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Suvilehto, Pirjo, Creative writing as an opener of children's emotional blocks.
A case study of the writings of children aged 8–13 attending a Northern Finnish hospital school
and Päätalo Institute
Faculty of Humanities, Department of Literature, University of Oulu, P.O.Box 1000, FI-90014
University of Oulu, Finland, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of
Child Psychiatry, University of Oulu, P.O.Box 5000, FI-90014 University of Oulu; Clinic of Child
Psychiatry, Oulu University Hospital, P.O. Box 26, FI-90029 OYS, Finland
Acta Univ. Oul. B 83, 2008

Abstract

The empirical material for studying children's creative writing was collected in Taivalkoski, Lapland
(a basic education course at Päätalo Institute, ten girls), and Oulu, Northern Finland (a creative
writing project in a hospital school, two girls and two boys), in spring 2000. I was the instructor at
the courses as well as the researcher. The children were 8–13 years in age. The subject of my study
consists of the stories written by the children: what sort of stories they write and how creative writing
suits hospital and school environments. I also look into bibliotherapy conducted among children and
young people.

In my study I describe, analyse and interpret by means of qualitative research the courses in
creative writing offered by Päätalo Institute and the hospital school. As case studies, these two are
stand-alone studies independent of each other. By qualitative approach in this work I mean that I
describe how I build my interpretation as a researcher. The stories written by children provide
material externalised from the subconscious as stories and writings which it is possible to interpret
from a depth-psychological point of view. Sigmund Freud's understanding of dreams as
manifestations of subconscious fears and hopes acquires a new form in the horror stories children
write. The child works his or her activated energy charge through manipulating the dream-like and
violent elements in stories in a controlled manner: by writing.

In bibliotherapy, one studies one's own feelings, thoughts and memories and compares them to
the experiences of others. This sort of work on feelings, thoughts and memories seemed to take place
especially in the writer projects of the hospital school children: they worked on emotional processes
while writing. 

On the basis of my study, creative writing and bibliotherapy offer a child or a young person a
means for working out, at both conscious and subconscious levels, matters relating to the present
stage of his or her development and current life condition. While writing, the child deals with his or
her relations to friends, parents and the self. He or she treats hobbies and other topics of interest but
problems as well. 

Studies already provide information as to the positive effects of bibliotherapy – reading and
writing both have therapeutic effects – but more in-depth research is required. My dissertation shows
that groups using bibliotherapy can function in the field of paediatric and adolescent psychiatry in
homes for children and adolescents. They can also function in the environment of youth clubs and
schools with bibliotherapy as a creative literary art activity to deter problems and foster growth and
development. 

The method I developed, the Fantasy Treasure Chest (Fantasian aarrearkku), is one that can be
taken in more general use for both instructing creative writing and collecting research material.

Keywords: bibliotherapy, children and adolescents, creative literary art, creative writing, depth-
psychology, development phases in childhood, Fantasy Treasure Chest, psychoanalytic theory of
literature, qualitative research, Sigmund Freud





Suvilehto, Pirjo, Lasten luova kirjoittaminen psyykkisen tulpan avaajana.
Tapaustutkimus pohjoissuomalaisen sairaalakoulun ja Päätalo-instituutin
8–13-vuotiaiden lasten kirjoituksista
Humanistinen tiedekunta, Kirjallisuus, Oulun yliopisto, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto,
Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen laitos, Lastenpsykiatria, Oulun yliopisto PL
5000, 90014 Oulun yliopisto; Lastenpsykiatrian klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala, PL 26,
90029 OYS
Acta Univ. Oul. B 83, 2008

Tiivistelmä
Lasten luovan kirjoittamisen tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin keväällä 2000 Taivalkos-
kella (Päätalo-instituutin sanataiteen perusopetuksen jakso, 10 tyttöä) ja Oulussa (sairaalakou-
lun luovan kirjoittamisen projekti, 2 tyttöä, 2 poikaa). Toimin itse sekä tutkijana että kurssien
ohjaajana. Lapset olivat 8–13-vuotiaita. Tutkimuskohteina olivat lasten kirjoittamat tarinat: mil-
laisia tarinoita he kirjoittavat, ja miten luova kirjoittaminen sopii sairaala- ja koulukontekstiin.
Tein myös katsauksen lasten ja nuorten parissa toteutettuun kirjallisuusterapiaan. 

Tutkimuksessani kuvaan, analysoin ja tulkitsen laadullisen tutkimuksen keinoin Päätalo-ins-
tituutin ja sairaalakoulun luovan kirjoittamisen kursseja. Nämä ovat tutkimustapauksina itsenäi-
siä, toisistaan riippumattomia kokonaisuuksia. Laadullinen lähestymistapa työssäni on sitä, että
kuvaan, miten tutkijana rakennan tulkintaani. Lasten kirjoittamista tarinoista löytyy tiedostamat-
toman materiaalia ulkoistuneina tarinoiksi ja kirjoituksiksi, jotka avautuvat syvyyspsykologises-
ta näkökulmasta tulkittuina. Sigmund Freudin käsitykset unista pelkojen ja toiveiden tiedosta-
mattoman ilmentyminä saavat uudenlaisen muotonsa esimerkiksi lasten kirjoittamissa kauhuker-
tomuksissa. Tarinoiden unenomaisten ja väkivaltaisten elementtien kautta lapsi käsittelee akti-
voitunutta energialataustaan hallitussa muodossa: kirjoittamalla.

Kirjallisuusterapiassa tutkitaan omia tunteita, ajatuksia ja muistoja, ja näitä verrataan toisten
kokemuksiin. Tätä tunteiden, ajatusten ja muistojen käsittelyä näytti tapahtuvan etenkin sairaala-
koulun lasten kirjoittajaprojektissa: lapset työstivät kirjoittamisen ohessa psyykkisiä prosesse-
jaan. 

Tutkimukseni perusteella lasten luova kirjoittaminen ja kirjallisuusterapia tarjoavat lapselle
ja nuorelle väylän työstää meneillään olevaan kehitysvaiheeseen ja elämäntilanteeseen liittyviä
asioita sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla. Lapsi käsittelee kirjoittaessaan suhdettaan
kavereihin, vanhempiinsa ja itseensä. Hän käsittelee kirjoittamalla harrastuksiaan ja mielenkiin-
nonkohteitaan mutta myös ongelmiaan. 

Tutkimukset kertovat kirjallisuusterapian myönteisistä vaikutuksista – lukemisella ja kirjoit-
tamisella on terapeuttinen vaikutus – mutta tarvitaan vielä perusteellisempia tutkimuksia. Väi-
töskirjani osoittaa, että kirjallisuusterapeuttisia ryhmiä voi toimia lasten- ja nuorisopsykiatriassa
ja lasten- ja nuorisokodeissa sekä sanataidetoimintana ennaltaehkäisevänä, kasvua ja kehitystä
tukevana ryhmätoimintana kerhoissa ja kouluissa. 

Kehittelemäni Fantasian aarrearkku -menetelmä on yksi keino käyttöön otettavaksi niin luo-
van kirjoittamisen ohjaukseen kuin tutkimusmateriaalin keräämiseenkin.

Asiasanat: kirjallisuusterapia, laadullinen tutkimus, lapset ja nuoret, lapsuuden
kehityskaudet, luova kirjoittaminen, psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus,
Sigmund Freud, syvyyspsykologia
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Alkusanat 

Poikkitieteellinen tutkimustyöni on tehty vuosina 2000–2008 Oulun yliopiston 
Taideaineiden ja antropologian laitoksen (TAIDA) ja Oulun yliopistollisen sairaa-
lan (OYS) ja Oulun yliopiston lastenpsykiatrian klinikan välisenä yhteistyönä. 
Olen toiminut luovan kirjoittamisen ohjaajana vuodesta 1998 lähtien, ja matkan 
varrella heräsi myös teoreettinen kiinnostukseni sanataiteeseen ja sen syvempiin 
merkityksiin. Keräsin aineiston keväällä 2000 kahdesta kirjoittajaprojektista. 
Näitä olivat Päätalo-instituutin luovan kirjoittamisen kurssi (50 tuntia) ja oululai-
sen sairaalakoulun luovan kirjoittamisen kurssi (14 tuntia). Edellinen toteutui 
viitenä eri viikonloppuna Taivalkoskella Päätalo-instituutin tiloissa ja jälkimmäi-
nen kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan sairaalakoulun luokkatiloissa Oulussa.  

Molempiin kirjoittajaprojekteihin minulla oli kirjallinen tutkimuslupa sekä 
lasten vanhemmilta että järjestäviltä organisaatioilta. Samoin olin saanut OYS:n 
eettiseltä toimikunnalta luvan toiminnan aloittamiseksi ja aineiston keräämiseksi. 
Osallistuminen oli lapsille vapaaehtoista. Tein aineistosta lisensiaatintutkimuksen 
vuonna 2002. 

Sanataide voi olla myös terapeuttista toimintaa, ja siksi oli luontevaa aloittaa 
tutkimus poikkitieteisenä niin kirjallisuudentutkimuksen kuin lastenpsykiatrisen 
työn kentällä. Etenkin lastenpsykiatriaan liittyy kirjallisuusterapia ja sen laajat 
käyttömahdollisuudet lapsen ja nuoren hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lasten luovaa 
kirjoittamista ja lasten ja nuorten parissa toteutettua kirjallisuusterapeuttista toi-
mintaa ja kirjallisuusterapiaa on Suomessa tutkittu vähän. Tutkimukseni on en-
simmäinen väitöskirja 8–13-vuotiaiden parissa toteutetusta sanataidetoiminnasta 
ja luovasta kirjoittamisesta Suomessa.  

Yksi motiivi työlleni oli myös sanataiteen esiin nostaminen tieteen keinoin. 
Taideaineiden tuntimäärien vähentäminen koulujen opetuskokonaisuuksissa on 
virhe, joka tulisi korjata. Taide tekee hyvää ja sillä on parhaimmillaan terapeutti-
sia merkityksiä, jotka kantavat pitkälle lapsen ja nuoren elämässä. Myös lasten ja 
nuorten kasvava pahoinvointi on hälyttävää. Ennalta ehkäisevänä toimintana voi-
daan sanataiteen keinoin käsitellä monenlaisia tunteita ja asioita. Kirjoittaminen 
jäsentää ja antaa fiktion suomaa turvallista tarttumapintaa vaikeina koetuille asi-
oille. Se voi olla kokemus, jossa tarinan kirjoittaminen ikään kuin avaa psyykki-
sen tulpan: löytyy vapautta ilmaista tunteita ja kokemuksia, joille muutoin ei ole 
löytynyt sanoja tai ilmaisun keinoja. Tulpasta löytyy monta mielikuvaa. Se voi 
olla kuin lavuaarin tulppa, jonka avaaminen päästää veden liikkeelle. Samppanja-
pullon korkki puolestaan on tulppa, joka avautuu äkillisesti ja saa juoman sisäl-
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tämät poreet nousemaan pintaa kohti. Saduissa esiintyvä pullonhenki on vanki, 
joka pääsee vuosia kestäneen vankeuden jälkeen vapaaksi, kun salpaava tulppa 
avataan. Tulpan avaaja puolestaan saa palkkioksi lausua toivomuksensa, jonka 
henki toteuttaa. Mielikuvan merkitys on siinä, että tukossa ja puristuksissa oleva 
saa jälleen liikkumatilaa. Psyykkisen tulpan avautuminen ja luovuuden vapaa 
virtaus vie parhaimmillaan flown kokemukseen, joka voi tapahtua Winnicottin 
potentiaalitilassa. 

Kirjoittaminen ja lukeminen tukevat toisiaan. Kun lapsi ja nuori kirjoittaa 
esimerkiksi mieltään painavia asioita paperille, hän ehkä helpommin tarttuu myös 
aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Esimerkiksi J. K. Rowlingin Harry Potter -
kirjasarja sai lapset lukemaan, ja teoksissa käsitellään monia lapsia askarruttavia 
ajankohtaisia asioita ja tunteita. Taide tuo myös iloa, joka ei ole välttämättä rahal-
la mitattavissa, mutta sen avulla voidaan säästää vaikkapa mielenterveyshuollon 
kustannuksissa.  

Osoitan lämpimät kiitokseni ohjaajilleni kirjallisuuden professori Liisi Huhta-
lalle ja dosentti Hanna Ebelingille. Professori Liisi Huhtalaa kiitän lämpimästi 
kautta tutkimusmatkani rinnalla olosta ja arvokkaista ohjeista, sekä myös kieli-
asuun liittyvistä kommenteista ja korjauksista. Dosentti Hanna Ebelingiä kiitän 
arvokkaista näkemyksistä lastenpsykiatrian kentältä. Kiitän myös professori Irma 
Moilasta kannustuksesta ja mukanaolosta. Haluan kiittää esitarkastajiani dosentti 
Päivi Heikkilä-Halttusta ja dosentti Juhani Ihanusta. Kiitos myös psykoanalyytik-
ko Raija Pohjamolle, joka esitti tärkeitä näkemyksiä artikkeliini.  

Työni valmistuminen ei olisi toteutunut ilman perhettäni ja puolisoni jatkuvaa 
kannustusta. Lämmin kiitos Karille, Otsolle, Ukrille ja Pihlalle. Erityinen kiitos 
kuuluu äidilleni Sirkka Pyykölle viisaasta myönteisyydestä ja kannustuksesta. 
Siskoni Raija Pyykkö on antanut työn eri vaiheissa rakentavaa ja kannustavaa 
palautetta. Kiitos Raija! Leena Arhippainen on lukenut kirjoitustani kommentoi-
den ja kannustaen ja auttanut myös teknisessä toteutuksessa. Hän on ollut voi-
makkaasti läsnä työni loppuvaiheessa. Lämmin kiitokseni Leenalle.  

Kiitän seuraavia apurahan myöntäjiä: Lehtori Anna Vuorion rahasto, Tyyni 
Tanin rahasto, Alma ja K.A. Snellman säätiö, sekä Oulun läänin taidetoimikunta. 

Kiitän myös Päätalo-instituuttia Taivalkoskella ja Sairaalarinteen koulua Ou-
lussa. Ennen kaikkea kiitokseni kuuluu jokaiselle kirjoittajatoimintaan osallistu-
neelle lapselle: Meillä oli monta yhteistä ja mukavaa hetkeä tarina-avaruudessa. 
Tästä muistona ovat lasten kirjoittamat tarinat, runot, sarjakuvat ja jutut. 

Tyrnävällä elokuussa  Pirjo Suvilehto 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta ja motivaatio 

Tutkimukseni aiheena on luova kirjoittaminen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin 
tukena. Tutkimukseni kuuluu sekä lääketieteen että humanistisen alaan; lähtökoh-
dat ovat voimakkaasti humanistiset. Tutkimukseni on poikkitieteellinen ja toteu-
tuu yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) lastenpsykiatrian klinikan 
ja Oulun yliopiston Taideaineiden ja antropologian (Taida) laitoksen kanssa. Tut-
kimukseni koostuu neljästä artikkelista, jotka liittyvät kouluikäisten luovaan kir-
joittamiseen. Neljän artikkelin tutkimusmateriaali koostuu vaihtelevasti valitun 
näkökulman ja teeman mukaan Päätalo-instituutin (50 tuntia) ja Oulun yliopistol-
lisen sairaalan (14 tuntia) kirjoittajaprojektien nuorten kirjoittajien kirjoittamista 
tarinoista. Lapset olivat iältään 8–13-vuotiaita.  

Molemmilla kursseilla toimin ohjaajana, ja antamani kirjoitustehtävät olivat 
lähtösysäys lasten kirjoittamille tarinoille, runoille ja sarjakuville. Tutkimukses-
sani sanataideohjaajan ja tutkijan välinen kuilu on vähäinen, sillä olin sekä kurs-
sin vetäjä, aineiston kerääjä että tutkija. Lasten käsin kirjoittamista tarinoista otet-
tiin valokopiot, jotka puhtaaksikirjoitin myöhemmin muuttamattomina. Nämä 
ovat liitteenä mukana sekä lisensiaatintutkimuksessani että tässä työssäni. Samoin 
kehittelemäni Fantasian aarrearkku -menetelmä kirjoitusharjoituksineen on liit-
teenä. Lapset pitivät alkuperäiset kirjoitukset itsellään. Puhtaaksikirjoitettujen 
tarinoiden tekijännimet on muutettu, jotta lasta ei voida tunnistaa.  

Tutkimukseni keskiössä on kirjallisuus ja lapset -yhdistelmä, jolloin sanatai-
teen keinoin syntyy vuorovaikutus lapsen ja kirjan (kirjallisuus, kirjoittaminen), 
lapsen ja ohjaajan sekä lapsen ja ryhmän välillä. Tekstien sisältä analysoin muun 
muassa vuorovaikutussuhteita. Tärkeä työkalu toiminnassani on psykoanalyytti-
nen kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapa ja kirjallisuusterapia.  

Väitöskirjani on ensimmäinen väitöstutkimus lasten ja nuorten luovasta kir-
joittamisesta ja samalla se on avaus aihepiiriin, josta tarvitaan monipuolista tut-
kimusta. Henkilökohtainen teoreettinen kiinnostukseni kumpuaa käytännön työstä: 
olen toiminut luovan kirjoittamisen ohjaajana vuodesta 1998 lähtien. Olen vierail-
lut useilla kouluilla luovan kirjoittamisen ja sanataiteen edustajana, niin kirjailija-
na kuin ohjaajana. Olen nähnyt sen innostuksen, joka lapsilla on tarinoiden kir-
joittamiseen. Olen nähnyt myös epävarmuuden, kun lapsi ei luota itseensä tarinan 
kirjoittajana. Luova kirjoittaminen parhaimmillaan vapauttaa lapsessa mielikuvi-
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tuksen, joka on hänelle luontainen ajatuksellinen toimintaympäristö vielä ennen 
kouluikää. Sen tarkoituksena on tuottaa mielihyvää ja voimavaroja. Se voi olla 
myös turvallinen kanava purkaa tunteita. Olen monen vuoden ajan seurannut 
lasten kirjoittamia tarinoita, toistuvia teemoja ja heidän mielenkiinnonkohteitaan.  

Sanataiteen terapeuttisista vaikutuksista on vaikea saada täsmällistä tutkimus-
tietoa, joka olisi yleistettävissä. Kirjallisuuden monipuolisia käyttömahdollisuuk-
sia hoitotyön yhteydessä on kuvailtu paljon. Kirjallisuutta on hyödynnetty monin 
eri tavoin, jotta potilaan ongelmien ja dilemmojen ymmärtäminen lisääntyisi (Ar-
tikkeli I). Kirjallisuutta käytetään kirjallisuuspainotteisessa psykoterapiassa siten, 
että potilas valitsee tekstin tai teoksen, josta keskustellaan. Toinen tapa on, että 
potilas kirjoittaa omaa tekstiä, jolloin keskustelun pohjaksi saadaan kirjallisuuden 
avulla tietoa potilaan tietoisen ja tiedostamattoman aiheista. (Lanza 1991, 313.)  

Artikkeleitteni tutkimustapauksissa ei ole kyse vertailusta, vaan analysoin ja 
tulkitsen niitä laadullisen tutkimuksen keinoin. Aineistona on kaksi eri kirjoittaja-
ryhmää: sairaalakoulun kirjoittajaryhmä Oulussa ja Päätalo-instituutin ryhmä 
Taivalkoskella. Molemmissa ryhmissä ja tutkimustapauksissa toimin ohjaajana, 
aineiston kerääjänä ja tutkijana. Molempien ryhmien yhteisinä nimittäjinä olivat 
lapsen henkilökohtainen innostuneisuus lukemiseen ja kirjoittamiseen, vapaaeh-
toisuus osallistua luovan kirjoittamisen kurssille, kurssin ajankohta keväällä 2000 
ja lopuksi ikäjakauma (8–13-vuotiaat tytöt ja kaksi poikaa).  

Luovan kirjoittamisen ohjaajana olen kiinnostunut siitä, miten ajallisesti pi-
tempi (kevätkausi 50 tuntia kerran kuukaudessa, viikonlopun aikana) kurssi koos-
tuu, toteutuu ja millaista tekstiä lapset kirjoittavat. Kiinnostavaa on myös seurata, 
miten luova kirjoittaminen sopii sairaalakouluun. Kyseessä on ensinnäkin tapaus-
tutkimus: ”Tapaustutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että kaikessa yksityisyy-
dessäänkin tapauksen mahdollisimman monipuolinen erittely sisältää aineksia 
yleistyksiin.--” (Eskola & Suoranta 1998/1999, 65.) Tutkimukseni on myös toi-
mintatutkimus: Miten projektit onnistuvat? Miten luovan kirjoittamisen toimintaa 
voisi kehittää ja laajentaa eri yhteisöihin?  

Sen lisäksi, että lasten luova kirjoittaminen on lähes tutkimaton alue, se on 
myös toimintamuotona edelleen pääasiassa suurempien kaupunkien lasten ulottu-
villa harrastustoimintana. Sanataiteen opetuksen valtakunnallinen ongelma on 
tilastojen puute. Taiteen perusopetuksen osalta tullaan keräämään sanataiteen 
tilastot tämän vuoden aikana, mutta taiteen perusopetus on vain osa harrastamisen 
kenttää, eli todellisuudessa harrastusryhmien määrä on tilastoituja suurempi. Las-
ten ja nuorten parissa toteutettua sanataidetoimintaa sekä lasten- ja nuortenkirjal-
lisuusterapiaa on Suomessa tutkittu vähän. Kiertäessäni vuonna 1998 kirjallisuu-
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den läänintaiteilijana Oulun läänin kuntia ja kyläkouluja huomasin, että pelkäs-
tään terminä sanataide oli outo, puhuttamakaan että sanataidetoimintaa olisi ollut 
tarjolla. Onneksi lähes kymmenen vuoden aikana toiminta on lisääntynyt ja yhä 
useampi lapsi voi sitä harrastaa. Tosin pienemmissä kunnissa ei vielä ole päteviä 
sanataideohjaajia tai toimintaa järjestäviä tahoja. Uskon, että kirjoittajia kyllä 
löytyisi. Myönteisen poikkeuksen tekee esimerkiksi Sodankylän kunta, jossa 
kirjailija Markku Karpio toteutti kolmivuotisen sanataide-hankkeen syrjäytynei-
den poikien parissa.  

Tarttumalla tutkimuksen keinoin lasten luovan kirjoittamisen aihepiiriin toi-
von, että muutkin innostuvat tutkimaan tätä kiehtovaa aluetta. Viitteitä tulevista, 
uusista lasten ja nuorten parissa toteutetuista sanataidetutkimuksista on ilahdutta-
vasti jo näkyvissä. Lasten kerrontakulttuuria on tutkinut muun muassa kasvatus-
psykologian tutkija FT Liisa Karlsson (2001) sadutuksesta tekemässään väitöstut-
kimuksessa.  

Koen tärkeäksi myös tutkimukseni tarttumapinnan luovan kirjoittamisen 
mahdollisiin terapeuttisiin merkityksiin ja kirjallisuusterapiaan. Toivon, että tut-
kimukseni myötä kirjallisuusterapeuttinen sanataidetoiminta yleistyisi suomalai-
sen terveydenhuollon piirissä, etenkin lasten ja nuorten ongelmia ennaltaehkäise-
vänä toimintana. Sanataiteeseen kuuluvien satutoiminnan, tarinoinnin ja luovan 
kirjoittamisen pitäisi olla osa suomalaisen lapsen ja nuoren arkea. Lapsilla tulisi 
olla mahdollisuus harrastaa näitä ohjatusti jokaisella ikätasolla, kuten hänellä on 
usein mahdollisuus harrastaa myös esimerkiksi musiikkia, tanssia ja kuvataiteita.  

