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Taikalamppu-menetelmäoppaat
Kädessäsi on ainutlaatuinen opas, jonka avulla voit avata kulttuurin kokemisen
maailmaa ja toteuttaa uudenlaisen työpajan tai taidehetken lasten tai nuorten
kanssa. Se on syntynyt Taikalamppu-verkostossa, osana valtakunnallista lastenja nuortenkulttuurikeskusten kehitystyötä.
Taikalamppu-verkosto on toiminut vuodesta 2003 alkaen, ja sitä tukee opetusja kulttuuriministeriö. Lastenkulttuurikeskusten verkostossa on tällä hetkellä
yksitoista jäsentä eri puolilla Suomea. Niillä kullakin on omat kehitystehtävänsä,
jotka liittyvät eri taiteenlajeihin ja myös laajempiin kokonaisuuksiin kuten esimerkiksi monitaiteisuuteen tai kulttuurien kohtaamiseen.
Taikalamppu-menetelmäopas toteuttaa tiettyjä arvoja, jotka ovat yhteisiä kaikille verkoston toimijoille. Niitä ovat jokaisen lapsen ja nuoren oikeus taide- ja
kulttuuripalveluihin, lapsi ja nuori aktiivisena toimijana, taide ja kulttuuri osana
lasten ja perheiden hyvinvointia, taiteen raja-aitojen rikkominen, kulttuurien
välinen vuoropuhelu sekä vankka usko ammattitaitoon. Tavoitteenamme on,
että nämä arvot leviävät menetelmäoppaittemme avulla ympäri Suomen –
myös sinne, missä ei ole varsinaisia lastenkulttuurikeskuksia.

Toivotamme sinulle ja ryhmällesi lämmittäviä

Taikalampun säteitä ja
onnistunutta taidehetkeä!

Terveisin, Taikalamppu-verkoston toimijat
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Metkun terveiset
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaan valtakunnalliseen Taikalamppu-lastenkulttuurikeskusten verkostoon yhdessä Kymenlaakson lasten ja
nuorten kulttuuriverkosto Kopan kanssa. Metku on koko maakunnan
laajuinen verkosto, jonka tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa
lastenkulttuuripalveluita Etelä-Karjalan alueella. Eräs tärkeimmistä
tavoitteista on parantaa lastenkulttuurin saavutettavuutta viemällä
kulttuuria kouluihin, päiväkoteihin ja kerhoihin sekä poistaa osallistumisen esteitä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Metkulle
viisi erilaista kehittämistehtävää:

• Lastenkulttuurin kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti
• Festivaalien ja tapahtumien kehittäminen
• Monikulttuurisen lastenkulttuurin tarjonnan edistäminen
• Taidekasvatuksen kehittäminen
• Kulttuuriperintökasvatus
Edessäsi oleva Metkun menetelmäopas pohjautuu edellä mainittuihin tavoitteisiin, erityisesti monikulttuurisen lastenkulttuurin edistämiseen, kulttuuriperintökasvatukseen, kulttuurin saavutettavuuteen
ja lapsilähtöiseen taiteeseen. Metku tuottaa eri taiteenalojen monikulttuurisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä painottavia Maailma
on tilkkutäkki -työpajoja. Työpajat ovat lapsilähtöisiä. Jokainen lapsi
toimii työpajoissa oman kulttuuritaustansa mukaisesti. Maailma on
tilkkutäkki -pajojen tarkoituksena on että paikallinen taiteilija menee
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lasten luo kouluun tai päiväkotiin. Metku ylläpitää monitaiteellista
Tilkkutäkkipankkia, josta koulut ja päiväkodit voivat tilata haluamansa taiteenlajin työpajan. Tilkkutäkki-työpajat ovat kouluille ja päiväkodeille ilmaisia ja ne on suunniteltu sopimaan koulujen tuntijaksotukseen. Työpajat kestävät 1–3 x 45 minuuttia. Näin ei tarvitse liikutella suuria lapsiryhmiä syrjäseuduilta keskustaan taidetta tekemään
ja kokemaan, vaan taide viedään lasten ja nuorten luo. Ennen kaikkea
siten, että lapset ja nuoret pääsevät itse osallistumaan.
Tässä oppaassa on esitelty kaksi Tilkkutäkki-työpajamenetelmää:
Outi Turpeisen Tehdään oma pienoismuseo -paja, joka painottuu
kulttuuriperintökasvatukseen sekä Heidi Parkkisen Omakuva-paja,
joka pohjautuu erilaisuuden tutkimiseen ja suvaitsevaisuuteen. Pajat
soveltuvat parhaiten päiväkoti-ikäisille, mutta miksei vanhemmillekin lapsille ja nuorille. Oppaan ideana on, että opettajat ja ohjaajat
päiväkodeissa, kouluissa tai kerhoissa voivat pitää itsenäisesti lyhytkestoisen taidetyöpajan oppaan avulla. Menetelmät voidaan toteuttaa päiväkodin tai koulun tiloissa ja niissä suositaan kierrätysmateriaaleja.
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PAJA 1:
Tehdään oma pienoismuseo
Tehdään oma pienoismuseo -työpaja on Outi Turpeisen (TaT) kehittelemä pajaidea, jonka tarkoituksena on tutustuttaa lapsi museoiden
maailmaan. Pajassa tehdään oma museoesine kierrätysajatuksella ja
keksitään esineelle tarina. Lopuksi ryhmäläisten omat museoesineet
kootaan omaksi pienoismuseoksi. Paja on ensisijaisesti suunnattu
alakoululaisille, mutta soveltuu myös muille ikäryhmille. Lapset tarvitsevat apua enimmäkseen käytännön asioissa, kuten liimauksessa
sekä ohjaajan tukea ideointivaiheessa.
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Ennen työpajaa ryhmä voi käydä oikeassa museossa tutustumiskäynnillä. Työpajaa edeltävänä päivänä tehty vierailu on vielä lasten
mielissä työpajapäivänä. Tutustumiskäynti oikeaan museoon antaa
enemmän eväitä työskentelyyn kuin pelkkä kuvien katselu.
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1. vaihe: museoesineisiin
tutustuminen
Ensin kootaan koko ryhmä koolle ja käydään
läpi museoiden maailmaa. Ohjaaja voi esittää lapsille kysymyksiä: oletteko käyneet museossa, millaisia juttuja museoissa olette nähneet? Jos ryhmä on käynyt museossa ennen
oman pienoismuseon tekoa, käydään läpi
myös museovierailua. Tärkeää on antaa lasten kertoa omista kokemuksistaan ja ennen
kaikkea kuunnella mitä lapsilla on kerrottavanaan!

