiin avoin kutsu
ideointipalaveriin.
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Hankkeen alkaessa Ateneum valmistautui sulkemaan ovensa remontin
vuoksi ja purkamaan pitkään esillä olleen Suomen taiteen tarina -näyttelyn.
Samalla oli meneillään uuden kokoelmanäyttelyn suunnittelutyö, jonka
aikana kokoelmaa tarkasteltiin uusin silmin, harkiten mitä museon noin
30.000 teoksen kokoelmasta nostettaisiin esiin. Suunnittelussa keskeisiä
teemoja olivat esimerkiksi luonnon aika ja identiteetti, ja nämä teemat
ohjasivat myös Mun Ateneum -hankkeen sisällön kehittämistä.
Taideteoksista nousevien teemojen lisäksi suunnittelua ohjasivat alusta
alkaen myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sisällöt, kuten
moni- ja laaja-alaisen oppimisen tavoitteet, monilukutaidon tärkeys
sekä oppilaiden toimijuutta korostavat oppimisen tavat. Tavoitteena oli
saada aikaan kokonaisuus, jossa opitaan yhdessä taidekuvia tutkimalla,
kannustavassa ja sallivassa ilmapiirissä, jossa kenenkään osallistumiselle ei
ole esteitä.

”

Haluaisin olla huoneissa, jotka ovat ikään kuin maalauksen sisällä. Eli että huoneeseen on
rakennettu jokin tuttu maalaus.
Näitä tavoitteita toteuttamaan hankkeeseen koottiin moniammatillinen
ohjausryhmä sekä rekrytoitiin tuottaja ja joukko taidehistoria- ja
taidekasvatustaustaisia oppaita. Varhaisessa vaiheessa Helsingin yliopisto
käynnisti sisarhankkeen OMA Ateneum tutkimaan osallisuuden ja
monialaisuuden toteutumista Mun Ateneum -toiminnassa.

Hankkeen tavoitteita
Mun Ateneum -hankkeen taustalla on museon pyrkimys vahvistaa
lasten osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin tarjoamalla kouluille kokemisen,
tulkitsemisen ja oman tekemisen mahdollistavaa toimintaa. Huomiota
on kiinnitetty myös inklusiivisuuteen, jotta esimerkiksi oppimisen
tai keskittymisen haasteet tai kieli- ja kulttuuritausta eivät nousisi
osallistumisen esteeksi. Koululaisia on haluttu kutsua mukaan juuri heitä
puhuttelevalla viestinnällä.
Etäkoulun ja eristäytymisen kangastellessa vielä mielessä halusimme
tarjota lapsille mielekkäitä ja innostavia, ryhmähenkeä lujittavia
kohtaamisia. Yksi ohjelman tavoitteista onkin ollut ohjata lapsia
tunnistamaan ja tuomaan esiin omia ja ryhmän vahvuuksia.
Ateneumin taidemuseon lähtökohtaisia hanketavoitteita olivat
osaamisen kehittäminen etäopastusten toteuttamisessa sekä entistäkin
tiiviimpien yhteyksien luominen koulumaailmaan toiminnan suunnittelu-,
toteutus- ja arviointivaiheissa. Päätimme jo hankkeen alkuvaiheessa, että
Suomen taiteen merkkiteoksia käsiteltäisiin eri oppiaineet huomioiden,
mikä mahdollistaisi monialaisen oppimisen. Otimme toiminnan
suunnittelussa huomioon myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, kuten
monilukutaidon ja ihmisenä kasvamisen. Halusimme myös vahvistaa
luokanopettajien taidelähtöistä osaamista.
Laajalla valtakunnallisella hankkeella tavoittelimme sekä kulttuuri
perinnön saavutettavuutta että kansallisen taidekokoelman ja Ateneumin
taidemuseon tunnettuutta. Samalla lähdimme luomaan toimintamallia,
joka olisi jatkossakin osa paitsi Ateneumin koululaisohjelmaa, myös
monistettavissa muiden museoiden käyttöön.
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Haluaisin olla museossa jossa on paljon tietoa ja maalauksia eläimistä tai dinosauruksista.

Hankkeen saavutuksia
Lokakuussa 2021 käynnistyneessä hankkeessa loimme museovierailun
etätoteutuksen toimintamallin. Hankkeen aikana toimintaan osallistui
noin kymmenentuhatta 5. ja 6. luokan oppilasta opettajineen. Ateneumin
oppaiden ja luokkien kesken oli kaikkiaan 800 tapaamiskertaa. Museooppaan ohjaamien tapaamisten lisäksi kokonaisuuteen kuului kolme
valmista opettajan johdolla toteutettavaa tuntisuunnitelmaa, jotka
syvensivät ja monipuolistivat oppimista.
Mun Ateneum on ollut myös opastamisen kehittämishanke, joka
on työllistänyt hanketuottajan lisäksi osa-aikaisesti 13 opasta. Jokaisen
oppaan ammatillista kasvua tuettiin prosessin aikana. Hankkeen aikana
yhteisesti hankittu kokemus ja esimerkiksi osallistavien menetelmien
käytön osaamisen lisääntyminen on heijastunut muuhunkin museon
opastustoimintaan.
Mun Ateneum -toiminnassa syntyi valtava määrä piirustuksia, joissa
koululaiset kertovat omasta lähiympäristöstään. Jokaisella Mun Ateneum
-luokalla on ollut mahdollisuus arpoa yksi piirustus teoskokonaisuuteen.
Piirustuksista on koottu Mun paikka -yhteisteos1 Lasten ja nuorten
taidekeskuksen säätiön verkkosivuille.
1 https://www.artcentre.fi/arkisto/lasten-ja-nuorten-taiteen-arkisto/munpaikka/

”

Mä tykkäsin siitä, että siinä ei otettu semmosta lapsimaista semmosta, että me oltais vaikka
ykkös- kakkosluokkalaisia, vaan siinä oltiin niinku sillee semitosissaan.
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MUN ATENEUM -TOIMINTAMALLI

Virittäytyminen: koulussa oman opettajan kanssa.
Innostaminen ja Ateneumin oppaisiin tutustuminen. Supervoimahaaste.

KESTO 45 MINUUTTIA.

Kohtaaminen I: tavataan oma opas.
Opitaan keskustelemaan taiteesta. Harjoitellaan piirtämistä.
Ateneumin oppaan etätapaaminen.

KESTO 90 MINUUTTIA.

Piirustushaaste: oman opettajan kanssa.
Opitaan piirtämisen historiasta. Lähdetään ulos piirtämään.

KESTO 90 MINUUTTIA.

Kohtaaminen II: tavataan tuttu opas uudestaan.
Piirustushaasteen tulokset. Keskustelu taidekuvasta.
Ateneumin oppaan etätapaaminen.
KESTO 45 MINUUTTIA.

Mitä opittiin? Oman opettajan kanssa.
Oman oppimisen reflektointi ja palaute Ateneumille.

KESTO 20 MINUUTTIA.

Mun Ateneum -ohjelma on viisivaiheinen oppimispolku. Monivaiheisuus mahdollistaa syvällisen
kokemuksen taiteen äärellä. Oppilaat pääsevät osallistumaan ohjelman eri vaiheisiin monilla tavoilla:
välillä oppaan kanssa keskustellen ja kuunnellen, välillä pienryhmissä tai itsenäisesti toimien.
Toimintamalli koostuu verkkomateriaalista, valmiista tuntisuunnitelmista ja etäopastuksista.
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”

Parhaiten Mun Ateneum- ohjelmassa jäi mieleen kivat piirrustustaktiikat, teams tunnit,
yksityiskohtien piirtäminen. Ne olivat minulle mieluista tekemistä.

Mun Ateneum -verkkomateriaali
Koska Mun Ateneum -ohjelma koostuu monesta toisiaan seuraavasta
vaiheesta, halusimme tehdä opettajien osallistumisen mahdollisimman
helpoksi. Kokosimme kaikki tarvittavat tiedot, ohjeet ja materiaalit
yhdelle verkkosivulle. Verkkosivu jakaantuu opettajan materiaaliin ja
oppilaille laadittuun tehtäväsivuun. Palautteen perusteella opettajat
ovat pitäneet tuntisuunnitelmia selkeinä ja johdonmukaisina. Myös
oppilaat ovat arvostaneet heille tarkoitettua verkkomateriaalia, jossa
heitä puhutellaan suoraan. Verkkosivusta on rakentunut toimiva
oppimisympäristö, joka nivoo etätapaamiset ja opettajan ohjaamat osiot
kokonaisuudeksi.
Verkkomateriaali on suunniteltu innostamaan ja tukemaan oppimista
ja osallisuutta koko toiminnan ajan. Nuorille tutun tubettajan videot
kuljettavat toimintaa vaiheesta toiseen innostavasti ja samaistuttavasti.
Verkkosivuilla on käytetty runsaasti teoskuvia ja myös oppaat esittäytyvät
sivuilla omilla kuvillaan, kertomalla lempiteoksistaan ja omista
supervoimistaan.
INNOSTAVA OPPIMISYMPÄRISTÖ VERKOSSA

”

• Puhuttele lapsia ja nuoria suoraan.
• Arvosta kohderyhmän omaa mediakulttuuria: meemit, tubettajat,
videot, nopeus...
• Ihmiset esiin kuvin, videoin, omalla äänellä.
• Pelillisyyttä mukaan.
• Suosi kuvia, vähennä tekstiä.
• Ota kohderyhmä vakavasti.
• Kaiken ei tarvitse olla ihan helppoa. Myös haasteet innostavat!

Selkeät tuntiohjeet ohjasivat hyvin ottamaan tarvittavat välineet esille ennen tuntia.
Pienryhmätyöskentely oli toimivaa etänäkin Chromebookien ääressä. Opas huomioi hienosti
oppilaat keskusteluissa, jotka olivat oppilaslähtöisiä.
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MUN ATENEUM -TOIMINTAMALLI

Esimerkki opettajan materiaalista verkkosivuilla

OPETTAJAN OHJEET

Mun Ateneum -tuntiohjelmat
1. Virittäytyminen tehdään itsenäisesti luokassa
2. Kohtaaminen 1 tehdään yhdessä Ateneumin oppaan kanssa
3. Piirustushaaste tehdään itsenäisesti koulussa
4. Kohtaaminen 2 tehdään yhdessä Ateneumin oppaan kanssa
5. Mitä opittiin? -vaihe tehdään itsenäisesti koulussa

Virittäytyminen -tuntiohjelma
Kohtaaminen 1 -tuntiohjelma
Piirustushaaste -tuntiohjelma
Kohtaaminen 2 -tuntiohjelma
Mitä opittiin? -tuntiohjelma

Virittäytyminen -tuntiohjelma
Kesto: 45 min
• Luokka tekee itsenäisesti virittäytymisen vaiheen ennen ensimmäistä kohtaamista
oppaan kanssa. Virittäytymiseen kuuluu videon katsominen, oppaisiin tutustuminen ja
supervoimahaasteen tekeminen. Kaikki materiaalit löytyvät verkkosivujen tehtäväsivulta.
• Oppilaille varataan yksi A4-kokoinen paperi /oppilas ja kynät (esim. tussit, lyijykynät,
puuvärit tai liidut). Tämän lisäksi oppilaat tekevät supervoimahaasteen omilta laitteilta
(yksi laite: pädi, tietokone / ryhmä).
• Oppilaat jaetaan 3-4-hengen ryhmiin. Ryhmät katsovat supervoimahaasteen ohjeet ja
kysymykset keskustelua varten omilta laitteilta. Aluksi käydään keskustelu. Tämän jälkeen
kirjoitetaan omat supervoimat paperille.
• Oppilaiden supervoimat ripustetaan luokan seinälle kaikkien nähtäviksi. Luokka
keskustelee supervoimista ja tunnistaa luokan yhteisen supervoiman.
• Supervoimia käytetään Mun Ateneum -ohjelman seuraavissa vaiheissa.

”

Oli mukava seurata, miten professionaalit ovat suunnitelleet ja toteuttaneet
tätä ohjelmaa. Erityisesti tuntisuunnitelmat olivat hyvin toteutettuja.

14

”

Mieleen jäi parhaiten omat supervoimat ja niiden piirtämiset. Oli kiva saada selville omat
supervoimat.

Mun Ateneum -tuntisuunnitelmat
VIRITTÄYTYMINEN
Mun Ateneum -toiminta alkoi luokissa vauhdilla jo ennen ensimmäistä
etäkohtaamista oppaan kanssa. Virittäytyminen-verkkomateriaalissa
tutustuttiin Kansallisgallerian kokoelmateoksiin, nähtiin Ateneumrakennus ja tuotiin oppilaat kaiken toiminnan keskiöön supervoima
haasteen avulla. Luokkaa kannustettiin paneutumaan jokaisen
oppilaan omaan supervoimaan eli vahvuuteen ja koko luokan yhteiseen
supervoimaan. Jo tässä vaiheessa sivuttiin myös piirtämistä, johon
varsinaisesti paneudutaan ohjelman tulevissa vaiheissa.

Tunnettu ja suosittu tubettaja Joona Leppälä eli ZoneVD kulki oppilaiden mukana ohjelman eri vaiheissa.
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MUN ATENEUM -TOIMINTAMALLI

Supervoimahaaste!
TARVIKKEET

paperit, erilaisia värikyniä, hileitä, tarroja, teippejä maun mukaan

JUTELKAA PIENRYHMISSÄ

•
•
•
•

Mitä supervoimat eli vahvuudet ovat?
Jos saisitte valita jonkin salaisen supervoiman, mikä se olisi?
Entä minkä mukavan supervoiman antaisitte toisillenne?
Miksi voi olla hyvä, että luokasta löytyy monenlaisia supervoimia?

MIETI ITSE

• Valitse oma supervoimasi. Missä olet hyvä tai taitava, mikä on sun
supervoima?
• Jos supervoimaa on vaikea keksiä, pyydä apua ryhmältäsi. Voit valita
supervoimaksi asian, josta olet saanut kehuja, mutta myös sellaisen
supervoimasi, mitä muut eivät aina huomaa.
• Kirjoita supervoimaasi kuvaava sana A4-kokoiselle paperille isolla ja
näkyvästi. Kuvita ja koristele kirjaimia. Voit käyttää esimerkiksi lyijykynää,
tussia tai väriliitua.
KOKO LUOKKA

• Ripustakaa valmiit supervoimapaperit esille luokkaan ihailtaviksi. Valitkaa
vielä koko luokan yhteinen vahvuus. Missä te porukkana olette hyviä?
Asettakaa tämäkin supervoima näkyville. Jos haluatte, voitte tehdä
yhteisestä supervoimasta näyttävän julisteen.