1.2 Tutkimuksen kohde ja rajaus 

Ensimmäinen artikkeli on katsausartikkeli lasten ja nuorten parissa toteutettuun 
kirjallisuusterapiaan. Myöskään tästä aiheesta ei ole aiempaa suomalaista kattavaa 
katsausta. Kirjallisuusterapiasta on kirjoitettu lähinnä aikuisten näkökulmasta.  

Systemaattinen kirjallisuushaku lasten ja nuorten parissa toteutetusta kirjalli-
suusterapiasta tehtiin elektronisten tietokantojen (pääasiassa hoitotiede ja tervey-
denhuoltoalan kirjallisuus) avulla hakutermein bibliotherapy and children, ja kat-
saukseen valittiin referee-arvioinnin läpikäyneet englanninkieliset artikkelit aika-
jaksolta tammikuu 1900 marraskuu 2005. Osumia oli yhteensä 112 – Medline/44; 
Elsevier/4; Psycinfo11; Web of science/22; Ebsco/11; Sociological abstracts/1; 
Cinahl/19. Artikkeli kirjallisuusterapiakatsauksesta on ollut olemassa koko tutki-
mukseni ajan, mutta sen ilmestyminen viimeisenä jätettiin päivityksen vuoksi: 
mukaan on näin saatu myös uudempia artikkeleita. Toisessa artikkelissani tutkin 
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sairaalakoulun kirjoittajaprojektia ja sen sisältöjä. Sairaalakoulun lasten kirjoituk-
set olivat lyhyitä ja niitä kertyi vähän. Myös nämä löytyvät liitteenä. Sairaalakou-
lun projektissa tehtyjä sarjakuvia kokonaisuudessaan ei liitteissä ole eettisistä 
syistä, tunnistamisen mahdollisuuden vuoksi.  

Kahdessa seuraavassa artikkelissani tutkin Päätalo-instituutin luovan kirjoit-
tamisen kursseille osallistuneiden lasten kirjoittamia satuja, tarinoita, sarjakuvia ja 
runoja psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta. Jokaisessa 
artikkelissa on eri teema, joka nousi lukukierroksella päällimmäisenä esiin lasten 
kirjoittamasta tekstivirrasta. Keskeiset teemat olivat tarinoiden sisältämät vuoro-
vaikutussuhteet sekä tarinat erilaisista peloista ja kerronnan unenomaisuudesta.  

Lisensiaatintutkimukseni jälkeen (2002) keräsin uutta aineistoa kolmesta eri 
projektista. Näitä olivat pohjoissuomalaisten lasten erityiskoulussa pitämäni luo-
van kirjoittamisen kurssikokonaisuus keväällä 2004. Keräsin aineistoa myös vii-
konloppukirjoittajakurssilta sekä koululaisvierailultani. En mainitse näiden pro-
jektien taustoja tarkemmin, koska aineistot eivät kuitenkaan päätyneet väitöstut-
kimukseeni. Kursseilta koottu materiaali on kuitenkin toiminut eräänlaisen vertai-
lun pohjana ja tutkimusmateriaalina; näin esimerkiksi erityiskoulun kirjoittaja-
kurssin materiaali päiväkirjamerkintöineen näytti tuovan esille lapsen luontaista 
taipumusta nauttia kirjoittamisesta ryhmätoimintana. Erään lapsen kohdalla kir-
joittajakurssi toi esille täysin uudenlaisen, vuorovaikutukseen kykenevän persoo-
nallisuuden puolen, kun hän innostui tarjotuista tehtävistä ja halusi esitellä kirjoi-
tuksiaan ja sarjakuviaan muille kurssilaisille. 

1.3 Tutkimusongelma ja -menetelmät 

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää lasten luovaa kirjoittamista ja sitä, millaisia 
asioita lapsi kirjoituksissaan prosessoi. Tarkastelen myös lasten ja nuorten sana-
taidetoiminnan mahdollisia terapeuttisia ulottuvuuksia. Tutkimuksen kohteet (TK) 
ovat seuraavat: 

TK 1: Lapsen luova kirjoittaminen ja asiat, joita hän kirjoituksissaan proses-
soi. 

1. Lapsen arki ja hänen sisäinen maailmansa tarinan kertomana.  
2. Freudin syvyyspsykologiset teoriat lapsen kirjoittaman tarinan tulkinnan 

avaimina: teemat ja motiivit. 
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TK 2: Lasten ja nuorten sanataidetoiminnan mahdolliset terapeuttiset ulottu-
vuudet. 

3. Lasten luova kirjoittaminen terapeuttisena toimintana ja kirjallisuusterapian 
metodit sanataideprojekteissa. 

4. Kirjallisuusterapian mahdollisuudet lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämi-
seksi. 

Tutkimuksen kohteita lähestytään kirjallisuuden ja empiirisen aineiston avulla. 
Kohteessa 1 tarkastellaan lapsen kirjoittaman tarinan sisältöjä tarinan tasolla: 
millaisista asioista lapsi tarinoissaan kirjoittaa. Tutkimuskohdetta 2 tarkastellaan 
peilaamalla asioita kirjallisuuden ja empirian valossa. Alakysymyksiin 3 ja 4 hae-
taan vastausta suomalaisista ja kansainvälisistä artikkeleista lasten ja nuorten 
parissa toteutetusta kirjallisuusterapiasta tai kirjallisuusterapeuttisesta toiminnasta.  

Tutkimukseni analyysivaiheessa havainnoin lasten kirjoittamista tarinoista 
muun muassa heidän pelkojaan, toiveitaan ja fantasioitaan. Laadullisen analyysin 
tarkoituksena on luoda aineistoon selkeyttä ja siten tuottaa tutkittavasta asiasta 
uutta tietoa. Aineiston sisältämä informaatioarvo kasvaa, kun hajanaisesta aineis-
tosta luodaan selkeä ja mielekäs. Hermeneuttinen tutkimus sisältää ajatuksen, että 
tarkasteltava osa saa merkityksensä kokonaisuudessa, ja kokonaisuus tulee ym-
märrettäväksi osiensa kautta. (Siljander 1988, 117–119, Eskola & Suoranta 
1998/1999, 138, 175–176.) Lähestyin aineistoa tematisoinnin kautta nostamalla 
tarinoista esiin toistuvia teemoja ja motiiveja.  

Tutkimustapauksissani, joita artikkeleissani kuvaan, analysoin ja tulkitsen 
laadullisen tutkimuksen keinoin, ei ole kysymys vertailusta. Sekä sairaalakoulun 
että Päätalo-instituutin tapaukset ovat itsenäisiä, toisistaan riippumattomia koko-
naisuuksia. Kun tutkitaan käytännön tilanteita, joissa tapahtuu jatkuvaa muutosta, 
tarvitaan eläytyvää tutkimusta ja kuvailevia strategioita, joissa näkyvät esimerkik-
si sairaalakoulun projektissa terapeuttiset, minää integroivat prosessit. Yksiselit-
teisiä tulkintoja on vaikea saada, joten sopivaksi tutkimusmenetelmäksi jää laa-
dullinen lähestymistapa, jossa kuvaan, miten tutkijana rakennan tulkintaani. Ku-
vailuihin sisältyy myös lapsen ajatuksenjuoksua kaikessa hänen yrittämisessään ja 
erehtymisessään. Näitä voi löytää lapsen kirjoittamista tarinoista sekä suorina 
kommentteina, arjen tapahtumina että piiloviesteinä. Sairaalakoulun kirjoittaja-
projektin aineistoa tarkastelen kuvailemalla sanataidetuntien sisältöä, käyttämällä 
sekä tutkimuspäiväkirjamerkintöjäni että lasten tekstejä ja näitä tulkitsemalla.  

Laadullisessa tutkimuksessani kuvaan prosessin toteutumista: kuinka lapset 
kirjoittavat tehtävänantoja, kuinka analysoin tekstikokonaisuuden pienempiin 
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osakokonaisuuksiin ja kuinka osat tulkitaan. Tulkinnan avaimena toimii freudilai-
nen näkemys tekstin syvyyspsykologisista impulsseista.  

Työni koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osuudesta. Kirjalli-
suuskatsauksessa selvitellään lasten ja nuorten kirjallisuusterapiaa ja tarkastellaan 
aiheesta tehtyjä tutkimuksia.  

Empiirinen osa koostuu Päätalo-instituutin ja sairaalakoulun lasten kirjoitta-
mista, Fantasian aarrearkku -menetelmällä toteutetuista tarinoista ja näistä teh-
dyistä tulkinnoista. Tulkinnan avaimena on psykoanalyyttinen kirjallisuudentut-
kimuksen lähestymistapa. Päätalo-instituutin rehtori, lapset itse ja heidän van-
hempansa ovat antaneet luvan tutkimuksen suorittamiseen. Analyysissa lasten 
nimet on muutettu. Tulkintani tueksi en ole pyytänyt lasten omia näkemyksiä 
tarinoistaan. 

1.4 Tutkimuksen merkitys  

Lasten luovaa kirjoittamista ei vielä ole tutkittu Suomessa laajemmin. Sanataide-
toiminta on Suomessa uutta, ja alan tutkijana teen tärkeää työtä lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin lisäämiseksi, onhan luova kirjoittaminen mahdollisuus myös avo-
hoidossa. Tutkimukseni pyrkii edistämään lasten ja nuorten kirjoittajakulttuuria ja 
se on myös avaus alueen laajemmalle tutkimiselle. 

Kansainvälisissä julkaisuissa ei ole kattavaa katsausta lasten ja nuorten paris-
sa toteutetusta kirjallisuusterapiasta ja sen soveltamismahdollisuuksista. Suoma-
laisesta lasten ja nuorten parissa toteutetusta kirjallisuusterapiasta ei ole tutkimus-
katsausta.  

1.5 Artikkeleiden esittely ja tutkijan rooli 

Olen ainut kirjoittaja kaikissa artikkeleissa paitsi ensimmäisessä. Artikkeli I on 
yhteisjulkaisu lääketieteentutkijan ja LT Hanna Ebelingin kanssa. Kirjoittajana 
olen vastuussa kaikista artikkelin osista. Tutkimukseni pohjautuu kirjoittamaani 
neljään julkaistuun artikkeliin lasten ja nuorten parissa toteutetusta sanataiteesta 
sekä kirjallisuuden terapeuttisista merkityksistä. Kolmessa artikkelissani kerro-
taan luovan kirjoittamisen kursseista pohjoisessa Suomessa kevätkaudella 2000. 
Yksi artikkeleistani on kansainvälisen kirjallisuuden katsaus lasten ja nuorten 
parissa toteutetusta kirjallisuusterapiasta ja sen alueen tutkimustraditioista.  

Artikkeli I: Suvilehto, P. & Ebeling, H.: Kirjallisuusterapia lasten ja nuorten 
kehityksen tukena. Duodecim 5/2008/124 vsk. s. 527–33. Artikkelissa tehdään 
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katsaus lasten ja nuorten parissa toteutettuun kirjallisuusterapiaan alkaen 1900-
luvun alusta vuoteen 2005. Mukana on myös suomalaisia kirjallisuusterapian ja 
kirjallisuusterapeuttisen toiminnan esimerkkejä. Suvilehto on kerännyt materiaa-
lin ja kirjoittanut artikkelin. Ebeling on kirjoittanut ja antanut lastenpsykiatrisen 
näkemyksensä artikkelille. 

Kuvio 1. Sairaalakoulun lasten kirjoitukset toivat esiin arjen kokemuksia ja tunteita, 
iloja ja pettymyksiä. Kuvan piirsi 10-vuotias tyttö. 

Artikkeli II: Suvilehto, P.: Lapsi kirjoittaa itseään paperille sairaalakoulun sana-
taideprojektissa. Nuorisotutkimus 3/2003/21 vsk. s. 47–60. Artikkeli on sisällöl-
tään kirjallisuusterapeuttinen. Artikkelissa käsitellään pohjoissuomalaisessa sai-
raalakoulussa toteutettua kirjoittajaprojektia. Suvilehto toteutti luovan kirjoittami-
sen kurssin, hankki empiirisen materiaalin ja analysoi tekstit. 

Kuvio 2. Tarinoiden sisältämä väkivalta ja jännitys näkyvät latenssi-ikäisten lasten 
kirjoituksissa ja sarjakuvissa. Kuvan piirsi sairaalakoulussa 10-vuotias poika. 
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Artikkeli III: Suvilehto, P.: Lapsi kirjoittaa itseään tarinoihin; Uni, väkivalta ja 
kauhu sisäisten prosessien ilmentäjinä. Psykologia 5/2004/39 vsk. s. 382–391. 
Artikkelissa tutkitaan lasten kirjoituksissa ilmeneviä väkivallan kuvauksia limit-
tyneenä lapsen siirtymisestä kehitysvaiheelta toiselle; väkivalta voi olla siis ilma-
us lapsen psyykkisestä siirtymävaiheesta. 

Kuvio 3. Myös tytöt kirjoittivat kauhusta ja väkivallasta Päätalo-instituutin kirjoittaja-
kurssilla. Kuvan piirsi Otso Suvilehto. 

Artikkeli IV: Suvilehto, P.: Vuorovaikutussuhteet lasten tarinoissa psykoanalyytti-
sesta näkökulmasta. Psykoterapia 3/2006/25 vsk. s. 199-208. Artikkeli keskittyy 
Päätalo-instituutin kirjoittajakurssin sisältöihin vuorovaikutussuhteiden näkökul-
masta. 

Kuvio 4. Vuorovaikutussuhteissa korostuivat kavereiden merkitys ja läheinen yhteys 
eläimiin. Kuvan piirsi Ukri Suvilehto. 
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1.6 Psykoanalyysi ja tutkimusmenetelmät 

Psykoanalyyttinen kirjallisuuden tutkiminen perustuu tulkintaan ja tekstin piile-
vän merkityssisällön rekonstruktioon (uudelleen rakentamiseen). Kirjallisuuden-
tutkija voidaan ajatella psykoanalyytikon paikalle tulkintasuhteeseen tekstiin, 
jolloin tekstillä on auktoriteettia tutkijaan (Ihanus 1991, 116). Pelkkä tekstiaineis-
ton tulkinta ei riitä. Tutkijan on seurattava myös omia mielenliikkeitään sekä 
tunne- ja ajatusvasteitaan tekstin merkityssisällöistä. Tekstin piilevää sisältöä, 
tutkimuskohdetta, on lähestytty ulkoapäin tulkinnan tarjoamasta etäisyydestä 
käsin, vallankäytön elkein. Kuitenkin tulkintaa täydentämään tarvitaan lukemisen 
transferenssin1 analyysi, jotta vältytään psykoanalyysin auktoriteetilta kirjallisuu-
teen nähden. Psykoanalyysissa transferenssi on keskeinen käsite. Se tarkoittaa 
lyhyesti potilaan tunteensiirtoa analyytikkoon, jolloin etenkin lapsuuden tärkeinä 
koetut henkilöt ja henkilösuhteet ikään kuin uudelleen aktivoituvat terapeutin ja 
potilaan suhteessa. Se on myös suhteessa olemisen ja toisen hahmottamisen ilmiö. 
Transferenssi-ilmiöiden kehkeytyminen analyysissa johti Freudin tutkimaan 
transferenssin merkitystä. Transferenssi ei selity analyytikon voimasta vaan voi-
makkaasta vuorovaikutuksesta analyytikon ja analysoitavan välillä analyyttisessa 
tilanteessa. Myöhemmin tämä on laajentunut transferenssista kaikkiin vasteisiin. 
Monta vuotta kestävässä psykoanalyysissa analyytikko tekee tulkintoja yhdessä 
analysoitavan kanssa sekä analysoitavan puheesta että hänen näkemistään unista.  

Analyysissa muistojen palauttaminen ja työstäminen vaikuttaa parantavasti, 
sillä työskentely käynnistää uudelleen varhaislapsuudessa pysähtyneen ja vääris-
tyneen kehityksen. (Tähkä 1982/1986, 212–213, Frosh 1987, 76–79, 239–248, 
Ihanus 1991, 116, Enckell 2005, 155–172.) Ambivalenssi on tunnetila, jossa vuo-
rotellen rakastetaan ja vihataan jotakin kohdetta (Airas 2005, 12). 

Sublimaatio tarkoittaa ahdistuksen kieltämistä ja torjumista. Se on energian 
muuntamista alkuperäisestä kohteesta toiseen kohteeseen. Rakkaus-, kiintymys- 
ja aggressioenergiaa sijoitetaan uusiin ja hyväksyttäviin kohteisiin. Sublimaatio 
rikastuttaa minuutta. (Brummer 2005, 41.) 

                                                        
1 Transferenssilla tarkoitetaan sellaista reagoimista nykyhetken objekteihin ja tilanteisiin, ikään kuin 
nämä olisivat yksilön aikaisempaan elämään kuuluneita objekteja ja tilanteita.  Mitä enemmän tyydy-
tykseen pyrkivää lapsenomaista ainesta yksilön persoonallisuus sisältää, sitä suurempi taipumus hänel-
lä tietämättään on etsiä nykyhetken ihmissuhteistaan lapsuutensa objektien uusia ruumiillistumia ja 
pyrkiä näissä suhteissaan toistamaan varhain koettu, todellinen tai kuviteltu vuorovaikutus näiden 
objektien kanssa. (Tähkä 1982/1986, 79–80.) 
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Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on luoda aineistoon selkeyttä ja 
tuottaa siten tutkittavasta asiasta uutta tietoa. Aineiston sisältämä informaatioarvo 
kasvaa, kun hajanaisesta aineistosta luodaan selkeä ja mielekäs. Aineistoa voidaan 
lähestyä tematisoinnin kautta nostamalla esiin toistuvia teemoja ja motiiveja. 
Aineiston tyypittelyssä on kysymys aineiston ryhmittelystä tyypeiksi ja selviksi 
ryhmiksi. (Siljander 1988, 117–119, Eskola & Suoranta 1999, 138, 175–176.) 
Laadullisessa tutkimuksessa on aina tavallaan kyse tapauksesta. Tapaustutkimusta 
ei tulekaan ajatella tutkimusmetodina vaan pikemminkin tutkimuksellisena näkö-
kulmana, sillä tapaustutkimuksen voi toteuttaa hyvinkin erilaisin metodein ja 
myös eri menetelmiä ja aineistoja yhdistellen. Tapaustutkimuksen tapaus voi olla 
mahdollisimman tyypillinen ja edustava, mutta se voi toisaalta olla myös ainut-
kertainen tai poikkeava tapaus, joka poikkeuksellisuudessaan kertoo paljon tutkit-
tavasta ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 1999, 65–66.) 

Kirjallisuudentutkija, FT Kai Mikkonen (2003, 64) toteaa artikkelissaan ”Lu-
keminen tulkintana”, että tulkinta eroaa tietämisestä, vaikka tulkintaan liitettäi-
siinkin ajatus uudesta tiedosta. Tulkitsija hyväksyy sen, että tulkinnan kohteessa 
on jotain epäselvää tai monimielistä, jota ei voi ratkaista tyhjentävästi ja joka 
sallii erilaisia lähestymistapoja. Tulkintaa koskevaa teoriaa kutsutaan her-
meneutiikaksi, jonka perusideaan kuuluu merkityksen välittäminen ymmärrettä-
väksi. Siinä siis käsitellään tulkinnan ehtoja ja tulkintaa ohjaavia sääntöjä. 1800-
luvulla kehitetty teoria syntyi luonnontieteiden selittävän lähestymistavan rinnalle 
vastaamaan inhimillisten tuotteiden ymmärtämiseen liittyviin ongelmiin. (Mikko-
nen 2003, 65–66.)  

Hermeneutiikan käsityksen mukaan tieto muodostuu tulkitsijan, tekstin ja 
asiayhteyden välisessä toiminnassa, jossa tulkitsijan ennakkokäsitykset tarkentu-
vat tulkinnan kohteen kautta (Mikkonen 2003, 66). Tutkimuksessani tämä tarkoit-
taa sitä, että lukiessani lasten kirjoittamia tarinoita mielessäni alkoi pikku hiljaa 
kehittyä ajatus kehityskausien ilmenemisestä tarinoissa. Ensimmäiset varovaiset 
tulkintani saivat lisätulkintoja, jotka puolestaan ohjasivat uusiin tulkintoihin. 
Mikkosen mukaan toimintaa ja ymmärtämistä on kuvattu kehän, spiraalin tai 
verkon kielikuvilla (Mikkonen 2003, 66). Tämä on kiinnostavaa, sillä mielessäni 
lasten kirjoitukset olivat kuin tekstien virta, jota seuloin tulkinnoillani. Toistuvat 
motiivit puolestaan olivat kuin kaloja, jotka tarttuivat verkkoon. Mielessäni on 
ollut myös spiraalimainen liike, joka kulkee läpi työni toistaen kierros kierroksen 
jälkeen lasten kirjoittamien tarinoiden toistuvia ideoita ja ajatuskulkuja, kuten 
unenomaisuus, kiinnostus eläimiin ja selviytyminen ilman vanhempia.  
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Jotta tarkkailtava maailma voisi olla olemassa, tarvitaan jokin näkökulma sii-
hen (Mikkonen 2003, 66). Tutkimuksessani tällainen oli psykoanalyyttinen kirjal-
lisuudentutkimus. Filosofi Martin Heideggerille tulkinta oli ymmärtämisen pro-
sessi, joka edellytti sitä että tulkinnan kohde koettiin tulkittavana, ylipäätään 
mahdollisena tulkita. Tulkinta tekee siten jonkin käsitettäväksi. Kirjallisuuden 
tulkitsija osallistuu omalla tulkinnallaan teoksen uudelleenluomiseen ja laajenta-
miseen. Lukija aktivoi tekstin merkitystä täyttäessään tekstin sisältämiä aukkoja. 
(Heidegger 2000, 191–197, Mikkonen 2003, 67.) Näin koen tapahtuneen, kun 
olen muodostanut tulkintoja lasten tarinoista. Työssäni peilasin yksittäistä tarinaa 
jo lukemaani tekstiin ja toisaalta ennakoin tarinaa jo lukemani perusteella. Mik-
kosen mukaan tällaista lukemista sanotaan odotushorisontiksi (2003, 67). Pelkis-
tetysti voisi sanoa, että teksti pääsee puhumaan uudestaan ja se saa lisämerkitystä, 
kun lasten kirjoittamista tarinoista tehdään tulkintoja. Toisaalta hermeneutiikka 
käsitetään myös merkityksen demystifikaationa eli merkityksen illuusioiden vä-
hentämisenä tai poistamisena (Mikkonen 2003, 68). Lasten kirjoittamien tarinoi-
den tulkittu teksti mielletään psykoanalyysin tapaan ikään kuin tietämättömäksi 
omasta merkityksestään tai torjutuista voimista ja tulkinta avaa näihin sisältyviä 
symboleja. 

Olennaista kirjallisuuden tulkinnassa ovat tekijä, teksti, lukija ja konteksti eli 
asiayhteys (Mikkonen 2003, 68). Tutkimuksessani kontekstina on psykoanalyysi. 
Tekijää olen huomioinut tulkinnassani ainoastaan sen verran, että tiedossani on 
ollut lasten ikä ja sukupuoli. Jos tulkintaani olisi ohjannut hermeneuttinen tiedon-
intressi (ks. Mikkonen 2003, 68), olisin pyrkinyt tarinan tulkintaan sen syntykon-
tekstin tai tekijän mahdollisimman tarkan hahmottamisen kautta. Tällainen lähes-
tymistapa on historiallinen ja pyrkii selittämään teoksen kirjoittamisajankohdan 
aikalaistaustaa. Toiseksi, tulkintaa voi ohjata sellainen hermeneuttisen tiedon 
intressi, joka tuo esiin tulkitsijan ennakkokäsityksen ja tulkintatavan osaksi kriit-
tistä tarkastelua, jolloin tulkitsijan rooli korostuu.  

