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JOHDANTO

Taide tuo iloa ja valoa! Taidetoimintaan osallistuminen voi tutkitusti lisätä koettua
hyvinvointia. Taidetoiminnan mahdollisuudet kannattaa hyödyntää lapsiperheiden
hyvinvointiin liittyen. Taidetta ja kulttuuria voi kokea monin eri tavoin.
Tämä pieni kirja kertoo VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen –hankkeen taidetoiminnan kokeiluista, jotka toteutimme Xamkin osatoteutuksessa yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden, taiteilijoiden ja lapsiperheiden
kanssa Etelä-Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Kirjassa käydään läpi kaikki
hankkeen taidetoiminnan kokeilut taidepajaryhmistä yksittäisiin taidetapahtumiin.
Taidetoiminnan kokeiluiden taustalla oli ajatus siitä, että kulttuurihyvinvoinnin palvelut voisivat olla tulevaisuudessa osana lapsiperheiden palveluita, esimerkiksi
perhekeskuksissa. Kehitimme hankkeessa kokeiluiden kautta taidetoiminnan mallit
lapsiperhepalveluihin sisältäen taidepajaryhmän sekä yksittäiset taidetapahtumat.
Taidetoiminnan mallit on kehitetty yhteistyössä lapsiperhepalveluiden ammattilaisten, ryhmiin osallistuneiden perheiden ja taiteilijoiden kanssa. Kokeiluiden perusteella
syntyi malli, jossa yhdistyvät ammattitaiteilijoiden ohjaama taidetoiminta perheille
ja lapsiperhepalveluiden ammattilaisten osallistuminen taidetoimintaan. Taidetoiminnan ohella esiteltiin eri lapsiperhepalveluita ja kehitettiin monialaista yhteistyötä.
Kirja on suunnattu erityisesti lapsiperhepalveluiden ammattilaisille vinkkikirjaksi lapsiperheiden taidetoiminnan järjestämiseen sekä kaikille aiheesta
kiinnostuneille. Kirja toimii myös työkaluna taidetoiminnan kehittämisessä.
Valoisia hetkiä taiteen parissa!

”Ystävälliset ihmiset ja uudet ideat sekä
kokemukset rikastuttivat elämäämme ja
minun sekä lapseni välistä suhdetta.”
- Vanhemman kommentti
taidepajaryhmästä
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Johdanto
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MIKÄ VALO?

VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien
lapsiperheiden osallisuuden sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
Hankkeessa kehitettiin uusia tapoja, joilla lapsiperheet ohjautuvat tarvitsemiensa
palveluiden piiriin jo varhaisessa vaiheessa. Lapsiperheiden osalta pyrittiin perheen
omien voimavarojen tunnistamiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja näiden avulla hyvän
kehän käynnistämiseen perheen elämässä.
Varhaiskasvatuksen ammattilaisia koulutettiin Lapset puheeksi –menetelmän käyttäjiksi ja kouluttajiksi. Varhaiskasvatuksen ja perhetyön yhteistyömalleja kehitettiin niin,
että ammattilaisten osaaminen tukisi parhaiten yhteisiä asiakasperheitä. Kansainvälisen yhteistyön avulla vertailtiin ja saatiin kokeiltavaksi hyviä käytäntöjä lapsiperheiden
osallisuuden ja palveluiden parantamiseksi. Palvelumuotoilun avulla muodostettiin
polku Kotkan avoimeen varhaiskasvatukseen, kehitettiin toiminnan sisältöjä asiakaslähtöisesti ja muodostettiin lapsiperheiden profiilit ammattilaisten työn tueksi. Lapsiperheiden kanssa kokeiltiin ryhmämuotoista taidetoimintaa ja järjestettiin yksittäisiä
taidetapahtumia.
VALO-hankkeessa olivat mukana Eksote, Hamina, Kotka, Lemi, Luumäki, Parikkala,
Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus Socom. Osatoteuttajana toimi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Kansainvälisenä kumppanina oli bulgarialainen EDOR-hanke.
Hanketta rahoittivat Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja mukana
olevat organisaatiot ajalla 1.10.2018-31.12.2020.

Mikä Valo?
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KULTTUURIHYVINVOINNIN JÄLJILLÄ