Helene Schjerfbeck matkusti jo nuorena yksin ulkomaille
opiskelemaan maalausta. Tuohon aikaan, melkein 150 vuotta
sitten, naisten ei ollut kovin helppoa saada taidekoulutusta ja
arvostusta ammattitaiteilijana. Helene ei kuitenkaan antanut
periksi ja hän on vieläkin yksi suosituimmista suomalaisista
taiteilijoista. Helenen maalauksia katsoessa voisi arvella, että
hänellä oli herkkyyttä nähdä ja kuvata ihmisiä.
Mitä supervoimia arvelet Helene Schjerfbeckillä olleen?

”

Minulle jäi parhaiten mieleen supervoiman löytäminen koska sitä voi hyödyntää
vaikka missä.
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PIIRUSTUSHAASTE

Mun Ateneum -toimintaan haluttiin tuoda vahvasti mukaan oppilaiden
omaa taiteellista tekemistä. Aikaisemman kokemuksen mukaan
taidepajan etäohjaaminen onnistuu, mutta varsinaisen työskentelyn
aikana oppaan rooli on melko pieni. Oppaan läsnäolo on tärkeintä,
kun alkavalle työskentelylle luodaan konteksti ja päämäärä, esitellään
käytettävä tekniikka ja materiaalit sekä siinä vaiheessa, kun osallistujien
teoksista keskustellaan yhdessä.
Mun Ateneumissa päätettiinkin jakaa kuvallinen työskentely
oppaan kanssa tehtäviin vaiheisiin sekä oman opettajan ohjaamaan
työskentelyyn. Samalla luokka saatiin etäkokouksen ääreltä liikkeelle ja
ulkoilmaan. Piirustushaaste esiteltiin ja ohjeistettiin jälleen verkkosivuilla.
ZoneVD laittoi toiminnan liikkeelle innostuneella tyylillään ja toimi itse
esimerkkinä rohkeasta työhön tarttumisesta. Videon lisäksi tehtävään
valmistauduttiin tutkimalla erilaisia piirustuksia Kansallisgallerian
kokoelmasta. Piirustushaasteen yhteydessä palattiin taas supervoimiin,
joita voi käyttää tekemisessä sekä kokoelman käsitteeseen. Piirustuksia
tarkasteltiin luokan omana piirustuskokoelmana ja jokaisesta luokasta
myös lähetettiin yksi piirustus Lasten ja nuorten taidesäätiön ylläpitämään
Mun paikka -kokonaisuuteen osaksi verkkoteosta2.

Piirtämisen
historiaa

Piirtämisen historia on yhtä pitkä kuin ihmisen historia. Kalliopiirrokset ja -maalaukset ovat vanhimpia säilyneitä ihmisen
tekemiä merkkejä ja kuvia. Niistä vanhimmat ovat peräisin jo esihistorialliselta ajalta. Myös Suomesta löytyy kalliopiirroksia.
Piirtäminen on pitkälti viivan taidetta. Sitä voi hyvin kutsua taiteen perustaksi ja monessa taidekoulussa opetus on
perinteisesti alkanut piirtämisestä. Taiteilijat aloittavat usein teoksen tekemisen piirtämällä suunnitelmia ja luonnoksia.
Esikerkiksi kuvanveistäjä voi tutkia aihettaan piirtämällä. Piirtäminen olikin pitkään juuri suunnittelutyötä ja siitä tuli oma
taiteenlajinsa vasta 1800-luvulla.
Tiesitkö, että suomen kielen piirustus-sana juontuu sanasta piiru, joka tarkoittaa piirtoa, viivaa, naarmua, uurrosta, uraa,
raitaa, juovaa tai jakausta.
Esi-isämme piirsivät kaivertamalla ja raaputtamalla kalliota. Millaisia piirtimiä sinä olet käyttänyt? Oletko piirtänyt puhelimen
tai muun laitteen avulla digitaalisesti?

Ulos piirtämään

Ateneumista on lähetetty teille papereita ja 6B-lyijykyniä. Niiden lisäksi tarvitsette esimerkiksi kopiopaperia luonnosteluun
sekä puuvärejä ja piirustusalustoja. Ulos lähdetään hahmottelemaan ja luonnostelemaan. Piirustukset voi viimeistellä luokassa.
Lähdetään ulos keräämään asioita piirtämällä
• Aloita haaste lämmittelyharjoituksilla, joita teit oppaan ohjauksella ensimmäisessä kohtaamisessa.
• Ennen kuin alat piirtämään näkemääsi, käytä muutama minuutti katsomiseen ja lähiympäristön havainnoimiseen.
• Muista, että jokainen piirtää omalla tavallaan. Yhtä oikeaa tapaa ei ole. Tässä tehtävässä tärkeintä onkin kokeileminen ja
tutkiminen.
• Mieti omia supervoimiasi. Etsi niiden avulla lähiympäristöstä asioita, joita piirtää. (Esim. jos supervoimana on
kuunteleminen, voit piirtää sen, mitä kuulet. Jos supervoimana on vahvuus, voit hyödyntää sitä piirustusjäljessä tai asiassa,
jota piirrät.)
• Tässä vaiheessa voit käyttää kokeiluihin ja lämmittelyyn kopiopaperia tai vastaavaa.
• Valitse lopulta piirustuksen aiheeksi yksi asia. Se voi olla joko maisema tai pieni yksityiskohta.
• Viimeistele piirustuksesi tarvittaessa luokassa.
• Valitse lopuksi yksi puuväri, jolla korostat piirustuksesi yksityiskohtia.
• Ripusta valmis piirustus luokan seinälle, muiden piirustusten joukkoon. Seuraavassa kohtaamisessa on teoskatselmus ja
piirustuksista jutellaan yhdessä oppaan kanssa.
• Mun Ateneum -piirustuksista koostetaan valtakunnallinen yhteisteos: Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö . Katso
opettajan ohjeet Piirustushaasteen kohdalta.

17
2 https://www.artcentre.fi/arkisto/lasten- ja-nuorten-taiteen-arkisto/munpaikka
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Vinkki piirtämisen ohjaukseen
• Ennen piirtämistä tutkikaa muutamaa piirustusta Kansallisgallerian
kokoelmista. Hakusanana voi olla piirustus: www.kansallisgalleria.fi
• Keskustelkaa taidekuvista: Mitä taidekuvissa on meneillään? Mikä
taidekuvissa yhdistää ja mikä erottaa niitä toisistaan? Kiinnitä huomiota viivaan
ja pintaan. Miten taiteilija on käyttänyt piirrintä, kuten lyijy- tai tussikynää?
Mitä kuvien tunnelmasta voi kertoa? Onko kuvissa tarina?
PIIRUSTUSLÄMMITTELY
TARVIKKEET: paperia, pehmeä lyijykynä (esim. 6B) ja värikynät

• Piirustustehtävän alkulämmittely (10 min)
• Opettaja tai ryhmän vetäjä lukee ääneen lämmittelytehtävän vaihe vaiheelta,
ja osallistujat piirtävät ohjeiden mukaan.
• Sulje silmät ja tunnustele omaa kättäsi. Tunnustele käden ääriviivoja ja
ihon pintaa.
• Tartu kynään ja kokeile. Testaa erilaisia kynäotteita, piirrä paperille.
Vaihda kynää kädestä toiseen. Piirrä kevyesti kynästä ylhäältä kiinni
pitäen. Pidä kynää lappeellaan eli sivuttain kädessä.
• Kokeile erilaisia tummuusasteita, piirrä painamalla kevyesti tai
painavasti.
• Kuljeta kynää paperin yli ja piirrä erilaisia jälkiä: herkkiä, vahvoja,
nopeita, liukkaita viivoja. Tai hae intoa eläinmaailmasta ja piirrä käärmeen,
karhun, kirpun, sammakon ja pääskysen jälkiä.
ULOS PIIRTÄMÄÄN!

• Ennen kuin alat piirtää näkemääsi, käytä muutama minuutti katsomiseen
ja lähiympäristön havainnoimiseen.
• Muista, että jokainen piirtää omalla tavallaan. Yhtä oikeaa tapaa ei ole. Tässä
tehtävässä tärkeintä onkin kokeileminen ja tutkiminen.
• Tässä vaiheessa voit käyttää kokeiluihin ja lämmittelyyn kopiopaperia tai
vastaavaa.
• Valitse lopulta piirustuksen aiheeksi yksi asia. Se voi olla joko maisema tai
pieni yksityiskohta.
• Viimeistele piirustuksesi tarvittaessa luokassa.
• Valitse lopuksi väri, jolla korostat piirustuksesi yksityiskohtia.
• Piirustukset asetetaan luokan seinälle kaikkien nähtäväksi. Tärkeätä on, että
kaikkia piirustuksia arvostetaan.
• Voitte yhdessä tarkastella koko luokan piirustuksia ja pohtia, mitä yhteisiä
asioita ja teemoja niistä löytyy.
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MUN ATENEUM -TOIMINTAMALLI

Mun Ateneum -hanketta esiteltiin museon remonttiseinässä.

MITÄ OPITTIIN?

”

Ohjelman viimeisessä Mitä opittiin? -vaiheessa tubettaja ZoneVD kertasi
oppimispolun vaiheet ja kertoi, mitä oppilaat voivat tehdä ohjelman
päätteeksi. Verkkosivuilla on tietovisa, jonka avulla oppilaat pääsivät
vielä kertaamaan ohjelman sisältöä. Tietovisan voi tehdä yksin omalla
laitteella, pienissä ryhmissä tai vaikka yhdessä koko luokan kanssa. Lisäksi
pyysimme kaikkia vastaamaan lyhyeen kyselyyn ja antamaan palautetta
kokonaisuudesta. Tämän viimeisen vaiheen tarkoitus oli reflektoida omaa
ja ryhmän oppimista Mun Ateneum -ohjelman eri vaiheissa.

Minulle jäi parhaiten mieleen kun piirsimme jonkin asian/maiseman ja siinä piti korostaa omaa
supervoimaansa. Se oli haastavaa mutta minulle jäi hyvä fiilis siitä, itsellä se onnistui loppujen
lopuksi aika hyvin.
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”

Parhaiten jäi mieleen, kun Ateneum-opas kertoi oman kommenttinsa minun työstäni.
Se jäi mieleen, koska usein työhön ei keskitytä niin tarkasti ja oli mahtavaa saada
kommentteja ammattilaiselta.

Etätapaamiset
Mun Ateneum -ohjelmaan kuuluu kaksi tapaamista, joilla Ateneumin
opas ohjaa toimintaa etäyhteyden kautta. Etätapaamisten onnistumisen
edellytys on toimiva vuorovaikutus oppaan ja luokan välillä ja onkin
hienoa, että oppaan ja lasten tapaaminen ei jää yhteen kertaan. Toisella
tapaamisella ollaan jo tuttuja puolin ja toisin. Lähtökohtaisesti melko
passiivista alkuasetelmaa, jossa luokka seuraa opasta näytöllä, rikkoo
vaihteleva toiminta, joka laittaa oppilaat liikkumaan, piirtämään ja
keskustelemaan. Tapaamisen aikana luokka toimii yhdessä ja jakaantuu
pienryhmiin. Välillä jokainen saa keskittyä myös omiin ajatuksiinsa ja
omaan tekemiseen. Perinteisellä museovierailulla esimerkiksi liikkumista
tapahtuu jo luonnostaan, mutta etätapaamista suunniteltaessa
kiinnitimme erityistä huomiota toiminnan vaihtelevuuteen.
Ennen ensimmäistä tapaamista Ateneum ja opas ovat tulleet
tutuiksi virittäytymisen aikana. Luokkiin on saapunut paketti, jossa on
piirustuspaperia, laadukkaat lyijykynät sekä muutamia taidekortteja.
Taidekortit luokan seinällä ovat pitäneet tulevaa tapaamista oppilaiden
mielessä ja kynät otetaan käyttöön ensimmäisellä etätapaamisella. Ennen
oppaan ohjauksessa tehtäviä piirustuslämmittelyharjoituksia keskustellaan
siitä, millainen on “mun museo”, paneudutaan vielä Ateneumin historiaan
ja opas saa kuulla oppilaiden ja luokan supervoimista. Tällä ensimmäisellä
tapaamisella on aikaa myös keskustella kansallismaisemasta ja lapsille
tutuista maisemista sekä kulkea verkkomateriaalista löytyvä taidepolku
oppaiden omilla mobiililaitteilla. Toisella etätapaamisella opas käyttää
keskustelevaa kuvantarkastelun menetelmää taidekuvien äärellä. Tämän
lisäksi kahden etätapaamisen välillä tehtyjä piirustuksia tarkastellaan
yhdessä oppaan kanssa. Piirustuksia käsitellään kokonaisuutena ja
erikseen. Tässä vaiheessa jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi,
kun kaikkia piirustuksia käsitellään arvostaen. Opas muistuttaa, että
koko luokan piirustukset muodostavat yhdessä hienon kokonaisuuden,
piirustuskokoelman, joka kuvastaa luokan supervoimia ja sisältää erilaisia
yksityiskohtia ja yhteisiä teemoja.

