
kasit kulttuurikriitikkoina
Kasiluokkalaisten antamista arvioista Taidetestaajat-

kulttuurikasvatusohjelmassa



Tarve?

Mistä uutta 
yleisöä 
taiteelle?

Miten nuoret 
kiinnostuisivat 
taiteesta?

Mistä nuoret 
pitävät, mitä he 
haluavat?

olisipa kaikilla 
kouluilla varaa 
lähteä 
taidevierailuille



Toivotut tulokset

Kaikilla 
yläkouluilla on 
varaa käydä 
taidevierailuilla

Positiiviset kokemukset 
tuottavat uutta yleisöä 
myös tulevaisuudessa 
ym.

Taidekenttä tuottaa 
enemmän nuoria 
kiinnostavaa sisältöä

Nuoret kertovat itse, 
mitä he olivat mieltä 
taiteesta 
taidetestaaajat-
arviointisovelluksella











HYVÄ TAIDE
ON Hauskaa, taitavaa ja nerokasta

HYVÄ TAIDE
Herättää iloa, pärisee ja hämmentää

HYVÄ TAIDEKOKEMUS ON
Mielenkiintoinen, onnistunut ja huippu
(innostava ja monipuolinen)



Arviointidatan vaikutukset käytännössä?

• Helppo nähdä, mistä 14-vuotiaat pitävät ja mihin ovat tottuneet
• Hälyäänestä merkityksellistä sisältöä.
• Monipuolista taidetta → “lapsilähtöisyys” vs. kasvatus:
 nuoret eivät saa itse valita vierailukohteita

• Hyväksi havaittujen uusien metodien leviäminen 
• Oppilaiden sisällölliset palautteet vierailukokemuksen parantamiseksi 
• Info-kirje

Red Nose Company: Babylon

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Nice to know -tieto: Serlachius: koronapandemian jälkeen aistituntemuksiin liittyviä kommentteja ja erilaista herkkyyttä kuin aiemmin



• On vaihteleva, usein heikko.

• Maailmankuva mustavalkoinen.

• Viihde usein yksitasoista ja pelkästään kertovaa.

• Suurin osa nuorista tulee viihtymään, muut “reaktiot” tulkitaan 
jossain määrin negatiivisiksi.

ARVIOINTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN TAITEENLUKUTAIDON 
KEHITTÄMISEKSI

• Voidaanko apukysymysten ja pedagogisten materiaalien avulla 
kehittää nuorten taiteenlukutaitoa? (vrt. arviointisovelluksen 
vapaakenttä)

Nuoren taiteenlukutaito
Kiasma 2022



vAPAAN 
KENTÄN 
PALAUTE

• 4,5/5

• Oli todella kiva kokemus.

• Esitys oli erittäin hyvä. Ja oli paljon hauskoja, pieniä yksityiskohtia.

• Oli hauska ja taitavasti toteutettu. Hyvä teatterielämys!!!

• Odottamaton, jännä

• Hauskaa oli :)

• ★

• Kokemus oli mukava ja hassunkurinen josta nautin suuresti! :)

• Tajuttoman nokkelaa. Luulin että olisi "hyvä idea huono toteutus" juttu mutta olin väärässä.

• Näytelmä oli kerrassaan mahtava. Paljon hauskoja kohtauksia ja hymyä katsojien kasvoilla. 
Suuremmoista!!<3 Häkellyttävän ihanaa.

• Hyvin kiva

• Jännä

• Se oli ihan hauskaa ja mielenkiintoinen kokemus, mutta vähän outo joissain kohdissa. 
Ylipäänsä hauska kokemus.

• hauska

• Hyvännäköisiä näyttelijöitä

• Ihan okei. Näytös sekava

• Hyvin hämmentävä mutta hauska

• Mielestäni esitys alkoi hyvin, mutta loppua kohden vähän lässähti. Samoja vitsejä toistettiin
monta kertaa ja näyttelijöiden murre ei toimin



https://bit.ly/kysymyksia22

https://bit.ly/kysymyksia22
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