Kulttuurihyvinvoinnin käsite viittaa yksilölliseen ja yhteisöllisesti jaettuun kokemukseen
siitä, että taide ja kulttuuri lisäävät hyvinvointia. Taide ja kulttuuri ymmärretään osana
hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista. Ihminen on kulttuurin kokija ja toimija,
jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. (Lilja-Viherlampi & Rösenlöf 2019, 21-22.)
Jokainen yksilö on omalla tavallaan kulttuurinen, luova ja itseään ilmaiseva olento, iästä
ja taustasta riippumatta (Taikusydän 2017). Valo-hankkeen taidetoiminnan kokeiluiden
taustalla olivat kulttuurihyvinvoinnin ja laadukkaan lastenkulttuurin teemat. Taidetoiminnan kautta on mahdollista löytää omia vahvuuksia, ilmaista itseään uudella tavalla,
löytää uusia harrastusmahdollisuuksia ja vinkkejä perheiden yhteiseen tekemiseen.
Kulttuurihyvinvoinnilla voidaan nähdä erilaisia ulottuvuuksia (Lilja-Viherlampi & Rosenlöf 2019, 22): arjen kulttuuri, taide- ja kulttuuriharrastukset, taiteen ja kulttuurin kokeminen yksin tai yhdessä, taide osana ympäristöä, kulttuurihyvinvointipalvelut sisältäen
toimintaa, tekoja ja palveluita, jotka tarjoavat taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia
yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin elementeiksi.
Taiteelliseen toimintaan osallistumisella on tutkimusten mukaan monenlaisia positiivisia vaikutuksia sosiaaliseen hyvinvointiin. Osallistuminen voi vahvistaa osallisuuden
kokemuksia ja vähentää yksinäisyyttä. Yhteisöllinen taidetoiminta voi mahdollistaa
yksilön nähdyksi ja kuulluksi tulemisen. Osallistuminen voi myös auttaa pohtimaan ja
löytämään omia vahvuuksia sekä mielenkiinnon kohteita. Taidetoiminnan avulla on
mahdollista kehittää esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja. (Laitinen
2017.) Hankkeen taidekokeiluiden taustalla oli ajatus siitä, että taidetoiminnan avulla
voitaisiin mahdollisesti tuoda uudenlaisia ulottuvuuksia perheiden hyvinvoinnin kokemuksiin.
Taidetoiminnan kokeiluiden taustalla oli ajatus siitä, että kulttuurihyvinvoinnin palvelut
voisivat olla tulevaisuudessa osana lapsiperheiden muita hyvinvointipalveluita, esimerkiksi perhekeskuksissa. Tutkimustieto taiteiden ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista
on vankkaa. Taide ja kulttuuri osana muita hyvinvointipalveluita luovat monipuolisia,
kokonaisvaltaisia mahdollisuuksia tukea ihmisten hyvinvointia. Taide luo mahdollisuuden ilmaista itseään myös tilanteissa, joissa sanat eivät riitä tai sanoja ei ole.
Lähteet:
Laitinen Liisa. 2017. Näkökulmia taiteen ja kulttuurin sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksista. Sitra. www-artikkeli.
Saatavilla: https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurinsosiaalisen-hyvinvoinnin-vaikutuksiin/
[Viitattu 23.11.2020]
Lilja-Viherlampi, L-M.; Rosenlöf, A-M. 2019. Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi. Teoksessa I. Tanskanen.
(toim.) Taide töissä – Näkökulmia taiteen opetukseen sekä taiteilijan rooliin yhteisöissä. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 256. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 20-39. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019082124994
[Viitattu 23.11.2020]
Taikusydän. 2017. Käsitteet. Kulttuurihyvinvointi. Taikusydän-verkkosivut. Saatavilla: https://taikusydan.turkuamk.
fi/tietopankki/kasitteet/ [Viitattu 23.11.2020]
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TAIDEKOKEILUT

VALO-hankkeen Xamkin osatoteutuksessa järjestettiin lapsiperheille yksittäisiä taidetapahtumia ja taidepajaryhmiä Etelä-Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa vuosien
2019-2020 aikana. Taidetoiminnan kokeiluiden tavoitteena oli luoda lapsiperheille
mahdollisuus kokeilla yhdessä eri taiteenlajeja ammattilaisten ohjauksessa sekä
kehittää ja muotoilla taidetoiminnan mallia lapsiperhepalveluihin.

YKSITTÄISET TAIDETAPAHTUMAT
TAIDETAPAHTUMAT TOTEUTETTIIN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

SARJAKUVAPAJA

MAALIROISKINTA

1
KANKAANPAINANTA

2
3

4
TINTAMARESKIT,
BULGARIA

5

PERHEKOPPIS

7
6

TINTAMARESKIT,
SUOMI

VIDEOTAIDERATA

Taidekokeilut
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SARJAKUVAPAJA
Kaikille lapsiperheille avoin Minun unelmia -lasten sarjakuvatyöpaja järjestettiin
yhteistyössä Haminan kulttuuripalveluiden
kanssa Haminan kirjastolla (18.4.2019).
Sarjakuvapajan teema valikoitui silloin
käynnissä olleen Kemin Lastenkulttuurikeskuksen järjestämän valtakunnallisen
Minun unelmia –lasten sarjakuvakilpailun
perusteella. Halutessaan sai osallistua
kilpailuun. Sarjakuvapajan ohjaamisesta
vastasivat Kymenlaakson opiston sarjakuvalinjan opiskelijat.

TARVIKKEET
Paksumpaa, lyijykynille, tusseille ja vesiväreille sopivaa paperia
Lyijy- ja värikyniä, tusseja, vesivärejä, siveltimiä
Kumeja ja viivoittimia
Maalarinteippiä paperin kiinnittämiseen
Pöydän suojaksi alustoja

Vinkki!
Sarjakuvapajan töillä oli mahdollista osallistua juuri käynnissä olleeseen lapsille ja
nuorille suunnattuun sarjakuvakilpailuun. Teematapahtumia voikin ajoittaa kilpailujen
yhteyteen. Kilpailut voivat motivoida osallistumaan.
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MAALIROISKINTA
Osallistuimme maaliroiskinta-pisteellä
Kotka-Kymin seurakunnan järjestämään
Meijän keittiö -yhteisruokailutapahtumaan
Langinkosken kirkolla (12.6.2019). Meijän
keittiö on jo tuttu ja vakiintunut tapahtuma, jossa käy myös paljon lapsiperheitä.
Pidimme maaliroiskintapistettä pihalla,
jonne viritimme rullapaperia monen metrin
mitalla. Ideana oli, että useampi lapsi voi
työstää samaa teosta yhtä aikaa. Paperin
ympärille mahtui hyvin taiteilemaan ja
roiskimaan eri värisillä maaleilla. Lopulta
teimme tapahtuman aikana kolme iloisen
väristä roiskintateosta. Roiskintateoksia
voi hyödyntää jatkossa esimerkiksi korttiaskarteluun tai vaikka sisustustauluihin.
Isosta roiskitusta pinnasta löytyy hienoja
yksityiskohtia!