Oppilaat esittelevät omia piirustuksiaan
oppaalle.
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MUN ATENEUM -TOIMINTAMALLI

KÄSIKIRJOITUS OPPAAN TUKENA

Etätapaamiset etenevät eri asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä laaditun
käsikirjoituksen mukaan. Oppaiden näkökulmasta käsikirjoitustyöhön
osallistuminen on ollut osa prosessia, jossa he ovat valmistautuneet
kohtaamaan 5.–6.-luokkalaiset ikäryhmälle soveltuvalla tavalla.
Käsikirjoitus on opastusten runko, joka sisältää tuntisuunnitelman,
tarvittavaa tietoa ja käytettävät menetelmät. Lisäksi olemme koonneet
käsikirjoitukseen vinkkejä ja vaihtoehtoja erilaisten tilanteiden varalle,
jotta oppaan on helpompi räätälöidä opastusta kunkin luokan toiveiden,
tarpeiden ja tilanteen mukaan. Olemme kehittäneet käsikirjoitusta
jatkuvasti kokemusten ja palautteen perusteella.
Käsikirjoitusvaiheessa meillä on ollut valtavasti tietoa Ateneumin
taidemuseosta, sen historiasta ja kokoelmasta. Jotta oppaiden ei ole
tarvinnut kuljettaa mielessään suurta tietomäärää, olemme valikoineet
tietomassasta hyödyllistä materiaalia ja järjestäneet sen etenemään
johdonmukaisesti. Käsikirjoitus on ohjannut oppaita ratkaisemaan,
mikä on annetun tiedon osuus suhteessa oppilaiden toiminnan ja
käytyjen keskustelujen määrään. Oppaita on rohkaistu käsittelemään
myös vaikeita asioita, joten käsikirjoitusvaiheessa olemme valmistelleet
sitä, miten asioista kannattaa puhua oppilaiden kanssa. Vaikeampia
käsitteitä on avattu valmiiksi ja materiaalia on selkokielistetty yhdessä
kehittelytapaamisissa.
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POHDITTAVAA ETÄOPASTUKSEN SUUNNITTELIJALLE
•
•
•
•
•
•

Millä eri tavoilla osallistujat pääsevät toimimaan?
Pääseekö ryhmä liikkumaan ja käyttämään kehoaan?
Harjoitellaanko jotain taitoa?
Miten suuren osan puheajasta opas käyttää?
Miten kaikki saavat mielipiteensä sanottua?
Muista chatti, pienryhmät, peukkuäänestykset ja yhteinen keskustelu. Arvosta myös hiljaisempaa
tapaa osallistua!
• Mitkä ovat etäopastukselle osallistuvien ohjaavien aikuisten roolit?
• Millaisia tekniikkaan, kuten kokousalustaan, äänentoistoon tai projisointiin, liittyviä ohjeita
osallistujat tarvitsevat?

VIDEO OHJAUKSEN TUKENA

”

Ateneumin taidemuseon yleisötyön yksi tukipilari on kuvataidekasvatus.
Museon työpajatilassa ja viime vuosina myös etätaidepajoissa
museovieraat ovat saaneet paneutunutta ja laadukasta ohjausta erilaisten
tekniikoiden parissa. Myös Mun Ateneum -ohjelmassa haluttiin tarjota
sama mahdollisuus. Aikaisemmin kuvallista työskentelyä ovat ohjanneet
nimenomaan taidekasvattajat, mutta tällä kertaa mukana oli oppaita,
jotka olivat vaikkapa draamamenetelmien tai taidehistorian osaajia, mutta
joille kuvallinen työskentely tai sen ohjaaminen oli vierasta. Tämä haaste
ratkaistiin tekemällä piirustusvideo ohjauksen tueksi. Video osoittautuikin
todella toimivaksi ja pidetyksi ohjelman osaksi.
Piirustusvideon hyödyt osoittautuivat moninaisiksi. Ensinnäkin sen
avulla oli helppo esitellä tekniikka niin, että kaikki näkivät. Ohjaamiseen
ei tarvittu esimerkiksi ulkoista kameraa, joka kuvaa opasta piirtämässä.
Videon avulla annettiin tekemisen malli, joka ei keskittynyt taituruuteen,
vaan kannusti kokeilemaan ja tutustumaan lyijykynän mahdollisuuksiin.
Koska video on verkkosivuilla, luokat voivat palata siihen milloin vain
uudestaan. Videolla ei ole ääniraitaa, joten opas käytti sitä omaan
tahtiinsa kertoen seuraavista vaiheista. Videon saattoi keskeyttää
oppilasryhmän tarpeiden mukaan tai katsoa osia siitä useampaan kertaan.
Videolla tuli lyhyessä ajaksi tutuksi erilaiset kynäotteet, valööri, varjostus
sekä jo ensimmäiset askeleet havaintopiirustukseen. Tämä hetki oli aitoa
tekemällä oppimista, oppilaat piirsivät ja kokeilivat itse videon mukana.

Kun me harjoiteltiin
eri tavoin piirtää siinä
oli neljä eri kohtaa
joihin piirrettiin. Minun
mielestä tämä jäi
parhaiten mieleen koska
tämä oli todella kivaa
puuhaa ja tätä oli super
kiva tehdä ja oli hyvin
mielenkiintoista tietää
että miten taiteilijat
oikeesti tekee taidetta. ja
miten eri tavoin pidetään
kynästä kun piirretään.
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VUOROVAIKUTUS JA ETÄYHTEYS
RYHMÄOHJAUKSESSA
Ruudun täytti pehmohylkeen hymyilevä naama. Oppilaan ääni taustalla
kertoi, että kyseessä oli luokan maskotti, jonka nimi oli ”Kimi Räikkönen Kimi
Räikkösen mukaan”. Juttelimme hetken hylje Kimi Räikkösen vaiheista ja sen
tehtävistä luokassa. Tuntui, että kaikilla oli jotain sanottavaa Kimistä. Jälkeenpäin
mietin, että olipa hieno kohtaaminen.
Kokonaisen luokan opettaminen etäyhteyden kautta ei aina ole helppoa.
Yhteys pätkii, kuva katoaa ja oma ääni kaikuu korvissa. Laitteistojen ja
niiden käyttäjien taso vaihtelee paljon. Osa kouluista on vielä digiloikan
alkuponnistuksessa, kun osassa on oltu jo pitkään maalissa. Tekniikkaa ei voi
etäyhteyksien kautta tapahtuvassa opastuksessa ohittaa, koska se muodostaa
olennaisen osan kokemuksesta.
Kimi Räikkösen spontaani esiintyminen oli ele, jonka kautta minulle haluttiin
kertoa jostain oppilaille itselleen tärkeästä asiasta. Se oli myös vaihtokauppa.
Hieman aikaisemmin Kärtty-koirani oli vieraillut ruudulla moikkaamassa
luokkaa. Se oli hetken sylissäni lähellä läppärin kameraa katselemassa ruudulla
näkyviä koululaisia, joita tilanne nauratti.
Kimin ja Kärtyn vierailut saivat etäisyyden katoamaan ja tilanteen
muuttumaan todelliseksi kohtaamiseksi. Sellaiseksi, jossa tavataan kasvokkain tai
kuonoittain, ja jossa toista voi oikeasti silittää.
LAURA NISSINEN, Mun Ateneum -opas
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<3
Oppaalla takanaan huonosti nukuttu yö? – Check. – 5-luokkalaisten opettaja
sairaana kotona ja ummikko sijaisopettaja läsnä luokassa? – Check. – Yhden
videopuhelun sijaan auki kolmatta kymmentä jokaisen oppilaan ollessa
linjoilla omalla laitteellaan? – Check. – Mikrofonit saavat äänen kiertämään
lamaannuttavasti? – Check. – Tarpeeksi katastrofin aineksia kasassa Mun
Ateneum – etäopastuksella? – Check.
”Pankaapa mikrofonit kiinni, ettei ääni kierrä. Kuuluuko teille sinne? Onko teillä
omien laitteidenne lisäksi luokassa kaiuttimet, joista ääni kuuluu?”
Etäkohtaamisemme käynnistyy kompastellen. Toivon, ettei kirkkaana
julmisteleva rengasvalo paljasta tuskanhien maalaamaa hikikuosia
kauluspaidastani. Yhtäkkiä kuvittelen lampun syttyvän pääni ylle ja keksiväni
ratkaisun kommunikaatio-ongelmaan.
Vaan ovatpa hoksanneet Teamsin chat-toiminnon ennen minua, diginatiivit
vitoset. Yhteistyöalustan keskusteluikkunassa eteeni avautuu mieleen painuneita
museovierailuja, siellä sukelletaan 1900-luvun alun järvimaisemaan, kävellään
Elga Sesemannin palettiveitsellä maalaamalla kadulla ja sinne tullaan kertomaan
omista supervoimista. Huumorintaju! Rohkeus! Innokkuus! Urheilullisuus!
Kannustaminen! Ystävällisyys! Empatia!
Sanottava tiivistyy napakoiksi emojeiksi – suu O-kirjaimena hämmästellään
luokkatovereiden näkemyksiä taideteoksista, kyyneleet silmäkulmissa
käkätetään hauskalle tulkinnalle. Peukutetaan, hymyillään, annetaan aplodit,
silmissä tuikkivat tähdet! Ferdinand von Wrightin karvainen maatiaissika
saa kielen emojin suupieleen, slurps. Mutta kun kerron sikarodun kuolleen
sukupuuttoon ja hävinneen maailmasta, joku viestii suruaan vuolain itkukasvoin.
Nuorissa on tulevaisuus, totean, ja tunnen pienempikuinkolmeni sykkivän.
ANTTI SOLIN, Mun Ateneum -opas
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JOUSTAVUUTTA JA TILANNETAJUA
Kun etäkoulutus vakiintui opetuksen muotona pandemian myötä, moni taideaineita
ohjaava opettaja pohti, kuinka taiteesta kertomisen ja taidekokemisen kävisi.
Toimin Kansallisgallerialla etäoppaana, ja huoli siitä, ettei ohjaaminen toimisi ilman
että olen itse fyysisesti läsnä, karisi nopeasti. Etäyhteydellä opettaminen tuntuu
nykyään yhtä luontevalta kuin itse luokassa vaeltaminen. Tekniikka on kehittynyt
nopeasti, ja opettajat ovat ottaneet tekniikkaa ihailtavasti haltuun. Välillä tuntuu,
että purjehdin itsekin oppilaiden joukossa, kun opettaja kuljettaa tablettiaan luokassa.
Tuntuu, että erityisesti nuoret ottavat virtuaalisesti luontevammin kontaktia. Lasten
ja nuorten sopeutumiskyky ja uusiin tilanteisiin heittäytyminen liikuttaa minua
toistuvasti. Oppilaiden teknologinen uteliaisuus on suurena apuna. Ongelmatilanteita
etätyössä syntyy enää harvoin, mutta jos syntyy, oppilaat ovat opettajan arvokkaana
tukena. He auttavat sekä opettajia että neuvovat toisiaan.
Ennen Mun Ateneum -hanketta toimin muutaman lukukauden tokaluokkalaisten
ohjaajana Nykytaiteen museo Kiasmassa. Ensimmäisenä vuonna virtuaaliopastuksiin
siirryttiin lennosta. Työ tarjosi minulle arvokkaan näkemyksen siitä harppauksesta, joka
otettiin teknologian saralla. Molempien hankkeiden taidepajoissa oli keskeistä, että
taidekuvien katsomisen lisäksi oppaan ja oppilaiden välille syntyisi hyvä vuorovaikutus.
Molempien taidepajojen aikana oppilaat valmistivat teoksia, joita käytiin pajan
aikana yhteisesti läpi. Tämä kaikki vaati ominaisuuksia niin tekniikalta kuin joustoa ja
tilannetajua kaikilta osapuolilta. Virtuaalinen etäisyys katosi nopeasti, kun pystyin
siirtämään oppilaiden teokset isolle näytölle ja tutkimaan niitä hienovaraisesti mutta
tarkasti.
Kehitystä on tapahtunut myös omassa suhtautumisessani. Enää en stressaa niin paljon
hetkellistä yhteyden kaatumista. Jokaiseen tilanteeseen löydetään aina ratkaisu.
Virtuaalisuus on saattanut myös madaltaa oppimisen ja kokeilemisen kynnystä
oppilaiden joukossa. Väitän, että esimerkiksi nykyiseen työpajaan sisältyvä
pikkutehtävä, jossa oppilaat esittävät veistoksia, on helpompi suorittaa näytölle kuin
luokassa seisovalle tarkkailijalle. Etäopastuksissa on siis valtavasti potentiaalia myös
psykologisella tasolla. Nuori, joka on tottunut toimimaan vapaa-ajallaan ruudun äärellä,
saattaa suhtautua kameralle puhumiseen luontevammin.
Etäyhteydet tarkoittavat myös parempaa saavutettavuutta. Minusta on ollut
ihmeellistä opettaa niin monilla paikkakunnilla saman päivän aikana. Pandemia
on luonut lopulta myös hyviä asioita: etäyhteydet, jotka ovat avanneet ovia ja
ikkunoita kaikkialle. Minulle mahdollistui vihdoin opiskelu töiden ohella, kun voin
katsoa kaikki luentoni vuorokaudenajasta riippumatta. Taiteella on myös sellainen
ruohonkorsimainen luonne, että se kasvaa niityksi lähes missä tahansa; asfaltista läpi,
digitaalisessa ympäristössä, heikosta kuuluvuudesta piittaamatta.
AURA NURMI, Mun Ateneum -opas

26

YHTEYS
KOULUOPETUKSEEN
Monialainen oppiminen hankkeessa
Olemme ottaneet ohjelmassa huomioon Perusopetuksen opetus
suunnitelman perusteiden (2014)3 monialaisen oppimisen tavoitteet.
Se tarkoittaa eheyttävää ja ilmiölähtöistä ajattelutapaa, jossa eri
ilmiöitä tai teemoja pyritään ymmärtämään oppiainerajat ylittäen,
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Monialainen oppiminen auttaa
ymmärtämään ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja kokonaisuuksia.
Mun Ateneum -ohjelmassa on tunnistettavissa monien oppiaineiden
sisältöjä, kuten äidinkieltä, kuvataidetta, käsityötä, historiaa, uskontoa ja
elämänkatsomustietoa, ympäristöoppia ja niin edelleen. Asioita käsitellään
kokonaisuuksina, ja oppilaat voivat käyttää monipuolisesti aikaisempia
tietojaan ja taitojaan. Ohjelma tarjoaa luokanopettajalle mahdollisuuden
monialaisen oppimiskokonaisuuden rakentamiseen.