Kolmanneksi, emansipatorinen tiedonintressi tulkinnan lähestymistapana 
pyrkii itseymmärryksen lisäämiseen. Neljäs, tulkinnan esteettinen tiedonintressi 
korostaa teoksen yksilöllisyyttä tulkinnan lähtökohtana. Siihen liittyy myös luki-
jan vapaus luoda erilaisia tulkintoja, jolloin monitulkintaisuus tuo esiin useanlai-
sia ääniä. Tulkinnassa aktivoituvat lukemiseen liittyvät kielelliset ja kirjallisuutta 
koskevat valmiudet sekä luetun ymmärtäminen. (Mikkonen 2003, 70–74.) 

Mikkonen (2003, 75–76) siteeraa amerikkalaisen kirjallisuudentutkijan Peter 
J. Rabinowitzin ajatuksia hahmotellessaan, mitä kirjallisuuden lukemisessa oikein 
tapahtuu. Merkittävien piirteiden hierarkia tarkoittaa sitä, että lukija huomioi 



 24 

esimerkiksi otsikon tai tyylin muutokset tekstissä. Lukija myös huomioi, kuka 
tekstissä puhuu (kirjan henkilö, kertoja vai tekijä itse) tai muuttuuko näkökulma. 
Myös päätelmät henkilöhahmojen moraalisesta luonteesta tai motivaatiot henki-
löiden toiminnan taustalla ovat tärkeitä tulkittaessa tekstin yksityiskohtia. Tulkit-
sija huomioi myös tapahtumia koskevat odotukset. Viimeisin ja abstraktein taso 
tulkinnassa liittyy yhtenäisyyden eli koherenssin sääntöihin, mikä tarkoittaa sitä 
että tulkinnassa luodaan kokonaiskäsitys teoksen merkityksestä, jonka kautta 
arvioidaan taas yksityiskohtia.  

Saksalaisen filosofin Hans-Georg Gadamerin (1988, 239–240, 263–264) aja-
tus tulkitsijan tulkintaa ohjaavasta esiymmärryksestä havainnollistuu esimerkiksi 
seuraavien tekijöiden kautta: mikä on lukijan kulttuuritausta, sukupuoli, uskon-
nollinen sitoutuneisuus, esteettiset arvostukset ja ideologinen katsantokanta, tai 
lukijan käsitys totuudesta sekä kirjallisuuden lukemista koskevat odotukset. Nämä 
tekijät vaikuttavat tulkintaan. Hermeneutiikan yksi peruskiista on kysymys siitä, 
kuinka identtisenä teksti voi välittyä eri valmiuksia omaaville ja eri taustoista 
tuleville lukijoille, puhumattakaan eri aikojen tai eri kulttuurien lukijoista. Lopul-
lista vastausta tuskin voidaan löytää.  

Tulkinnan ongelmaksi voi nousta se, että tulkinnoista tulee tulkitsijansa luo-
kitelmien heijastuma, jolloin lukija ei pysty erottamaan tekstiä omasta tulkinnas-
taan tai sen tuottamista konteksteista. Tulkitessa onkin välttämätöntä pohtia sitä, 
miten teksti tulisi ymmärtää. (Mikkonen 2003, 80–81.) Lasten kirjoittamien tari-
noiden tulkinnassa näkökulma on aikuisen. Kenenkään lapsen mieleen ei ehkä 
juolahtaisi tehdä kehityspsykologisia tulkintoja. Toisaalta, aikuiselle lukijalle tai 
kasvattajalle etenkin koulukontekstissa kehityspsykologinen tulkinta avaa uusia ja 
ennakkoluulottomia oivalluksia nähdä lapsen kirjoitusta. Toisaalta, tällainen luku-
tapa voi vaikuttaa autoritaariselta suhteessa kirjoittajaan, joka tutkimuksessani on 
lapsi. 

Sanojen lisäksi tulkinnassa voidaan keskittyä aukkokohtiin, eli siihen mikä jäi 
sanomatta (Mikkonen 2003, 84). Lasten kirjoituksissa nämä ”aukot” saavat psy-
koanalyyttisten silmälasien läpi luettuna omanlaisensa selityksen. Lopuksi, her-
meneutiikan traditiota voidaan pitää välitysyrityksenä tulkinnan objektivismin ja 
subjektivismin välillä, koska se huomioi sekä tekstin että lukijan hermeneuttisen 
kehän osina (Mikkonen 2003, 83). Tekemissäni tulkinnoissa ei ole kyse ainoasta 
totuudesta avata lasten kirjoittamia tarinoita. Psykoanalyyttinen lukutapa vaikutti 
luontevimmalta keinolta tehdä tulkintaa ja ymmärtää, mitä merkillisissäkin tari-
noissa tapahtuu tai sanotaan. Olen ottanut lukijan vapauden tulkita ja perustella 
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tekemäni valinnat. Lasten tarinoista tekemäni tulkinnat ovat johtaneet tutun sijasta 
tuntemattomille alueille, tiedostamattoman maisemiin. 

Kirjallisuudentutkija Norman Hollandin (1975, 128–129, 1980, 123 ks. myös 
1990, 29–58) psykoanalyyttisessa kirjallisuudenteoriassa lukeminen nähdään 
vuorovaikutuksena tekstin ja lukijan yksilöllisen tietoisuuden välillä. Holland 
nimeää teoriansa kohteeksi nimenomaan lukijan subjektiiviset ja henkilökohtai-
simmat tulkinnat lähtökohtanaan usko siihen, että lukijan yksityistä ja subjektii-
vista kokemusta voidaan käyttää objektiivisen tiedon lähteenä sen jälkeen, kun 
kokemus on ensin käännetty yhteiselle kielelle. Hänen mukaansa lukija tulkitsee 
tekstiä aina oman luonteenrakenteensa ja persoonallisuutensa kautta ja siten myös 
heijastaa itsensä tekstiin. Psykoanalyyttinen lukeminen voi paljastaa paitsi tekstin 
syvämerkityksen myös oman kätketyn minämme. Sen tehtävänä ei ole tuottaa 
tietoa kaunokirjallisesta teoksesta, vaan avata väylä tietoisen ja tiedostamattoman 
välille.  

Fantasian aarrearkku on lisensiaatintyöhön kehittelemäni menetelmä, jonka 
avulla voi toteuttaa sanataidekurssin. Sitä voidaan soveltaa erilaisiin yhteyksiin, 
kun halutaan toteuttaa luovan kirjoittamisen kurssia latenssi-ikäisten lasten paris-
sa. Menetelmä on kuvailtu lisensiaatintyössäni (2002). Väitöstutkimuksessani 
Fantasian aarrearkku on työkalu. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Psykoanalyysi 

Kuvio 5. Psykoanalyysi on teoria, tutkimusmenetelmä ja hoitomuoto. Freudin näke-
myksissä ihmisen psyykkisessä persoonallisuudessa liikkuvat tukahdutetut toiveet ja 
kuohuva tiedostamaton, tietoinen minä sekä tarkkaileva ja rankaiseva yliminä. (Freud 
1962, 84–86) Kuvan piirsi Otso Suvilehto. 

2.1.1 Psykoanalyysin käytettävyydestä 

Psykoanalyysi on terminä monikäsitteinen. Alun perin se on ollut tietyn terapeut-
tisen menetelmän nimitys. Myöhemmin se on laajentunut tiedostamattoman sie-
lunelämää käsittelevän tieteen nimeksi. Freud jakaa ihmisen psyykkisen persoo-
nallisuuden minäksi (ego), yliminäksi (superego) ja viettikerrostumaksi (id) 
(Freud 1962, 84–86). Psykoanalyyttinen kehitysteoria pitää pohjanaan Freudin 
strukturaalista hypoteesia id, ego, superego, jonka perustalle on rakentunut runsas 
joukko eri lähestymistapoja eri painotusalueineen, kuten egopsykologia, narsismi-
teoria ja systeemiteoria (Tyson & Tyson 1990, 7–37).  

Psykoanalyysin teoria pohjautuu neuroosien tutkimukseen ja rakentuu ajatuk-
seen torjunnasta, joka tarkoittaa kiusallisena pidetyn asian pitämistä poissa tietoi-
sesta (Freud 1969, 57). Freudin teorian yhteydessä seksuaalisuus on sekoitettu 
tavalliseen seksuaalisuuteen, ja tämä on aiheuttanut sekaannusta. Freudin määri-
telmässä panseksuaalisuus kuitenkin tarkoittaa libidoa, joka on merkitykseltään 
huomattavasti laajempi kuin seksuaalisuus sinänsä (Wright 1984, 11, 13). Libidon 
piiriin kuuluu muun muassa aggressiivinen aines, joka on peräisin idistä. Anna 
Freudin mukaan esimerkiksi lasten unet, haaveilut, mielikuvituksellinen toiminta 
leikissä, piirustukset ja muut luovat aktiviteetit ilmentävät heidän tiedostamatto-
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mia pyrkimyksiään verhottomampina ja havainnollisempina kuin yleensä aikui-
sissa. (Freud 1969, 21, 33.) 

Vapaan assosiaation tarkoituksena on edesauttaa asiakkaassa prosessia, joka 
on juuttunut paikoilleen. Kun potilas sanoo (oma huomautus: kirjoittaa), mitä 
hänen mieleensä juolahtaa, päästään asioihin, jotka ovat määränneet hänen aja-
tuksiaan tai nousseet tiedostamattoman aineksena. Analyytikon tekemä tulkinta 
näistä puolestaan herättää asiakkaassa vastustusta, joka ilmenee sanoina ja liik-
keinä. Analyytikolle avautuu näitä tulkitsemalla tie asiakkaan tiedostamattomaan. 
Toisinaan tämä herättää analysoitavassa voimakasta vastustusta, mitä Freud kut-
suu torjutun paluuksi (Wright 1984, 16). Analyytikko pyrkii ymmärtämään poti-
laan sisäisen ahdistuksen esiintymistä transferenssissa ja auttaa potilasta löytä-
mään sanat näille peloille (Ogden 1989, 8, ks. myös 169–195).  

Ruotsalaisen psykoanalyytikon ja psykologin Ludvig Igran (2006, 63–65, 72) 
teoksessa Muutoksia sisäisessä maailmassa. Narsismista, identifikaatiosta ja 
sisäisestä objektista käsitellään muun muassa erilaisia keinoja sietää traumaa. 
Esimerkkitapauksessa tyttö ja terapeutti työskentelevät leikkiterapiassa lapsen 
pelon ja ahdistuksen kanssa. Tyttö on nähnyt äitinsä raiskauksen, ja hän on alka-
nut pelätä punasilmäisiä krokotiileja. Terapiassa löytyy symbolinen ilmaus hyvän 
ja pahan läsnäololle tytön elämässä. Työskentelyn aikana krokotiilin ja käärmeen 
tiedostamaton fallinen sisältö vapautuu väkivallanteon siteestä tytön sisäisessä 
maailmassa. Hän projisoi pelottavat elämyksensä ulkoiseen todellisuuteen, jossa 
foobinen ahdistus löytää symbolisen muotonsa yön pimeydessä uhkaavia pu-
nasilmäisiä krokotiileja kohtaan tunnetun pelon muodossa. Oire on ulospääsy 
ahdistuksesta. Kun havaitsemme itsemme ulkopuolella pahaa, tämä sisältää aina 
jonkin asteisen projektion. Igran mukaan pahuuden tunnistamisen edellytys on, 
että myös itse kannamme sitä sisällämme. Hän puhuu myös psykoterapeuttisessa 
suhteessa aktivoituvista tiedostamattomista tunteista, jotka voidaan paljastaa ja 
sanoittaa. Tulkintojen terapeuttinen vaikutus on merkitsevä sekä tietoiselle että 
tiedostamattomalle ajattelulle. Hyvä tulkinta vapauttaa ja laajentaa erityisesti 
tiedostamatonta ajattelua ja luovuutta.  

Toinen tuore teos psykoanalyysista on Kristiina Mälkösen, Pirkko Sammal-
lahden, Kristina Saranevan ja Terttu Sitolahden (2006) toimittama Psykoanalyysin 
isät ja äidit. Teoreettisia näkökulmia. Psykoanalyysi on viimeisen sadan vuoden 
aikana eriytynyt perustaltaan moniteoreettiseksi. Silti se ei ole kadottanut koske-
tusta Freudin oivalluksiin ihmismielen kerroksellisuudesta. Jälkimoderni psyko-
analyysi koostuu suuntauksista, jotka pyrkivät ymmärtämään ihmisen sisäisen 
maailman kehitystä ja dynamiikkaa erilaisista näkökulmista sekä kuvaamaan sitä 
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osittain uusilla käsitteillä. Teoksessa tutustutaan eurooppalaisten tutkijapersoonal-
lisuuksien ajatteluun, toistuvasti ajan ammattikirjallisuudessa vaikuttaneisiin teo-
reetikkoihin, kuten Sigmund Freudiin, Melanie Kleiniin, Donald W. Winnicottiin, 
Wilfred R. Bioniin, André Greeniin, Jacques Lacaniin, Julia Kristevaan ja Peter 
Fonagyyn. Teoksessa näkökulmia täydentää katsaus aivotutkimuksen löytöjen ja 
psykoanalyysin välisiin yhteyksiin: kokemukset jättävät jäljet aivojen rakentee-
seen ja toimintaan, ja siten myös psykoterapiassa oppiminen muuttaa geenien 
ilmentymistä. 

2.1.2 Psykoanalyysi kirjallisuudentutkimuksessa ja kulttuurin 
tuotteissa  

Psykoanalyysin keskeiset löydöt ovat peruuttamattomasti vaikuttaneet siihen, 
miten länsimaissa hahmotetaan ja ymmärretään ihmisen olemusta. Psykoanalyy-
sin merkitys ulottuu arkisesta jokamiehen psykologiasta kulttuurin kautta tietee-
seen. Taiteentutkimuksessa psykoanalyysia on hyödynnetty sen tutkimusmetodin 
vuoksi: psykoanalyysissa tutkitaan merkityksiä, jotka eivät ole ilmeisiä, ja taiteen-
tutkimuksessa kyse on pitkälti samasta. (Freud 2005, 11–18.) Psykoanalyyttinen 
kehitysteoria pitää pohjana Freudin strukturaalista hypoteesia id, ego, superego 
(Es, Ich, Überich), jonka perustalle on rakentunut eri lähestymistapoja (Freud 
1925/1962, 84–86, Jokipaltio 1986, 15–29, Tyson & Tyson 1990, 7–37, Summers 
2003.)  

Perinteinen psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus oli lähinnä kirjaili-
ja/henkilöhahmokeskeistä, jolloin etsittiin kirjailijan tai fiktiivisen henkilön tie-
dostamattomia ristiriitoja, piileviä merkityksiä ja kätkettyjä avainteemoja. Rans-
kalaiselta psykiatri ja psykoanalyytikko Jacques Lacanilta vaikutteita saanut psy-
koanalyyttinen kirjallisuudentutkimus puolestaan pyrki kokonaisvaltaiseen tekstin 
tarkasteluun. Shoshana Felmanin mielestä kirjallisuudentutkija on psykoanalyyti-
kon paikalla tulkintasuhteessa tekstiin ja potilaan paikalla transferenssisuhteessa 
tekstiin, eli tekstillä on auktoriteettia lukijaan. (ks. Wright 1984, 11–19, Ihanus 
1991, 105, 116. ) 

Psykoanalyyttisessa kirjallisuudentutkimuksessa toimitaan psykoanalyysin 
vastaavien periaatteiden mukaan suhteessa kirjoitettuun tekstiin. Freudia viehätti 
taiteellisessa työskentelyssä taiteilijan kyky hallita tätä torjutun paluuta. (Wright 
1984, 16.) Freudin mukaan fantasian valtakunta ilmenee eräänlaisena ”rauhoitus-
alueena”: taiteilija vetäytyy neurootikon tavoin epätyydyttävästä todellisuudesta 
fantasiamaailmaan, mutta toisin kuin neurootikko, taiteilija löytää siitä paluutien 
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ja saa taas lujan jalansijan todellisuudessa. Taideteokset ovat siten tiedostamatto-
mien toiveiden fantasiatyydytyksiä samalla tavoin kuin unet. Freud kehottaa et-
simään kaunokirjallisen toiminnan ensimmäisiä jälkiä jo lapsuudesta: jokainen 
leikkivä lapsi menettelee kuin kaunokirjailija luodessaan itselleen leikissä maail-
man uusiksi. Kirjailija luo mielikuvitusmaailman, jonka hän varustaa voimakkail-
la tunteilla ja erottaa jyrkästi todellisuudesta. (Freud 1962, 77, 82–83, Freud 2005, 
11–28.)  

Huomattavaa on myös Freudin idea siitä, että yksityisen neurootikon fantasi-
oista on vain askel joukkojen ja kansojen fantasiakertomuksiin, joita kertovat 
monet myytit, sadut ja tarinat. Myyttikritiikissä myyttien tulkinta palautetaan 
tunnettuihin varhaislapsuuden tiedostamattomiin komplekseihin. (Freud 1962, 77, 
82–83.) Myyttitutkija Joseph Campbellin mukaan mytologian symboliikalla on 
psykologista merkitystä. Myytit ovat unen luonteisia, ja unet ilmentävät psyyken 
dynamiikkaa (Campbell 1990, 221). Muun muassa Freud, C. G. Jung, Wilhelm 
Stekel, Otto Rank, Karl Abraham ja Géza Röheim ovat kehittäneet unien ja myyt-
tien tulkinnasta modernin tietämyksen, jota on dokumentoitu paljon. He ovat 
huomanneet, että sadun ja myytin kaavat ja logiikka vastaavat unen kaavoja ja 
logiikkaa (Campbell 1990, 221).  

Esimerkiksi ihmekertomusten avulla ilmaistaan vertauskuvallisesti tiedosta-
mattomia toiveita, pelkoja ja jännitteitä, jotka piilevät ihmisen käyttäytymisen 
tietoisten kaavojen takana (Campbell 1990, 221–222). Roderick McGillisin (1996) 
teoksessa The Nimble Reader eri kirjallisuuden tutkimuksen teoriat valottavat 
lastenkirjallisuuden tutkimuksen käytäntöjä. Tutkimukseni kannalta kiintoisia 
olivat McGillisin ajatukset Jungin analyyttisen psykologian käsityksistä sekä 
Freudin psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen metodeista. Saduissa ja 
myyteissä esiintyvät villit ja erikoiset olennot, kuten eläimen ja ihmisen risteymät, 
ovat laajentumia ja heijastumia ihmisen omasta egosta. Psykoanalyyttinen lukuta-
pa tarjoaa aikuiselle lukijalle mahdollisuuden nähdä vilahdus lapsen mielestä, 
hänen ahdistuneisuudestaan, peloistaan, toiveistaan ja riippuvuuksistaan. Esimer-
kiksi jungilainen teoriamalli näkee fyysiset tapahtumat psyykkisinä prosesseina, 
individuaatioprosesseina. (McGillis 1996, 70, 79, 83, 100.) Teoria perustuu ni-
menomaan kollektiivisen piilotajunnan olemassaoloon, mikä saa ilmauksensa 
muun muassa myyteissä, joita on toistettu koko ihmiskunnan historian ajan. Jung 
kutsuu tämän kollektiivisen piilotajunnan tuottamia peruskuvia arkkityypeiksi 
(Jung 1959/1980, 183). Sittemmin jungilaisen analyysin jatkaja Marie-Louise von 
Franz on kritikoinut Jungia (Rönnerstrand 1992). 
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Vaikka Freud ei itse toteuttanutkaan lapsianalyysia, seuraava kertoo hänen 
arvostuksestaan lasta kohtaan. ”Minusta kuitenkin tuntuu siltä, että meidän suh-
tautumisessamme animistiselle tasolle jääneiden kansojen psykologiaan voi olla 
samoja piirteitä kuin suhtautumisessamme lapsen sielunelämään, jota me aikuiset 
emme enää ymmärrä ja jonka rikkautta ja herkkyyttä me olemme niin suuresti 
aliarvioineet” (Freud 1989, 120). 

2.1.3 Pahan olon veto ja vastustaminen 

Psykoanalyyttisen teorian avulla voidaan ymmärtää kauhun olemusta ja sitä, mi-
ten puolustaudumme sietämättömiltä tuntuvia kokemuksia vastaan projektion 
avulla eli heijastamalla tunteita toisiin. Esimerkiksi kulttuuriset kauhutuotteet 
toimivat tällaisina transitionaaliobjekteina siten, että ihmisen ei tarvitse tehdä 
pahaa toiselle. Toisaalta, jos ihminen ei voi symbolisella tasolla esimerkiksi näyt-
telemällä, kirjoittamalla tai piirtämällä ilmaista pahaa, sitä helpommin hän tekee 
sitä konkreettisesti esimerkiksi ulkoisen toiminnallistamisen (acting out) kautta 
(Alford 1997, 10–15).  

Trauman kokenut lapsi usein identifioituu aggressoriin eli aggressiivisuuden 
lähteeseen ja osoittaa vihaa sitä kohtaan, joka muistuttaa hänen omasta heik-
koudestaan. Trauman kokeneet lapset ”lukevat” uusia ihmisiä ja kokemuksia 
vanhan valossa, jolloin valtasuhteet korostuvat. Usein he myös hakeutuvat tiedos-
tamattaan vastaaviin traumaattisiin tilanteisiin. Freudin mielestä ihminen hakee 
tällä tavoin voittoa ongelmasta, mutta näin ei kuitenkaan todellisuudessa tapahdu, 
vaan trauman uudelleen eläminen lisää tuskaa. Näin ihminen hakeutuu tavallaan 
sekä pyövelin että uhrin rooliin. Myös tämä on torjutun paluuta. (Van der Kolk 
1996, 197–199.) Jos pahaa ei voi ilmaista symbolien avulla, se lukkiutuu ihmisen 
sisään ja tilanteen tullen purkautuu ulkoisen toiminnallistamisen kautta. (Alford 
1997, 49.) Amerikkalaisen psykoanalyytikon ja politiikan tutkijan C. Fred Alfor-
din mielestä tarvitsemme kulttuurin tuomia symboleita, kuvia, ikoneja ja kerto-
muksia, joihin voimme kaataa oman kauhumme, jotta se voi muotoutua (Alford 
1997, 12). 

Freud olettaa, että ihmisen taipumus projisoida sielullisia prosesseja ulko-
maailmaan voimistuu silloin, kun projisoiminen tuo mukanaan psyykkisen huo-
jennuksen (Freud 1989, 113–114). Kirjoituksessaan ”Epämukavuuden elämykses-
tä” (Das Unheimliche 1919), suomennosten kokoelmassa Murhe ja melankolia 
(2005, 29–68) hän puhuu epämukavuuden elämyksistä ja ihmisen halusta nauttia 
tällaisista esimerkiksi kauhun muodossa. Kammottavan elämys syntyy Freudin 
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mukaan, kun torjutut lapsuuskompleksit heräävät jonkin vaikutelman voimasta 
uudelleen eloon. Toisaalta, kirjallisuudessa asia, joka olisi kammottava tapahtuma 
todellisessa elämässä, ei luettuna ole kammottava. Esimerkiksi satu hyödyntää irti 
leikattuja jäseniä, eloon herääviä kuolleita, puhuvia leluja ja niin edelleen. Sadun 
maailma on ennalta hylännyt todellisuuspohjan. 

Toisin on kuitenkin kirjallisuudessa, jossa kirjailija on asettunut yhteiselle to-
dellisuuspohjalle lukijan kanssa. Esimerkiksi kauhukertomuksissa ollaan ikään 
kuin kiinni todellisessa elämässä. Kirjailija kuitenkin voi kiihdyttää ja moninker-
taistaa kammottavuutta paljon yli sen, mikä elämässä on mahdollista (Freud 2005, 
65–66). Kirjailija johdattaa lukijan tilanteeseen, jossa hän voi nauttia omista kuvi-
telmistaan pelkäämättä moitteita ja häpeää. Sanataideteoksen varsinainen nautinto 
syntyy sielullisten jännitysten laukeamisesta. (Freud 2005, 27–28, 64.)  