TARVIKKEET
Paksua rullapaperia (valkoista tai ruskeaa)
Kiviä kulmiin paperin painoksi (ettei karkaa tuulen mukana!)
Eri värisiä maaleja
Isoja suteja
Maaliämpäreitä
Vesiämpäreitä käsien ja sutien pesemiseen

HUOM!
Lisäksi tarvitaan sopiva ulkoilualue, jossa maalia saa vapaasti roiskia!
Ei siis parkkipaikan tai rakennusten läheisyyteen!

Vinkki!
Olemassa olevaan tapahtumaan on helppo mennä mukaan pienillä resursseilla. Kuulimme, että Meijän keittiö yhteisruokailuissa käy paljon lapsiperheitä, joten taiderastimme
toimi samalla hyvänä keinona tiedottaa hankkeesta perheille sekä kerätä heidän kokemuksiaan lapsiperhepalveluista.

Taidekokeilut / Yksittäiset taidetapahtumat
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TINTAMARESKIT
Kuvataidepainotteinen taidetapahtuma järjestettiin Taavetin päiväkodissa
(30.9.2020). Ideana oli maalata ja askarrella tintamareskitaulu lapsen ja vanhemman yhteistyönä. Tintamareskia kuvataan
“eläväksi lavasteeksi”. Pahviin tehdään
sopivan kokoinen aukko kasvoille ja pohjaan maalataan jokin hahmo tai eläin
ilman kasvoja. Kuva voi olla jotain muutakin esittävää, kuten kukka tai vaikka jotain
abstraktia. Aukosta voi kurkistaa ja tulla
siten osaksi taideteosta. Lapsi ja vanhempi
suunnittelivat yhdessä oman kehystetyn
muotokuvan, jonka sai viedä mukanaan
kotiin tuleviin yhteisiin leikkeihin. Tintamareskeja taiteiltiin myös Bulgariassa
hankkeen kumppanina olleen Sungurlaren
kunnan päiväkodissa (3.9.2019). Taidetoiminnan suunnitteli ja ohjasi Tiina Ikkonen.

TARVIKKEET
Maitokartonkia

Katkoteräveitsi

Valmisvärejä

Leikkausalusta

Erikokoisia siveltimiä

Liimaa

Viilipurkkeja maaleille

Aaltopahvia tai muuta kehyksiä varten

Maalarinteippiä

Värikyniä ja suttupaperia luonnosteluun

Vinkki!
Tintamareskeista saa hauskoja lavasteita näytelmiin. Se sopii myös ryhmätöihin. Järjestimme Bulgariassa kumppanikuntamme päiväkodissa tintamareski-työpajan lapsille.
Lapset tekivät pienryhmissä kolme erilaista tintamareskityötä suurille paperiarkeille.
Töiden aiheina oli avaruus, viidakko ja vedenalainen maailma. Kuhunkin aiheeseen syntyi myös lasten ideoimat tarinat, jotka lopuksi esitettiin aukoista kurkkien.
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KANKAANPAINANTA
Työpaja (19.2.2020.) järjestettiin yksittäisenä taidetapahtumana Taipalsaaren Saimaanharjulla, jossa oli muutama
kuukausi sitten aloittanut toimintansa
Kohtaamispaikka Luoto. Tapahtuma ideoitiin yhteisöllisyyttä tukevaksi, joka myös
hyödyttäisi tilaa jollain tavalla. Syntyi siis
idea yhteisestä taideteoksesta, joka jäisi
tilaan pysyvästi. Päädyimme kankaanpainantaan / -maalaukseen, joka voitaisiin
toteuttaa pöytäliinoihin.
Työskentelyä ohjasi Kulttuurityöryhmä
Tomeran Anna-Maria Kaustola ja Milja
Littow.

TARVIKKEET
Kierrätettyjä pöytäliinoja
Kierrätettyjä viilipurkkeja tms.
Siveltimiä
Sabluunoita
Vaahtomuovia
Kangasmaaleja
Suojamuovia pöydille liinan alle ja lattioille
Suttupaperia ja värikyniä luonnosteluun

Vinkki!
Sen sijaan, että jokainen lapsi tekisi oman teoksen ja veisi sen kotiin, on opettavaista myöskin työstää jotain yhteistä. Pöytäliinoille löytyy jatkokäyttöä ja niissä riittää
tuleville kohtaamispaikassa vieraileville tutkittavaa ja keskusteltavaa. Tekeminen tulee
eri tavalla näkyväksi ja huomataan, että oma työ voi olla esillä julkisesti ja muutenkin
kuin perinteisesti piirustuksena seinällä.

Taidekokeilut / Yksittäiset taidetapahtumat
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PERHEKOPPIS
Rautjärven taidetapahtumaa (26.8.2020)
lähdettiin suunnittelemaan luontoteemalla. Löysimme Beetles LIFE –hankkeelle
tehdyn, lapsille ja perheille suunnatun
Koppisten taitoradan, jonka tehtävät sijoitettiin päiväkodin viereiselle pururadalle.
Tehtävät kannustavat leikkiin, luovuuteen
ja yhdessä tekemiseen, joten se sopi täydellisesti tapahtuman rungoksi. Taitoradan
lisäksi tapahtumassa oli mukana Kolibri
& Kaukomatka -duo, joka elävöitti Perhekoppista taitoradalla esiintyen ja musisoiden. Duon muodostavat Veera Metso ja
Tommi Ollikainen. Tehtäväpisteillä perheitä opastivat Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksen opiskelijat opettajansa
kanssa. Ohjelmassa oli myös luontoaiheisia kirjavinkkejä sekä mehubaari ja villivihannesherkkuja.