Kuva: Outi
Turpeinen

Kuva: Outi Turpeinen
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Lasten kanssa voi katsella kuvia museoista,
erilaisia ”museoesineitä”, jotka voivat olla
esimerkiksi ohjaajan ikiomia matkamuistoja.
Ohjaaja voi kertoa lapsille mitä kaikkea museoissa voi olla, siellä voi esineiden lisäksi olla
myös eläimiä. Tutkitaan esineitä ja kuvia ja
annetaan lasten ammentaa ideoita oman esineensä tuunaamiseen.

2. vaihe: oman
esineen tekeminen
Seuraavassa vaiheessa siirrytään
oman museoesineen tekoon. Lapset
ovat tuoneet kotoaan esineen, jonka
voi tuunata omaksi museoesineeksi. Aloitetaan oman työn ideointi ja
toteutus. Ideointivaiheessa lapset
saattavat tarvita aikuisen tukea, sillä joillakin voi olla vaikeuksia keksiä,
millaisen museoesineen omasta kiposta tai kupista voisi tehdä. Ohjaaja
voi antaa ideoita, mutta ei päättää
lapsen puolesta. Kun idea on valmis,
aletaan töihin.

Muista suojata pöydät!
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Yhdelle pöydälle kootaan kaikki nurkista löytyneet askarteluun kelpaavat
materiaalit ja aloitetaan työskentely
museoesineiden kimpussa. Tärkeintä
on, että lapsi saa itse valita esineeseensä tarvittavat materiaalit. Ohjaaja
voi avustaa liimaamisessa, ompelussa
tai muissa teknisissä toimenpiteissä.
Jokaisella museoesineellä on oma
tarinansa. Kun lapsi on saanut oman
esineensä valmiiksi, annetaan hänen
kertoa tarina oman museoesineensä
takaa. Tärkeää on, että tarinat ja esineet ovat lähekkäin, ja tarina keksitään lapsen omasta esineestä. Ohjaaja
kirjoittaa tarinan ylös sanasta sanaan.
Tarinan voi myöhemmin laittaa esille
ryhmän yhteiseen pienoismuseoon.
Lapsilla on erilaisia työskentelytapoja,
minkä vuoksi on hyvä järjestää tekemistä niille, jotka saavat työnsä nopeasti valmiiksi. Kun lapsesta tuntuu,
että hänen esineensä on valmis, se on
silloin valmis.
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3. vaihe: museon rakentaminen
Kun kaikki lasten työt ovat valmiita, ja tarinat on kirjoitettu ylös, ryhmä voi aloittaa pienoismuseon kokoamisen.