2.1.4 Lapsi ja nuori yhteiskunnan peilinä 

Millainen yhteiskunta tuottaa lasten kirjoittamien tarinoiden kaltaista toimintaa 
lasten mielessä ja teoissa? Lasten psykiatrisen hoidon tarve 1990-luvun jälkeen on 
noussut voimakkaasti. Psykoanalyytikko, lapsi- ja nuorisopsykoterapeutti Leena 
Pylkkäsen (2001) puheenvuoro Psykoterapia ja yhteiskunta -asiantuntija-
seminaarissa lokakuussa 2001 kertoi jo lasten ja nuorten pahoinvoinnin kasvusta: 
mielialahäiriöiden vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden lasten ja nuorten määrä oli 
kymmenessä vuodessa viisinkertaistunut. Varhaislapsuuden psykoosien määrä oli 
kaksinkertaistunut. Ainakin joka viidennellä suomalaislapsella oli jonkinlaisia 
mielenterveysongelmia ja joka kymmenennen ongelmat vaatisivat arviointia. 
Masennus ja itsemurhayritykset olivat lisääntyneet. Osa oli masentuneita, syrjään 
vetäytyviä, käytöshäiriöisiä, psykoottisia ja osa oireili aggressiivisesti sekä osa 
lapsista ja nuorista kärsi tunneköyhyydestä. Häiriöihin johtava kehitys alkaa jo 
ennen kouluikää. Pienten lasten vakaviin, pitkää ja tiivistä hoitoa tarvitseviin 
ongelmiin ei ole tartuttu, kun on kuviteltu, että pienillä lapsilla on vain pieniä 
ongelmia. Kuitenkin vain 40 prosenttia vakavasti häiriintyneistä lapsista ja nuo-
rista saa jonkinlaista hoitoa. Hoitojonot ovat pitkiä sekä sairaaloihin että erilaisiin 
psykoterapioihin. Myös Matti Brummer ja Henrik Enckell toteavat Lasten ja 
nuorten psykoterapian (2006, 7) esipuheessa, että lasten ja nuorten psykoterapian 
tarve on lisääntynyt ja alan koulutuksen tarve kasvanut.  

Nykyisenkaltaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa suositaan yksilöllisyyttä, 
yksilön pärjäämistä ja kilpailua. Jos kokemuksille ei löydy sanallista ilmaisua, 
ihmisen psyyke kuormittuu ja hän alkaa ajan myötä oireilla. Kokemusten sanallis-
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tamiseen liittyvät Freudin ajatukset torjutun paluusta: traumat eivät pysy piilotet-
tuina, vaan ne kumpuavat esiin erilaisina oireina (Suvilehto 2002).  

Yhteiskunnalliset muutokset näkyvät väistämättä myös nuortenkirjallisuudes-
sa. Ullakko toimii tyttökirjallisuudessa pakopaikkana ja tilana, jossa tytöt vapau-
tuvat ilmaisemaan itseään ja toimimaan luovasti. Vintti edustaa myös vihan ja 
aggression tilaa, jopa hulluutta. Naisten ja tyttöjen viha on ollut nuortenkirjalli-
suudessa tabu, siitä ei ole kirjoitettu eikä sitä ole tutkittu viime aikoihin asti pal-
joakaan. Muutos aiempaan saadaan 1990-luvun nuortenromaanissa: nuoret oirei-
levat ja sairastuvat sen sijaan, että kuvattaisiin äidin sairauskertomusta lapsen 
näkökulmasta. ”Tässä suhteessa kirjalliset representaatiot noudattelevat empiirisiä 
havaintoja ja tutkimustuloksia: nuorten mielenterveyden ongelmat ovat lisäänty-
neet hälyttävästi.” (Lappalainen 2003, 58–59, 65.) Kun lapsi ja nuori lukee ikä-
ryhmälleen suunnatusta kaunokirjallisuudesta kuvauksia vanhempien parisuhde-
ongelmista, päihde- ja huumeongelmista, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja 
korostuneesta seksuaalisuudesta, hän pakostakin joutuu sulattamaan lukemaansa, 
näkemäänsä ja kokemaansa.  

Miksi me sitten kirjoittaisimme? Freudin mukaan niin kirjallisuus kuin päi-
väunelmointikin ovat varhaisemman leikkimisen jatkoa ja korviketta (Freud 2005, 
26). Kirjallisuus ja kirjoittaminen ovat siis jo sellaisinaan tärkeitä ihmisen henki-
selle hyvinvoinnille.  

2.1.5 Lapsen kehitys psykoanalyysin näkökulmasta 

Psykoanalyyttisen kehityspsykologian teoria perustuu kolmeen laajempaan koko-
naisuuteen. Näitä ovat aikuisanalyysien lapsuutta käsittelevät rekonstruktiot, lap-
sianalyysit sekä vauva- ja pikkulapsi-ikäisten ja heidän äiti-lapsisuhteensa ha-
vainnointi (Jokipaltio 1986, 15).  

Jo raskausaika on merkittävä. Lapsella on syntymästään biologisia ja mentaa-
leja tarpeita sekä kyky reagoida refleksien avulla. Vastasyntyneen oletetaan ole-
van eriytymättömässä alkutilassa, josta persoonallisuuden eri struktuurit id, ego ja 
superego vähitellen muodostuvat. Melanie Kleinin koulukunta kuitenkin olettaa, 
että lapsella on syntymästään lähtien riittävästi minää kokemaan ahdistusta ja 
käyttämään puolustusmekanismeja. Hän kykenee myös muodostamaan alkeellisia 
objektisuhteita fantasioissa ja todellisuudessa. Psykoanalyyttisessa teoriassa viet-
tienergiaa nimitetään libidoksi (seksuaalivietti, myös kiintymysvoima) ja aggres-
sioksi (tästä enemmän Brummer 2005b). Eri kehitysvaiheet onkin nimetty libido-
kehityksen mukaan. (Jokipaltio 1986, 16, Airas 2005, 11–16, Brummer 2005, 29.) 
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Oraalinen kehitysvaihe (0–18 kk) 

Lapsi saa pääasiallisen viettityydytyksensä suun ja sen ympäristön alueella ime-
misen ja nielemisen myötä. Lapsi myös sylkee pois ja hampaiden puhkeamisen 
myötä puree. Osa viettityydytystä tulee lämpö- ja kosketusaistimuksina ihon kaut-
ta. Varhainen minä täyttyy syömisen tai syödyksi tulemisen fantasioista, ja vaihet-
ta leimaavat kannibalismi ja konkreettisen sisään ottamisen halut ja fantasiat. 
Lapsen kehityksessä on tärkeää seurata ja yrittää saada käsitys siitä, miten hänen 
minänsä (ego), kokemuksensa itsestään (self) ja suhteensa toisiin ihmisiin ja ob-
jekteihin (objekti voi olla myös eläin tai esine, johon liitetään tunteita) kehittyvät. 
Tämän vaiheen objektiton taso kestää noin 2–3 ensimmäistä kuukautta. Tällä 
tasolla ei vielä puhuta objektisuhteesta, koska kyky erottaa itse (self) ja objekti ei 
ole vielä kehittynyt. Margaret Mahlerin mukaan 3–4 viikon ikä on kriittinen, kos-
ka silloin lapsen ”autistinen kuori” alkaa rakoilla. Ilman äidin apua lapsi ei voi 
suojautua liiallisilta ärsykkeiltä. (Jokipaltio 1986, 16–17, Airas 2005, 14–17, 20–
21, Brummer 2005, 30.) 

Osaobjektitaso (2-3 kk–6-8 kk) on Rene Spitzin havaintojen mukaan aika, 
jolloin lapsi on saavuttamassa uuden kypsyystason. Se on erityisen herkkä ja 
kriittinen aika. Yksi merkki tason saavuttamisesta on hymy, ja noin 6 kuukauden 
iässä lapsi erottaa vieraat kasvot äidin kasvoista. Anna Freud nimittää tätä tasoa 
tarpeentyydytystasoksi. Lapsen oletetaan kokevan fyysisesti ja psyykkisesti hy-
vältä tuntuvan itseen kuuluvana ja pahalta tuntuvan ei-itseen, ulkomaailmaan, 
kuuluvana. (Jokipaltio 1986, 17, Airas 2005, 15–16.) 

Mahler nimittää 2-3–10 kuukauden aikaa symbioottiseksi vaiheeksi, jona ai-
kana lapsessa herää aavistus tarpeen tuottavasta osaobjektista. Symbioosin koho-
kohta eli illuusio omnipotentista yhteensulautumisesta on 4–5 kuukauden iässä. 
Tämän jälkeen alkaa symbioosista irtautuminen. Mahler korostaa lämpimän ja 
turvallisen symbioosin merkitystä. Tällainen symbioosi on paras varhaisen identi-
teettitunteen lähde. Äidin hoidon kautta lapsi oppii tuntemaan aktiivisesti ja pas-
siivisesti ruumiinsa. Itsen kehitys etenee ruumiin tuntemuksen (bodyselfin) kautta. 
(Jokipaltio 1986, 17–18, Airas 2005, 17.) Melanie Kleinin mukaan lapsen ensim-
mäinen osaobjekti on rinta, ja se jakautuu lapsen mielessä joko hyväksi, idealisoi-
duksi tai pahaksi, vainoavaksi (Jokipaltio 1986, 18). 

Kokonaisobjektitasoon (6–8 kk:sta eteenpäin) kuuluu, että tähän asti objekti 
on ollut tyydytyksen tuoja. Tämä merkitys jatkuu lapsessa edelleen, mutta mu-
kaan tulee kehittyvän minän muita tarpeita, jotka johtavat uudenlaisiin objektisuh-
teisiin. Spitzin mukaan niin kutsuttu 6–8 kuukauden ahdistus on ohimenevä ja 
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kehitystä edistävä. Klein puhuu 6–12 kuukauden välisenä aikana ilmenevästä 
depressiivisestä positiosta. Lapsi kokee tällöin äidin koko-objektina: vaihtelevasti 
hyvänä tai pahana, läsnä- tai poissaolevana. (Jokipaltio 1986, 18, Airas 2005, 18–
19.) Itsensä lapsi kokee toisaalta omnipotenttina ja erillisenä, toisaalta avuttomana 
ja riippuvaisena. Vähitellen hän sekä rakastaa että vihaa samaa henkilöä, ja ambi-
valenssi johtaa ahdistukseen. Mahlerin mukaan separaatioon ja individuaatioon 
pyrkiminen on normaalilla lapsella myötäsyntyistä. Tämän separaatio-
individuaatioprosessin kaksi ensimmäistä osavaihetta tapahtuvat oraalivaiheen 
aikana. Mahlerin mukaan lapsen tulee kokea itsensä erilliseksi objektiksi noin 16–
18 kuukauden ikään mennessä. (Jokipaltio 1986, 18–19, Airas 2005, 18–19.) 

Winnicottin mielestä sisäisen ja ulkoisen todellisuuden kokemisen lisäksi on 
olemassa välimaasto, jossa sisäinen ja ulkoinen voidaan yhdistää keskenään ja 
pitää ne samalla kuitenkin erillisinä. Tämä tapahtuu leikissä ja fantasioissa. Ennen 
kuin lapsi voi erottaa sisäisen ja ulkoisen realiteetin, hän on välimaastossa eli 
illuusioiden maailmassa. Äiti tarjoaa lapselle illuusion tilaisuuden ja sitten asteit-
tain auttaa häntä luopumaan illuusioista. Tapa, millä lapsi vierotetaan rinnasta tai 
tuttipullosta, on tärkeä vaihe illuusioista luopumisessa. Niin kutsuttu transitionaa-
liobjekti on apuna tässä tapahtumassa. Kun mielikuva äidistä on sisäistynyt, tämä 
ylimeno-objekti menettää merkityksensä. (Jokipaltio 1986, 19, Airas 2005, 19–20.) 
Kokemus omasta itsestä kehittyy asteittain oman ruumiin tuntemuksen kautta. 
Niin libidinaariset kuin aggressiiviset impulssit kohdistuvat sekä objektiin että 
itseen. Vaikka isä osallistuisi lapsen hoitoon, sekin ilmeisesti sulautuu äiti-lapsi-
suhteeseen lapsen kokemuksessa. Äidillä kun on vankka biologis-psykologinen 
raskauden ja imetyksen kehittämä side. (Jokipaltio 1986, 19.) Persoonallisuuteen 
jää ensimmäisestä kehitysvaiheesta Erik H. Eriksonin mukaan perusluottamus tai 
epäluottamus itseen ja toisiin (Airas 2005, 21). 

Anaalivaihe (16–36 kk)  

Isän osallistuminen tässä vaiheessa lapsen hoitoon vähentää äidin ja lapsen välisiä 
ristiriitoja. Pääasialliset tyydytykset liittyvät ulostamiseen ja peräaukon seutuun. 
Ulos työntäminen ja pidättäminen saattavat aiheuttaa ristiriidan. Ilmenee kiukkua 
ja sen seurauksena anaali- tai oraali-sadistista käyttäytymistä. Lihaskontrollin 
lisääntyminen johtaa kykyyn liikkua, josta seuraa ympäristön tutkiminen ja val-
loitus. Myös puhe alkaa kehittyä: kieli on välttämätön sekundääriprosessi ajatte-
lulle. Tämä on aktiivinen vaihe. Lapsi törmää jatkuvasti yhteen todellisuuden 
kanssa omnipotenttien fantasioidensa vuoksi. Impulssiensa kontrollointiin lapsi 
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tarvitsee apua, jolloin vanhempien asettamat rajat ja normit antavat turvallisuutta. 
Suolen ja rakon kontrollin oppiminen on myös helpompaa, jos rakkausobjekti 
auttaa ja iloitsee onnistumisesta. Kontrollikyky on suuri edistysaskel minän kehi-
tyksessä ja voimistaa identiteettitunnetta. Spitzin mukaan 18 kuukauden ikä on 
yksi kolmesta tärkeästä uudelleen organisoitumisvaiheesta: lapsi oppi sanomaan 
ei ja on kypsä uhmaikään. Separaatio-individuaatioprosessin 3. vaiheen lähesty-
minen (16–18 kk–24 kk) on Mahlerin mukaan itsetunnolle yksi vaikeimmista 
vaiheista, koska realiteettitajun lisääntyessä illuusio omasta omnipotenssista vä-
henee. Lapsi tarvitsee edelleen äidin huomiota, vaikka onkin itsenäisempi. Ero 
herättää aggressiota ja objektin menettämisen pelkoa. On myös merkkejä kastraa-
tiopelosta. Nukkumisvaikeudet ovat tässä iässä yleisiä. (Jokipaltio 1986, 20–21, 
Airas 2005, 21–27.) Eriksonin mukaan tästä kehitysvaiheesta jää persoonallisuu-
den piirteeksi tunne itsenäisyydestä tai tunne häpeästä ja epäilyksestä (Airas 2005, 
24). Kolmesta ensimmäisestä vuodesta emme yleensä muista mitään (infantiili 
amnesia), mutta varhaislapsuuden kokemukset vaikuttavat meihin tiedostamatto-
masti, sillä ne ovat tallessa implisiittisessä muistissa. Näitä varhaisvaiheen joh-
dannaisia on löydettävissä aikuisen persoonallisuudesta ja hänen suhteistaan mui-
hin. (Airas 2005, 27.) 

Fallisnarsistinen vaihe eli varhainen genitaalivaihe (3–5-vuotta) 

Freudin mukaan falliseksi nimetyssä kehitysvaiheessa pojat mahtailevat ja saavat 
tyydytystä peniksestään ja tyttöjen mielenkiinto kohdistuu penikseen klitoriksen 
lisäksi. Molemmilla on tässä vaiheessa halu tunkeutua ja omistaa. Oma seksuaali-
identiteetti vahvistuu. Lapset ovat uteliaita oman, toisten lasten ja eläinten ruu-
miin sekä vanhempien yhteiselämän suhteen. Seksuaalisen uteliaisuuden myötä 
yleinen tiedonhalu ja realiteettitaju kasvavat. Jos lapsen kysymyksiä vähätellään, 
hän tuntee itsensä torjutuksi, tulee ujoksi ja menettää kiinnostuksensa ulkomaail-
man asioihin. Tämä saattaa myöhemmin johtaa oppimisvaikeuksiin. Nolaaminen 
ja mitätöinti haavoittavat lasta. Hän haluaa kontrolloida ja määrätä, ja kompro-
missit ovat vaikeita, esimerkiksi pukemisessa. Pojilla penis edustaa kasvavaa 
maskuliinisuutta. Peniksen pienuuden toteaminen, menettämisen pelko ja joskus 
halu olla tyttö ovat tämän vaiheen kastraatiopelon ilmaisuja. Tytöillä ilmenee 
peniskateutta ja kilpailua poikien kanssa, heidän kastroimistoiveita ja moittimista. 
Kun isän osuus hedelmöitymisessä alkaa selvitä, muodostuu maskuliinisuuden ja 
feminiinisyyden malli. Tässä vaiheessa lapsen on vielä vaikea erottaa, mikä on 
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fantasiaa ja mikä totta. Myös ajatuksen ja teon välinen ero on epäselvä. (Jokipal-
tio 1986, 22–23, Brummer 2005, 30–39.)  

Oidipaalinen kehitysvaihe (noin 3–6-vuotta) 

Positiivinen oidipuskompleksi tarkoittaa rakkautta vastakkaista sukupuolta ole-
vaan vanhempaan, josta seuraa toive toisen vanhemman kuolemasta tai muuten 
syrjäyttämisestä. Negatiivisella oidipaalisella asetelmalla tarkoitetaan – ei huonoa 
vaan – vastakkaista eli rakkautta omaa sukupuolta olevaan vanhempaan. Toinen 
siis koetaan viholliseksi ja kilpailijaksi. Nämä molemmat tapahtuvat primaaripro-
sessin tasolla, ja toivetta vanhemman kuolemasta seuraa rangaistuksen pelko. 
Onnistunut oidipaalivaihe näkyy myöhemmin aloitekykynä, rohkeutena ja kyvys-
sä kilpailla, rakastaa ja vihata ilman pelkoa. Keskeneräiseksi jääneestä oidipaali-
vaiheen työstämisestä seuraa voimakas syyllisyydentunto, häpeä ja kykenemät-
tömyys ottaa riskejä. Oidipaalivaihe kertautuu eri yhteyksissä, normaalisti nuo-
ruusiässä, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Jos oidipaalivaihetta ei ole työstetty 
loppuun asti, se näkyy keskeisesti neuroottisissa häiriöissä. (Jokipaltio 1986, 23, 
Brummer 2005, 34–39.) 

Latenssivaihe (6–12-vuotta) 

Latenssivaihe (6–12-vuotta) on psyykkisen kasvun aikaa: minä voimistuu, mikä 
ilmenee voimakkaan defenssisysteemin kehittymisenä. Defenssit eivät ole mis-
sään muussa kehitysvaiheessa niin voimakkaat kuin latenssissa. Terve latenssi-
ikäinen harrastaa moninaisia aktiviteetteja, erilaista keräilyä ja liikunnallisia pele-
jä. Hän osaa muodostaa abstrakteja käsitteitä. Vanhempien rinnalle tulee uusia 
objektisuhteita, ja kaverit tulevat tärkeiksi. Lapsi haluaa pärjätä, osata ja olla itse-
näinen. Peppi Pitkätossu on hyvä esimerkki tämän ikäisille mieluisasta kirjalli-
suudesta, sillä päähenkilö pärjää itsenäisenä ja omaleimaisena aikuisten maail-
massa. Myös Aku Ankan veljenpojat Tupu, Hupu ja Lupu ovat malliesimerkki 
latenssi-ikäisistä. Varhaislatenssissa superego on ankara ja koetaan vieraaksi. 
Lapsi heilahtelee tottelevaisuuden ja tottelemattomuuden välissä. Luopuessaan 
vanhemmistaan seksuaaliobjekteina lapsi käyttää apunaan fantasiaa. Hän voi 
kuvitella omistavansa näkymättömän kaverin, olevansa kaksonen tai kasvattilapsi, 
jonka oikeat vanhemmat ovat kuninkaallisia. Eläimet tulevat tärkeiksi: ne ovat 
uskottuja ja rakastettuja, niille voi purkaa omia tunteitaan. Kaverit valitaan vielä 
pikemminkin narsististen näkökohtien kuin objektikiintymysten mukaan. Lapsi ei 
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kestä kritiikkiä eikä omaa syyllisyydentunnettaan. Loppupuolella latenssia kon-
flikteja on vähemmän. (Jokipaltio 1986, 26–27, Brummer 2005, 40–43.)  

Nuoruusikä (12–19-vuotta) 

Puberteetti tarkoittaa seksuaalisen kypsymisen fysiologista puolta ja adolesenssi 
psykologisia kehitysprosesseja. Viettipaine lisääntyy, preoidipaaliset ja oidipaali-
set vietti-impulssit nousevat jälleen pinnalle, jolloin latenssissa saavutettu tasa-
paino järkkyy. Yliminä kehittyy sallivammaksi, kun arkaainen jyrkkyys väistyy. 
Jos nuori ei pääse tässä kehitysvaiheessa riittävästi irti vanhemmistaan, voi riip-
puvuus jatkua koko elämän ja olla este ihmissuhteille. Nuoruusikä muovaa sekä 
mennyttä lapsuutta että tulevaa aikuisuutta. Nuoruudessa onnistunut kriisien läpi-
käyminen mahdollistaa kasvamiseen. Jos nuoruusiän kehitystehtävät eivät toteudu, 
persoonallisuus ei kehity aikuisenakaan vaan jää nuoruuden juuttumiin. (Jokipal-
tio 1986, 27–28, Impiö 2005, 44–67.)  

2.2 Lasten- ja nuortenkirjallisuus 

Kuvio 6. Lasten- ja nuortenkirjallisuutta tutkitaan monenlaisten silmälasien lävitse, ja 
psykoanalyyttinen lukutapa on yksi näkökulma avata lapsille suunnattuja teoksia sekä 
lasten itsensä kirjoittamia kirjoituksia. Kuvan piirsi Ukri Suvilehto. 

2.2.1 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimus 

Lasten ja nuorten kirjallisuutta on Suomessa tutkittu vähän, mutta 2000-luvulle 
tultaessa tilanne on muuttunut. Tutkimus on ollut Suomessa pitkään perusluon-
teeltaan pedagogisiin ominaispiirteisiin keskittyvää ja pääasiassa kasvatustieteili-
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jöiden tekemää. Päivi Heikkilä-Halttusen väitöskirja suomalaisen lasten- ja nuor-
tenkirjallisuuden institutionalisoitumisesta ja kanonisoitumisesta 1940–50-luvulla 
(2000) oli vasta kolmas suoranaisesti kotimaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta 
käsittelevä kirjallisuustieteellinen väitös Suomessa. Kaksi aiempaa olivat Kaarina 
Laurentin väitös Zacharias Topeliuksesta saturunoilijana vuodelta 1947 ja Riitta 
Kuivasmäen väitös 1800-luvun suomalaisesta lasten- ja nuortenkirjallisuudesta 
vuodelta 1991 (Heikkilä-Halttunen 2001, 12). Mirva Saukkola (2001) väitteli 
vuonna 2001 brittiläisen lastenkirjallisuuden kulta-ajan piirteistä suomalaisessa 
1950-luvun lasten fantasiakirjallisuudessa. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutki-
mus otti edistyaskeleen, kun Åbo Akademin lastenkirjallisuuden ChilPA-
tutkijakoulun tutkijoiden Janina Orlovin (2005) ja Maria Österlundin (2006) väi-
töskirjat ilmestyivät. Orlov tutki Puskinin satua tsaari Saltanista, Österlundin 
aiheena oli sukupuolirajojen rikkominen ruotsalaisessa nuortenkirjallisuudessa 
1980-luvulla. Kaisu Rättyä tutki väitöskirjassaan (2007) Hannele Huovin nuorten-
romaanien tematiikkaa ja kerrontaa 1980- ja 1990-luvulla. 