Laaja-alainen osaaminen hankkeessa
Kun mietimme, mitä haluamme hankkeen avulla tarjota lapsille,
huomasimme pian yhteyden Perusopetuksen opetussuunnitelman
laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Laaja-alaisen osaamisen ytimessä
on ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen. Se tarkoittaa sellaisten
taitojen omaksumista, joiden avulla toimimme muiden ihmisten kanssa,
vaikutamme asioihin ja edistämme omaa hyvinvointiamme. Nämä laajaalaisen osaamisen osa-alueet ovat myös Mun Ateneum -ohjelman
läpikulkevia teemoja.
Ohjelmassa käytettyjen menetelmien eli keskustelevan kuvan
tarkastelun ja havaintopiirtämisen keskiössä ovat lasten ajattelun ja
oppimaan oppimisen tukeminen sekä osallistumisen ja vaikuttamisen
mahdollistaminen. Ateneumin historiaan ja yleensä museon ja kokoelman
käsitteisiin perehtyminen lisää oppilaiden kulttuurista osaamista. Oppilaat
harjoittelevat vuorovaikutusta ja ilmaisua monessa ohjelman vaiheessa.
Oppilaat pääsevät myös käyttämään monilukutaitoa esimerkiksi
tutkiessaan taidekuvia, lukiessaan erilaisia tekstejä ja seuratessaan
liikkuvaa kuvaa.
3 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_
perusteet_2014.pdf
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YHTEYS KOULUOPETUKSEEN

”

Opittiin mm. monilukutaitoa, kuvan tulkintaa, ryhmätyötaitoja, tunne- ja vuorovaikutustaitoja,
vahvuuksien tunnistamista ja paljon muuta. Kerrassaan hyvä monialainen laaja-alaisia taitoja
sisältänyt kokonaisuus. Kiitos.
Etäkokonaisuus tarjoaa lapsille mahdollisuuden tieto- ja viestintä
teknologisen osaamisensa kehittämiseen. Ohjelman eri vaiheissa oppilaat
pääsevät osallistumaan omilta laitteiltaan, ja osa tehtävistä on pelillisiä.
Supervoimien tunnistaminen liittyy vahvasti itsestä huolehtimisen ja arjen
taitoihin.
Laaja-alaisen osaamisen kuvasta tuli koko Mun Ateneum -ohjelman selkäranka.
Kuva: Opetushallitus.

”
”

Se oli hauskaa, lisätä se oma vahvuus siihen työhön. Mulla oli mielikuvitus niin sitten mä
lisäsin siihen semmoisen örkin.
Erityisen hyvin kokonaisuus palveli kuudennen luokan kuvataiteen sisältöjen käsittelyä
(esim. valööri). Monilukutaito oli myös tärkeässä roolissa (taidekuvien tarkastelu).
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Monilukutaito
Monilukutaidolla tarkoitetaan tiedon käsittelemistä eri välineiden avulla
eri muodoissa, ympäristöissä ja tilanteissa. Monilukutaito kehittää kriittistä
ajattelua ja oppimisen taitoja sekä eettisten kysymysten pohdintaa
maailmassa, joka on kulttuurisesti moninainen.4
Hanke on tarjonnut oppilaille eri tavoin luettavaa materiaalia, kuten
liikkuvaa kuvaa, taidekuvia, ohjetekstejä, kuvailevia tekstejä, valokuvia
sekä interaktiivisia pelillisiä toimintoja. Osallistujat ovat käsitelleet
näitä moninaisia tekstejä välillä luokan yhteiseltä laajakankaalta, välillä
omilta laitteilta, joko pienryhmässä, parina tai itse tekemällä. Oppaat ja
verkkomateriaalin tehtävät ovat kannustaneet oppilaita keskustelemaan
paljon. Etäopastuksilla taidekuvia on saatettu käsitellä myös kirjoittamalla
ja oppilaita on rohkaistu käyttämään chat-toimintoa keskusteltaessa
yhteisesti. Ohjelma mahdollistaa pieniä oppimisprosesseja. Oppilaat ovat
esimerkiksi kiteyttäneet oman supervoimansa yhdeksi sanaksi. Myös
havaintopiirustus on ollut harjoittelu- ja suunnitteluvaiheen sekä valmiiksi
tekemisen prosessi.

Vahvuuspedagogiikka
Mun Ateneum -ohjelman tärkeä teema on oppilaiden omat ja luokan
yhteiset vahvuudet. Vahvuuksien tunnistaminen on kulkenut koko
ohjelman läpi kulkevana interventiona. Interventiolla tarkoitetaan
tässä toimenpidettä, jolla pyritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän
käyttäytymiseen. Supervoimahaasteen tarkoitus on tukea lasten omaa
itsetuntoa ja -tuntemusta sekä vahvistaa ryhmän sisäistä arvostavaa ja
positiivista vuorovaikutusta.
Vahvuudet, jotka oppilaat ovat tunnistaneet itsessään ja muissa, on
laitettu esille luokan seinälle, jotta niihin voidaan palata myöhemmin. Usein
koko luokan vahvuuksia ovat olleet huumori, yhteishenki, urheilullisuus
ja luovuus. Virittäytymisvaiheessa hankkeen oppaat ja koululaisille
tuttu tubettaja ovat antaneet mallin vahvuuden sanoittamisesta. Myös
esimerkit taiteilijoiden omakuvista on esitelty supervoimien kautta.
Oppaat ovat muistuttaneet supervoimista taidekuvia tarkasteltaessa ja
piirustushaasteeseen tartuttaessa kannustaen lapsia käyttämään niitä
apunaan. Opettajienkin vahvuuksia on tunnistettu supervoimahaasteen
avulla. Kaiken kaikkiaan supervoimahaaste on lisännyt positiivista ja iloista
ilmapiiriä etätapaamisilla ja toivottavasti myös niiden jälkeen.
4 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014).
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VAHVUUSPEDAGOGIIKASTA
Lasten ja nuorten hyvinvointi puhututtaa tässä pandemian jälkeisessä ajassa.
Huolipuhe ei voi olla vuotamatta lasten ja nuorten korviin. Jyrkätkin äänenpainot
kuuluvat yhteiskunnassa, jossa alaikäiset samalla rakentavat omaa polkuaan kohti
aikuisuutta. Viime vuosien tapahtumat ovat saaneet yhä useamman kokemaan
ulkopuolisuutta, yksinäisyyttä ja toivottomuutta tulevaisuuden suhteen. Jonot
mielenterveyspalveluihin ovat pitkät ja resurssien riittämättömyys näkyy myös
kouluissa.
Jotta lapset ja nuoret voivat saada takaisin turvallisuuden tunnetta, siihen on
mahdollista vaikuttaa heille tärkeissä yhteisöissä. Mahdollisuus kokea osallisuutta
ja yhteishenkeä vertaisten kanssa on voimauttava kokemus epävarmoina
aikoina. Mun Ateneum -hankkeessa on haluttu lisätä jokaisen oppilaan
mahdollisuutta kokea oma erityisyytensä voimavaraksi, avartaa ajattelun
taitoja ja kokea yhdessä ideoimisen, löytämisen ja luovuuden iloa. Tutkimusten
mukaan vahvuusajatteluun ja hyvän huomaamiseen pohjaava oppiminen lisää
lasten ja nuorten hyvinvointia ja resilienssiä eli kykyä sietää vastoinkäymisiä
elämässä. Kun lapsi tai nuori saa kokemuksia osallisuudesta, usko omiin
vaikutusmahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen vahvistuu.
Vahvuuspedagogiikka on positiivisen psykologian teoriaan pohjautuva
ajattelutapa, jolla tavoitellaan uudenlaista kohtaamisen tapaa lasten ja nuorten
kanssa. Virheiden ja puutteiden osoittamisen tiedetään vaikuttavan kielteisesti
käsitykseen itsestä, lannistavan toiveikkuutta ja lisäävän vertailua ikätovereihin.
Suomenkin koululaitoksella on pitkät perinteet tässä kasvatustavassa, mutta ajat
muuttuvat ja kasvatuksen merkitys koko elämän kannalta ymmärretään nykyään
paremmin. Vahvuuspedagogiikassa oppilaat tutustuvat itseensä ja toisiinsa
omien vahvuuksiensa ja kehittämiskohteidensa kautta. Kun luokassa puhutaan
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vahvuuskieltä, lisätään kykyä hyväksyä paitsi itsensä myös moninaisuutta ja
jokaisen oikeutta olla oma itsensä. Oppimisessa lapsille ja nuorille tarjoutuu
tilaisuuksia onnistua vahvuusalueillaan, ja tärkeä osa vahvuuspedagogiikkaa
on annettu palaute. Se antajina ovat opettajat ja valmentajat sekä koulu- ja
harrastuskaverit. Ulkoapäin annettu palaute, niin kielteinen kuin myönteinen,
muuttuu sisäiseksi puheeksi, jonka varassa ihmiset toimivat aikuisenakin. Jos
ympäristö uskoo lapsen ja nuoren kykyihin toimia, ratkaista ongelmia ja tehdä
valintoja, tämä ajatus alkaa elää myös lapsessa tai nuoressa itsessään. Sisäisen
puheen laadulla on merkitystä, sillä kritisoiva ja kannustava toimivat vastakkaisiin
suuntiin.
Toinen tärkeä tukipilari lasten ja nuorten elämässä ovat aikuiset. Merkittäviä
aikuisia löytyy kotoa, päivähoidosta, koulusta ja harrastuksista. Vaikka toimivat
vertaissuhteet ovat lapsille ja nuorille kultaakin kalliimmat, he tarvitsevat
myös aikuisia. Aikuisia, jotka ovat turvallisia, asettavat rajoja ja ovat herkällä
korvalla ja silmällä aistimassa, milloin heitä tarvitaan. Aikuisten kyky puhua
tunteista, kuunnella ja välttää toisen puolesta tietämistä auttavat lapsia ja
nuoria kehittämään omia tunnetaitojaan ja lisäävät tietoa siitä, millaista on olla
ihminen. Itsessä heräävien tunteiden tunnistaminen ja niistä puhuminen sekä
taiteen kautta ilmaiseminen ovatkin tärkeässä roolissa Mun Ateneum -hankkeen
oppilastyössä. Kovat ajat vaativat pehmeitä, inhimillisyyteen ja välittämiseen
ohjaavia keinoja.
MARJUKKA PUUSTINEN,

erityisopettaja ja lasten ja nuorten psykoterapeutti, Mun Ateneum -ohjausryhmän jäsen
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VILLE VALLGREN (1855–1940)
Kaiku 1887
kivi, marmori
153 x 65 x 62 cm
Ateneum © Kansallisgalleria, photo: Yehia Eweis

VUOROVAIKUTUS
JA OSALLISUUS HANKKEESSA

”

Mielestäni oppilaiden osallisuus taiteen tekijöinä ja tulkitsijoina toteutui yhteistyössä
Ateneumin kanssa.”

Osallisuus Mun Ateneum -hankkeessa
Mun Ateneum -toiminta vahvistaa lasten osallisuutta kuvataiteessa.
Toiminnassa käytetyt menetelmät, kuten selkokielisys, keskusteleva
kuvan tarkastelu, havaintopiirtäminen sekä vahvuuspedagogiikka
tukevat tätä tavoitetta. Hankkeen ohjelman suunnittelua on ohjannut
inklusiivinen ja kulttuurisensitiivinen ajattelu. Hanke tukee kaikenlaisten
oppilaiden osallistumisen mahdollisuuksia. Ohjelma ottaa huomioon
moninaisuuden, erilaiset oppijat sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaiset
oppilaat. Oppilaiden aktiivinen toimijuus on keskiössä, ja oppilaslähtöinen
toiminta ottaa huomioon lasten oman kokemusmaailman ja heidän
toimintaympäristönsä.
Ohjelmassa sama opas kohtasi ryhmän kahteen kertaan, jotta
kohtaamisissa olisi jatkuvuutta ja ne tapahtuisivat turvallisessa
ilmapiirissä. Valikoimme ohjelmaan menetelmiä, joiden ytimessä on
osallisuus ja toiminnallisuus. Keskeisimmät niistä ovat Visual Thinking
Strategies, selkokieli, vahvuuspedagogiikka ja havaintopiirustus.
Osallistuminen perustui usein keskusteluun ja ohjelma tuki erilaisia
keskusteluun liittymisen tapoja. Esimerkiksi parityöskentelyn ansiosta
omaa mielipidettä ei tarvinnut aina kertoa koko luokan kuulleen. Välillä
keskusteltiin yhteisesti, välillä pienryhmissä ja toisinaan oppilaita
rohkaistiin käyttämään chattiä. Yksin ja ryhmässä toimiminen toivat
myös rytmiä ja vaihtelua tekemiseen. Keskustelun lisäksi oppimista
ja osallistumista tuettiin toiminnallisilla ja pelillisillä tavoilla osallistua.
Monessa ohjelman vaiheessa oppilailla oli mahdollisuus valita vaikkapa,
mitä taidekuvaa tarkastellaan. Piirustushaaste tarjosi oppilaille keinot ja
materiaalit, mutta myös paljon valinnanvapautta.
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VUOROVAIKUTUS JA OSALLISUUS HANKKEESSA

”

Mun Ateneum -kokonaisuus oli monipuolinen, toiminnallinen ja opettavainen. Oppilaat
olivat mukana innolla ja vuorovaikutus oppaiden kanssa oli välitöntä. Oppilaat tekivät
projektiin liittyviä piirroksia keskittyneesti ja yksityiskohdat huomioiden.

Etävuorovaikutuksen mahdollisuudet ja haasteet
Etäopastukset ja -taidepajat ovat tarjonneet Ateneumin taidemuseolle
mahdollisuuden kohdata ihmisiä eri puolilta Suomea. Monille
kouluille etäosallistumisesta on hyötyä myös pandemian jälkeen,
koska niiden läheisyydessä ei välttämättä ole taidemuseota tai
-galleriaa. Etäkohtaamiseen voi liittyä teknisiä haasteita muun muassa
äänentoistoon liittyen. Yleisesti etäkokoukset voidaan kokea myös
puuduttavina ja siksipä erityisesti lapsille ominaisen toiminnan ja leikin
kautta osallistuminen kannattaa varmistaa. Mun Ateneum -ohjelmassa
vuorovaikutus on ollut enemmän kuin oppaan ja oppilasryhmän
välistä. Ohjelma on rakennettu tukemaan myös oppilaiden keskinäistä
vuorovaikutusta.
Mun Ateneum -hankkeen oppaat ovat sukeltaneet uuteen
opastamisen tapaan, joka on tarjonnut aivan uusia mahdollisuuksia ja
haasteita. Oppailla onkin ollut työaikaa etäopastusten harjoitteluun
pareittain. Olemme harjoitelleet etäopastuksia myös yhdessä useiden
pilottiluokkien kanssa. Kokeilujen ansiosta olemme saaneet heti
palautetta ja kehittämisehdotuksia oppilailta ja opettajilta sekä kokemusta
eri tavoin varustelluista luokista ja luokkien vaihtelevista toimintatavoista.

”

Yksityiskohtien piirtäminen koska sai itse etsiä asian jonka halusi piirtää.