Lapsia voi myös rohkaista jatkamaan samantapaista
työskentelyä kotona kierrättämällä esineitä. Lapsia on
hyvä muistuttaa, että kotoa löytyneiden esineiden tuunaamiseen on hyvä pyytää aikuisen lupa, etteivät perintökalleudet mene kiertoon!
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Museon rakentamiseen tarvitaan muutama pöytä, joiden päälle museoesineet asetellaan. Pöydät voidaan peittää samanvärisillä kankailla, jotta museosta saadaan yhtenäisen näköinen. Esineet asetellaan
pöydille, jonka jälkeen jokainen voi katsella ja ihastella ryhmän rakentamaa pienoismuseota. Museoesineet voi asetella myös hyllyyn
tai vitriiniin.
Lopuksi ryhmä voi vielä kerääntyä pienoismuseon äärelle ja lukea ääneen jokaisen museoesineen tarinan.

Linkkivinkkejä virtuaalisiin
museovierailuihin
Kuvitteellisia museoita ja muuta taidetta Outi Turpeinen (TaT)
www.koodia4.fi
Smitsonian instituutti, Washington
http://www.mnh.si.edu/panoramas/
Louvre, Pariisi
www.louvre.fr
Luonnontieteellinen museo, Wien
http://www.nhm-wien.ac.at/Content.Node/rundgang/index.html
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PAJA 2: Omakuva
Omakuva on taiteilija Heidi Parkkisen kehittelemä pajaidea, joka pohjautuu lapsille ja lapsenmielisille tehtyyn toiminnalliseen Sika Hirvee
-näyttelyyn. Paja koostuu kahdesta erillisestä osiosta. Ensimmäisessä
osiossa taiteillaan oma omakuva ja toisessa järjestetään Omakuva
Häppening, jossa leikitään omakuvien kanssa. Tässä pajassa painotetaan lapsen omaa osaamista, lahjakkuutta ja kykyä tehdä käsillään.
Ohjaajan tehtävä ei ole olla päällepäsmäri, vaan asettaa lapsi keskiöön, huolehtia turvaseikoista ja antaa apua teknisissä asioissa, kuten ompelussa. Ei ole väliä, miten lapsi ompelee ja millaisella pistolla.
Persoonallisimmat omakuvat syntyvät juuri siten, että lapsi saa itse
tehdä oman näköisensä pistot. Nappien ompelussa voi myös unohtaa oikeaoppisuuden ompelujäljessä. Oikeat tekniikat eivät ole tärkein asia, vaan ihan itse tehty omakuva omannäköisine pistoineen.

” Oikeaoppisuus hiiteen”

1. vaihe: omakuvan tekeminen
Vinkki: Villasukan voi
täyttää jo etukäteen
ennen varsinaisen

työpajan aloitusta.
Ensimmäiseksi kootaan ryhmä yhteen ja jutellaan omasta kuvasta.
Miltä omakuva näyttää? Millainen
kaveri peilistä kurkistaa? Käydään
läpi koko ihmiskeho päästä varpaisiin. Ohjaaja voi miettiä ensin omaa
ulkonäköään: Onko minulla hassu
tukka? Mahamakkaroita? Iso nenä?

Tarvikkeet
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Nenäkarvoja? Ohjaaja voi tuoda
hauskassa valossa esille omia piirteitään, jotta lapset saavat hupia
päiväänsä ja hyväksynnän omille
erilaisille piirteilleen. Jokainen
piirre ihmisessä vaikuttaa omaan
kuvaan ja tekee hänestä juuri
sen, joka hän on. Omakuvaan liittyy kaksi puolta: ulkoinen eli ulkonäkö ja sisäinen eli esimerkiksi
tunteet, temperamentti ja tavat
toimia. On hyvä puhua siitä, että
kaikenlaiset tunteet ja temperamentit ovat hyväksyttäviä. Villit,
hiljaiset, huutavat, hitaat, supervauhdikkaat, uteliaat ovat kaikki
yhtä ihania ja mahtavia.
Ennen työhön ryhtymistä
vannotaan valat:
Lasten vala: LUPAAN ETTEN ANNA
AIKUISTEN PUUTTUA LIIKAA!
Aikuisten vala: VANNON ETTEN
PUUTU LIIKAA!
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Annetaan lapsen miettiä hetki omaa
kuvaansa, kehotetaan häntä esimerkiksi kysymään kaverilta “miltä minä
näytän?”.
Työskentelyssä voidaan edetä siten,
että ensin haetaan materiaalit silmiä
varten, tehdään ne valmiiksi ja edetään siitä eteenpäin jokainen omassa
tahdissaan. Annetaan lapsen tehdä
ja suunnitella itse omakuvansa, aikuiset eivät saa ohjailla valintoihin, vaan
omasta kuvasta annetaan tulla teki-
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jänsä näköinen. Ohjaajan on muistettava, että on vannonut
valan. Lapsi turvautuu usein aikuiseen
kysymällä “mihin laittaisin tämän napin?”.
Ohjaajan ei pidä antaa lapselle suoraa
vastausta, vaan kertoa, että se on hänen
omakuvansa, lapsen
tehtävä on päättää,
missä silmät sijaitsevat ja millaiset hiukset laitetaan. Lapset
tekevät töitä eri tahtiin. On hyvä keksiä nopeimmille jotakin muuta
tekemistä, eikä pakottaa heitä odottelemaan muita. Mikäli joku ei
ehdi saamaan työtänsä valmiiksi annetussa ajassa, voidaan työtä jatkaa myöhemmin.
Kun omakuvat ovat valmiita, voidaan istua piiriin ja kajauttaa ilmoille
laulu. Otetaan omakuvat syliin, asetutaan laulunkajautusasentoon
ja annetaan mennä! Tämän jälkeen omakuvat voidaan laittaa odottamaan Häppeningiä.
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2. vaihe:
Häppening