Nuorisokirjallisuuden alan akateemisen tutkimuksen vähäisyyttä paikkaa-
maan perustettiin Nuorisokirjallisuuden tutkijaverkosto toukokuussa 2000 aluksi 
kolmeksi vuodeksi. Tavoitteena oli kehittää lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutki-
musta, vahvistaa tieteellistä yhteistyötä sekä edistää eri yliopistojen tutkijoiden 
välisiä yhteyksiä, tiedonkulkua ja toimia keskustelufoorumina (Rättyä 2000, 7). 
Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin järjestämässä seminaarissa Tampereella 
huhtikuussa 2000 kriitikko Paula Havaste herätti keskustelua suomalaisen lasten 
ja nuorten kirjan julkisuuskuvan muutoksesta. Vielä 1980-luvulla lasten- ja nuor-
tenkirjoja arvosteltiin valtalehdissä vähintään kerran kuukaudessa. Laman vaiku-
tuksesta 1990-luvulla nuortenkirjallisuuden näkyvyys lehdistä katosi, mutta 2000-
luvulle tultaessa tilanne oli jälleen parempi. (Raussi 2000, 14.) 

2000-luvulla ovat nousseet ajankohtaisiksi lasten ja nuorten lukuhalun edis-
täminen ja sen myötä erilaiset kampanjat. Yksi suosittu aktivaation muoto löytyi 
kirjallisuuden läänintaiteilijana vaikuttaneen Marja-Leena Mäkelän (1999) kehit-
telemästä kirjavinkkauksesta, jolloin aikuinen välittää lapsille elämyksellistä suh-
detta kirjoihin ja lukemiseen. 

Toinen suosittu muoto on psykologi Monika Riihelän kehittelemä saduttami-
nen, jonka ideana on parantaa lapsen asemaa lisäämällä heidän osallistumis-, 
aloitteenteko- ja kuulluksi tulemisen mahdollisuuksiaan. Saduttamisessa vietetään 
yhteistä tarina-aikaa kuin Winnicottin potentiaalitilan tyyppisessä mielikuvitus-
maastossa. Riihelä (2004, 189) ilmaisee tämän siten, että ”saduttaja ja kertoja 
asettuvat hetkeksi samalle aaltopituudelle ikiaikaisten sadunkertojien tavoin sol-
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juvan tarinan vietäviksi mielikuvituksen ja toden rajamaille”. Liisa Karlssonin 
(2001) väitöskirjassa esitellään sadutusmenetelmää ja verkostotyön tuloksia Ku-
perkeikka-projektissa. Sadutusmenetelmässä lapset saavat kertoa omia tarinoitaan, 
joita aikuiset kuuntelevat ja kirjoittavat muistiin niin kuin lapsi on sanonut. Näin 
aikuiset antavat puheenvuoron lapsille. Etenkin arat, vilkkaat ja erityistilanteessa 
olevat lapset näyttivät hyötyvän sadutusmenetelmästä: lapset saivat osakseen 
positiivista huomiota. Tarinat toimivat myös aggressioiden purkautumiskanavina. 
Stakesin (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) Satukeikka-
hankkeessa vuosina 1995–1997 saduttamalla kerätyt lasten itsensä kertomat tari-
nat sisälsivät virikkeitä todellisesta maailmasta ja mielikuvituksesta. Niissä näkyi 
muun muassa lapsille suunnattuja tuttuja viihdeteollisuuden tuotteita, esimerkiksi 
Prätkähiiret. (Paju 2004, 202–204.) Kiinnostavaa jatkoa sadutuksesta yli kulttuu-
rirajojen löytyy teoksesta Sinun, minun, meidän mango (Karlsson 2001, Karlsson, 
Levamo & Siukonen 2006), jossa välitetään kokemuksia sadutuksesta Bangla-
deshissa, Sambiassa ja maahanmuuttajien parissa sekä sadutuksen käytöstä kriisi-
työssä, esimerkiksi tsunamin yhteydessä (Nordling & Syrjälä 2006, 45). Mene-
telmää voidaan soveltaa myös esimerkiksi vanhusten ja maahanmuuttajien parissa 
silloin, kun halutaan muokata ajatuksia ja kokemuksia tarinoiksi. 

Lasten kertomia tarinoita on tutkinut myös kirjallisuudentutkija Susan Engel 
(1995) teoksessaan The Stories Children Tell – making Sense of the Narratives of 
Childhood. Hän on vakuuttunut siitä, että oppiakseen tuntemaan lasta aikuisen on 
kuunneltava lapsen tarinoita ja kannustettava heitä kertomaan yhä lisää. Tarinoilla 
on läpitunkeva voima lasten elämässä ja kielessä: tätä ilmiötä kuuntelemalla ja 
tutkimalla saadaan ymmärrystä muun muassa siitä, mitä lapset ajattelevat ja miten 
heidän mielensä rakentuu. Engel toteaakin, että nykyisin etenkin kehityspsykolo-
git ovat kiinnostuneita lasten tarinoista. Ja syykin on selkeä: tarinat ovat lap-
suusajalle erityisen tärkeitä siksi, että tarinoiden kautta rakennamme minuuttam-
me. Tarinan kautta lapsi voi myös sulattaa mielessään esimerkiksi ohjelmia, joita 
hän näkee televisiosta tai asioista, joita hän kuulee aikuisten keskusteluissa. Tär-
keää kritiikkiä Engel osoittaa kouluille, joiden opetus ei huomioi tarpeeksi lapsen 
omia, kotoa opittuja narratiiveja, vaan pyrkii yhtenäistämään ja tasapäistämään 
oppilaan ilmaisutapoja. Näin kirjoituksista tulee helposti yllätyksettömiä ja pelk-
kään oikeakielisyyteen pyrkiviä tekstejä. Engelin mielestä esimerkiksi lasten kir-
joittamat väkivaltaiset tarinat pitäisi kouluissa hyväksyä, sillä lapsi käsittelee 
näkemäänsä ja kokemaansa kirjoittamisen avulla. Opettaja voi keskustella lapsen 
kanssa tarinasta, ja he voivat yhdessä löytää tarinan sisältämän väkivallan käsitte-
lytapoja sekä myös esteettisesti tyydyttäviä ratkaisuja. Engel toteaa, että on useita 
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tapoja tarkastella lapsen kirjoittamia tarinoita: mitä tarina kertoo kehityspsykolo-
giasta, mitä tarina kertoo lapsen todellisuudesta, ja millaista kerronnallista raken-
netta lapsi käyttää. Vähemmälle huomiolle on jäänyt lapsen kirjoittaman tarinan 
tyylin ja estetiikan tarkastelu, jolloin kiinnostutaan lapsen ajattelun ja tunteiden 
syvyydestä, omaperäisyydestä ja älykkyydestä. (Engel 1995, viii-ix, 174–175, 
207–209.) 

Muutenkin 2000-luvun puolella aiheeseen liittyvä tutkimus näyttää Onni-
manni-lehtien (vuosikerrat 2000–2007) mukaan vilkastuneen. Esimerkkinä vuon-
na 2005 ilmestyi Maaria Päivisen kokoama moniste Opinnäytteitä lasten ja nuor-
tenkirjallisuudesta, joka sisältää luettelon suomalaisista lasten- ja nuortenkirjalli-
suuden opinnäytetöistä vuosilta 2003–2005. Mukana on lähes 160 työtä, ja se on 
jatkoa vuonna 2002 laaditulle luettelolle opinnäytteitä vuosilta 1995–2002  
(Nordling & Syrjälä 2006, 45). 

Nuortenromaani on muuttunut, ja etenkin 2000-luvun taitteesta lähtien tutki-
jat ovat tarkastelleet muutoksia niin suomalaisella kuin kansainvälisellä kentällä. 
Kirjallisuuden professorin Maria Nikolajevan teos From mythic to linear (2000 ks. 
myös 2005), Robyn McCallumin Ideologies of Identity in Adolescent Fiction: The 
Dialogic Construction of Subjectivity (1999) ja Roberta Seelinger Tritesin Distur-
bing the Universe: Power and repression in Adolescent Literature (2000) teokset 
tarkastelevat nuortenromaania erilaisista teoreettisista viitekehyksistä, kuten Mi-
hail Bahtinin tai Jacques Lacanin teorioiden pohjalta. Tritesin tutkimuksen koh-
teena on valta ja se, miten vallankäyttöä käsitellään amerikkalaisessa nuortenro-
maanissa. Hänen mukaansa tärkeintä nuortenromaanissa ei olekaan kasvu ja sen 
kuvaus vaan valtasuhteet, joita Trites tarkastelee muun muassa institutionaalisen 
diskurssin, auktoriteetin, seksin ja vallan suhteen sekä kuoleman kautta. Vallan 
ilmeneminen voidaan esittää sitä kautta, kenellä on tiedollinen ja seksuaalisuuden 
valta. Jälkimmäistä mitataan raiskauksen, impotenssin, raskauden ja sen keskeyt-
tämisen aiheissa. Tritesin mukaan valtasuhteita voidaan pitää erottavana tekijänä 
pyrittäessä erottamaan lasten- ja nuortenkirjallisuus toisistaan. Lastenkirjallisuu-
dessa vahvistetaan lapsen omaa käsitystä itsestä ja omasta voimasta. Nuortenkir-
jallisuudessa nuori oppii neuvottelemalla muiden kanssa omasta asemastaan, ja 
hän saa näin käsityksen itsestään vuorovaikutuksessa muiden kanssa. McCallum 
puolestaan esittelee questin, joka tarkoittaa – ei pelkästään ideaa Graalin maljan 
etsinnästä – matkaa itseen. Teokset antavat työkaluja nuorisokirjallisuuden tutki-
mukseen niin kirjallisuusteoreettisia kuin filosofisia lähestymistapoja soveltamal-
la, ja samalla avataan uusia ideoita siitä, mikä on nuorisokirjallisuuden olemus. 
(Rättyä 2002, 37–38.)  
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Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historiaa linjataan 1800-luvun 
alusta 2000-luvulle Liisi Huhtalan, Karl Grünnin, Ismo Loivamaan ja Maria Lau-
kan (2003) toimittamassa teoksessa Pieni suuri maailma. Suomalaisen lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden historia. Liisi Huhtala toteaa, että kotimainen lasten- ja 
nuortenkirjallisuus on kehittynyt tiiviissä yhteydessä käännöskirjallisuuden kans-
sa ja kytkeytyy yhteiskunnan ja kulttuurin modernisoitumiseen. Ikään kuin jatko-
teoksena ilmestyi seuraavana vuonna Liisi Huhtalan ja Katariina Juntusen (2004) 
toimittama perusteos Ilosaarten seutuvilta: lasten- ja nuortenkirjallisuuden histo-
riaa ja tutkimusta, jossa käydään lävitse lastenkirjallisuuden historiaa, eri lajeja 
sekä Suomen lastenkirjallisuuden vaiheita 1900-luvulla. 

Lasten- ja nuortenkirjailijat puolestaan kertovat Päivi Heikkilä-Halttusen 
(2004) toimittamassa teoksessa Matka mielikuvitukseen: lasten- ja nuortenkirjai-
lijat kertovat teostensa taustoja, kuinka heistä tuli kirjailijoita. Lasten- ja nuor-
tenkirjailijoiden koulutus- ja ammattikirjo on monipuolistunut reilun 50 vuoden 
takaisesta, jolloin valtaosa kirjoittajista toimi päätyökseen opettajana. Nykyisin 
useat ovat opiskelleet yliopistossa kirjallisuutta (Heikkilä-Halttunen 2004b, 21). 
Silmäyksiä nuoruuden ja nuorison syntymiseen 1950-luvulla ja nuoruuden vuosi-
sataan tehdään Sinikka Aapolan ja Mervi Kaarnisen (2003) toimittamassa teok-
sessa Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuorison historia. 

Lastenkirjallisuuden tutkimuksessa psykoanalyyttisen kritiikin lähestymista-
vat ja painotusalueet ovat vaihdelleet. Carl Gustav Jungin keinoin esimerkiksi 
Tove Janssonin muumeja on tutkittu Müller-Nienstedtin (1997) teoksessa Farvel 
till Mumindalen. Lena Kåreland (1999, 49) puolestaan tekee psykoanalyyttisessa 
tulkinnassaan vertailua Janssonin muumimaailman ja Lewis Carrollin Liisan seik-
kailut ihmemaassa maisemien välillä. Molemmista löytyy surrealismin, unen ja 
painajaisen tunnelmia, jolloin maisema voi esittää symbolisella kielellä mielen-
maisemaa. Bettina L. Knappin (2003) teoksessa French fairytales: a Jungian 
approach analysoidaan jungilaisesta näkökulmasta 14 ranskalaista satua 1200–
1900-luvuilta. Torsten Rönnerstrand (1992) avaa näkymiä lasten- ja nuortenkirjal-
lisuuteen jungilaisen analyysin kautta Maria Nikolajevan teoksessa Modern Litte-
raturteori och Metod i Barnlitteraturforskningen. Elisabeth Roudinescon (2000) 
teos Miksi psykoanalyysia yhä tarvitaan puolestaan tekee kriittistä katsausta psy-
koanalyysin vaiheisiin. Hänen mukaan freudilaisuus yhdistää tietyssä mielessä 
kaikki virtaukset, joiden kliininen menetelmä perustuu puheen avulla tapahtuvaan 
hoitoon (esimerkiksi psykoanalyysiin) ja joiden teoria sisältää jossain muodossa 
seksuaalisuuden, tiedostamattoman ja transferenssin käsitteet. (Roudinesco 2000, 
122.) Psykoanalyyttinen kritiikki yhdistetään kuitenkin ennen kaikkea Sigmund 
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Freudiin. Freudilainen tulkintatapa on kiinnostunut tekstiin sisältyvistä psykosek-
suaalisen kehityksen ilmentymistä; kätketyistä haluista ja toiveista, jotka tukahdu-
tetaan sosiaalisen kontrollin sanktioiden pelossa. Freudilaista tulkintaa voidaan 
tehdä esimerkiksi John Ronald Reuel Tolkienin Hobitit-fantasiaromaanista. (Suvi-
lehto 2002, 17–18.)  

Kai Mikkonen (1996) tarkastelee sarjakuvaa psykoanalyysin viitekehyksestä. 
Hän ottaa esille Serge Tisseronin ajatuksen siitä, miten heterogeeninen sarjakuva 
on esitysmuodoltaan lähellä tiedostamatonta, muistia ja primaariprosesseja. Toi-
saalta Tisseronin analyysia on usein kritisoitu Freudin soveltamisesta turhan suo-
raan, jolloin esimerkeistä löytyvät aina haetut psykoanalyysin määrittämät kon-
fliktitilanteet, traumat ja primaariprosessit. Mikkonen vertaa kuvan ja sanan suh-
detta sarjakuvassa psykoanalyyttiseen tapaan ymmärtää kuvan ja sanan kytkentöjä 
toisiinsa. Kuvalla ja sanalla on tiedostamattoman ja tietoisen vuorovaikutuksessa 
kyky keskeyttää, selittää ja ohjata toisiaan. Analyytikko kääntää havaitsemiaan 
merkkejä toisiksi merkeiksi selittävän koodin avulla siinä, missä sarjakuvan lukija 
kääntää kuvaa ja sanaa toisikseen ja tuo niitä yhteen kertomuksen koodien avulla. 
(Mikkonen 1996, 108–109, 113.) Kiintoisa on myös Mikkosen ajatus psykoana-
lyysin ja sarjakuvan yhteydestä Jacques Tardin sarjakuvassa 120, rue de la Gare, 
jolloin analyysissa sarjakuvan salapoliisin voidaan nähdä vertautuvan analyytik-
koon, koska molemmat kaivavat esiin arvoitusta.  

Arkkityyppi-, psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus ja myyttikritiikki 
ovat kaunokirjallisuuden lähestymistapoja. Fantasia nähdään nykyisin vastineena 
myyteille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fantasian kirjoittamisen motiivi 
poikkeaa muusta kirjallisuudesta. Lapsen veto fantasiaan selittyisi siten, että hän 
reagoi fantasiaan kuten alkuperäisasukas myyttiin: fantasiasta luemme itseämme. 

2.2.2 Kehityskertomuksia ja perheongelmia 

Yhteiskunnan muuttuminen näkyy sekä lapsille ja nuorille suunnatussa kirjalli-
suudessa että heidän kirjoittamissaan tarinoissa. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat 
kuin sisaruspari, jonka kanssa lapsi ja nuori askaroi. Kuvaukset vajaaperheistä ja 
monimutkaisista uusioperhesuhteista löytyvät niin lasten kirjoittamista tarinoista 
kuin heille suunnatusta kirjallisuudestakin. Vajaaperheisyys onkin ollut ominaista 
suomalaiselle nuortenkirjallisuudelle lähes koko sen historian ajan. 1980-luvun 
kirjallisuudessa alkoi linja, jossa katsottiin kriittisesti perhe-elämän pinnanalaisia 
ilmiöitä. Äidin mielisairautta kuvaavat teokset olivat rinnastettavia kuolleen äidin 
motiivia hyödyntävään kirjallisuuteen, ja aiheesta saatiin osuvia tyttären kasvun 
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kuvauksia ja selviytymistarinoita. Myös parhaan ystävän sairautta kuvaavissa 
teoksissa oli kyse päähenkilön omasta kehitystarinasta. Ystävän sairaus toimi 
katalysaattorina päähenkilön itsenäistymiselle. Vielä 1990-luvun alkupuolella 
ulkonaisesti kovikset tytöt eivät vielä yltäneet teosten päähenkilöiksi, ja heitä 
suosittiin vasta vuosikymmenen lopulla. (Lappalainen 2003, 51–57.)  

Myös tutkimusaineistossa tällainen vanhempien puuttuminen mahdollisti lap-
sen kasvun ja itsenäistymisen, jolloin esimerkiksi vanhempien kuolemaa seurasi 
lapsen selviytymistarina. Myös lastenkirjoille luonteenomainen lasten kriittisyys 
vanhempia ja perheen pinnanalaisia ilmiöitä kohtaan näkyi joissain osassa tutki-
musaineiston kirjoituksia. Aiemmissa nuortenromaaneissa on käsitelty yhtä pää-
ongelmaa, mutta nykynuortenromaania leimaa moniongelmaisuus. Realistisen 
nykynuortenromaanin nuoret ovat kirjallisuudentutkija Maria Österlundin mu-
kaan usein hylättyjä, ja lajin pysyviksi ainesosiksi ovat vakiintuneet poissaolevat 
ja ”luopiomaiset” vanhemmat (Österlund 2003, 131, 138). Lasten- ja nuortenkir-
jojen kerronta ja rakenne ovat muuttuneet: esitystavat ovat monipuolistuneet, 
muotoja on rikottu ja liu'utettu toisiinsa, ja intertekstuaalisuus ja -mediaalisuus 
ovat lisääntyneet. Myös teosten sisältö ja niiden välittämät arvot ovat muuttuneet. 
Kirjallisuudentutkija Markku Ihonen herättääkin kysymyksen siitä, pitääkö kaik-
kea ahdistusta käsitellä lasten- ja nuortenromaaneissa. Nuortenromaanien aihepiiri 
on rankistunut ja kohderyhmä nuorentunut. Toisaalta myös kriitikot esittävät 
nuortenkirjallisuudelle erilaisia vaatimuksia kuin aikuiskirjallisuudelle. Ihonen 
antaa ymmärtää, että nuortenkirjoissa tabuihin kajotaan kriitikkojen vaatimukses-
ta. (Ihonen 2002, 24–26, 33–34.) Karumpi kuvaus ja suhtautuminen arkielämään 
esimerkiksi jengien ja väkivallan teemoissa kuuluu 1970-luvun nuortenromaaniin 
1960-luvun idylliin verrattuna. Maaseudulta muutettiin kaupunkikuvauksiin. 
(Rättyä 2003, 176.) Rankat, yhteiskunnallista todellisuutta peilaavat aiheet, kuten 
huumeet, puuttuivat tutkimukseni aineistosta, mutta esimerkiksi alkoholi niissä 
mainittiin, sekin enemmän ironisessa sävyssä kuin vakavalla huolestuneisuudella. 

Toisaalta kotimainen nuortenkirjallisuus on 1990-luvulta lähtien viihteistynyt 
ja sarjoittunut, mikä sinällään on heijastusta myös yhteiskunnassa ja uutisoinnissa 
tapahtuneesta globaalista viihteistymisestä.  
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Enää ei voida puhua nykytyttökirjan2 päätunnusmerkkeinä kodin kuvaamista, 
perhettä elättävän puolison löytymistä tai oikeutta koulutukseen ja ammatinvalin-
taan. 1900-luvun loppupuolen ja etenkin 2000-luvun alun tyttökirjoissa kapinoi-
daan etenkin yhteiskunnan muodostamaa kuvaa ja median tarjoamaa naismallia 
vastaan. Rättyän mielestä olisi aika tarkastella tyttökirjoja tuoreella tavalla. Uu-
desta nais- ja tyttötutkimuksesta löytyy informaatiota, jota kannattaisi ottaa huo-
mioon luettaessa nykykirjallisuutta. (Rättyä 2005, 16, 23.) Maria Österlundin 
väitöskirjan (2005) aiheena on sukupuolirajojen rikkominen ruotsalaisessa nuor-
tenkirjallisuudessa 1980-luvulla. Monissa nuortenromaaneissa esiintyy ristiinpu-
keutumista, tyttö pukeutuu usein pojaksi. Analyysin apuna käytetään feministisen 
narratologian ja gender-tutkimuksen välineitä. 

                                                        
2 Pohjoismaiden ainut lastenkirjallisuuden professori Boel Westin Tukholman yliopistosta määrittelee 
tyttökirjan seuraavasti: 1) Tyttökirjat ovat pääosin naisten kirjoittamia. 2) Teosten päähenkilöitä ovat 
tytöt ja nuoret naiset. 3) Kirjat kuvaavat kotia, elämää ja maailmaa naisnäkökulmasta. 4) Kirjat on 
kirjoitettu tyttöjä varten. (Rättyä 2005, 16.) ”Tyttökirjallisuuden syntyyn vaikuttivat 1800-luvun 
yhteiskunnalliset muutokset ja naimaikäisyyden siirtyminen 13–15 vuoden iästä 18–19 ikävuoteen.” 
Nuoruuden aika piteni. Tyttökirjoissa naispäähenkilöt nousevat perinteistä patriarkaalista maailman-
kuvaa vastaan, ja vaihtoehtona avioitumiselle on ammattiin siirtyminen. Tyttökirjan muutosta on 
kansainvälisessä tutkimuksessa seurattu etenkin saksalaisella ja ruotsalaisella kielialueella. 1950-luku 
välitti idylliä, turvallisuutta ja iloa sekä mutkattomia perhesuhteita ja sukupuolirooleja. Vielä vapau-
tuneemmalla 1960-luvulla kirjoissa kuvattiin heikompaa sukupuolta ja muiden onnelliseksi tekemistä. 
1970-luvulla syntyi uudenlainen tyttökuvaus. Tyttöjen vapaus tuli tärkeäksi ja muutamassa teoksessa 
rikottiin tabuja. Tyttö ei sopeutunut enää välttämättä kotiin ja avioliittoon, vaan hän alkoi esittää 
vaatimuksia omasta vapaudestaan ja identiteetistään. Tyttö saattoi rikkoa seksitabuja ja nosti esiin 
ammattitoiveita. 1900-luvun loppua kohti mentäessä entistä tärkeämmäksi nousivat itsensä löytäminen 
ja jännitteinenkin äiti–tytär-suhde. Enää ei myöskään pohdittu yksilöä yhteisössä, sillä katse kääntyi 
yksilöön itseensä ja hänen tunteisiinsa, muistoihin ja unelmiin. Psykologinen tyttö- ja nuortenromaani 
esitteli nyt myös neuroottiset nuoret ja uutena kasvuympäristönä laitokset, kuten koulukodit. (Rättyä 
2005, 16–18.) 
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2.3 Sanataide 

Kuvio 7. Sanataide on yksi taiteen perusopetukseen kuuluvista taidelajeista. Siinä 
keskitytään luovaan kirjoittamiseen ja lukemiseen. Tutuiksi tulevat muun muassa 
myyttiset tarinat. Harrastusmuotona se on vuosittain etenevää. Kuvan piirsi Ukri Suvi-
lehto. 