TARVIKKEET
Koppisten taitoradan tehtävät
Ladattavissa maksutta Metsähallituksen sivuilta:
https://www.metsa.fi/projekti/beetles-life/klikkaa-kuvaa-video-vie-opettavaiseen-seikkailuun/

Vinkki!
Tapahtumalla oli selkeä teema, jonka ympärille oli helppo ideoida oheisohjelmaa ja
yhteistyökumppaneiden roolijakoja. Näin syntyi upea luontoa, liikuntaa ja luovuutta
yhdistelevä kulttuuritapahtumakokonaisuus.
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VIDEOTAIDERATA
Lähtökohta mediataidekokeilulle oli ideointi lapsen ja vanhemman yhteiselle tekemiselle älylaitteen avulla. Lähes jokaisella
perheenjäsenellä on tänä päivänä omat
älylaitteet, mutta jokainen touhuaa omallaan. Mediataidetapahtumassa (9.9.2020)
Ruokolahden päiväkodin ja koulun pihalla
perheet pääsivät seikkailemaan taideradalle ja kuvaamaan omia videoitaan.
Taideradan tehtäväpisteillä oli apuna
päiväkodin henkilökuntaa, jotka kuvasivat tarvittaessa kun videolle haluttiin
taltioida lapsen ja vanhemman yhteinen
hetki. Mediataidetapahtuman suunnittelusta ja ohjauksesta vastasi Videotoimisto ikimedia. Lisäksi tapahtumassa oli
temppurata, eväspiste sekä MLL:n Ruokolahden yhdistyksen toiminnan esittelyä.

TARVIKKEET
Omat älylaitteet
Kuvausrekvisiittaa, esim. leluja ja soittimia
Saippuakuplia ja vesileluja hidastettujen videoiden kuvaamiseen
Linkki videotaiderata-ohjausvideoon: https://youtu.be/kA_GVhoT-VM
Linkki videotaiderata-tehtäviin: https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2020/12/videotaideradan_tehtavat_valo_hanke_2020.pdf

Vinkki!
Useammasta rastista ja oheisohjelmasta koostuva tapahtuma sopi hyvin ulkona toteutettavaksi. Tehtävärasteilla kiertämisen sai aloittaa mistä vaan, eikä pisteille siten syntynyt ruuhkaa. Tällaisia tapahtumia kannattaa kehittää eteenpäin, sillä toteutuksessa
pystyttiin hyvin huomioimaan koronapandemian myötä tulleet suositukset ja ohjeistukset käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Taidekokeilut / Yksittäiset taidetapahtumat
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VALON TALO TAIDEPAJARYHMÄT
Valon talo taidepajaryhmät kokosivat lapsiperheitä taiteiden äärelle Kotkassa ja
Haminassa syksyllä 2019. Ryhmien tavoitteina oli tarjota lapsiperheille monipuoliset
mahdollisuudet taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Ryhmät oli suunnattu ensisijaisesti
perheille, joilla ei ole ehkä muuten mahdollisuutta osallistua maksullisiin harrastuksiin.
Kehittämisen taustalla olivat ajatukset kulttuurihyvinvoinnista ja laadukkaasta lastenkulttuurista sekä osallisuuden mahdollistamisesta. Kokeilun tarkoituksena oli tarjota
lapsiperheille mahdollisuuden kokeilla yhdessä eri taiteenlajeja ja tavata samalla
muita perheitä. Ajatuksena oli myös, että taidekokemusten kautta voisi mahdollisesti
löytää omia voimavaroja. Keskeistä oli myös lapsen ja vanhemman yhteisen tekemisen
tukeminen laadukkaan taidekasvatuksen avulla.
Kokeilun suunnittelua ohjasivat ajatukset lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden
kokemusten mahdollistamisesta sekä laadukkaasta lastenkulttuurista osana lapsiperheiden palveluita. Kokeilun keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat Kotkan ja Haminan avoimen varhaiskasvatuksen organisaatiot. Perheiden rekrytointi suunniteltiin ja
toteutettiin yhteistyössä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa.
Valon talo taidepajaryhmät järjestettiin samalla sabluunalla Kotkan ja Haminan päiväkotien tiloissa. Ryhmät kokoontuivat kerran viikossa kuuden viikon ajan, Kotkan
ryhmä iltaisin ja Haminan ryhmä iltapäivisin. Kotkan Valon talo taidepajaryhmään
ilmoittautui kuusi perhettä. Yksi perhe joutui jättäytymään pois ryhmästä ensimmäisen kerran jälkeen. Ryhmässä oli yhteensä 10 osallistujaa. Haminan ryhmä aloitettiin
kolmen perheen kanssa. Matkan varrella mukaan tuli vielä neljäs perhe ja Haminan
ryhmässä oli yhteensä 12 osallistujaa. Pääsääntöisesti perheistä osallistui äidit lastensa kanssa, mutta joinakin kertoina mukana oli myös isiä. Erityisesti sirkus-aiheinen
tapaamiskerta houkutteli myös isät mukaan. Osallistujamäärä vaihteli hieman eri
kertojen välillä, koska esimerkiksi sirkustyöpajaan osallistui myös toinen vanhempi
molemmissa ryhmissä.
Taidepajojen vetäjinä toimivat ammattitaiteilijat, joiden ohjauksessa tehtiin kollaaseja omasta perheestä ja unelmista, luonnon mandaloita, paperimassataidetta sekä
kokeiltiin sirkuksen menetelmiä ja osallistuttiin musiikkiseikkailuun. Kaikki taidepajat
sisälsivät myös asioita, joita perheet voivat kokeilla ja soveltaa kotona. Taidepajat
olivat innostaneet perheitä yhteisiin taidehetkiin myös kotona.
Molemmissa ryhmissä oli mukana myös sosiaalialan opiskelijoita, avoimen varhaiskasvatuksen työntekijöitä sekä hankkeen asiantuntijat. Osa henkilöistä säilyi kokeilun ajan
samana. Ainoastaan taiteilija oli joka kerralla uusi kasvo kuin myös Kotkan ryhmässä
avoimen varhaiskasvatuksen työntekijä.