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUS
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Helsingin yliopisto on käynnistänyt tutkimushankkeen OMA Ateneum – Osallisuus ja monialainen
oppiminen koulun ja taidemuseon yhteistyössä (2021–2024). Tutkimusmateriaalia on Mun Ateneum
-hankkeen toiminta sekä opettajien ja oppilaiden palautteet. Yliopiston tutkijat ovat seuranneet
hanketta suunnitteluvaiheesta lähtien (ks. liite).

”

Mun Ateneum -oppaiden perehdytystä Ateneum-rakennukseen ja sen kulttuurihistoriaan.

Parhaiten jäi mieleen lyijykynä harjoitukset koska käsi onnistui aika hyvin, ja kaikki olivat
ihan innoissaan ja se oli hauskaa.

Selkovuorovaikutus hankkeessa
Oppaan tehtävä on antaa osallistujille malli arvostavasta ja hyväksyvästä
vuorovaikutuksesta. Opas huolehtii selkeällä kielellä ja aktiivisella
kuuntelemisella, että kaikki pystyvät seuraamaan opetusta. Sensitiivisellä
puhetavalla opas varmistaa, että kukaan ei koe ulkopuolisuutta.
Keskustelevilla menetelmillä tavoitellaan ilmapiiriä, jossa jokainen
uskaltaa ja haluaa osallistua taidekuvan tutkimiseen kertomalla omista
havainnoistaan ja tulkinnoistaan. Opas tekee selväksi, että kaikki
puheenvuorot ovat yhtä merkityksellisiä keskustelun kannalta, eikä
tarvitse miettiä, ovatko vastaukset oikeita vai vääriä. Keskustelevien
menetelmien avulla taiteesta puhutaan etsien yhdessä sanoja tunteille ja
ilmiöille. Opas voi myös haastaa lapsia käyttämään arkikielestä poikkeavaa
monipuolista ja kuvailevaa sanastoa tukeakseen oppilaiden kielellistä
kehitystä.
35

SELKOSUOMI VUOROVAIKUTUKSESSA:
ENNEN KAIKKEA ASENNETTA
Jos käytät paljon kuulijalle vaikeita sanoja ja mutkikkaita kielen rakenteita,
voi olla, että kuulijasi väsyy ja turhautuu. Hän voi ajatella: tämä ei ole minua
varten. Tähän on kuitenkin ”lääke”. Selkosuomi on monella tapaa (sanasto,
rakenteet, sisältö) tavallisesta yleiskielestä helpotettua suomea. Hyvä selkokieli
on loogisesti etenevää ja räätälöity kohderyhmälleen sopivaksi. Selkokielestä
hyötyviä ihmisiä arvioidaan olevan vähintään joka kymmenes suomalaisista.
Kouluympäristössä tietoisuus selkokielen periaatteissa on varmasti hyödyksi.
Mun Ateneum -hankkeessa on haluttu sellaista vuorovaikutusta, jossa
oppilaat ovat saaneet äänensä kuuluviin turvallisessa tilanteessa. Selkeäkielisyys,
rauhallisuus ja kuuntelevuus ovat ohjanneet oppaiden toimintaa. Ja vaikka on
olemassa useita selkokielen ohjeita, kaikkein tärkeintä on puhujan asenne. Se
tarkoittaa, että vetäjä haluaa kuunnella ja ymmärtää ja rohkaista ujoimpiakin
osallistumaan. Vaikkapa vanhan maalauksen tapahtumien linkittäminen lähelle
kuulijoiden omaa arkielämää toimii usein hyvin.
SATU ITKONEN

Yleisötyöpäällikkö, Ateneumin taidemuseo, selkokielen asiantuntija
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HARJOITELKAA SELKOKIELTÄ
• Miettikää yhdessä aiheeseenne liittyviä vaikeita käsitteitä ja miettikää niille selkokieliset
vastineet. Miten avaat esimerkiksi seuraavat käsitteet: abstrakti, taidekokoelma, moderni,
maisema? Laatikaa sanasto ja asettakaa se esille sopivaan paikkaan, jotta siihen voi palata
aina tarvittaessa.
• Joskus kaikille sanoille ei löydy selkeää vastinetta, kokeilkaa silloin Alias-peliä. Valitkaa jokin
paljon käyttämänne sana ja selittäkää se toisillenne niin selkeästi kuin mahdollista.
• Järjestäkää selkokielen koulutusta.
• Kun harjaannutte käytännössä, koulun tai museon esineistö, tilat ja tärkeät käsitteet tulevat
myös selkokielellä tutuiksi.
• Selkokieltä voi hyödyntää myös viestinnässä, kuten esitteissä ja verkkosivuilla. Kaikkialla,
missä on kieltä, on mahdollisuus olla selkeä.
• Vinkkejä kannattaa käyttää työkavereiden kesken jo suunnittelutyössä ja oppilaiden kanssa
toimiessa.

Oppaat kehittäjinä
Jotta 800 tapaamista koululaisten kanssa saatiin toteutettua
luotettavasti, hankkeeseen rekrytoitiin joukko oppaita, jotka toivat
mukanaan monenlaista osaamista. Taidehistorian ja kuvataidekasvatuksen
asiantuntijoiden lisäksi mukana oli pedagogeja sekä sanataiteen ja
draamamenetelmien osaajia. Oppaiden osaamista on hyödynnetty
etätapaamisten käsikirjoittamisessa, verkkomateriaalin suunnittelussa
ja toteutuksessa sekä taidekortteja ja tehtäviä sisältävän Uusi
Taidepakka -materiaalin laatimisessa. Joukosta löytyi myös valokuvaaja
dokumentoimaan toimintaa.
Hankkeen aikana oppaille on järjestetty monenlaista perehdytystä.
Koska lämmin ja innostava vuorovaikutus oppilaiden kanssa on ollut yksi
tärkeä tavoite, perehdytys aloitettiin vuorovaikutuskoulutuksella. Yksi
Ateneumin kokeneimmista oppaista perehdytti opasryhmän Ateneumin
taidekokoelmaan ja museorakennuksen historiaan. Oppaat saivat
harjoitella piirtämistä ja sen ohjaamista Ateneumin taidekasvattajien
kanssa. VTS- eli keskustelevan kuvan tarkastelun menetelmään
tutustuminen sujui myös Ateneumin omien asiantuntijoiden avulla.
Yhteisillä keskusteluilla ja koulutuksilla sekä keskustelevien ja
toiminnallisten menetelmien harjoittelulla varmistettiin, että oppailla oli
osaamista ja työkaluja monenlaisten oppijoiden arvostavaan kohtaamiseen
ja jokaisen osallistumisen mahdollistamiseen.
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OPPAIDEN OSALLISUUS
•
•
•
•
•
•

Huomioi moninaisuus rekrytoinnissa.
Arvosta monenlaista osaamista.
Järjestä riittävästi perehdytystä ja koulutusta.
Tunnistakaa yhdessä ryhmän vahvuudet.
Sopikaa yhdessä selkeät tiedonkulun kanavat, joissa jaetaan kokemuksia ja annetaan vinkkejä.
Anna kaikille sopivasti vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön.

Hanketuottajan toteuttaman osallistavan johtamisen ansiosta osaaikaisista oppaista muodostui toisiaan tukeva tiivis ryhmä. Oppaille
järjestettiin yhteisiä tapaamisia viestintää, koulutusta, kokemusten
jakamista ja välillä ihan virkistäytymistä varten. Sisäisen viestinnän
kanavista WhatsApp-ryhmä toimi oppaiden nopeana keskinäisen
yhteydenpidon ja vertaistuen välineenä. Virallisemmat asiat kulkivat
sähköposteissa.
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Mun Ateneum -oppailla on moninaista asiantuntemusta.

UUTTA KEHITTÄMÄSSÄ
Kun sain tietää Mun Ateneum -hankkeesta, hain heti mukaan. Tuntui
tärkeältä ja kiinnostavalta laajentaa opastamisen ja työpajatyöskentelyn
konseptia siten, että osallistuminen olisi mahdollista muillekin kuin niille,
jotka pääsevät vierailulle Ateneumiin paikan päälle. Mun Ateneum -konseptin
suunnittelussa ja kehittämisessä oppaat olivat mukana alusta alkaen. Oppaiden
kokemusta ja ammattitaitoa hyödynnettiin uuden kokonaisuuden luomisessa.
Yhteiskehittäminen tarkoitti suunnittelutapaamisia sekä koulutuksia ja
työpajoja, joissa itse kokeiltiin niitä tekemisen tapoja, joista Mun Ateneum alkoi
muotoutua. Koulutuksissa saatiin esiintymisharjoitusta, selkokielikoulutusta
ja perehdyttiin VTS-menetelmään. Osa oppaista ohjasi pilottityöpajoja, joissa
testattiin konseptin toimivuutta etäyhteydellä koululuokkien kanssa ja joita
muut oppaat pääsivät seuraamaan. Piloteissa selvisi mikä toimi ja mikä vaati vielä
jatkokehittelyä.
Itse olin suunnittelemassa erityisesti Mun Ateneumin piirustusosiota.
Oppaille järjestettiin piirustustyöpaja, jossa lähestyttiin piirtämistä moniaistisesti
ja kokeiltiin käytännössä, minkälainen työskentely voisi sopia Mun Ateneumiin.
Työpajasta saatuun palautteeseen ja yhteiskehittämiseen perustuen toteutettiin
Mun Ateneum -piirustusvideo, jolla annetaan vinkkejä havainnoimiseen,
kokeilemiseen ja vaihtelevien piirustusjälkien tekemiseen.
Erityisen hienoa Mun Ateneum -konseptissa on ollut se, että sitä on koko
ajan muokattu sekä kouluilta että oppailta tulleiden palautteiden ja kokemusten
perusteella. Myös oppaiden yhteinen WhatsApp-ryhmä on ollut tärkeä
vertaistuen ja toimivien käytänteiden jakamisen kanava.
ELINA KATARA, Mun Ateneum -opas
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OPETTAJAN JA OPPAAN ROOLIT

Hankkeessa tunnistettiin, missä kohtaa oppaan etäläsnäolosta on hyötyä
opetuksen kannalta ja missä opettajan kannattaa ohjata ohjelman
vaiheita tuntiohjelmia hyödyntäen. Etätapaamisten juoksutuksesta ja
ohjauksesta vastasi opas. Opettaja puolestaan vastasi luokan työrauhasta.
Etäyhteyden vuoksi oli hyvä, että opettaja toimi tulkkina oppaan ja
oppilaan keskustelun välillä. Opettajan kannatti toistaa oppaalle kaikki,
mitä oppilaat sanovat, varsinkin jos etäyhteyden tekninen laatu oli huono.
Opettaja tukee keskittyneellä läsnäolollaan oppilaiden osallistumista.
Näistä rooleista on hyvä sopia etukäteen opettajan kanssa.

”

KESKUSTELUA TAIDEKUVISTA

Eniten mieleen jäi kuvien tulkitseminen, koska siinä täytyi todella miettiä.
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Miten lähestyä taidekuvia keskustellen? Opettajille ja ryhmien ohjaajille
on tarjolla monenlaisia vinkkejä ja listoja hyvistä kysymyksistä, joiden
avulla ryhmää voi innostaa keskustelemaan. Ensimmäinen sääntö lienee
avointen kysymysten suosiminen. Jos haluat kuvailevia ja monisanaisia
vastauksia, kannattaa välttää kysymyksiä, joihin voi vastata yhdellä sanalla.
Mun Ateneum -tapaamisilla keskusteltiin teoksista käyttäen Visual
Thinking Strategies -menetelmää. Menetelmässä keskustelun ohjaajan
tehtävä on johdattaa ryhmä katsomaan kuvaa tarkasti, kuunnella
aktiivisesti sekä kysyä tarkentavia kysymyksiä, jotka kannustavat
keskustelijoita perustelemaan oman mielipiteensä. Menetelmässä
käytetty keskustelurunko on hyvin yksinkertainen ja ohjaajalla on
käytössään vain kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys, mitä tässä
kuvassa on meneillään, ohjaa osallistujan valitsemaan vapaasti, mistä haluaa
puhua. Se myös ohjaa monipuolisempiin vastauksiin kuin kysymällä,
mitä tässä taideteoksessa on, johon varsinkin lapset usein vastaavat
yksityiskohtien luettelolla.
Käytännössä keskustelun ohjaaja ohjaa ryhmän katseen taideteokseen
osoittamalla niitä kohtia, joista puhutaan juuri sillä hetkellä. Kun joku
osallistujista on kertonut, mitä hän on nähnyt kuvassa, keskustelun
vetäjä tekee puheenvuorosta parafraasin. Parafraasilla tarkoitetaan asian
toistamista omin sanoin, kokonaisin lausein ja käyttäen yläkäsitteitä. Jos
esimerkiksi osallistuja kuvailee tuulta ja aaltoja teoksessa, parafraasissa
todetaan, että hän puhuu säätilasta. Ohjaaja voi myös käyttää
taidehistorian tai kuva-analyysin käsitteitä. Jos osallistuja puhuu valkoisen
värin merkityksestä, ohjaaja voi parafraasissa todeta: “Nyt kiinnitit
huomiomme teoksen värisymboliikkaan.” Ohjaajan tehtävänä on pysyä

Kokeile VTS-menetelmää hyödyntäen Kansallisgallerian moninaisia kokoelmateoksia:

www.kansallisgalleria.fi

Kuuntele, osoita, toista:
• Mitä tässä kuvassa on meneillään?
• Mitä sellaista näet kuvassa, mikä saa sinut sanomaan niin?
• Mitä vielä voimme löytää?