2.3.1 Taiteen perusopetuksen piiriin 

Laki (424/1992) ja asetus (463/92) taiteen perusopetuksesta tulivat voimaan 1. 6. 
1992, ja opetushallitus vahvisti taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman valta-
kunnalliset perusteet vuonna 1995 yhdeksälle taiteenalalle, joiden mukana oli 
myös sanataide (Porma 1998, 7, 17, 24, 2002, 9). Sanataiteen pääsy avustusten ja 
opetuskohtaisen valtionosuuden piiriin vuoden 2008 alusta lähtien oli edistysaskel 
sanataiteen perusopetukselle. Vuonna 1994 perustettu Vantaan sanataidekoulu alkaa 
saada ensimmäisenä Suomessa valtiontukea toimintaansa vuodesta 2008 lähtien. 
Koulua ylläpitää vuonna 1998 perustettu Vantaan sanataidekouluyhdistys ry. Opetuk-
sessa noudatetaan Vantaan kaupungin hyväksymää opetussuunnitelmaa, joka on laa-
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dittu opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. Vantaan kaupunki tukee koulua 
antamalla opetustilat ja toiminta- ja kohdeavustuksia.3  

Taiteen perusopetuslain piiriin kuuluvaa, 3–16-vuotiaille lapsille ja nuorille 
suunnattua sanataiteen perusopetusta annetaan muun muassa kansalaisopistoissa, 
kouluissa, kerhoissa, kirjastoissa, taidekouluissa ja kirjoittajakouluissa. Perusope-
tuksen tavoitteisiin kuuluvat kirjallisuuden tuntemus, kirjallisuuden teorian tietä-
mys ja yksilön kehitystä tukeva kirjoittamisen opetus, jotka luodaan tapauskohtai-
sesti ryhmän tarpeita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Opetuksen soveltaminen eri-
ikäisten lasten ja nuorten vastaanottokyvyn mukaiseksi on koettu ainakin opetuk-
sen alkuvaiheessa ongelmalliseksi. Kirjastonhoitaja Mervi Koski toteaa, että sana-
taiteen opetustuntien valmistelu on luovaa työskentelyä, koska ajantasaisia val-
miita oppikirjoja ei ole. Oppituntien ohjelmat luodaankin kokeillen, kirjallisuutta 
ja kirjallisuustieteen teoriaa apuna käyttäen ja näihin monitaiteisia virikkeitä so-
veltaen. Lopulta kuitenkin kaikki perustuu siihen, että opettaja tartuttaa innostuk-
sen oppilaisiin ja synnyttää näissä elämyksiä, tuntemuksia, ajatuksia ja mielikuvia. 
(Koski 1994, 5–6.) 

Sanataidekoulutus nousi murrokseen 2000-luvulla: uusia sanataidekouluja pe-
rustetaan jatkuvasti ja toiminta laajenee suuren suosion vuoksi. Viimeisin viralli-
nen tilasto taiteen perusopetuksen osalta on Ismo Pornan (2002) Taiteen perusopetuk-
sen vuosikirja 2002. Sen mukaan sanataidetta opetettiin tuolloin Suomessa 18 kun-
nassa. Varsinaisen sanataidekoulun nimellä kulkevia kouluja on Vantaan lisäksi Ke-
ravan sanataidekoulu, Hämeenlinnan kirjaston kirjoittajakoulu ja Kirkkonummen 
sanapaja. Muut toimivat kansalaisopistojen yhteydessä. Oulun läänissä Pornan mu-
kaan sanataidetta harrastetaan kahdeksassa kunnassa, mikä on valtakunnallisesti pal-
jon. Piritta Salmelan (2006) selvityksessä sanataidetta tarjoavien kuntien määrä oli 
laskenut kuuteen. Kirjoittamista harrastetaan aktiivisesti joka puolella Suomea, mutta 
se ei kulje välttämättä sanataiteen nimellä eikä se ole taiteen perusopetuksen piirissä.  

Luovaa kirjoittamista ja lukemista nostattamaan perustettiin vuonna 2003 
Suomen sanataideopetuksen seura. Sen tarkoituksena on kehittää ja edistää sana-
taiteen opetusta ja harrastustoimintaa niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.4 
Samana vuonna sai ensijulkaisunsa koululaisten ja nuorten harrastajakirjoittajien 
neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti Sanasirkus – lasten ja nuorten ääni. Fooru-

                                                        
3 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/yleissivistaevae_koulutus/taiteen_perusopetus/ 
Taiteen_perusopetus_liitteet/Valtionsuussovellus.pdf ja http://www.sanataide.com/koulun-historiaa.html. 
4 http://www.sanataide.fi/content/view/77/52/lang,fi/. 
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mi antaa äänen nuorille sanataiteen harrastajille. Se kannustaa nuoria luovaan 
kirjoittamiseen ja eläytyvään lukemiseen sekä kehittää sanataiteen uusia sähköisiä 
opetusmuotoja. Lehden nettisivuilta muun muassa löytyy ideapankki opettajille. 
Lehteä julkaisee ja verkkosivuja ylläpitää Pukinmäen Taidetalo. (Kivilaakso 2006, 
11–12.) 

Sanataidetta voi harrastaa vauvasanataiteesta yliopisto-opintoihin, jolloin 
esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa sanataidetarjotin kattaa opinnot kirjoittamisen 
perusopinnoista syventäviin opintoihin ja jatkotutkimukseen (Opiskeluopas 
2007–2008). Taiteen perusopetuksen piiriin kuuluva sanataiteen perusopetus tar-
koittaa tavoitteellista ja vuosittain etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille jär-
jestettävää opetusta (Koski 1994, 10), jota ei siis pidä sekoittaa yliopistojen kir-
joittamisen perusopetukseen.  

Sanataiteen valmentavaa opetusta annetaan 3–6-vuotiaille lapsille. Opetuksen 
tavoitteina ovat kiinnostuksen herättäminen ja käsitteisiin tutustuminen, ja sen 
toimintamuotoina kirjalliset virikkeet, kielileikit ja sanallinen ilmaisu. Perusopin-
toja tarjotaan 7–10-vuotiaille ja 10–13-vuotiaille. Kiinnostuksen vahvistaminen, 
käsitteiden sisäistäminen, oman äänen etsiminen ja ilmaisumahdollisuuksien tut-
kiminen ja tekniikan harjoittaminen kuuluvat keskeisiin haasteisiin. Syventävissä 
opinnoissa 13–16-vuotiaat kirjoittajat harjaantuvat hallitsemaan käsitteitä ja kir-
joittamisen tekniikkaa. He löytävät persoonallisen ilmaisun, selkeyttävät omat 
tavoitteensa ja tuntevat kirjallisuuden kentän. (Koski 1994, 11.) 

Kirjoittajakoulutus puolestaan on Suomen ensimmäinen yliopistotasoinen kir-
joittamisen opintokokonaisuus. Sen aloitti Jyväskylän avoin yliopisto vuonna 
1992 Kirjoittajaohjelman nimellä 15 opintoviikon laajuisena ja vuonna 1995 se 
laajeni aineopinnoilla 35 opintoviikoksi. Kirjoittamisen syventävät opinnot aloi-
tettiin vuonna 2002. (Opiskeluopas 2007–2008, 37.) Jyväskylän yliopiston kirjoit-
tamisen maisteriohjelman yliassistentin, FT Risto Niemi-Pynttärin väitöskirja 
Verkkoproosa. Tutkimus dialogisesta kirjoittamisesta (2007) on ensimmäinen 
kirjoittamisen oppiaineessa tehty suomalainen väitös. Tutkimuksessaan hän käsit-
telee luovaa kielenkäyttöä ja uudenlaista julkisuutta verkossa. 

Jorma Heikkilä ja Kaisa Kantola käsittelevät teoksessaan Luova kirjoittami-
nen (1981) monipuolisesti luovaa kirjoittamista ja sen merkitystä etenkin koulu-
kontekstissa. He muistuttavat, että oppilaan tulee saada toteuttaa ja kehittää kou-
lussa persoonallista ominaislaatuaan. Koska peruskoulu ei ole käytännössä kyen-
nyt toteuttamaan inhimillisen kasvun tavoitetta, kasvattajien huomio tulee kiinnit-
tää samanlaistavan kasvatuksen vaikutuksiin lapsen kokonaispersoonallisuudessa. 
Heikkilä ehdottaa, että oppilaille tulisi tarjota runsaasti avoimia ongelmanratkai-



 49 

sutilanteita, joihin voi heittäytyä koko persoonallisella panoksellaan itseään etsi-
mään. Muun muassa luovan kirjoittamisen tilanteet on tarkoitettu seuraavanlaisik-
si: ”Koulun tulee antaa mahdollisuuksia luoville kirjoittamisprosesseille silloin, 
kun oppilaassa vielä kaikki kehitys on joustavaa, muutoksen alaista. Lapsen luo-
van kehityksen laiminlyöntejä on myöhemmin vaikea korjata.” (Heikkilä 1981, 
10–15.) Kiintoisa ja ajankohtainenkin näkökulma luovan kirjoittamisen merkityk-
siin kouluopetuksessa on luovan kirjoittamisen kytkös oppilaan koko persoonalli-
suuden eheytymisen ja mielenterveyden edistämisen tavoitteisiin. Kouluopetuk-
sessa niin sanotut harjoitusaineet, kuten musiikki ja kuvataide, ovat sallineet työ-
tavoissaan jonkin verran oppilaan persoonallista ilmaisua. Näin opetettuina ne 
ovat Heikkilän mukaan oppilaan persoonallisuuden tasapainottajia ja eheyttäjiä. 
Erityisesti luova kirjoittaminen voi vaikuttaa myönteisesti oppilaan persoonalli-
suuden eheytymiseen. (Heikkilä 1981, 52–53.) Luovalla kirjoittamisella on mer-
kityksensä etenkin luki- ja kirjoitusongelmissa, onhan se ennen kaikkea omien 
ajatusten, tunteiden ja asenteiden tuottamista kirjoituksen muotoon ja siten tärke-
ää jokaiselle (Ahvenainen & Holopainen 1999, 15, 57, 105).  

Vaikka uusia luovan kirjoittamisen oppaita onkin ilmestynyt 2000-luvulle tul-
taessa, on Heikkilän ja Kantolan opas edelleen käyttökelpoinen teos etenkin opet-
tajien suunnitellessa luovan kirjoittamisen toteuttamista jokapäiväisessä koulu-
opetuksessa. Helena Linnan kirjojen (uusimmat Prosessikirjoittamisen suuri seik-
kailu 1994 ja Lukuonni. Kirjallisuuden opetus ala-asteella 1999) lisäksi viime 
vuosina on ilmestynyt eri-ikäisiä kirjoittajia ja myös kouluopetuksen huomioivia 
sanataideoppaita, esimerkiksi äidinkielenopettajien Johanna Karhumäen ja Sari 
Toivakan Sininen kynä. Luovan kirjoittamisen opas (2004) ja kirjailijoiden Seita 
Parkkolan ja Niina Revon Timantinmetsästäjä (2004). 
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2.3.2 Sanataiteen kirjallisuusterapeuttiset ulottuvuudet 

        

Kuvio 8. Sanataide ja kirjallisuusterapia parhaimmillaan ovat molemmat lapsen ja 
nuoren kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa. Kuvan piirsi Ukri Suvilehto. 

Sanataiteen terapeuttisista vaikutuksista on vaikea saada täsmällistä tutkimustie-
toa, joka olisi yleistettävissä. Kun tutkitaan käytännön tilanteita, joissa tapahtuu 
jatkuvia muutoksia, vaaditaan eläytyvää tutkimusta. Tarvitaankin kuvailevia stra-
tegioita, joissa ovat näkyvissä terapeuttiset, minää integroivat prosessit. Kirjalli-
suuden monipuolisia käyttömahdollisuuksia esimerkiksi hoitotyön yhteydessä on 
kuvailtu paljon. Kirjallisuusterapeuttisella lähestymistavalla on oma paikkansa 
myös sanataidetoiminnassa. Tällöin tarinan kertominen ja kirjoittaminen mahdol-
listavat kirjoittajalle ilmaisun löytämisen kokemuksille. Yksi tarkoitus on myös 
kääntää ajatukset pois sekä henkisistä että fyysisistä vaikeuksista ja herättää toi-
voa. Monet psykoterapeutit ajattelevat, että tiettyjen kertomusten avulla ihminen 
voi opetella itsetuntemusta ja siten ymmärtää paremmin omaa psykodynamiik-
kaansa. Puhutaan oman elämäntarinan kirjoittamisesta, jonka myötä löytyy ym-
märrys itseen ja käyttäytymiseen. (Suvilehto 2002, 5, 8.) 

Kirjailija Esko-Pekka Tiitinen on kuvannut useissa romaaneissaan nuorten 
identiteettikriisiä. Uusimmassa romaanissaan Elämänkirja (2006) hän arvioi kriit-
tisesti tehoyhteiskuntaa ja puhuu taiteen ja taideterapian puolesta. Tiitinen kritisoi 
puhumatonta yhteiskuntakulttuuria, jossa itseilmaisu ja mutkaton yhteys muun 
muassa tanssiin, kuvataiteeseen ja musiikkiin puuttuu. ”Me emme uskalla näyttää 
suruamme, me ajattelemme, että se vahingoittaa vaikka asia on päinvastoin: näyt-
täminen vapauttaa.” Hän on huolissaan taideterapian resursseista, koska lasten- ja 
nuortenpsykiatrisessa hoitotyössä ei taideterapiaan ole suunnattu suoraan rahaa. 
Taideterapiaa ei kirjailijan mielestä ole tarpeeksi tarjolla, eikä siihen ole riittävästi 
koulutettua väkeä. Tiitinen sanoo: ”Mielestäni Suomessa tarvitaan selkeä asen-
nemuutos, taidetta ja taideterapiaa tarvitaan etu- ja jälkikäteen. Satsaamalla nuo-
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riin nyt Suomi säästää kymmenen vuoden kuluttua terveydenhuollossa miljoonia 
euroja.” Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että riittävää ja tasokasta taidekasvatus-
ta tarjotaan päiväkodeista ja kouluista lähtien. Hänen mielestään taidekasvatus on 
ehdoton edellytys sille, että lasten ja nuorten terapiatarpeet vähenevät. Onhan 
taidekasvatuksessa kyse avoimen suhteen löytämisestä omaan minään ja tunteiden 
hallintaan. Tiitisen mielestä taidekasvatuksen pääpaino on tasapainossa ja mielen 
vapaudessa. Hänen mielestään yksi ratkaisu on opettajankoulutus ja siihen liitty-
vät taideaineiden ja filosofian pakolliset opinnot. (Korolainen 2006, 4–6.)  

Luovuuden ja lahjakkuuden eheyttäviä merkityksiä korostaa myös Helsingin 
yliopiston kasvatustieteen professori Kari Uusikylä, jonka mukaan oppimisessa 
tarvitaan luovaa tilaa. Arviointi, kontrollointi, kilpailuttaminen, tulosvastuu ja 
työstä tarjotut palkkiot ovat Uusikylän mukaan luovuuden pahimpia vihollisia. 
Etenkin lapsiin ja kouluun kohdistuvat keskinäisen kilpailun, tulosten arvioimisen 
ja tulosvastuun vaatimukset ovat vaarallisia, sillä luovaa lahjakkuutta ruokitaan 
lapsissa aivan toisin menetelmin. Valamalla myönteistä uskoa lapseen, auttamalla 
omien lahjojen löytämisessä, antamalla aikaa toteuttaa itseään ja opettamalla 
nauttimaan muista ihmisistä, (saada ja tarjota apua, ystävyyttä ja toveruutta) tue-
taan luovuuden löytymistä. Uusikylän mukaan jokainen koti, koululuokka tai 
työyhteisö joko tukee tai tukahduttaa luovuutta. Luovuus lopultakin syntyy sisäi-
sestä pakosta ja sitä voi kasvattaa luovassa työyhteisössä, jossa tunnusomaista 
ovat luottamus ihmisiin, vapaus, leikinomaisuus ja riskinottamisen salliminen. 
Luovuuden neljän olennaisen elementin – luova persoona, luova prosessi, luo-
vuutta osoittava produkti, luovuutta tukeva ympäristö – seurauksena yksilö kyke-
nee tuottamaan jotain uutta ja ainutkertaista. (Uusikylä 2000, 215–216, 2002, 81, 
83–87.) 

Leikkiminen on luovan asennoitumisen ja sitä kautta taiteen ja kulttuurin äiti. 
Turvallisuudentunne on leikin ja leikillisyyden heräämiselle välttämätön: esimer-
kiksi vaikeasta deprivaatiosta (vajaatila) ja hoidon vakavista puutteista kärsivät 
lapset joutuvat suuntaamaan kaiken energiansa turvallisuuden hakemiseen eikä 
leikkimiseen jää voimavaroja. (Sinkkonen 2004, 71, 77.) Ajatuksen voi siirtää eri 
taidelajien, kuten kirjoittamisen, kentälle, jolloin esimerkiksi pahaa oloa voidaan 
purkaa kirjoittamalla paperille. Kun luovuus on tuhoavuuden vastavoima (Sink-
konen 2004, 77), taideaineiden arvostaminen ja näiden tuntimäärien lisääminen 
lasten ja nuorten parissa kouluissa on perusteltua. Luovien tekojen kautta lapsi ja 
nuori voi kokea itseyttä ja kasvattaa tervettä, itseensä luottavaa ja autonomista 
persoonallisuutta (Sinkkonen 2004, 77). 
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Viime aikoina on tutkittu myös lasten Napero-Finlandia -kilpailuun lähetetty-
jä satuja ja tarinoita, esimerkiksi Oulun yliopiston jatko-opiskelijat Katariina 
Juntunen (2006, 2002) ja Bastian Fähnrich (2005). Fähnrich tutkii pro gradussaan 
muun muassa lasten kertomusten eettisiä merkityksiä.  

2.4 Kirjallisuusterapia 

Kuvio 9. Kirjoittaminen ja lukeminen ovat oleellinen osa kirjallisuusterapiaa. Myös 
päiväkirjan kirjoittaminen voi olla terapeuttista. Kuvan piirsi Ukri Suvilehto. 

2.4.1 Mitä kirjallisuusterapia on? 

Kirjallisuusterapialla on teoria- ja toteuttamistaustansa mukaan erilaisia määri-
telmiä ja päämääriä. Se tarkoittaa terapeuttista vuorovaikutusprosessia, jossa hyö-
dynnetään joko valmista kirjallista aineistoa tai itse tuotettua tekstiä. Pelkkä lu-
keminen tai kirjoittaminen voi olla terapeuttista, mutta tällöin prosessista puuttuu 
ryhmän ja koulutuksen saaneen ohjaajan antama palaute, mitä pidetään tärkeänä 
osana kirjallisuusterapiaa. (Berg-Cross & Berg-Cross 1976, McCarty Hynes & 
Hynes-Berry 1994.) Kirjallisuusterapiaa voidaan toteuttaa myös yksilötyönä niin, 
että terapeutti tukee asiakasta kirjallisuuden välityksellä (Cuijpers 1997, Shecht-
man 1999). Jopa päiväkirjan kirjoittamista tai lukukokemusta, joka herättää muu-
tokseen johtavan oivalluksen, voidaan pitää kirjallisuusterapeuttisena toimintana. 
Ryhmissä keskustelun ja kirjoittamisen pohjana voidaan käyttää kirjoja, lehtiä, 
äänitteitä ja audiovisuaalista materiaalia, kuten elokuvia ja Internetiä. (Pardeck & 
Pardeck 1993, McCarty Hynes & Hynes-Berry 1994, Stamps 2003.) 
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Kirjallisuusterapia jaetaan kahteen päätyyppiin. Ensiksikin, sitä voidaan to-
teuttaa kliinisessä työssä (Clinical Bibliotherapy) terveydenhuollossa ja mielen-
terveyden ongelmissa koulutetun terapeutin tai ohjaajan avulla. Toiseksi, kehitys-
tä tukeva kirjallisuusterapeuttinen toiminta (Developmental Biblio Counseling) 
voi toteutua kuntoutuksessa, esimerkiksi päihderiippuvuuden ja muiden addiktioi-
den hoidossa ja ehkäisyssä. Ennaltaehkäisevänä kirjallisuusterapeuttinen toiminta 
voi toteutua myös kouluissa ja harrasteryhmissä: opettaja voi kirjallisuuden avulla 
tukea lasta ja nuorta kasvukriisien emotionaalisissa mullistuksissa ja ihmissuhde-
ristiriidoissa (Rubin 1978, McCarty Hynes & Hynes-Berry 1994, Schumacher & 
Wantz 1995, Kramer & Smith 1998, McDaniel 2001, Mäki & Kinnunen 2002, 
Stamps 2003) sekä myös erityislahjakkaiden lasten kehitystä (Schlichter & Burke 
1994). Caroline Shrodesin määritelmän mukaan (1949) ainoastaan koulutettu 
terapeutti saattoi toteuttaa kirjallisuusterapiaa, mutta myöhemmin käyttömahdol-
lisuuksia laajennettiin niin, että myös lapsen vanhempi tai opettaja voi hyödyntää 
kirjallisuutta lapsen kehitykseen ja persoonallisuuteen liittyvissä kysymyksissä 
(Pardeck & Pardeck 1993). 

2.4.2 Kirjallisuusterapian tavoitteet ja lähestymistavat 

Kirjallisuusterapian tavoitteisiin kuuluvat muun muassa itsetuntemuksen lisäämi-
nen sekä itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen (McCarty Hynes & 
Hynes-Berry 1994). Se antaa tietoa ongelmasta, tuottaa henkilökohtaisia oivalluk-
sia ja herättää keskustelua. Se auttaa tiedostamaan, että muillakin on ratkaistava-
naan samanlaisia ongelmia ja pyrkii tuottamaan ratkaisuja ongelmaan. (Pardeck & 
Pardeck 1993.) Kirjallisuus muokkaa myös arvoja ja asenteita (Marlowe & 
Maycock 2000, Pehrsson & McMillen 2005). Terapeuttisesti hyvä kirjallisuus 
sekä puhuttelee lukijaa että sisältää samanaikaisesti universaalimman ajatuksen: 
se vetoaa henkilökohtaisesti, kiinnittää elämään ja todellisuuteen, ilahduttaa ja 
antaa tietoa lukijan omasta tilanteesta (Kramer & Smith 1998, McDaniel 2001).  

