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SATA2-hanke 2018-20
• Tavoitteena lisätä tukea tarvitsevien lasten mahdollisuuksia 

harrastaa taidetta

• Avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä

• Yhteistyökumppanit TPO-liitto, Suomen lastenkulttuurikeskusten 
liitto, Kulttuurikeskus PiiPoo, VAMLAS, Kulttuuria kaikille

• Taustana esiselvitys, jonka mukaan suurimmat esteet ovat:

o ohjaajien ja opettajien osaamisen ja/tai rohkeuden puute

o osaavien avustajien puute

o ei saada tietoa lapsen erityisen tuen tarpeista (opettajat)

o ei uskalleta kertoa lapsen erityisen tuen tarpeista (vanhemmat)

o ei saada tietoa niistä harrastusmahdollisuuksista, joihin tukea tarvitseva 
lapsi on tervetullut, ja harrastukset projekteja
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Hanke 2018-20
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Henkilöstön osaaminen

•Ammatillinen 
täydennyskoulutus

•Lyhytkoulutukset

•Saavutettavuusopas

•Osaajaverkosto

Toimintamallien 
kehittäminen

•Pilotit ympäri Suomea

•Tavoitteena pysyvä 
toiminta

Avustajakäytännöt

•Avustajakoulutus 
videokoulutuksena

•Youtube: 
Taideavustajakoulutus

Viestintä

•Saavutettava 
taideharrastus -merkki



Saavutettavuusopas
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• Rohkaisee lisäämään saavutettavuutta ja esteettömyyttä pieninkin 
tavoin, sekä tekemään yhteistyötä järjestöjen kanssa

• Saavutettavuus on organisaatiossa kaikkien asia

• Kirjoittajat taidekasvattajia, esteettömyyden asiantuntijoita, tutkijoita, 
tuottajia, kokemusasiantuntijoita

• Inkluusiosta, esteettömyyden ja saavutettavuuden suunnittelusta, 
vinkkejä ja apuvälineitä, taiteen perusopetuksen näkökulmaa, asiaa 
esteettömästä viestinnästä, käytännön oivalluksia sekä lapsen omia 
näkemyksiä

• Maksutta käytössä lastenkulttuuri.fi -sivulla sata2_opas_web1.pdf 
(lastenkulttuuri.fi)

https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2020/03/sata2_opas_web1.pdf


”Mulle on ollut hyötyä harrastuksissa siitä, että ohjeet selitetään hitaammin ja vaikka muutamaan 
kertaan. Mielellään ohjeiden lisäksi vois näyttää mitä pitää tehdä, vaikka erilliselle paperille. Silloin 
ohjeet on helpompi ymmärtää. Jos ohjeet tulee nopeasti ja kerran, niin ne menee multa 
enimmäkseen ohi. Sitten asiat menee pieleen, ja se ei tunnu kivalta. Tekee mieli mennä nurkkaan 
miettiin että mitäs nyt. 

Mutta kun ohjeet selitetään kunnolla niin että ymmärtää, niin tuntuu kivalta, kun pystyy olemaan 
osa porukkaa.” 

12-vuotiaan adhd- ja autisminkirjon lapsen omia pohdintoja harrastamisesta
Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille
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Saavutettava taideharrastus -merkki
• Viestinnän apuväline

• Asennemerkki, jossa sitoudutaan mm. näihin tavoitteisiin: 

• Haluamme toimintaamme mukaan tukea tarvitsevia 
lapsia

• Voit turvallisesti kertoa lapsen tuen tarpeesta

• Hankimme osaamista aiheesta, mutta tarvitsemme 
myös yhteistyötä lapsen huoltajan kanssa

• Tavoitteemme on, että jokainen lapsi kokee 
onnistuvansa

• Mukautamme opetusta lapsen tarpeen mukaan

• Ladattavissa organisaation käyttöön lastenkulttuuri.fi –
sivulla (ohjeet käyttöönottoon)

sivu 6



”Jos mun tekee mieli luovuttaa, älä 
sä luovuta”
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Kiitos!
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Sarjakuva: Benjam Aro, Taikai-pilotin mediakerho, Lapua