”

Mun Ateneum-ohjelmassa mieleen jäi kaikki kuvatulkinnat, koska oli mielenkiintoista
kuulla miten erilaisia näkemyksiä yhdestä taidemaalauksesta voi nähdä.
puolueettomana ja käyttää ehdollista kieltä. Parafraasin tarkoitus on
varmistaa, että osallistuja tulee kuulluksi ja ymmärretyksi, eikä siihen
liitetä ohjaajan omia tulkintoja, tietoja tai mielipiteitä.
Kysymys, mitä sellaista näet kuvassa, mikä saa sinut sanomaan niin,
kohdistetaan yhteen yksityiskohtaan parafraasin tekemisen jälkeen ja
osallistuja pystyy vastaamaan kysymykseen tutkimalla taideteosta ja
perustelemalla havaintonsa ilman ennakkotietoja tai -taitoja. Tarkentavan
kysymyksen jälkeen vuorossa on kolmas kysymys, mitä vielä voimme
löytää. Sen tarkoitus on aktivoida ryhmä katsomaan taideteosta edelleen
ja sen jälkeen puheenvuoro siirtyy seuraavalle osallistujalle. Keskustelua
käydään sopivalta tuntuva aika, mikä voi vaihdella 10 minuutista 45
minuuttiin. Keskustelu lopetetaan kiittämällä ryhmää, eikä ohjaajan ole
tarkoitus tehdä loppuyhteenvetoa. Kyseessä on avoin prosessi.
Vaikka museopedagogi Philip Yenawinen ja kognitiivisen psykologian
tutkija Abigail Housenin yhteistyöstä syntynyt metodi on varsin
yksinkertainen, se tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia osallistujien
henkilökohtaisen taidesuhteen tukemiseen ja VTS-keskustelua
käyvän ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen.
Menetelmän tavoitteena on osallistujien taitojen lisääntyminen, ei
niinkään taideteokseen liittyvien tietojen välittäminen. Menetelmän
avulla voidaan tukea esimerkiksi kuvanlukutaitoa, kielellistä kehitystä,
vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kriittiseen ajatteluun.5
5 www.vtssuomi.fi, www.vtshome.org
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MUN ATENEUM!
KOKEMUKSIA ETÄYHTEISTYÖSTÄ ATENEUMIN
TAIDEMUSEON KANSSA
Ateneumin taidemuseo on minulle tuttu ja rakas paikka, jossa jo lapsesta saakka
olen päässyt vierailemaan, vaikka en Helsingissä olekaan koskaan asunut.
Minulle on jäänyt noista vierailuista vahvoja muistikuvia, ja ne ovat innostaneet
tutustumaan taiteeseen ja taiteilijoihin jo alakouluikäisestä saakka. Kaikilla
lapsilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta vierailla paikan päällä, mutta onneksi
Ateneum on lähtenyt aktiivisesti etsimään mahdollisuuksia tavoittaa nekin lapset
ja nuoret, joiden matka Ateneumiin on pitkä. Jos olemmekin fyysisesti kaukana
toisistamme, ei hätää, Ateneum on löytänyt reitin tulla luokkaan! Eikä vain
mykkinä kuvina, vaan etäyhteyden kautta luokkaan saapuvat ihka oikeat oppaat
pitämään työpajoja. Postitse Ateneum muisti meitä myös taidepostikortilla ja
piirustuskynillä. Opettajan ei tarvitse itse olla taiteen asiantuntija, hänkin voi
nauttia asiantuntijana toimivan oppaan ohjauksesta ja saa samalla myös eväitä
omaan työhönsä. Oppaan käyttämä VTS-menetelmä, nettisivuilla esitellyt
valmiit tuntisuunnitelmat ja videot tarjoavat juuri sellaista tukea opettajalle, mitä
moniammatillinen yhteistyö parhaimmillaan antaa oppituntien suunnitteluun.
Kokonaisuus alkoi omien supervoimien miettimisellä. Meidän luokassamme
pohdimme sekä omia, että kavereiden supervoimia, ja totesimme että jokaisella
meistä on montakin supervoimaa. Löysimme luokastamme paljon luovuutta,
rohkeutta ja huumorintajua. Voimien näkyväksi tekeminen luokan seinälle
muistutti meitä positiivisista ominaisuuksistamme ja auttoi huomaamaan näiden
vahvuuksien näkymistä. Myöhemmin oppaan johdolla etsimme näitä vahvuuksia
myös tutkimistamme taideteoksista ja taiteilijoista.
Oppaan kanssa kohtaamisista haluan nostaa erikseen esille VTS-menetelmän
käytön: se innosti oppilaita keskustelemaan ja antoi tilaa tuoda omia ajatuksia
esille. Ei ollut oikeita tai vääriä vastauksia, oli erilaisia merkityksiä ja tulkintoja.
Tämä merkitysten jakaminen ryhmässä oli opettajallekin havahduttavaa: minä
näen kuvassa jotain aivan muuta kuin sinä, molempien tapa tulkita kuvaa on
oikea ja voimme jakaa tulkintamme toistemme kanssa, ajattelumme avartuu.
Taiteen katsomisen äärellä oppilaat voivat oppia, että erilaiset näkemykset ovat
paitsi sallittuja, myös tärkeitä ja elämää rikastuttavia. Sen, että emme näe asioita
samalla tavalla ei tarvitse olla aihe riitaan vaan se voi olla syvällisen keskustelun
avaus. Tätä ensiarvoisen tärkeää taitoa voi VTS-menetelmän avulla luokassa
opettaa jatkossakin.
ELINA LINTU, luokanopettaja
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”

Vaikka en itse tykkää piirtää niin tämä oli todella mukavaa.

Havaintopiirustus opetusmetodina

”

Havaintopiirtäminen tarkoittaa ympäristön tarkkaa havainnointia ja
havainnon siirtämistä piirustukseksi. Prosessi vahvistaa kykyä nähdä
tarkasti. Piirtäminen on kommunikaatiota vailla sanoja, ikään kuin
mielentila ja ajattelua. Mun Ateneum -hankkeessa havaintopiirustusta
on käytetty opetusmetodina, jonka avulla katse kiinnitetään visuaaliseen
lähiympäristöön. Valitsimme ohjelman menetelmäksi piirtämisen, sillä
se on monelle lapselle tuttua. Erityisesti hankkeen kohderyhmä 5.–6.
-luokkalaiset piirtävät usein mallista ja etsivät tietynlaisia tyylejä, jotka
muuttuessaan maneereiksi saattavat lukita ilmaisua. Halusimmekin,
että oppilaat löytävät piirtäessään uusia tapoja käyttää kynää ja pitää
kynästä kiinni sekä rohkaista oppilaita omaan ilmaisuun. Vaikka lyijykynä
tekniikkana on yksinkertainen ja arkinen, se voi parhaimmillaan olla
mielenkiintoinen, kaikille saavutettava ja haastettakin antava väline.
Lyijykynä on kuin taikasauva, jonka avulla voi loihtia mitä vain.
Olemme kannustaneet oppilaita pohtimaan piirtämisen kautta,
mitä he näkevät ja mitä ymmärtävät maailmasta. Osallisuutta on lisätty
rohkaisemalla kokeilemaan ja muistuttamalla, että ei ole oikeata tai
väärää tapaa piirtää. Ohjelmassa on tuotu lisää näkökulmaa sekä tietoa
ja ohjeita harjoitteluun. Opetusmateriaali lähestyy piirtämistä monesta
näkökulmasta. Piirtäminen on tullut oppilaille tutuksi harjoiteltavana
taitona, tuhansia vuosia vanhana ilmiönä sekä kuvataiteen muotona.
Videolla ZoneVD kannustaa oppilaita piirtämään rohkeasti ilman turhaa
itsekritiikkiä.

ELINA MERENMIES (1967–)
Turhat vaellukset 1991
muste paperille
22 x 17 cm
Kiasma © Kansallisgalleria,
photo: Petri Virtanen

Se kuin kokeiltiin piirtää eri sävyillä, koska siinä samalla sai itse kokeilla niitä eri sävyjä ja
varjostuksia.
Varjostaminen, koska se on vaikea oppia ja kun sen oppii, on myös ylpeä.

Se miten eritavoin kynää voi käyttää, koska tätä en ennen tiennyt.
En ole itse niin hyvä piirtäjä, joten se oli kiva ettei tarvinnut edes osata piirtää niin hyvin.
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TOVE JANSSON
(1914–2001)
Mystinen maisema 1930
öljy vanerille
61 x 152,5 cm
Ateneum © Kansallisgalleria,
photo: Kansallisgalleria

44

”

Ulkona piirtäminen. Oli kiva etsiä piirrettävää kohdetta ja istua
kivassa paikassa rauhassa piirtämässä. Taideteokset ja niistä
lähemmin kertominen etenkin Tove Janssonin Mystinen maisema.
Oikeastaan vähän kaikki jäi mieleen, oli kiva juttu.

Piirustushaaste on antanut selkeät raamit, joiden sisällä oppilaat ovat
pystyneet toimimaan itseohjautuvasti. Tehtävänanto on ohjannut oppilaat
pois pulpetin äärestä ulkoilmaan tutkimaan lähiympäristöä ja valitsemaan
itse oman piirustuskohteensa. Palautteen perusteella oppilaat ovat
pitäneet valinnanvapaudesta ja mahdollisuudesta löytää oma työrauha.
Toivottavasti moni oppilas on saanut kimmokkeen jatkaa piirtämistä.
Jokaiselle ohjelmaan osallistuvalle luokalle on lähetetty laadukas
materiaalipaketti. Oppilaita on muistutettu omista supervoimista ja
kannustettu käyttämään aistejaan myös piirustushaastetta tehdessä.
Oppilaita on rohkaistu kokeilemaan erilaisia piirustustekniikoita
ja piirtämään havainnosta. Oppilaita on pyydetty unohtamaan
erilaiset valmiit mallit. Piirtämistä on käytetty tarkan havainnoinnin,
ympäristön tutkimisen ja ajattelun välineenä. Aktiivinen havainnoiminen
auttaa oppilaita rauhoittumaan ja aistejaan. Oppilaat ovat valinneet
piirustuskohteen itse. Olemme huomanneet, että oppilaiden piirtäessä
heidän ymmärryksensä ympäristön estetiikasta syvenee ja he löytävät
paljon yksityiskohtia. Olemme huomanneet myös, että oppilaat ovat
olleet onnellisia saadessaan valita vapaasti, mitä, missä ja miten piirtää.

TAVOITTEET
•
•
•
•
•

Oppilas ymmärtää kokeilemisen ja tutkimisen mahdollisuuden ilman suorituspaineita.
Oppilaan itseluottamus piirtäjänä kasvaa.
Oppilas oppii tekemään tarkkoja havaintoja.
Oppilas havainnoi ympäristöä keskittyneesti käyttäen kaikkia aistejaan.
Oppilas harjoittelee keskittymisen ja rauhoittumisen taitoa.

”

Se kun piti piirtää ulkona jostain jutusta kuva, koska silloin sai vain olla ja piirtää.

Ennen piirtämistä on tutkittu niin sanottua kansallismaisemaa
kuvaavaa taideteosta. Piirustushaasteessa oppilaat ovat havainnoineet
itselleen tuttua maisemaa ja tehneet siitä oman kuvansa.
Mitä tuttua näet taidekuvassa? Entä mikä on vierasta?
Voiko samanlaisen näkymän nähdä nykypäivänä?

Taidekuvien valinta
Mun Ateneum -ohjelmassa on puhuttu taidekuvista taideteosten sijaan,
sillä etätapaamisilla ja verkkosivuilla oppilaat eivät näe originaaleja
teoksia, vaan kuvia niistä. Hankkeessa on käytetty Kansallisgallerian,
enimmäkseen Ateneumin taidekokoelman taidekuvia, jotka moni näkee
vahvasti osana suomalaista kulttuuria ja historiaa. Kansallisgallerian
tehtävä on huolehtia, että lapset pääsevät tämän kulttuuriperinnön
äärelle. Mun Ateneum -hankkeen tarkoituksena on ollut ohjata lapsia
arvioimaan omaa suhdettaan kulttuuriin ja taideteosten esittämään
kuvaan suomalaisuudesta.
Aikaisemman koululaisilta saadun palautteen perusteella tiesimme,
että oppilaat haluavat nähdä paljon taideteoksia ja kuvia niistä. Hankkeen
eri vaiheissa käytettiinkin runsaasti kuvia: oppaat esittäytyivät omien
lempiteostensa kautta ja taiteilijoiden omakuvien avulla käsiteltiin erilaisia
vahvuuksia. Pyrkimyksenä on ollut taidekuvien avulla tukea oppilaiden
monilukutaitoa.
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Olen Iina Heiskanen, helsinkiläinen kuvataiteilija ja taideopettaja.
Tykkään käydä katsomassa erilaisia näyttelyitä ja keskustella
näkemästäni toisten kanssa myös vapaa-ajalla. Minua kiinnostaa, kuinka
taiteilijat esittävät ajatuksiaan visuaalisessa muodossa tai vaikkapa äänien
avulla, ja sitä kautta luovat uusia maailmoja.

Lempiteokseni Ateneumin taidemuseon kokoelmista
Yksi Ateneumin kokoelman lempiteoksista on ollut lapsuudesta
saakka Helene Schjerfbeckin Toipilas. Maalauksen aiheeseen oli
helppo samaistua ja siinä oli ja on edelleen toiveikas tunnelma, joka
rauhoittaa.
Supervoimani
Oma supervoimani on uteliaisuus. Sen avulla voin löytää uusia asioita
muun muassa taideteoksista, niin minulle jo tutuista kuin aivan
tuntemattomistakin.

Hei, olen Leena. Olen opas Ateneumin taidemuseossa. Ateneumissa
on huikean kiinnostavia taideteoksia. Minun työni on kertoa Ateneumin
näyttelyissä olevista taideteoksista museokävijöille. Katsomme teoksia ja
pohdiskelemme niitä yhdessä.
Lempiteokseni Ateneumin taidemuseon kokoelmista
Oma lempiteokseni on Väinö Blomstedtin Francesca. Francesca
koskettaa kaikilla aisteilla: haistan unikon tuoksun, kuulen hentoa
musiikkia ja kohinaa, aistin kevätilman väreilyä ja näen unenomaisen
maiseman.
Supervoimani
Uteliaisuus on supervoimani, sillä sen avulla pääsen uusiin paikkoihin ja
ajatuksiin.