16

Taidekokeilut / Valon Talo taidepajaryhmät

Valon talo taidepajaryhmässä esiteltiin perheille eri taiteenlajeja, tarjottiin ilta-/välipala
sekä kerättiin palautetta päiväkirjapohjien avulla jokaisen tapaamiskerran jälkeen.
Taidetyöskentely oli suunniteltu löyhästi “Valon talon” ympärille, mistä oli valmistettu
fyysinen, vanerinen malli, ikään kuin punainen lanka. Valon talolla oli siten sekä ryhmäyttävä että eri taiteenlajit yhteen kokoava tavoite. Valon taloa hyödynnettiin myös
taiteilijoiden rekrytoinnissa ja taiteilijoiden luoman oman ohjauspäivän sisällön suunnittelussa. Vaneritalot maalattiin lasten toiveiden mukaan kummassakin ryhmässä.
Fyysisen talon ympärille lähdettiin rakentamaan tarinaa: Ryhmäläiset tapaisivat
talossa joka viikko. Ensimmäisellä kerralla tutustuttaisiin toisiimme, toisena päivänä
tutkittaisiin talon ympäristöä ja luontoa. Kolmantena päivänä löydettäisiin talon pihalta
eläinasukkaita ja neljäntenä päivänä naapurustossa vierailisi sirkus! Viimeisessä taidepajassa muisteltaisiin mitä kaikkea onkaan Valon talossa tehty. Lopuksi järjestettiin
loppujuhlat, jossa perheille jaettiin tehdyt työt sekä lapsille osallistumisdiplomit. Juhlissa myös herkuteltiin ja leikittiin!
Palautteissa kerrottiin taidepajojen antaneen iloisia yhdessäolon hetkiä perheille.
Taidepajoissa ylitettiin omia kynnyksiä, kokeiltiin rohkeasti uusia asioita ja ehkäpä
joku sai myös kipinää harrastaa taiteita jatkossa. Yksi vanhemmista kertoi, ettei hän
lähde kovin helposti mukaan ryhmätoimintaan. Taidepajaryhmän avulla hän oli saanut
lisää rohkeutta kokeilla uusia asioita. Vanhempien kommenttien perusteella ryhmä oli
antanut uusien kokemusten lisäksi mahdollisuuden tutustua muihin perheisiin, kokeilla
eri taiteenlajeja, mukavaa yhdessä tekemistä ja pienen irtioton arjesta. Osallistumisen
kuvailtiin tuoneen iloisia ja positiivisia tunteita.
”Äiti, koska taas mennään sinne valojen yöhön?”, ryhmään osallistunut lapsi oli
kysynyt äidiltään erään illan hämärtyessä. Taidepajaryhmä oli jäänyt lapsen mieleen. Lasten kokemuksia pyrittiin tuomaan esiin perheiltä pyydetyissä palautteissa.
Lapsilta kysyttiin heidän kokemuksistaan myös taidepajoissa. Lasten suosikkipajaksi
osoittautui sirkuspaja.

”Mieleen jäivät pienet yksityiskohdat kuten
sirkustemput ja musiikkihetket sekä erityisesti herkulliset iltapalat!”
- Vanhemman kommentti
taidepajaryhmästä

Taidekokeilut / Valon Talo taidepajaryhmät
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TAIDEPAJA-RYHMÄT TOTEUTETTIIN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

LUONNON MANDALA

POLAROID-OMAKUVA

2
PAPERIMASSATYÖPAJA

1
4

3
SIRKUS-TYÖPAJA

5
MUSIIKKISEIKKAILU

6

Valon talo -kuvitus: Tiina Ikkon
en

LOPPUJUHLAT
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1. POLAROID-OMAKUVA
Teemana oli ”Meidän perhe unelmiemme
paikassa”. Perheet tekivät kollaasin perheestä otetun polaroid-kuvan ympärille.
Kollaasin materiaaleina käytettiin lehtileikkeitä. Lapsille oli erityisen mieluisaa katsella Polaroid-kuvan kehittymistä. Kuinka
mustasta kuvasta ilmestyi oma perhe.

Taidepajan vetämisestä vastasi:
Mirjami Rajamäki, Lasten Taidelaboratorio®

2. LUONNON MANDALA
Perheet tekivät päiväkotien pihoille omat
luonnon mandalat luonnonmateriaaleista.
Mandala on tyypillisesti ympyräkuvio, joka
symboloi maailmankaikkeutta. Mandalat koottiin syksyn värikkäistä lehdistä,
kävyistä, pihlajanmarjoista, risuista ja
muista katoavista luonnon materiaaleista.
Teokset kuvattiin, jotta perheille jäi muisto
omista mandaloista.
Taidepajan vetämisestä vastasi:
Tiina Nevanperä, Ateljee Mignon

Taidekokeilut / Valon Talo taidepajaryhmät
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3. PAPERIMASSA-TYÖPAJA
Paperimassatyöskentelyssä harjoitettiin
kädentaitoja. Perheet tekivät paperimassasta ja kananmunakennoista muurahaisia ja toukkia. Massa värjättiin ja
muotoiltiin kennon päälle. Metallilangasta
ja helmistä syntyivät jalat ja tuntosarvet
vanhemman avustuksella. Lapset valitsivat värit ja koristeet omien toiveiden
mukaan.

Taidepajan vetämisestä vastasi:
Pia Liila, Pia Lii Design

4. SIRKUS-TYÖPAJA
Perheet pääsivät kokeilemaan erilaisia
sirkusvälineitä liikuntasalissa. Pajassa
temppuiltiin muun muassa vanteilla,
jonglöörattiin eri värisillä huiveilla, tasapainoiltiin rullien päällä ja rullaluistimilla
sekä heitettiin kuperkeikkaa ja käveltiin
karhun lailla.