Yleisin kirjallisuusterapian lähestymistapa on pyrkimys vaikuttaa kognitioi-
hin ja käyttäytymiseen. Toinen kirjallisuusterapian lähestymistapa on kirjallisuu-
den avulla toteutuva ongelman tunnistaminen ja tunteiden uudelleen kohtaaminen. 
Kirjallisuus mahdollistaa tällöin epäsuoran terapeuttisen lähestymisen. (Schlent-
her 1999, Stamps 2003.) Kirjallisuusterapian näkökulmasta raja psyko-
edukaatioon ei ole tarkkarajainen. Molemmissa voidaan jakaa tietoa, ja tavoittee-
na on, että yksilö tai perhe saa paremman hallinnan omiin asioihinsa. Kirjallisuus-
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terapiassa on mahdollisuus käyttää välineenä usein selvemmin luovuuden ja tai-
teen elementtejä.  

2.4.3 Kirjallisuusterapian tutkimuksia 

Kirjallisuusterapiaa hyödynnetään tuloksellisesti monien sairauksien ja ongelmien 
hoidossa etenkin Yhdysvalloissa ja Englannissa, ja näistä maista löytyy runsaasti 
tieteellistä tutkimusta (artikkeli 1). Suomessa kirjallisuusterapiasta ovat kirjoitta-
neet muun muassa dosentti Juhani Ihanus (2002) ja psykologi Terhikki Linnain-
maa (2005). Kirjallisuusterapiaa harjoitettiin Suomessa ensimmäistä kertaa Hel-
singissä Alppilan mielenterveystoimistossa vuonna 1978 ja sen käyttö laajeni 
vähitellen kliiniseltä puolelta muille alueille. Kirjallisuusterapian tunnettavuutta 
lisäsi vuonna 1981 perustettu Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry, joka julkai-
see Kirjallisuusterapia-lehteä. Yhdistyksen piirissä on julkaistu viisi suomenkie-
listä kirjallisuusterapia-aiheista kirjaa ja yksi ruotsinkielinen. (Linnainmaa 2005, 
17.) 

Kirjallisuusterapiaa toteutetaan Suomessa lasten ja nuorten parissa muihin 
taideterapioihin verrattuna marginaalisesti. Kirjallisuusterapiasta tehty suomalai-
nen lapsi- ja nuorisotutkimus puuttuu lähes kokonaan maastamme. Suomessa 
kirjallisuutta ja kirjoittamista on hyödynnetty lasten ja nuorten parissa sekä tera-
piana että terapeuttisena toimintana muun muassa sairaaloissa psykiatrisen hoidon 
apuna ja fyysisesti sairaiden lasten tukena. Esimerkiksi Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa alle kouluikäisten parissa toteutetaan satuterapiaa ja kouluikäisten 
parissa sarjakuvaterapiaa. Sitä toteutetaan myös lastensuojelussa, kielihäiriöisten 
ja kehitysvammaisten lasten kuntoutuksessa sekä osana koulu- ja sanataideope-
tusta (ks. Mäki & Kinnunen 2002).  

KT Hilkka Ylönen (1998) ja lastenpsykoterapeutti Ritva Kajamaa (1998) ovat 
tutkineet sadun merkitystä lapselle ja hänen mahdollisuuksiaan käsitellä sen avul-
la kokemaansa. Sadut auttavat lasta ongelmien ratkaisussa, ja siksi niitä käytetään 
terapiassa. Norjalainen psykologi P. J. Brudal on päätellyt, että kielteisten elä-
mänkokemusten vuoksi häiriintyneen lapsen samastuminen aikuisiin ei onnistu. 
Tällöin satuhahmot voivat toimia uusina samastumiskohteina, ja saduista voi näin 
tulla käännekohta deprivoituneen lapsen elämässä. (Kajamaa 1998, 132.) Satuja 
voidaan myös itse kertoa terapiassa. Esimerkiksi kerrontaterapiassa (Aurela 1987, 
1991) lapsi kertoo tarinaa, jota terapeutti jatkaa ja mahdollistaa tarinalle korjaa-
van ja rakentavan päätöksen.  
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Miten terapeuttinen toiminta poikkeaa terapiasta? Terapia tarkoittaa hoitamis-
ta, palvelemista ja läsnäoloa. Terapia on suunnitelmallista ja tavoitteellista hoitoa 
tai kuntoutusta, joka toteutuu koulutetun terapeutin johdolla. Terapeuttinen toi-
minta voi olla mitä tahansa terapeuttisia tavoitteita toteuttavaa toimintaa. Se voi 
olla muun muassa taiteen harrastamista itsehoidon välineenä, joko tiedostetusti tai 
tiedostamattomasti, yksin tai ryhmässä, ohjattuna tai itseohjautuvasti. Taiteen 
tekemisen terapeuttisina tavoitteina voi olla esimerkiksi tunteiden ilmaisemista, 
rentoutumista tai itseensä tutustumista. (Räsänen 1996, 158.) 
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3 Fantasian aarrearkku -menetelmä 

Fantasian aarrearkku tarkoittaa sekä tutkimusmenetelmää että luovan kirjoittami-
sen menetelmää. Olen kirjoittanut siitä tarkemmin lisensiaatintyössäni (2002), 
jossa se on myös prosessinkuvausta. Väitöstyössäni Fantasian aarrearkku on me-
netelmä, jonka avulla olen kerännyt empiirisen aineiston. 

3.1 Sairaalakoulun kirjoittajaprojekti (Artikkeli II) 

 

Kuvio 10. Sairaalakoulun kirjoittajaprojektissa 10-vuotias poika piirsi vauhdikkaita 
sarjakuvia taistelukohtauksista, joissa napalmia sataa taivaalta ja tulitteet sinkoutuvat 
niin ihmisiä kuin robottejakin kohti. 

Kuvailen (artikkeli II) suomalaisen sairaalan lastenpsykiatrian klinikan lap-
siasiakkaiden parissa toteuttamani sanataideprojektin sisältöjä (ks. Suvilehto 
2002). Käytän tässä sekä tutkimuspäiväkirjaani että lasten tekstejä ja tulkitsen 
niitä kirjallisuusterapeuttisen ja psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen 
viitekehyksestä. Tutkin, onko lapsilla kiinnostusta luovaan kirjoittamiseen ja onko 
toiminnalla mahdollisesti myönteisiä vaikutuksia. Koska tulkitsen kokonaisuutta 
kirjallisuusterapian ja psykoanalyyttisen teorian viitekehyksestä, tulkinta tarjoaa 
aikuiselle keinon nähdä vilahduksen lapsen mielestä, hänen ahdistuksistaan, pe-
loistaan, toiveistaan ja riippuvuuksistaan.  

Tavoitteenani oli järjestää kirjoittajakurssi lastenpsykiatrista hoitoa tarvitse-
ville koululaisille sekä raportoida, analysoida ja tulkita toteutettu kokonaisuus 
kirjallisuusterapian ja psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen (ks. Wright 
1984, 1–9) viitekehyksestä: miten kirjoittajakurssi koostuu, toteutuu, mitä lapset 
kirjoittavat, miten sanataide sopii sairaalamiljööseen ja voiko sen kautta toteuttaa 
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terapeuttisia tarkoitusperiä. Toiminta haki sekä iloa ja mielihyvää että mahdolli-
suutta tunteiden purkamiseen ja niiden käsittelemiseen. Tehtävänä ei ollut etsiä 
lapsen sisäisiä ongelmia tai toimia niiden ratkaisijana. 8–10-vuotiaat sairaalakou-
lun ja lastenpsykiatrian klinikan potilaat olivat vapaasta tahdostaan ja kiinnostuk-
sestaan ilmoittautuneet projektiin. Ryhmässä oli neljä lasta, joista keskityn yhteen 
tyttöön ja kahteen poikaan. Heillä oli kirjallinen lupa osallistua toimintaan sekä 
koulun rehtorilta ja opettajilta että huoltajilta. Tutkimus ja toiminta hyväksytettiin 
myös Oulun yliopistollisen sairaalan eettisessä toimikunnassa. Lasten nimet on 
muutettu eikä heidän taustojaan kerrota.  

Sanataideohjaajan ja tutkijan välinen kuilu oli vähäinen, sillä toimin sekä 
kurssin vetäjänä että tutkijana. Kokonaisuus syntyi neljästätoista 45 minuuttia 
kestävästä sessiosta ja sisälsi kertomuksia, runoja, videokatkelmia, kuvia, musiik-
kia ja luovaa kirjoittamista. Jokainen tunti sisälsi orientaation kirjoitustehtävään. 
Annetun tehtävän taustalla oli ajatus sekä mielihyväkokemuksesta (taide-
estetiikka) että purkautumistiestä (terapeuttisuus); lapsi voi fiktion keinoin siirtää 
sisäistä kokemusmaailmaansa ulkoistetuiksi merkeiksi, symboleiksi ja sanoiksi. 
(Ks. Alford 1997.) Annetut tehtävät olivat yleisiä sanataiteen harjoituksia ja muo-
dostivat alkusysäyksen kirjoitelmille. 

Lähtökohtana oli ajatus luovan kirjallisen toiminnan terapeuttisista mahdolli-
suuksista ilman ohjaajan terapiahakuisuutta. Kirjoittajaohjaajana olin kuitenkin 
varautunut lasten oirehtimiseen ja halukkuuteen tuoda esiin vaikeita tuntemuksi-
aan sekä tunneilla että tehtävän suorituksessa.  

Ensimmäisellä tapaamisella lapsille kerrottiin kurssin sisällöstä, muistutettiin 
vapaaehtoisuudesta ja mahdollisuudesta keskeyttää kurssi sekä siitä, että oppilail-
la tulee olla kotoa saatu kirjallinen lupa osallistua sanataidetoimintaan, joka on 
osa tutkimusta. Kerroin työnkuvastani luovassa kirjoittamisessa, ja sovimme ra-
joista, jotta tunnin aikana kirjoittajatoiminnalle jäisi sille tarkoitettu aika. Rajojen 
tarkoituksena oli vapauttaa energiaa ryhmäprosessiin ja luovaan toimintaan.  

Lisensiaatintutkimukseeni (Suvilehto 2002) sisältyivät muun muassa kuvaile-
va malli, kuinka sanataidekurssin sisältöjä luodaan, miten kirjoittajaharrastusta 
voidaan aktivoida, mitä terapeuttisia mahdollisuuksia tavallisesta kirjoittajatoi-
minnasta voi löytää ja kuinka luovaa kirjoittamista voidaan toteuttaa lapsilähtöi-
sesti koulu- ja sairaalakoulutoiminnassa. Tutkimuksessa todettiin erityisen hyväk-
si se, että luovaa kirjoittamista tutkitaan ja tarjotaan menetelmänä lasten ja nuor-
ten ongelmien ehkäisemiseksi. Kiintoisa tulos oli myös se, miten lapsi kirjoittaa 
tarinaan omia ongelmiaan, vaikka tehtävät eivät mitenkään provosoineet tähän. 
Kritiikkiä esitettiin muun muassa sairaalakoulun ja Päätalo-instituutin materiaali-
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en keskinäisen vertaamisen puuttumisesta. Kritikoitiin myös itse tarinan ja tekijän 
välisen rajan puuttumista tulkinnoissa. Yhteistyö jatkotutkimuksen parissa Stake-
sin kanssa todettiin suositeltavaksi. 

3.2 Päätalo-instituutin kirjoittajaprojekti (Artikkeli III) 

Kuvio 11. Päätalo-instituutin kurssilla kirjoitettiin myös väkivallasta ja kauhusta, mu-
kana oli myös huumoria ja silkkaa fantasian ilottelua. Kuvan piirsi Otso Suvilehto. 

Artikkeliin III materiaalia kerättiin viiden 8–13-vuotiaan tytön kirjoittamista tari-
noista. Tarinoita on yhteensä kahdeksan. Aineisto kerättiin Päätalo-instituutin 
sanataideprojektista, joka oli taiteen perusopetusta ja sisälsi viisi viikonlopputa-
paamista Taivalkoskella. Induktiona lasten kirjoittamille tarinoille olivat tehtä-
vänannot, jotka myös ohjasivat tarinoiden sisältöjä. Jokaiselle tapaamiselle oli 
oma teemansa: Eläimet, Kirjat, Matkat, Myytit ja jännitys sekä Kuva ja tarina. 
Teemat pohjustettiin ja siten annettiin alkusysäys kirjoittamiselle. Esimerkiksi 
Myytit ja jännitys -teemaan tutustuimme kuuntelemalla katkelmia kahdelta levyl-
tä. Näitä olivat Gustav Holstin Planeetat ja Richard Straussin Also Sprach Zarat-
hustra. Pohdimme, millainen on hirviö ja mitä hirviöitä kirjoittajat tietävät. Mu-
kanani oli E. Ballingerin kirjoittama lasten tietokirja Hirviötieto, josta tutustuim-
me muun muassa Draculaan. Pohdimme, miten jännitys syntyy tekstissä ja mitä 
elementtejä siinä on. Katsoimme lisäksi katkelmia kahdelta videolta: piirretystä 
Frankensteinin hirviö sekä E. A. Poen käsikirjoitukseen perustuvasta elokuvasta 
Elävänä haudattu.  
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3.3 Päätalo-instituutin kirjoittajaprojekti (Artikkeli IV) 

Kuvio 12. Tarinoiden vuorovaikutussuhteet syntyvät eläinten ja lasten keskinäisessä 
yhdessäolossa. Kuvan piirsi Ukri Suvilehto. 

Tutkimusmateriaali koostuu seitsemän 10–13-vuotiaan tytön kirjoittamista tari-
noista. Tarinoita on yhteensä kolmetoista. Aineisto on osa sanataideprojektia, joka 
oli taiteen perusopetusta ja sisälsi viisi viikonlopputapaamista Päätalo-instituutin 
tiloissa Taivalkoskella. Toimin sekä kurssin ohjaajana että tutkijana. Induktiona 
lasten kirjoittamille tarinoille olivat tehtävänannot, jotka ohjasivat tarinoiden 
sisältöjä. Viikonlopputapaamisilla käsiteltävät teemat (Eläimet, Kirjat, Matkat, 
Myytit ja jännitys sekä Kuva ja tarina) antoivat virikkeitä kirjoittamiselle. 

Keskityn artikkelissani vuorovaikutussuhteisiin, ystävyyssuhteisiin ja lapsen 
irtautumiseen vanhemmistaan. Tarkastelen esimerkkien valossa seuraavia ele-
menttejä: suhdetta äitiin, isään, perheeseen ja vertaisiin. Artikkelin tavoitteena on 
tulkita lasten kirjoittamia tarinoita psykoanalyyttisen teorian pohjalta. Vertaan 
luovaa tarinoiden kirjoittamista leikkiin ja taiteen tekemiseen merkityssisältöi-
neen. Spontaanisti kirjoitettu tarina ja sen tulkinta voi mahdollistaa tietoisten 
psyykkisten tapahtumien tiedostamattoman puolen tutkimisen. Psykoanalyyttinen 
tutkimus on rekonstruktivistista ja hermeneuttista. Tekstistä erotetaan ilmisisältö, 
pintataso ja piilosisältö eli syvätaso, jonka tutkija tulkinnan avulla rekonstruoi. 

Tulkintani tueksi en ole pyytänyt lasten näkemyksiä tarinoistaan.  
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3.4 Etiikan ongelmat tutkimuksessa 

3.4.1 Eettisestä luvasta tekstintulkintaan 

Kun on kyse terapiasta ja lapsista, toimitaan aralla alueella. Tutkimukseni aineis-
ton keräsin lasten parista, Päätalo-instituutin kirjoittajakurssilaisilta ja oululaisen 
sairaalakoulun luovan kirjoittamisen projektiin osallistuneilta lapsilta. Eettiset 
luvat olivat ensimmäinen asia, joka minun piti tehdä huolellisesti: Lasten van-
hemmat ja järjestävien tahojen rehtorit allekirjoittivat paperit, joissa kerroin tut-
kimuksesta, tekstien käyttötarkoituksesta tutkimukseni aineistona ja siitä, että 
lasten nimet eivät tule esille eli heitä ei voida tunnistaa. Lisäksi tutkimussuunni-
telmani ja lupahakemukseni käytiin läpi Oulun yliopistollisen sairaalan eettisessä 
toimikunnassa, josta sain luvan aloittaa tutkimukseni myös sairaalakoulun lasten 
parissa.  

Tutkin pelkästään lasten kirjoittamia tarinoita enkä siten ole haastatellut heitä 
erikseen tutkimustani varten. En tiennyt heidän perhetaustoistaan tai mahdollisista 
ongelmistaan. Tutkimukseen ja kirjoittajakursseille osallistuvat saivat totuuden-
mukaisen tiedon tutkimukseni tarkoituksesta ja tutkimukseen osallistumisen eh-
doista. Toiseksi, lasten vanhemmat täyttivät suostumusvaatimuksen. Kolmanneksi, 
lapset saivat lupauksen luottamuksellisuudesta: heidän henkilöllisyytensä ei pal-
jastuisi missään vaiheessa. Yksityisyyden kunnioitus on erityisen tärkeää, kun 
tutkimukseen osallistuu lapsia tai sairaita ihmisiä. Kirjoittajakurssilaisia ei voi 
tunnistaa kirjoitetuista tarinoista, joissa he ovat peitenimillä. En kuitenkaan kat-
sonut tarpeelliseksi vaihtaa paikkakunta- tai koulutietoja peitetiedoiksi: kyseessä 
ovat pohjoissuomalaiset kirjoittajat ja heidän äänensä.  

Tärkeää on myös tapa, jolla tutkijana kirjoitan tutkittavista teksteistä. Tämä 
pätee ylipäätään tutkimuskohteisiin, joissa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa. 
YTT Arja Kuula sanoo, että negatiivisuus, yksipuolisuus ja epäkunnioittava tapa 
kirjoittaa tutkittavista saattaa herättää sensaatiohakuista kiinnostusta, mutta sa-
malla siitä on haittaa tutkittavalle (Kuula 2006, 134–135). Tutkijana ja tulosten 
esittelijänä koen tärkeäksi kertoa lasten kirjoituksista tekemistäni tulkinnoista 
siten, että ne ovat tekstien tulkintaa eikä niillä ole tarkoitus puuttua kirjoittajan 
persoonaan, vaikka kirjoitus onkin aina tekijänsä ilmaus. Neljäs vaatimus koskee 
tutkimustulosten hyödynnettävyyttä: lasten kirjoittamia tekstejä ja tarinoita käyte-
tään ainoastaan tutkimustarkoitukseen, minkä jälkeen aineisto voidaan hävittää, 
esimerkiksi paperit silputaan silppurissa, kasetit ja cd:t puretaan ja tyhjennetään. 
Tutkija säilyttää aineiston eikä luovuta sitä ulkopuolisille. Kirjallisuudentutki-
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muksessa tutkijan rooliin liittyvät eettiset pohdinnat ovat toistaiseksi jääneet vä-
hemmälle huomiolle. Tutkijoiden Sanna Nyqvistin ja Antti Kauppisen mielestä 
(Nyqvist ja Kauppinen 2006, 23) tekstin tulkitsija voi tehdä vääryyttä teokselle, 
lukijalle ja tekijälle, mutta eettinen tulkitsija noudattaa korkeita vaatimuksia. Ilk-
ka Niiniluodon (Hirvonen 2006, 37–38) hahmottelemat tieteen tunnusmerkit ovat 
objektiivisuus, kriittisyys, autonomisuus ja edistyvyys. Näistä hän johtaa kahdek-
san eettistä vaatimusta: älyllinen kiinnostus, tunnollisuus, rehellisyys, vaaran 
eliminointi, ihmisarvon kunnioittaminen, sosiaalinen vastuu, ammatinharjoituk-
sen edistäminen ja kollegiaalinen arvostus.  

Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aloilla perinteet ovat 
ymmärtäminen, selittäminen ja vaikuttaminen, ja jokaisella alalla on omat eettiset 
haasteensa. FT Kristina Rolinin mielestä ymmärtämistä koskevassa perinteessä 
tärkeä eettinen kysymys on, millaisen aseman tutkija antaa tutkittaviensa näkö-
kulmalle (Rolin 2006, 109). Tutkimuksessani en ole kysynyt lasten omia mielipi-
teitä, tulkintoja tai ajatuksia kirjoittamistaan tarinoista. Tulkintani eivät siten tar-
joa lapselle itsensä peilaamisen mahdollisuutta. Toisaalta lasten kirjoittamista 
tarinoista tekemiäni tulkintoja lapset itse eivät tule välttämättä lukemaan, ja siten 
esimerkiksi tulkintoihin sisältyvät tiedostamattoman analyysit myös jäävät heiltä 
näkemättä. Lasten vanhemmat saivat tietää, että kyseessä on tutkimus, jolloin 
heillä on mahdollisuus tutustua tuloksiin oman aktiivisuutensa mukaan. 

Valintani oli selkeä senkin vuoksi, että minulla ei ole psykiatrian alan koulu-
tusta eikä siten tarpeellista osaamista käsitellä lapsen ongelmia terapiamielessä. Jo 
toiminnan alkuvaiheessa sanottiin, että tämä on kirjoittajatoimintaa eikä terapiaa. 
Myös lapsille oli selvää, että minä en ole yksi hoitajista vaan ennemminkin tai-
dealan edustaja. Yksi vaihtoehto olisi ollut ratkaisu, jossa olisin toiminut yhteis-
työssä hoitohenkilökunnan kanssa niin, että olisimme toimineet ikään kuin hoito-
tiiminä, esimerkiksi siten että vetäjiä olisi ollut kaksi ja olisimme toteuttaneet 
yhdessä kirjallisuusterapiaa. Tämä ei ollut kuitenkaan lähtöajatukseni. Näin myös 
valinta selkeytti minun kuvaani ohjaajana ja vapautti siinä mielessä hoitovastuus-
ta. Kun ohjattu kirjoitustoiminta oli koulupäivän aikana, olisi edellä kuvattu to-
teutus tuonut sairaalan ja sairaalakoulun kiireiseen päivään lisäsovittamista. Kos-
ka toiminta sairaalakoulun ryhmän kanssa ei ollut terapiaa, näin myös vältettiin 
tietoisesti kohtaamasta varsinaista ongelmaa eikä minun ollut tarpeellista perehtyä 
lasten taustoihin. Näin kohtaamisemme oli ikään kuin puhtaalta pöydältä. Uskon, 
että kirjoittajatoiminnasta ei myöskään tullut hankaluuksia siinä mielessä, että 
kirjoittaminen olisi herättänyt heissä liiaksi vaikeita kokemuksia, jotka olisi pitä-
nyt käsitellä ryhmässä suorana terapiana.  
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Rolinin mielestä syvempää tietoa saavutetaan tutkimusotteella, joka pyrkii 
ymmärtämään tietyn toiminnan, käytännön tai instituution merkityksiä ja näiden 
paikallista ja tilannesidonnaista luonnetta (Rolin 2006, 115). Yksi tehtäväni oli 
luoda katsaus lasten sanataidetoimintaan ja siihen, millaisia tarinoita lapset kir-
joittavat, ja selvittää näin myös luovaa kirjoittamista ilmiönä. Teoreettinen intres-
sini oli sanataide ilmiönä ja sen avaaminen, mitä lapsi tekee, kun hän kirjoittaa 
tarinaa. Niiniluodon mukaan teoreettinen intressi eli tieteen tehtävä on kuvan 
antaminen todellisuudesta (Hirvonen 2006, 41). 