Helene Schjerfbeck matkusti jo nuorena yksin ulkomaille
opiskelemaan maalausta. Tuohon aikaan, melkein 150 vuotta
sitten, naisten ei ollut kovin helppoa saada taidekoulutusta ja
arvostusta ammattitaiteilijana. Helene ei kuitenkaan antanut
periksi ja hän on vieläkin yksi suosituimmista suomalaisista
taiteilijoista. Helenen maalauksia katsoessa voisi arvella, että
hänellä oli herkkyyttä nähdä ja kuvata ihmisiä.
Mitä supervoimia arvelet Helene Schjerfbeckillä olleen?
Arvid Liljelund, Ferdinand von Wright työssään, 1897.
Ferdinand von Wright kuvasi lintuja todella tarkasti. Luonto
ja erityisesti linnut olivat hänelle tärkeitä, ja Ferdinand tekikin
paljon lintukuvia taiteilijanuransa aikana. Hänellä oli ikioma
erakkomaja, jossa hän varmaan pystyi tarkkailemaan ympärillään
olevia maisemia ja eläimiä. Ferdinand teki uransa aikana paljon
teoksia ja työskenteli vielä silloinkin, kun hän oli elämänsä lopulla
melko sairas.
Mitä supervoimia Ferdinand von Wrightilla saattoi olla?
Ville Vallgren ateljeessaan, nojaa toisella kädellä tasoon, jossa
perunoita kasassa.
Ville Vallgrenia pidettiin hauskana seuramiehenä, ja hän kutsui
usein ihmisiä kotiinsa kyläilemään ja juhlimaan. Ville piti
myös eläimistä. Hänellä oli lemmikkipossu ja pihalla pieni itse
rakennettu talo, joka toimi kissojen hotellina.
Millaisia supervoimia Ville Vallgrenilla saattoi olla?
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Mun Ateneum -verkkosivuilla käytettiin tietoisesti paljon erilaisia kuvia.

Ennen piirustushaastetta tehtäväksi
Valitkaa yksi ylärivin perinteisistä
piirustuksista Tuulipiirturien pariksi.
Tutkikaa kuvia ja keskustelkaa niistä
seuraavien kysymysten avulla.

Oppaan kanssa oppilaat pääsivät tutustumaan moniin taidekuviin. Akseli
Gallen-Kallelan Järvimaisema on perinteistä suomalaisen maiseman
kuvastoa. Ferdinand von Wrightin Sikoja ja harakoita vie suomalaiseen
150 vuoden takaiseen rakennettuun, viljeltyyn maalaismaisemaan. Elga
Sesemannin Katu tuo urbaania, ilmaisuvoimaista maisemaa mukaan
kokonaisuuteen. Hugo Simbergin symbolistisessa Haavoittuneessa
enkelissä kuvataan mielenmaisemaa ja se tarjoaa mahdollisuuden
tunteiden tunnistamiseen. Tove Janssonin Mystinen maisema on
vahvatunnelmainen mielenmaisema, jossa on tarinallisuutta ja paljon
yksityiskohtia.
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• Tutkikaa mahdollisimman erilaisia taidekuvia oppilaiden kanssa.
• Pohtikaa taiteilijan tarkoitusta. Kysykää, onko tavoitteena esimerkiksi realistinen vai ilmaisullinen teos.
• Muistakaa, että on monenlaista taituruutta. Rohkeus ja kokeilu kunniaan!

”

Minulle jäi mieleen että puukin voi tehdä taidetta. Koska en ollut ajatellut asiaa ennen.

Nykytaiteilija Tuula Närhinen on tehnyt
tuulikokeita teoksessaan Tuulipiirturit. Hän
on antanut eri puulajien ja heinäkasvien itse
toimia tuulipiirtureina kiinnittämällä niihin
tussikynän ja tarjoamalla niille valkoista
piirustuspaperia. Myös valo on toiminut
tuulipiirturina, kun oksaan kiinnitetty pieni
valo on ”piirtänyt” pitkällä valotusajalla jäljen
ja jälki on tallentunut valokuvaan.

Oppilaat valmistautuivat piirustushaasteeseen tutustumalla monenlaisiin
piirustuksiin. Näiden teoskuvien avulla oppilaat perehtyivät erilaisiin
taiteilijoiden käyttämiin piirustustapoihin. Tiedämme, että piirtämiseen
liittyy ajatus hyvistä piirtäjistä ja että se voi kangistaa monia oppilaita.
Teosvalinnoilla halusimme hälventää ajatusta taiturimaisesta piirtämisestä.
Valitsimme teoskuvia, joissa on hyvinkin tarkkaa ja realistista ympäristön
kuvausta ja niiden rinnalle teoksen, jossa piirtäjä on tuulen liikuttama oksa.
Nykytaiteilija Tuula Närhisen teos Tuulipiirturit näyttää, että piirtämisessä
voi olla kysymys muustakin kuin perinteisestä piirustustaidosta. Kysymys
voi olla vaikkapa jäljestä ja sen tuottamisesta.
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ATENEUMIN KOKOELMAT KUULUVAT KAIKILLE
Minulla oli kunnia osallistua Inka Yli-Tepsan pyytämänä Mun Ateneum
-hankkeen ohjausryhmään. Työskentelemme täällä Ateneumissa parhaillaan
uuden kokoelmanäyttelyn kanssa. Tarkoituksenamme on esitellä Ateneumin
laajoja taidekokoelmia monia eri yleisöjä kiinnostavalla tavalla. Siksi on erityisen
hienoa, että pystyimme jonkin verran pohtimaan myös sitä, miten koululaisten
kiinnostus museossa käymiseen ja meidän ajatuksemme uuden näyttelyn
painopisteistä kohtaisivat toisensa.
Tulevassa näyttelyssämme meillä on neljä eri temaattista painopistettä.
Kaksi niistä oli erityisesti sellaisia, mitä on pohdittu Mun Ateneum -hankkeessa.
Toinen niistä on luonto ja se, miten me voimme ihmisinä elää yhdessä muuta
luontoa kunnioittaen. Toinen on modernismi. Sillä tarkoitetaan näyttelymme
yhteydessä oman ajan kokemista ja sitä, miten tätä kokemusta on kuvattu
taiteessa.
Oli mukava kuulla, että hankkeen yhteydessä on pohdittu myös sitä, mikä
on kokoelma. Ateneumin iso taidekokoelma koostuu monista eri kokoelmista.
Oli hauskaa, että myös Mun Ateneum -hankkeeseen osallistujat ovat voineet
tehdä Ateneumin teosvarannosta omia henkilökohtaisia kokoelmiaan. Sellainen
jos mikä on omiaan lähentämään suhdetta taiteeseen ja samalla vahvistamaan
kokemusta siitä, että Ateneumin kokoelmat kuuluvat kaikille!
TIMO HUUSKO, intendentti, kokoelmat
Ateneumin taidemuseo
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HANKKEEN ONNISTUMISIA
JA HAASTEITA

”

Etäyhteydellä vuorovaikutus on haastavaa eikä yhtä luontevaa kuin lähiopetuksessa.
Osa oppilaista oli todella aktiivisia, mutta vuorovaikutus painottui tiettyjen oppilaiden ja
oppaan väliseksi ja kaikkia oli haastavaa saada mukaan keskusteluun. Suuressa ryhmässä
myös tekniikan toimivuus (lähinnä äänet, luokassa ei ollut käytössä kokousmikkiä) oli
hieman haastavaa. Pari- ja pienryhmäkeskustelut aktivoivat mukaan kaikkia.

Mun Ateneum -hanke on tarjonnut etäkokonaisuuksia valtakunnallisesti
suurelle määrälle oppilaita ja opettajia. Aluksi on ollut tärkeää miettiä, mikä
olisi innostavaa, mukaansatempaavaa ohjelmaa. Miten kohdata oppilaat,
varsinkin kun etätoteutus tapahtuu tekniikan ja verkkosivujen välityksellä?
Mun Ateneum on tullut tarpeeseen kehittää etätoteutuksen menetelmiä
ja teknistä toteutusta. Kun Mun Ateneum -ohjelmaa alettiin toteuttaa,
tuntui että etäsovelluksessa toteutettava oppaan ohjaus yksinään ei
riittänyt. Halusimme toteuttaa oppimispolun, jonka luokka kerrallaan
pääsee kulkemaan. Oppimispolulla oppilas oppii moninaisesti katsomalla
videoita, keskustelemalla ja itse tekemällä.
Kohderyhmäajattelu on ohjannut meitä hankkeen suunnittelu- ja
toteuttamisvaiheissa. Siksi kutsuimmekin koululaisille tutun tubettajan
juontamaan ohjelmaa kolmella videolla. Onnistuimme rakentamaan
ohjelman, jossa kohderyhmälle tärkeät pelillisyys ja toiminnallisuus
toteutuivat. Suunnitteluvaiheessa meille esitettiin ehdotus, että
osa toiminnasta tapahtuisi myös luokkahuoneen ulkopuolella. Tähän
haasteeseen vastasimme, kun ymmärsimme, että museo-oppaan ei tarvitse
olla mukana kaikissa ohjelman vaiheissa, vaan osa ohjelmasta siirrettiin
luokanopettajan ohjattavaksi viimeistellyn tuntisuunnitelman avulla.
Hankkeen jatkuvana haasteena on ollut tekninen toteutus.
Enimmäkseen etätapaamiset oppaan kanssa sujuivat hyvin, mutta
koulujen käytössä olevassa tekniikassa, erityisesti äänentoistossa, oli suuria
eroja. Joissain kouluissa oli hyvät kokousmikrofonit ja toisissa rahisevat
äänentoistolaitteet, jos sellaisia oli ollenkaan. Opettajien ja oppilaiden
teknisellä osaamisella, joustamisella ja kekseliäisyydellä oli suuri merkitys
ELGA SESEMANN (1922–2007)
Katu, 1945
öljy kankaalle
73,5 x 54 cm
Ateneum © Kansallisgalleria, photo: Jenni Nurminen
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HANKKEEN ONNISTUMISIA JA HAASTEITA

Mun Ateneum ja Taidetestaajat järjestivät yhdessä Luokka retkellä -seminaarin, joka pidettiin 11.5.2022 Kiasma-teatterissa.
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etätapaamisten kulussa. Onnistuimme hyvin jakamaan kokemuksia ja
tietoja oppaiden kesken, joten hankkeen päättyessä teknisiin ongelmiin
löytyy jo runsaasti hyviä ratkaisuja. Tärkeintä on luottamuksen
kasvaminen siihen, että kaikki tilanteet saadaan ratkaistua ja oppilaat
saavat mukavan kokemuksen taiteen parissa.
Kun varattavia etäopastusaikoja oli runsaasti, toimiva ajanvaraus
järjestelmä tuli todella tarpeelliseksi. Mun Ateneum -hankkeen toiminta
poikkesi Ateneumin tavallisista opastuksista. Koska halusimme toteuttaa
moniosaisen kokonaisuuden, jossa sama opas tapaa luokan kaksi kertaa,
jouduimme kehittämään ajanvarausjärjestelmän hankkeen tarpeisiin.
Tämän hankkeen puitteissa aikaa kehittämiseen ja testaamiseen ei ollut
aivan tarpeeksi.
Ohjelman eri vaiheissa on käytetty vahvuuspedagogiikkaa ja
puhuttu supervoimista. Vahvuuspedagogiikka oli vierasta monelle
oppaalle ja supervoima-sanaa karsastettiin. Aluksi vaikuttikin, että

”

Osan mielestä laajuus oli sopiva. 1. kohtaamisen kaksi tuntia oli joillekin hieman liian
pitkä. Hienoa, että tässä pääsi myös itse osallistumaan tietokilpailun kautta sekä
piirtämällä. Jokunen innostuikin suunnittelemaan retkeä Ateneumiin.

”

metodin omaksuminen on työlästä. Asiaan syvemmin perehdyttyään
ja metodia paljon käytettyään oppaat oivalsivat siitä paljon. Oppaiden
harjaantuminen metodin käytössä näkyi myös palautteessa.
Ensimmäisten opastusten kohdalla palautteessa supervoimaa pidettiin
irrallisena osana kokonaisuutta, mutta hankkeen edetessä sitä kiiteltiin
kovasti. Myös Ateneumin henkilökunnan tutustuessa hankkeeseen juuri
supervoimat herättivät innostusta. Sana onkin siirtynyt museon sisäiseen
puheeseen: ”Taidekokoelma on Ateneumin supervoima!”
Ensimmäisen etätapaamisen pituus on ollut 90 minuuttia eli kaksi
oppituntia. Kahden oppitunnin aikana ehtii tekemään ja keskustelemaan
kiireettömässä ilmapiirissä. Toisaalta monelle oppilaalle 90 minuuttia
on saattanut olla liian pitkä aika keskittyä. Tämän vuoksi tapaamista
on jaksotettu niin, että välillä oppilaat kuuntelevat opasta, välillä
keskustelevat ja tekevät tehtäviä omilla laitteillaan pienryhmissä.
Piirustuslämmittelytehtäviin on käytetty paljon aikaa oppaan ohjauksessa,
ja tämä on rauhoittanut hyvin oppilaita. Saattaa kuitenkin olla, että
45 minuutin kesto molemmissa etätapaamisissa voisi olla riittävästi.
Myös jotkut opettajat ovat kertoneet, että kahden oppitunnin pituista
tapaamista on vaikeampi järjestää.
Toisessa etätapaamisessa on käytetty Visual Thinking Strategies
-menetelmää, jossa etsitään yhdessä ymmärrystä taidekuvasta. VTSmenetelmä vaatii ohjaajan vankkaa osaamista. Vaikka moni hankkeen
opas tunsi jo entuudestaan menetelmän ja oli käyttänyt sitä ainakin
soveltavasti, huomasimme, että menetelmä vaatii onnistuakseen paljon
koulutusta ja harjoittelua. Menetelmän käyttö on jo nyt tuottanut hyvää
keskustelua, mutta olisi hienoa, jos pääsisimme vielä askeleen pidemmälle.
Etätapaamisen ehdoton hyöty on se, että oppilaiden oli mahdollista
nähdä taidekuvat, niiden yksityiskohdat ja maalauksissa jopa
siveltimenvedot, hyvinkin läheltä valkokankaan avulla. Tämä ei aina ole
mahdollista näyttelytilassa isojen ryhmien kanssa taideteosten äärellä.