Taidepajan vetämisestä vastasi:
Kukka Kokkonen, Sirkuskoulu Rainbow
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5. MUSIIKKISEIKKAILU
Taidepajassa sukellettiin musiikin maailmaan kera käsinukke-eläimien. Lauluissa
seikkailtiin Valon talon ullakolla, keksittiin
lauluihin omia sanoituksia ja rummutettiin
mukana. Musiikkiseikkailuun kuului myös
varjoteatteria, jossa tutkiittiin minkälaisia
hahmoja ja kuvia seinälle voi omista sormista heijastaa taskulamppujen avulla.

Taidepajan vetämisestä vastasi:
Satu Liikkanen, Satumatka Productions

6. LOPPUJUHLAT
Taidepajaryhmien päättymisten jälkeen
järjestettiin loppujuhlat, joihin kokoonnuttiin herkuttelemaan, ihailemaan ja
muistelemaan yhdessä ryhmässä tehtyjä
taideteoksia. Seinälle heijastettiin kuvaesitys ryhmän tapaamisista ja yhteisestä
taidetyöskentelystä. Loppujuhliin osallistui myös muita perheenjäseniä, mukana
olleita taiteilijoita, lapsiperhepalveluiden
ammattilaisia sekä opiskelijoita, eli meitä
oli isompi porukka koolla. Juhlissa lapsille
jaettiin myös osallistujadiplomit. Se oli
mukava päätös yhteiselle taidepajamatkalle.

Taidekokeilut / Valon Talo taidepajaryhmät
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VALON TANSSI TAIDEPAJARYHMÄ
Taidepajaryhmä suunniteltiin Valon talo
taidepajaryhmien kokemusten pohjalta
yhteistyössä Kotkan avoimen varhaiskasvatuksen toimijoiden sekä Kymsoten
perhekeskuksen aluekoordinaattorin ja
neuvolan perheohjaajan kanssa. Suunnittelun pohjana hyödynnettiin perheiden, ammattilaisten ja taiteilijoiden
kokemuksia Valon talo taidepajaryhmistä.
Taidepajaryhmän tarkoituksena oli tutustuttaa perheitä tanssitaiteen maailmaan
sekä tarjota mukavaa ja luovaa yhdessä
tekemistä. Lapsiperhepalveluiden ammattilaiset mainostivat ryhmää lapsiperheille
omissa organisaatioissaan. Lasten suositusikä oli 3-6 v. Ryhmä sisälsi kolme
tapaamista, eli kyseessä oli miniryhmä.
Taidepajaryhmä järjestettiin Länsi-Kotkan perhekeskuksen kohtaamispaikassa
ja ryhmään osallistui kolme perhettä.
Ryhmän ohjaamisesta vastasi tanssitaiteilija. Ryhmään osallistui myös avoimen
varhaiskasvatuksen opettaja ja neuvolan
perheohjaaja.
Tanssitaiteilijan ohjauksessa tutustuttiin
tanssitaiteeseen ja liikkeelle lähdettiin
siitä, mistä kaikesta voi tehdä tanssin ja
millä kaikilla tavoin voi liikkua. Työpajojen menetelminä olivat esimerkiksi tanssi-improvisaatio ja erilaiset iänmukaiset
koreografiset tehtävät. Taidetoiminta kesti
n. 45 minuuttia ja sen jälkeen kokoonnuttiin vielä yhdessä iltapalle. Lapsiperhepalveluiden ammattilaiset osallistuivat
tanssin pyörteisiin perheiden kanssa ja
toisella kerralla he kertoivat omista palveluistaan. Perheet kokivat tämän hyvänä
lisänä ryhmän toimintaan.
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Perheille ryhmä oli kiva kokemus ja he
toivoivat, että ryhmä olisi jatkunut pidempään. Lapsiperhepalveluiden ammattilaiset kokivat ryhmän tuoneen uusia
näkökulmia, kun sai nähdä taiteilijan
ohjaamaa toimintaa ja huomata, kuinka
osallistujat heittäytyivät yhdessä tekemiseen.

Yhtenä tarkoituksena oli kokeilla työkolmikko-mallia, jossa taiteilija vastaa
taidetoiminnan ohjauksesta ja lapsiperhepalveluiden ammattilaiset osallistuvat
ryhmään omalla asiantuntemuksellaan.
Mallissa yhdistyvät taiteilijan ja lapsiperhepalveluiden ammattilaisten osaaminen.
Kokeilu vahvisti ajatusta siitä, että taidepajaryhmä voisi olla kulttuurihyvinvoinnin
näkökulmasta tulevaisuudessa osana esimerkiksi lapsiperheiden varhaisen vaiheen
tukipalveluita.
Taidepajaryhmän vetämisestä vastasi:
Heli Kärki, tanssitaiteilija ja fysioterapeutti
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MITÄ SEURAAVAKSI?

VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen –hanke kutsui
lapsiperheitä taiteiden äärelle Etelä-Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa vuosien 20192020 aikana. Hankkeessa järjestettiin taidepajaryhmiä ja yksittäisiä taidetapahtumia.
Kokeiluiden avulla oli tarkoitus kehittää taidetoiminnan malleja lapsiperhepalveluihin.
Kokeiluiden kautta syntyivät mallit lapsiperheiden taidepajaryhmästä sekä avoimista
taidetapahtumista. Molemmissa malleissa hyödynnetään eri toimijoiden yhteistyötä.
Lapsiperheiden taidepajaryhmä-mallissa taiteilija vastaa taidetoiminnan ohjauksesta
ja lapsiperhepalveluiden ammattilaiset osallistuvat ryhmän toimintaan hyödyntäen
omaa osaamistaan perheiden kanssa työskentelystä. Lasten ja vanhempien yhdessä
tekeminen oli inspiroivaa perheille, taiteilijoille sekä lapsiperhepalveluiden ammattilaisille. Lapset ja vanhemmat syventyivät keskittyneesti yhdessä taiteiden äärelle. Valon
talo ja Valo tanssi taidepajaryhmät osoittivat, että taidepajaryhmät muun muassa
toivat perheille rentouttavia hetkiä arjen keskelle, laajensivat käsityksiä taiteista,
toivat vinkkejä yhdessä tekemiseen, rikastuttivat lapsen ja vanhemman suhdetta
sekä antoivat mahdollisuuden tutustua samalla muihin lapsiperheisiin. Taidepajaryhmiin sisältyneet yhteiset väli- ja iltapalat koettiin tärkeiksi osaksi ryhmän toimintaa.
Yksittäisten taidetapahtumien avulla kokeiltiin ja kehitettiin tapahtumakonseptia, jossa tapahtuma suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumat rakentuivat tietyn ajankohtaisen tarpeen tai teeman
varaan, joka ilmeni kyseisellä alueella. Kyseessä oli esimerkiksi uuden kohtaamispaikan markkinointi ja perheiden innostaminen yhteiseen tekemiseen. Taidetapahtumien yhteydessä voidaan markkinoida erilaisia lapsiperhepalveluita.
Miltäpä kuulostaisivat vaikkapa lapsiperheiden kulttuurihyvinvoinnin festarit?
Kulttuurihyvinvoinnin sisällyttäminen lapsiperhepalveluihin mahdollistaa uuden ulottuvuuden perheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Taidetoiminnan avulla on mahdollista
löytää omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan, vahvistaa osallisuuden kokemuksia
ja itsetuntoa sekä koettua hyvinvointia. Taidetoimintaa on mahdollista hyödyntää
esimerkiksi vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen tukemisessa. Taidetoiminnalla
on hyvinvoinnin vahvistamisen näkökulmasta lukuisia mahdollisuuksia tarpeiden ja
kohderyhmien suhteen. Rohkeasti vaan ideoimaan ja kokeilemaan! Taide tuo valoa.

”Tällä kerralla kivaa oli tanssia
tutun kappaleen kanssa.”
- Lapsen kommentti taidepajaryhmästä

Mitä seuraavaksi?
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HUOMIOITA TAIDEPAJARYHMISTÄ
Lasten ja vanhempien taidejuttujen
kokeileminen yhdessä oli inspiroivaa
perheille ja lapsiperhepalveluiden
ammattilaisille.
Ryhmät laajensivat perheiden ja
ammattilaisten käsityksiä taiteesta.
Ryhmät tarjosivat rentouttavia ja iloisia yhdessäolon hetkiä arjen keskelle.
Perheet saivat vinkkejä yhteiseen
tekemiseen ja uusiin harrastuksiin.
Osa perheistä tutustui niin hyvin,
että he alkoivat tavata toisiaan myös
ryhmän ulkopuolella.

Taidepajaryhmiin sisältyneet yhteiset väli- ja iltapalat koettiin erittäin
tärkeiksi.
Perheet kokivat hyvänä, että lapsiperhepalveluiden ammattilaiset
osallistuivat taidepajaryhmiin. Tämä
mahdollisti kysymykset ja keskustelut
lapsiperhepalveluista.
Ammattilaisten ja taiteilijoiden välillä
tapahtui osaamisen vaihtoa.
Taidepajaryhmä voisi olla kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta tulevaisuudessa osana lapsiperheiden
varhaisen vaiheen tukipalveluita.

PERHEIDEN TÄRKEIKSI KOKEMIA
ASIOITA TAIDETOIMINNASSA:

Rentoutuminen
Lämmin ilmapiiri
Perheen yhteinen tekeminen
Uudet ideat
Yhteiset iltapalat
Perheisiin tutustuminen
Stressitön ja rauhallinen ympäristö
Iloa luovista hetkistä
Taide osana arkea
Taiteisiin tutustuminen
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TAPAHTUMAMARKKINOINNISTA
Tapahtumamarkkinoinnin on syytä olla monikanavaista ja suunniteltua. Markkinointi
vaatii aikaa ja siksi sen huolellinen suunnittelu on tärkeää, jotta tapahtuma todella
tavoittaisi halutun kohderyhmän. Huomioi ainakin seuraavat seikat tapahtumien mainonnassa ja hyödynnä check-listaa työkaluna käytännön toteutuksissa:

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA
MARKKINOINTIIN
Markkinoi tapahtumaa eri kanavissa. Ota suunnitteluun mukaan eri toimijoita ja
kollegoita, jotka voivat viestiä tapahtumasta omille sidosryhmilleen eri kanavissa. Sopikaa, kuka viestii missäkin.
Yksi ilmoitus/tiedote ei riitä. Ihmisiä tulee muistuttaa tapahtumasta useita kertoja. Esim. Facebook-ryhmässä tapahtumasta voi kertoa erilaisilla postauksilla
ja avata sen sisältöä pala kerrallaan: Joku voi kiinnostua erityisesti taidesisällöstä, toinen innostuu mehubaarista ja kolmas haluaa tulla paikalle tapaamaan
muita.
Canvalla saa tehtyä helposti mainoksia eri tarkoituksiin ja kanaviin. Alusta tarjoaa valmiita visuaalisia pohjia, joihin voi muokata omat tekstit. Pohjien koot
on niin ikään valmiiksi asetettuja tarkoituksen mukaan, esim. Instagram-mainokseen on oma pohja ja Facebook-postaukseen omansa. Canva on ilmainen,
mutta edellyttää kirjautumista: https://www.canva.com/
Muista myös jälkimarkkinointi! Viestittele sosiaalisessa mediassa, Wilmassa tms. kanavassa kiitokset osallistuneille tai kerro mitä kaikkea tapahtui. On
hyvä, jos voit ottaa tapahtuman aikana kuvia, joita voit hyödyntää jälkimarkkinoinnissa tai tulevien tapahtumien viestinnässä. Kysy myös palautetta ja kehitysehdotuksia osallistujilta.