Tarvikkeet

•
•
•
•

Häppeningin voi järjestää esimerkiksi viikon kuluttua ensimmäisestä osiosta. Häppeningissä kokoonnutaan taas
yhteen ja jutellaan salaisista paikoista.

Korkkitaulu ta
i vastaava
Nuppineuloja
tms. kiinnityst
arvikkeita
A4-paperia
Kyniä/ liituja

Vai voiko salaisista paikoista kertoakaan?
Lapsilla salaisiin paikkoihin liittyy jännitystä ja monia omia juttuja.
Salainen paikka on oma paikka, josta tylsät aikuiset eivät edes välttämättä tiedä. Kerrotaan lapsille, että tänään piirretään oma salainen
paikka. Piirros voi kertoa jo olemassa olevasta salaisesta paikasta tai
keksitystä paikasta. Paikan ei tarvitse oikeasti olla olemassa. Jokainen
voi piirtää yhden salaisen paikan, jossa on paljon värejä ja omia juttuja.
Salainen paikka voi olla niin salainen, että siitä halutaan kertoa ehkä
vain ohjaajalle. Ohjaajan on kuunneltava jos lapset haluavat kuiskutella hänelle omasta salaisesta paikastaan. Ohjaaja ei saa kertoa paikasta muille! Silloin se ei ole enää salainen.
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Kun lapset piirtävät salaisia paikkoja, on ohjaajan oltava aktiivinen ja
kierreltävä lasten joukossa kyselemässä ja juttelemassa lasten piirroksista ja salaisuuksista.
Kun salaiset paikat ovat valmiita, rakennetaan näyttämö. Asetetaan
tuolit seinän eteen katsomoksi, vastapäätä seinää, johon piirustukset
omista salaisista paikoista voidaan kiinnittää. Omakuva kiinnitetään
omaan salaiseen paikkaan. Seinän on hyvä olla hieman korkeammalla siten, että lapsi joutuu nousemaan tuolille kiinnittääkseen oman
kuvansa. Annetaan lapsen itse päättää, mihin kohtaan seinää hänen
salainen paikkansa laitetaan. Entä missä kohtaa salaista maailmaa
omakuva on? Ei ole ohjaajan tehtävä päättää vaan kehottaa lasta itse
nousemaan tuolille ja kertomaan, mihin kohtaan oman teoksensa
haluaa. On oltava kiinnostunut lapsen salaisesta maailmasta. Mitä
siellä on? Missä se on? Keitä sinne päästetään? Kuuluuko siellä ääniä?

18

Lapselle voi olla iso ja jännittävä asia nousta korkealle ja päättää itse.
Erityisesti ujoilla lapsilla voi olla hankaluuksia tehdä päätöksiä. Ohjaajan tehtävä on kannustaa päätöksentekoon mutta ei hoputtaa.
Ohjaaja on ainoastaan avustaja, joka ei voi päättää mitään. Hänen
tehtäväkseen jää ainoastaan teoksen kiinnittäminen, jos lapsen taito
ei siihen riitä.
Salaiset maailmat ja omakuvat ovat seinällä valmiina lasten leikkeihin. Lasten leikki voi alkaa jo samalla, kun salaisia paikkoja ja omakuvia kiinnitetään seinälle. He saattavat miettiä, mihin maailmaan he
mieluiten menisivät kylään ja kenen paikka on kaikista kivoin. On tärkeää antaa lasten leikkiä, erityisesti sen jälkeen, kun jokainen teos on
kiinnitetty seinälle. Jätetään omat salaiset paikat ja kuvat joksikin aikaa lasten leikittäviksi. Ne jäävät elämään omaa salaista elämäänsä…
Salainen paikka on toimiva esimerkki Häppeningin sisällöstä. Ohjaaja voi keksiä myös ihan oman leikin tai tapahtuman, ja mielellään
lasten kanssa yhdessä. Pääasia on, että omakuvat ovat osallisena tekemisessä.
“mutta miten sen voi kiin
nittää, se on aina se juttu”
“älä ihan oikeasti kurki,
toi ei oo hauskaa”
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www.lastenmetku.fi
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