Ensimmäisessä tapaamisessa oppaan kanssa opetusosuus oli varsin pitkä. Siinä
olisi opettajan kannattanut ehdottaa selkeää n. 15 minuutin pituista jaloittelu- tai
ulkoilutaukoa. Loppua kohden huomasin, että vuorovaikutus ja keskittyminen herpaantui,
koska osalle oppilaista pitkäkestoinen keskittyminen ja paikallaoleminen on vaikeaa.
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UUSI TAIDEPAKKA
Innostu taiteesta, käytä kuvia! Uusi taidepakka sisältää 60 laminoitua kuvakorttia Ateneumin taidekokoelmasta.
Kuvakorttien mukana on ideavihko ja pelillisiä tehtäväkortteja. Materiaaleja voi käyttää osana kouluopetusta
ja mitä moninaisimmissa ryhmätilanteissa. Monia Uuden taidepakan teoksia voi tulla ihailemaan Ateneumin
taidemuseon näyttelysaleihin.
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SEIJA KAIRAVUORI JA HANNA NIINISTÖ, HELSINGIN YLIOPISTO

OMA ATENEUM

– OSALLISUUS JA MONIALAINEN OPPIMINEN
TAIDEMUSEON JA KOULUN YHTEISTYÖSSÄ
Tutkimushankkeen taustaa ja tehtävä

”
”
”

Etämuseovierailujen kehittäminen alkoi kohdallamme opettajan
kouluttajina Helsingin yliopistossa keväällä 2021. Koronapandemia
oli sulkenut Ateneumin taidemuseon yleisöltä ja siirtänyt yliopiston
etäopetukseen. Halusimme kuitenkin säilyttää perinteikkään ja
antoisan museovierailun luokanopettajaksi opiskelevien Kuvataiteen
didaktiikan kurssin ohjelmassa. Ideoimme ja toteutimme kaksiosaisen
etämuseovierailun yhteistyössä Ateneumin taidemuseon museolehtorin
ja pajaoppaan kanssa. Opiskelijapalautteen perusteella etäyhteistyö oli
monille innostava kokemus ja tulevaisuusvisio:

Näkisin, että myös tulevaisuudessa sen etäversio tarjoaa paljon mahdollisuuksia
opetukseen! Itse olin maakunnassa kotikotona ja pääsin silti osallistumaan,
koska etäilyhän ei osallistumispaikkaa rajoita.
Vastaavanlaisia etäkierroksia voisi järjestää esimerkiksi kauempaa maakunnista
tuleviin kouluihin.

Jos tuleva opetuskouluni sattuu esimerkiksi olemaan pienellä paikkakunnalla, tulen
varmasti hyödyntämään tämän tyylisiä etävierailuja.
Kun Ateneumin taidemuseo käynnisti syksyllä 2021 5.–6.-luokkalaisille
etämuseovierailujen suunnittelun valtakunnallisessa kehittämis
hankkeessaan, kiinnostuimme hankkeesta tutkijoina ja opettajan
kouluttajina. Nivoimme kehittämistyöhön tutkivan katseen. OMA
Ateneum -tutkimushankeemme tavoitteena on kehittää tutkimus
perustaisesti lasten yhdenvertaista osallisuutta taiteeseen sekä
tutkia monialaista ja monimuotoista opetusta ja oppimista koulun ja
taidemuseon yhteistyössä kestävän kehityksen suunnassa. Olimme
mukana kehittämässä Mun Ateneum -ohjelman sisältöä pilottivaiheessa ja
kouluttamassa etäoppaita monialaiseen lähestymistapaan perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden hengessä (Opetushallitus 2014).
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Seurasimme etäyhteyksin kevään 2022 ensimmäisiä kaksivaiheisia
pajoja. Tutkimusaineistoksi rajasimme Mun Ateneum -ohjelmasta
kerätyn palautteen sekä luokanopettajilta että heidän oppilailtaan.
Palautelomakkeisiin vastataan osallistumisen jälkeen nimettömänä
verkon välityksellä. Vastaajille kerrotaan aineiston tulevan myös
tutkimuskäyttöömme. Tutkimusaineistomme täydentyy edelleen
syksyllä 2022. Meneillään on kevään 2022 aineistoon perehtyminen.
Tässä kirjoituksessa käsittelemme alustavia havaintoja keväällä 2022
mukana olleiden luokanopettajien käsityksistä osallisuuden ja monialaisen
oppimisen rakentumisesta taidemuseon ja koulun etäyhteistyössä.

Opettajien käsityksiä osallisuuden
rakentumisesta Mun Ateneum -ohjelmassa
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Osallisuus on monitulkintainen ja laaja käsite tutkimuskirjallisuudessa.
OMA Ateneum -tutkimushankkeessa hahmotamme osallisuudessa
Kiilakosken ja Tervahartialan (2015) tapaan kaksi pääulottuvuutta.
Osallisuus on 1) sosiaalista, yhteisöllisyyden rakentamista (kuulumista
johonkin, jäsenyyttä jossakin, jäsenen kuulemista) ja 2) poliittista,
mahdollisuutta vaikuttaa lähiympäristössään (vallan ja vastuun jakamista,
osallistumista päätöksentekoon). Pohjimmiltaan kyse on demokratiaan
kiinnittymisestä ja siitä, että voi kokea olevansa merkityksellinen osana
yhteisöään ja yhteiskuntaa (Nivala & Ryynänen 2013). Taide voi toimia
erityisenä mahdollistajana osallisuuden kokemukselle mm. edistäessään
leikin ja empatian kautta lapselle ominaisia, persoonallisia tapoja tarkastella
ympäröivää kulttuuria ja tuottaa kulttuuria (ks. Venäläinen 2019;
Manninen 2021; Knif & Kairavuori 2020; Nussbaum 2010; Pusa 2009).
Mun Ateneum -ohjelmassa osallisuuden voi ymmärtää monitasoisena.
Kansallisgalleria on nimensä mukaisesti kaikille yhteinen taidekokoelma,
johon jokaisella suomalaisella voi ajatella rakentuvan osallisuutta paitsi
kokoelman omistajana, myös temaattisesti yhteisöön kuulumisena
kansallista identiteettiä ja suomalaisuutta käsittelevän taiteen kautta.
Lisäksi etämuseovierailujen toteutus osana kaikille yhteistä perusopetusta
ja missä tahansa sijaitsevasta alakoulusta mahdollistaa uudella tavalla
tähän kokoelmaan suhteessa olemista ja vuorovaikuttamista sen äärellä.
Etäyhteys laajentaa kokoelman saavutettavuutta niin maantieteellisesti,
taloudellisesti kuin kielellisesti. Oma lukunsa osallisuuden
mahdollistamisessa ovat kaikki ne valinnat, joita Mun Ateneum
-ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty liittyen oppaiden
valinnanmahdollisuuksiin, opastuksen kulkuun ja vuorovaikutukseen
työpajoissa, tarkasteltavien teosten valintaan, työtapoihin, aineistoihin ja
välineisiin sekä etäyhteydessä että luokassa työskennellen.
Oppilaalle osallisuuden kokemus ei kuitenkaan rakennu itsestään
selvästi, vaikka kokoelman merkitys ja yhteydet jokaisen oppilaan elämään
tiedostettaisiin vuorovaikutuksen suunnittelussa. Osallisuuden kokemus
edellyttää oppilaan aitoja mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa kykyjensä
mukaan ja tulla kuulluksi käytännön toiminnassa oppilaiden moninaisuus
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huomioon ottaen (Opetushallitus 2014; Virkki 2015). Esimerkiksi
kuvataiteen opetuksessa opettajan ja oppilaan rooleilla sekä opettajan
käsityksillä taiteesta ja taidekasvatuksesta on merkitystä osallisuuden
toteutumisessa, sen mahdollistamisessa ja rajaamisessa (ks. Moilanen
2022; Manninen 2021; Knif 2021). Koulun toimintakulttuuri asettaa
sekin tiettyjä rajoja ja ehtoja tälle vaikuttamiselle ja osallistumiselle, mikä
tulisi ottaa huomioon taidelähtöistä toimintaa suunnitellessa (Kiilakoski &
Tervahartiala 2015). Esimerkiksi taiteessa mahdollinen kontrollista vapaa
tila vaatii joustavaa toimintaympäristöä ja -kulttuuria (ks. Känkänen 2013).
Opettajat tarkastelivat palautteessa osallisuuden rakentumista
eri luonteisena ja eriasteisena. Aineisto tuo siis esiin opettajan oman
ymmärryksen ja tulkinnan tapahtuneesta ja tavoitellusta, mikä ei
välttämättä vastaa muiden toimijoiden, kuten oppaan tai oppilaiden
kokemuksia. Opettajan havainnot luokan tapahtumista ja koetusta ovat
kuitenkin tärkeässä asemassa tavoitteisen toiminnan reflektoinnissa
ja kehittämisessä opetussuunnitelman suunnassa. Havainnollistamme
opettajien pohdintojen moninaisuutta osallisuuden tikkaiden avulla
(ks. Kuva 1). Osoittautui, ettei opettajilla ole yhtenevää käsitystä siitä,
mihin osallisuudella tässä yhteydessä viitataan. Kuvatussa osallisuudessa
hahmottui sekä sosiaalista että poliittista ulottuvuutta. Opettajat
havaitsivat mm. oppilaiden kuuntelemista vuorovaikutuksessa, kuullun
huomioon ottamista toiminnassa aikuisen johtaessa ja päätösvallan
jakamista oppaan, opettajan ja oppilaiden kesken. Osallisuutta haastoivat
mm. teknologiaan liittyvät ongelmat, kuten äänentoisto.
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Opettajien käsityksiä monialaisesta oppimisesta
Mun Ateneum -ohjelmassa
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Monialainen oppiminen on osallisuuden tapaan käsitteellisesti monisyinen
ilmiö. Siihen liittyviä eri käsitteitä käytetään usein rinnakkain ja
epätäsmällisesti (Cantell 2017). Eheyttäminen, integraatio, monialaisuus,
laaja-alainen osaaminen ja ilmiöoppiminen viittaavat osin samaan ilmiöön,
vaikka niiden tavoitteet ja työtavat ovat erilaisia (Niemelä 2018). Laajasti
katsoen opetuksen eheyttäminen on lapsilähtöistä, oppimiskeskeistä
pedagogiikkaa, joka yhdistää koulun sitä ympäröivään maailmaan
(Kujamäki 2014). Tavoitteena on opiskeltavien asioiden välisten
suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen yhdistämällä
eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämällä niitä mielekkäiksi
kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Näin pyritään
hahmottamaan koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän
ja laajemmin yhteisön kannalta. (Opetushallitus 2014, 31.) Tässä mielessä
eheyttäminen tukee osallisuuden rakentumista. Eheyttävä opetus on
ollut oppiainejakoisen opetuksen rinnalla koko suomalaisen peruskoulun
historian (Kujamäki 2014).
Opetusta eheytettäessä oppiaineksesta ja opetustilanteista
jäsennetään mielekkäitä kokonaisuuksia joko horisontaalisesti,
oppiaineiden välillä tai vertikaalisesti, oppiaineen sisäisenä (ks. esim.
Halinen & Jääskeläinen 2015). Eheyttämistä voidaan toteuttaa
ilmiö- tai tiedonalalähtöisesti. Ilmiölähtöisessä eheyttämisessä
kiinnostavaksi valikoitunutta ilmiötä tarkastellaan oppilaiden omista
havainnoista, kokemuksista ja kysymyksistä käsin (Lonka ym. 2015).
Tiedonalalähtöisessä eheyttämisessä tavoitteena on jäsentää, tutkia ja
ymmärtää ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista niille ominaisin käsittein
ja tiedonhankinnan menetelmin (Juuti, Kairavuori & Tani 2015).
OMA Ateneum -tutkimushankkeessa tarkastelemme
monialaista oppimista perusopetuksen kontekstissa. Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2014) määrittelee
tavoitteet ja sisällöt sekä yhteisille oppiaineille että tavoitteet
oppiaineita yhdistäville laaja-alaisille osaamisalueille ja monialaisille
oppimiskokonaisuuksille. Opetussuunnitelma ohjaa oppiainerajat
ylittävän osaamisen tavoitteluun nimeämällä seitsemän laaja-alaista
osaamisaluetta, joilla on yhteys oppiaineiden tavoitteisiin ja sisältöihin.
Lisäksi opetussuunnitelma velvoittaa koulun toteuttamaan vuosittain
monialaisen, useamman oppiaineen yhteisen, pidempikestoisen
oppimiskokonaisuuden. Oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa
ja toteuttamisessa huomioidaan käsiteltävien asioiden paikallisuus,
ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys, oppilaiden osallisuus
ja kiinnostuksen kohteet, kestävyyden teemat sekä annetaan
tilaa elämyksille ja haastetaan monenlaisiin vuorovaikutus- ja
kielenkäyttötilanteisiin. Opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia
tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä. (Opetushallitus 2014.)
Palautteissa opettajien käsitykset monialaisesta oppimisesta Mun
Ateneum -ohjelmassa vaihtelivat (ks. kuva 2). Kaikki eivät nähneet

KUVA 2.

Opettajien käsityksiä monialaisesta oppimisesta Mun Ateneum -ohjelmassa

yhteyttä monialaisen oppimisen tai ylipäätään opetussuunnitelman
tavoitteisiin luokkansa osallistumisessa. Jos yhteys opetussuunnitelmaan
jäsentyi, se saattoi paikantua joko yksittäisen oppiaineen eri osa-alueille
tai hahmottua useamman oppiaineen tavoitteiden yhdistelmänä.
Syvimmillään museovierailu näyttäytyi rikkaasti monialaisena
oppimiskokonaisuutena ja työskentelynä laaja-alaisen osaamisen
tavoitteiden suunnassa.

Lopuksi
Aineistoon sukellus jatkuu. Meitä motivoi suuresti olla mukana
selvittämässä hankkeen vaikuttavuutta kokemuksena. Koronapandemian
haasteet ovat kääntyneet uusiksi mahdollisuuksiksi olla aktiivinen
osallinen ja monialaisesti oppiva taidemuseovieras, minkä mukana ollut
luokanopettaja hyvin sanoitti:

”

Oppilaat ovat kahden viimeisen vuoden ajan eläneet koronarajoitusten ehdoilla ja
suurimmalla osalla ei ollut kokemuksia esimerkiksi taidemuseoissa käynnistä. Projekti
toi Ateneumin rakennuksena ja taideteoksen jokaisen oppilaan koettavaksi. Kokemus
oli yleissivistävä ja herätti monissa oppilaissa kiinnostuksen taiteeseen, luovuuteen ja
omaan ilmaisuun. Taidetta harrastavat oppilaat kokivat varmasti myös onnistumisia,
kun pääsivät esittelemään tietojaan ja omaa kiinnostuksen kohdettaan.
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”

Kiitoksia! Taidan joskus itsekin käydä Ateneumissa.

”

”

Kiitos kun saimme vierailla!

Mun Ateneum oli kiva homma
tehdä koulussa kun oppi monta asiaa.

”

En oikein tykännyt mutta
ehkä joku toinen tykkää.

”

Olisin halunnut piirtää enemmän
mutta oli kivaa!

”

Oli kivat vähän tylsät tunnit.

”

Oli kiva osallistua vähän erilaisille oppitunneille.

”

Kiitos tästä projektista! Tämä oli hauskaa.
Heippa!