Mitä seuraavaksi? Kokemuksia ja työkaluja
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EHDOTUKSIA TAIDETOIMINNAN JATKAMISEKSI

Kulttuurihyvinvoinnin portaat-visualisointi -kuvitus: Tiina Ikkonen

Kuvaan on koostettu ehdotuksia eri
tavoin toteutettavasta taidetoiminnasta. Ehdotukset on sijoitettu Kulttuurihyvinvoinnin portaisiin, jotka avaavat
toiminnan tasoja ja muotoja ja auttavat
palveluntarjoajia ja -tuottajia löytämään yhteistyön mahdollisuuksia.

Kulttuurihyvinvoinnin portaat on alun
perin luotu Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan kehittämistyössä.
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”Tytär piti erityisesti askartelusta ja musiikkiteemakerran jälkeen kotona laulettiin laulettuja
lauluja. Ryhmään lähdettiin aina innolla.”
- Vanhemman kommentti
taidepajaryhmästä

”Tällä kerralla kivaa oli
tyynyt ja musiikki.”
- Lapsen kommentti
taidepajaryhmästä

”Lapsi pääsi kokeilemaan myös sellaista mitä ei pääse oikeastaan koskaan
muuten kokeilemaan.”
- Vanhemman kommentti
taidepajaryhmästä

Mitä seuraavaksi? Kokemuksia ja työkaluja
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APURAHOJA
Taidekokeiluja voi jatkaa esimerkiksi
apurahojen ja rahoitushakujen turvin.
Kunnat voivat hakea isompia, esimerkiksi
säätiö- ja EU-rahoituksia toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja erilaisiin innovatiivisiin taideprojekteihin. Useimmiten
isomman rahoituksen saaminen edellyttää
kumppanuuksia. Pienimpiä rahoituksia voi
hakea esimerkiksi yksittäisiin kokeiluihin
joko yksin tai yhdessä taiteilijan kanssa.
Lisäksi on vain taiteilijoille kohdennettuja
apurahahakuja. Apurahahakemuksen
laatimiseen kannattaa varata riittävästi
aikaa ja useampia henkilöitä hakemusta
työstämään. Kannattaa myös katsoa
myönnetyistä apurahoista esimerkkiä,
minkälaiseen toimintaan rahoituksia on
aiemmin jaettu. Hakuja on käynnissä pitkin
vuotta ja eri rahoituslähteitä on paljon.
Tässä muutamia esimerkkejä:

Taiken Lastenkulttuurin erityisavustukset
/ www.taike.fi, yleensä syksyisin.
Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille,
osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien
ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot
voivat olla hakijoina. Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi
saada avustusta. Avustus on tarkoitettu
taiteenalan ammattilaisten toteuttamiin
hankkeisiin, ei harrastustoimintaan.

EkspSäätiö https://www.ekspsaatio.fi/
Jatkuva haku
Järjestöt, yhdistykset tai seurat voivat
hakea avustuksia säästäväisyyden sekä
taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen,
kulttuurin, tieteen ja taloudellisen kehityksen tukemiseen.

Kymin osakeyhtiön 100-vuotissäätiö /
www.kymin100.fi
Hakuaika alkuvuodesta. Säätiö tukee tiedettä, taidetta ja kulttuuria Kymenlaakson
maakunnan alueella sekä tukee tiedettä
Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Tarkoitettu yksityisille ja yhteisöille.
Taidetoiminnan rahoittaminen:

Lapsi ja luonto -säätiö / https://www.
lapsijaluonto.fi/ Hakuaika alkuvuodesta.
Esim. viime vuonna: Lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvointia edistävien uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen ja
käytännön toteuttamiseen.
Olvi-säätiö / www.olvisäätiö.fi Keväthaku
ja syyshaku. Yksityishenkilöt, työryhmät
ja yleishyödylliset yhdistykset hakijoina
lasten hyväksi tapahtuvaan toimintaan.
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Ebeneser-säätiö / https://lastentarhamuseo.fi/meista/apurahat/
Voisiko olla toisin? - apuraha, hakuaika
alkuvuodesta: Apuraha varhaiskasvatuksen uutta luoviin kokeiluihin ja projekteihin. Apurahaa voivat hakea työryhmät,
päiväkodit, vanhempaintoimikunnat, taiteilijat ja kulttuuritoimijat.

Kulttuurilaitosten
yleisötyön
resurssit

Apurahat

Hyvinvoinnin &
terveyden
edistämisen
määrärahat

Kaupungin
kulttuuriavustukset

Vanhempien
omarahoitus

Omana
toimintana, ei
rahoitusta

Säätiörahoitusta
innovatiivisiin
erityisprojekteihin

EU-rahoitus

Tämä pieni kirja kertoo VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen –hankkeen taidetoiminnan kokeiluista, jotka toteutettiin Xamkin osatoteutuksessa
yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden, taiteilijoiden
ja lapsiperheiden kanssa.
Kirjassa käydään läpi kaikki hankkeen taidetoiminnan kokeilut taidepajaryhmistä yksittäisiin taidetapahtumiin. Kirja
on suunnattu erityisesti lapsiperhepalveluiden ammattilaisille vinkkikirjaksi lapsiperheiden taidetoiminnan järjestämiseen sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kirja toimii
myös työkaluna taidetoiminnan kehittämisessä.
Valoisia hetkiä taiteen parissa!