3.4.2 Valintakriteerinä rakkaus kohteeseen 

Tarinan ja kertomuksen käsitteet ovat yleistyneet ihmistieteissä ja laadullisessa 
tutkimuksessa. Narratiivisessa tutkimuksessa on usein ilmeistä tutkittavan henki-
lökohtaisuus ja tutkijan läsnäolo. Kirjoittaminen on aktiviteettina intiimiä ja pal-
jastavaa, jolloin tutkijan eettinen vastuu korostuu. Yhdysvaltalaisen filosofin 
Martha Nussbaumin (Syrjälä, Estola, Uitto & Kaunisto 2006, 184) ajatus rakkau-
desta tutkimuksen eettisenä periaatteena puhuu paljon: jo kohteen valinta kertoo 
tutkijasta ja hänen kiinnostuksestaan. Mahdollisesti tutkimuskohteen rakkauden ja 
kunnioituksen vaade kuuluu myös tutkimuksen äänessä, esimerkiksi siinä, kenen 
ääni kuuluu lasten kirjoittamissa tarinoissa. ”Mitä merkitystä on sillä, että suojel-
laksemme tutkittavia muutamme heidän tarinaansa esimerkiksi ajan, paikan ja 
nimen suhteen ja otamme mukaan epäolennaisia fiktiivisiä elementtejä? Kenen 
ääni tarinassa silloin kuuluu, ja syyllistyykö tutkija tällöin pettämiseen?” (Syrjälä, 
Estola, Uitto & Kaunisto 2006, 195.)  

Kirjallisen teoksen tulkitsemiseen liittyy aina eettisiä kysymyksiä, joita tutki-
jan on huomioitava. Miten esimerkiksi erottaa oma lukukokemus ja siitä nouseva 
tulkinta ja kyetä niin sanottuun objektiiviseen lukemiseen ja tulkintaan (Nyqvist 
& Kauppinen 2006, 221)? Igran mukaan tulkinnan suuri merkitys muuntamis-
voimana on sen kyky stimuloida tiedostamattomia fantasioita. Ajattelu ja fantasia 
ovat saman psyykkisen ilmentymän kaksi eri puolta, minkä seurauksena tunne-
elämä ja älylliset rakenteet kehittyvät toistensa kanssa sovussa ja samalla konflik-
tissa keskenään. (Igra 2006, 72.) Esimerkiksi sairaalakoulun lasten tarinoita olisi 
voinut tulkita ja avata yhdessä koulutetun hoitohenkilökunnan kanssa, terapiamie-
lessä, mutta tämä ei kuulunut alkusuunnitelmiini. Itse en halunnut ryhtyä keskus-
telun kautta avaamaan lapsen kirjoituksia tai juttelemaan liian syvälle heidän 
henkilökohtaisista kokemuksistaan. Tällaiseen en myöskään kannustanut, sillä en 
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halunnut tuoda esiin liian raskasta asiaa, jota en olisi kyennyt kannattelemaan tai 
käsittelemään lapsen kanssa. 

”Unet ovat tiedostamattoman fantasiaelämän puhetta, joka antaa meille mah-
dollisuuden seurata tunnetason ongelmien hahmottumista ja ratkaisujen kehitty-
mistä. Unessa näemme, kuinka yksilö voi etsiytyä kohti ongelman symbolista 
ratkaisua, mutta myös sen, kuinka hän kekseliäästi pyrkii välttämään ongelmaa, 
jopa siinä määrin, että ongelma häviää. Toisissa tapauksissa havaitsemme, kuinka 
unityö voi heijastaa ongelma-alueen työstämistä ja jännitteen purkautumista.” 
(Igra 2006, 194.) Kun sanataidetoiminnassa kirjoitetaan fantasioita, samalla työs-
kennellään tiedostamattomasti ikään kuin unitason asioiden piirissä. 

Lasten motiivi osallistua tutkimukseen oli mahdollisuus osallistua luovan kir-
joittamisen kurssille, eli heillä jokaisella oli odotuksia ryhmätoimintana koetun 
kirjoittamisen ja lukemisen suhteen. Näihin odotuksiin pyrinkin ohjaajana vas-
taamaan jakamalla heille monipuolisesti tarjontaa erilaisina kirjoitusharjoituksina, 
lukukokemuksina, ryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Tärkeä ajatus oli mahdollistaa 
elämyksiä niin (kirjallisten) mielikuvien tasolla kuin konkreettisessa toiminnassa-
kin. Elämykset piirtyvät muistiin ja saattavat sopivan tilanteen tullen palata mah-
dollisesti myöhemmällä iällä välähdyksen omaisesti muistiin. Etenkin opettajan 
kannustus ja rohkaisu ovat tärkeitä tämän ikäisten lasten kirjoittajatoiminnassa. 

Kouluopetuksen yhteydessä toteutettavan sanataidetoiminnan ja luovan kir-
joittamisen tulisi hienovaraisesti sallia oppilaan persoonakohtaisia ilmaisutapoja. 
Oppilas saattaa hyvinkin pelätä tekevänsä virheitä ja sitä, että kirjoittaa väärin, eri 
tavalla kuin hän olettaa opettajansa toivovan. Pojat kirjoittavat tarinoihinsa ala-
luokilla (3–6 lk.) taisteluja ja muuta aggressiivista ja epäsosiaalistakin kerrontaa, 
ja tällaisia kirjoituksia opettajat tyypillisesti paheksuvat. Tällaiset kirjoitukset 
herättävät opettajassa ristiriitaisia ajatuksia siitä, sopiiko teksti koulukirjoituksiin. 
Parempi ratkaisu olisi aggressiivisten kohtausten ruotiminen yhdessä ja mahdolli-
sesti niiden elävöittäminen yhdessä. Näin opettaja ei suoraan tyrmää kirjoitusta, 
jonka hän katsoo ehkä yksioikoiseksi, vaan tekstiä voidaan yhdessä hioa ja raken-
taa prosessina kohti esteettisestikin tyydyttävää kokonaisuutta. Luovan kirjoitta-
misen tunneilla lapsen kirjoituksen paheksuminen tai hyllyttäminen ei ole sopivaa. 
Äidinkielen opettajien kouluttajana pitkän uran tehnyt Maija Larmola (2005, 134, 
140–141) kiteyttää osuvasti taidepedagogisen periaatteensa: Oppilaalle ei saa 
tehdä pahaa! Tuoreus, tarkkuus, elävyys ja teho sopivat sanataidekasvatukseen ja 
ainekirjoitukseen, joiden arvokas periaate on, että lapsi saa kirjoittaa omista ko-
kemuksistaan. Larmola muistuttaa oppilaan vapaasta vallasta, oman sanottavan ja 
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sanomisen tavan kehittelystä, joka saattaa kaventua, mikäli opettaja esimerkiksi 
pohjustaa ja ohjaa tehtävänsä liian tarkkaan. 

Lasten kirjoituksissa henkilöt eivät valehtele. Tarinoissa pyritään rehellisyy-
teen ja oikeudenmukaisuuteen sekä pitämään kiinni lasten ja eläinten oikeuksista. 
Ihmisarvoa voidaan kyseenalaistaa etenkin kauhutarinoissa, joissa fyysinen ruu-
mis saattaa kepeästi silpoutua, jakautua osiin, muuttua epämiellyttäväksi ja jopa 
väkivaltaisesti lakata olemasta. Etenkin eläintarinoiden kautta lapsi kirjoittaa 
voimakkaasti eläinten oikeuksien puolesta. Eettisesti kyseenalaisiksi joutuu tyttö-
jen kirjoituksissa myös miessukupuoli, jonka kaikkia toimia ei hyväksytä, ym-
märretä tai arvosteta. Minna Halko tarkastelee eettisiä kysymyksiä neljässä 1960-
luvulla ilmestyneessä nuorisoromaanissa: Miten päähenkilön toiminta ja yhteisön 
normit kohtaavat? Minkälaisia konflikteja syntyy normirikkeistä? Miten etiikan 
lajit painottuvat romaaneissa? Nuorisoromaaneihin on useimmiten liittynyt ja 
liittyy edelleen kasvattavuus, ja tarinankertojan valinnat kohtaavat lukijan maail-
mankuvan ja arvomaailman. Teoksissa päähenkilö saattaa kasvaa moraaliltaan, 
toisaalta teoksissa on kompleksista moraalia, johon ei löydy yksioikoista keinoa 
reagoida. (Halko 2002, 25.) Lasten kirjoittamissa tarinoissa moraali näyttäytyy 
sisällöltään pääasiassa lapsen omavaltaisuuden kautta: Lapset voivat elää myös 
ilman vanhempiaan! Toisaalta osassa tarinoita äidin rooli on edelleen voimakas 
niin, että lapsen on saatava palata takaisin äidin vaikutuspiiriin ja kokemukseen 
hyväksytyksi tulemisesta.  

Halko jakaa tarkastelussaan etiikan neljään ajatussuuntaan: seurausetiikkaan 
(teko on hyvä, jos siitä seuraa paljon hyvää mahdollisimman monelle), velvolli-
suusetiikkaan (sisäistetyt normit, kuten älä varasta), liberaalietiikkaan (ei sellaista 
vapautta, jonka toteuttaminen vahingoittaa muita eli kaikki ovat etiikan kannalta 
samanlaisia) ja hyve-etiikkaan (pohditaan sitä, millainen on hyvä ihminen; pää-
hyveitä viisaus, oikeamielisyys, kohtuus, rohkeus, hyväntahtoisuus). (Halko 2002, 
25.) Lasten kirjoituksista löytyy hyvää tahtoa ja oikeamielisyyttä, mutta myös 
julmuutta ja konflikteja, joihin kirjoituksissa haetaan ratkaisua. Kirjallisuudentut-
kija Sirpa Kivilaaksolle satu edustaa vastakohtineen hyvän ja pahan välistä taiste-
lua, joiden kautta lapsi voi kohdata elämän ristiriitaisuutta ja vastoinkäymisiä 
turvallisesti. Oikeuden voitto sadussa kehittää lukijansa moraalia ja herättää eetti-
seen pohdintaan siitä, mitä hyvyys ja oikeus ovat. Sadut luovat esikuvia ja elä-
mässä selviytymisen malleja. Ne näyttävät toisia elämisentapoja ja ratkaisuja. 
(Kivilaakso 2002, 10.) Vastaavia oivalluksia ja sijaiskokemuksia voi toteutua 
myös lasten luovassa kirjoittamisessa. 
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3.5 Menetelmän arviointi 

Fantasian aarrearkku sopii menetelmänä lasten luovan kirjoittamisen kurssin poh-
jaksi. Sen avulla ohjaaja voi aloittaa kurssikokonaisuuden tietäen, että hänellä on 
käytössään tehtäviä ja aihelmia, joiden avulla voi aktivoida lapsia luovaan kirjoit-
tamisen prosessiin. Sisällöllisen aihepiirinsä puolesta se sopii etenkin alakoululai-
sille. Menetelmää voi soveltaa kouluopetuksen piirissä, sairaalakoulun tai erityis-
oppilaiden parissa ja tavallisena harrastustoimintana.  

Tutkimuksellisesti olisi kiintoisaa, jos Fantasian aarrearkkua toteutettaisiin 
poikien parissa ja selvitettäisiin millainen on poikien kirjoittama tarinoiden virta, 
sillä omassa tutkimuksessani korostuvat tyttöjen kirjoitukset. Menetelmä sopii 
myös terapeuttiseen kirjoittajatoimintaan, sillä harjoituksissa korostuu lapsen 
kirjoitus ja ajatusmaailma, johon ohjaaja voi lapsen kasvua tukevana henkilönä 
tarttua ja jakaa sen yhdessä kirjoittajan kanssa. 

Tulosten analysoinnissa laadullinen tutkimus on ainoa vaihtoehto. Määrälli-
senä tällainen tutkimus olisi mitäänsanomaton, sillä kiintoisinta lasten kirjoituk-
sissa ovat ajatukset, joita lapsen mielessä on ja joita lapset kirjaavat paperille. 
Laadullisen tutkimuksen avulla Päätalo-instituutin kirjoittajakurssilaisten pitem-
piäkin tarinoita voidaan avata. Sairaalakoulun kurssikokonaisuudelle laadullinen 
tutkimus antaa fokusoinnin paikan – mikä on lasten sen hetkinen mielenkiinnon 
kohde – eli mistä he joka tapauksessa haluavat kirjoittaa, oli tehtävänanto mikä 
tahansa. 

Analysoinnin kannalta laadullisessa tutkimusmenetelmässä on välttämättä 
olemassa subjektiivisuuden leima. Analysoija poimii teemoja sen mukaan, mitä 
hän itse tutkijana löytää. Lasten kirjoitusten merkitykseistämisessä laadullinen 
tutkija peilaa omia kokemuspintojaan tiedostamattaankin. Terapiaorientoitunut 
tutkija löytää ”terapeuttisen reitin” tuntien sisältöihin ja annettujen tehtävien kaut-
ta hän käyttäytyy terapiaorientoituen eli lasta kuunnellen. Tämä ei mielestäni 
kuitenkaan ole haitta. Se on ennemminkin valinnan paikka. Laadullisen tutkimuk-
sen etuna on myös se, että tutkijan subjektiivisuuden saa tunnustaa. Laadullinen 
tutkimus tuo luvalliseksi subjektiiviset tulkinnat lasten kirjoittamista tarinoista, 
sarjakuvista ja runoista, joita tulkitsen psykoanalyysin näkökulmasta. Laadullisen 
aineiston analyysi luo aineistoon selkeyttä ja siten tuottaa tutkittavasta asiasta 
uutta tietoa. Omassa tutkimuksessani kiinnostavaa on esimerkiksi Fantasian aar-
rearkku -menetelmä yksityistapauksissa ja sen toimivuus. Kiintoisaa olisi nähdä, 
voisiko menetelmällä saada toistuvasti vastaavia tuloksia kuin aiemmassa tutki-
muksessani. Toisaalta menetelmän ongelmana voi olla kirjoitusten ennustettavuus: 
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ehkä lapset kirjoittavat auttamatta pelkoja, vuorovaikutussuhteita ja kauhu- ja 
eläinkertomuksia annettujen teemojen mukaisesti. Toinen asia on, miten he kir-
joittavat ja millainen on kirjoitusten perussävy – peloista ja aggressioistakin voi-
daan kirjoittaa niin monella eri tavalla, myös huumorin sävyttämänä.  

Psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen ongelmana on se, että tulkinnat 
saattavat olla ikään kuin ennalta arvattavissa, jolloin esimerkiksi tornit ja miekat 
tulkitaan fallossymboleina ja yleistyksistä tulee banaaleja. Toisaalta, kun tulkitaan 
lasten kirjoittamia tarinoita ja niiden sisältämiä figuureja, kuten myyttisen mat-
kanteon elementtejä, kyseessä voidaan nähdä yksilöä laajempia kulttuurisia ilmi-
öitä, kuten lapsen kehityskausien vaihtelua. Näin tarinan vaihtuvat maisemat ver-
tautuvat tarinaan sisältyviin psyykkisiin tiloihin ja niiden vaihteluun. Psykoana-
lyyttisessa kirjallisuudentutkimuksessa yksi ongelma voi olla se, että yksi tiedon 
alue (psykoanalyysi) tuodaan toiseen tiedonalueeseen (kirjallisuus) ja yritetään 
edellisen avulla tulkita jälkimmäistä sen sijaan, että näiden välillä vallitsisi vasta-
vuoroisuus. Tutkimuksessani pyrin avaamaan kirjoitusta nimenomaan psykoana-
lyysin avulla ja tulkintani ovat subjektiivisia. 
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4 Tulokset ja pohdinta 

Luvussa esitetään tulokset artikkeleiden valossa. Yhteenveto tuloksista sekä vas-
taukset tutkimuskohteisiin löytyvät alaluvusta 4.5. 

4.1 Kirjoitetut sanat sitovat tunteita ja kokemuksia (Artikkeli II) 

Kulttuuristen tarinoiden merkitys lapsen identiteetille nousi esille etenkin sairaa-
lakoulun kirjoittajaprojektissa. Tabuoitujen mielikuvien toiminnallistaminen nä-
kyi lasten kirjoituksissa, joissa aggressiot kohdistuivat toisiin ihmisiin ja ahdis-
tukseen, jota esimerkiksi lapsen katsomat kauhuelokuvat hänessä aiheuttivat. 
Voimakkaasti aggressiivisissa toimintatarinoissa ja sarjakuvissa lapsi konstruoi 
ihannetilaksi toiminnallistamisen, jonka sarjakuvan henkilöt osaavat kirjoittajaa 
itseä selvästi paremmin ja ovat siksi ihailtavia hahmoja. Hakeeko lapsi tällaisista 
kadottamaansa elävyyttä, jonka traumatisoituminen on tuottanut? Lapsi yrittää 
myös sisäistää rajattomuuden, jota nyky-yhteiskunta tarjoaa. Sinkkosen mukaan 
lasten ja nuorten tuhoavuutta voidaan pitkälti selittää heidän mielikuvamaailman-
sa autiudella ja tyhjyydellä. Tämä puolestaan on seurausta esimerkiksi leikkimi-
sen ja luovan toiminnan puutteesta (Sinkkonen 2004, 77). Kierre on mielestäni 
looginen. Ajattelenkin, että kun autiuttavat kuvat ja tunnetilat, tunnesuma, on 
saatu purettua paperille, voidaan myöhemmin siirtyä tervehdyttäviin ja rakenta-
viin mielikuviin ja kirjoituksiin.  

Empiirisenä tutkimuksena sairaalakoulun projekti oli merkittävä siinä mieles-
sä, että se toi ainutlaatuista tietoa ensinnäkin siitä, että kyseessä olevassa sairaala-
koulussa (miksei siis muissakin Suomen sairaalakouluissa) on luovasta kirjoitta-
misesta ja lukemisesta kiinnostuneita lapsia. Toiseksi selvisi, että ohjattua kirjoit-
tajatoimintaa voi harkita tarjottavaksi myös Oulun yliopistollisen sairaalan lasten-
psykiatrian klinikan potilaille, jotka voivat sanataidetoiminnan kautta ulkoistaa 
sisäisiä tekijöitään. Opettajat saivat uutta tietoa oppilaistaan, kun tapaamiset oli-
vat koulupäivän aikana koulutiloissa ja kontaktini opettajiin oli säännöllinen. 
Toiminta koettiin tärkeäksi etenkin lapsen tunteiden ilmaisemisen kannalta (ks. 
symbolin muodostaminen; Ogden 1989, 8, 12, 169–195).  

Ohjattua kirjoittajatoimintaa voi harkita tarjottavaksi myös lastenpsykiatrian 
klinikoiden potilaille, jotka voivat sanataidetoiminnan kautta tuoda julki sekä 
tiedostamattomia että tiedostettuja tuntemuksiaan. Lapsi on yhteydessä johonkin 
itsensä ulkopuolella olevaan osallistuessaan runon tai tarinan maailmaan. Kirjalli-
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suus antaa mahdollisuuden saada uutta perspektiiviä itseen, ongelmiin ja asioihin, 
jotka hallitsevat lapsen ajatuksia.  

Filosofi Gilles Deleuzen (ks. 2007) ajatus kirjallisuudesta ja taiteesta sosiaali-
sena diagnoosina tarkoittaa tutkimuksessani sitä, että lasten kirjoittamat tekstit 
eivät kuvaa yksinomaan tekijän sisäisyyttä, vaan myös diagnosoivat sosiaalista 
ympäristöä. 1990-luvun yhteiskunnallisen murroksen ilmentymät näkyvät lasten 
kirjoittamissa tarinoissa ihmisten välisissä suhteissa: vanhemmat ovat paljolti pois, 
lapset elävät omin voimin ja käyvät läpi samalla omaa individuaatiotaan, itsenäis-
tymistään latenssista kohti varhaisnuoruutta. Traumateoreetikko Kirby Farrellin 
mukaan trauman representaatioita on helppo tunnistaa tarinoista, mutta ympäröi-
vän maailman ja kulttuurin vaikutus, josta nämä tarinat nousevat, jää useimmiten 
huomaamatta (Farrell 1998, x).  

Esimerkiksi sairaalakoulun poikien kirjoituksissa ja mielensisällöissä oli täy-
sin ilmeistä kauhuelokuvien vaikutus (artikkeli II): niistä haluttiin kirjoittaa, piir-
tää sarjakuvia ja jutella. Luovan kirjoittamisen kurssi tarjosi näin mahdollisuuden 
avata mielen sisältä sellaista materiaalia, joka muutoin olisi ehkä jäänyt lapsen 
sisälle, omaan prosessointiin. Nyt pojat saivat luvan kanssa ottaa nämä esille ja 
yhteisesti tarkasteltaviksi. 

Marilyn Lewis Lanzan mukaan teksti on ikkuna potilaan sieluun, ja mielestä-
ni se voi olla myös ikkuna kirjoittajansa ajatusmaailmaan (Suvilehto 2002). Tut-
kimuksessani lasten kirjoittamat tekstit kertovat, millaisessa maailmassa lapset 
elävät. Kirjoitukset kertovat myös heidän kokemuksistaan suhteessa toisiin ihmi-
siin (Suvilehto 2002). Kun lapsi kirjoittaa aggressiivisia kuvauksia (kuten pojat 
usein koulumaailmassa), he pyrkivät saamaan symbolisin keinoin otteen vihamie-
lisistä tunteistaan (vrt. Sinkkonen 2004, 76 aggressiivisista leikeistä). Samalla he 
voivat käsitellä esimerkiksi elokuvissa, musiikissa tai tietokonepeleissä koke-
maansa, näkemäänsä ja kuulemaansa, ehkä levottomuuttakin herättävää ainesta. 
Kun sisäinen projisoidaan kirjoitettuun tarinaan, mitään oikeasti väkivaltaista ei 
tapahdu. Entä nettikirjoittaminen? Esimerkiksi vakava uhkaus on aluksi kirjoitettu 
ihmisten luettavaksi, ja jonkun ajan kuluttua kirjoittaja on toteuttanut uhkauksen-
sa. Kuinka tällaiseen voisi mennä auttaen väliin ja näin välttää ehkä suuriakin 
tragedioita? Tällaisissa tapauksissa voisi ajatella, että netissä toimisivat auttavat 
henkilöt, joille välitettäisiin nopeasti hälyttävistä viesteistä tiedot, jotta he voisivat 
tarttua hätätilanteeseen heti omalla ammattitaidollaan. Uskon, että tällainen toi-
minta on lähitulevaisuuden suuria haasteita. Netissä toimii jo tällä hetkellä sivusto, 
jonne lapset ja nuoret voivat kirjoittaa ongelmistaan ja saada vastauksia ja apua 
vapaaehtoisilta, koulutuksen saaneilta aikuisilta.  
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4.1.1 Kuolemanvietin merkit  

Kuvio 13. Sairaalakoulun pojat kirjoittivat ja piirsivät sodasta, tappamisesta ja tuhoa-
misesta ja näin irrottelivat aggressiivisen tunnemaailmansa kanssa turvallisesti. Ku-
van piirsi 10-vuotias poika. 

Kuolemanvietin ilmentymät olivat lasten kirjoituksissa ja piirroksissa näkyvim-
mät. Poikien kuvaukset sodasta, tappamisesta ja tuhoamisesta liittyivät toimintaan 
ja aggressiiviseen tekstisisältöön. Ilmaisut tulevat ymmärrettäviksi osaltaan Freu-
din kuolemanvietin käsitteen kautta, jota täydentävät Pentti Ikosen ja Eero Re-
chardtin käsitykset aggressioista Thanatoksen eri ilmenemismuotoina. Tuhoami-
nen kohdistuu libidon lähteeseen omassa itsessä rauhattomuuden vähentämiseksi 
ja näkyy muun muassa minän puolustusmekanismeina. Tuhoaminen on ensim-
mäisiä keinoja poistaa häiritsevä ja se säilyy myös viimeisenä keinona. (Ikonen & 
Rechardt 1994, 83.) Psykoanalyytikko Matti Brummerin mukaan on kliinisesti 
hyödyllistä nähdä destruktiivinen aggressio reaktiona psyykkiseen kipuun, pel-
koon ja pettymykseen. Lapsi leikkii sadomasokistisia leikkejä niin kauan kuin se 
on hänelle välttämätöntä. Leikeissä on samanlaisia prosesseja kuin saduissa: mo-
lemmat kertovat menneistä, kehitykseen liittyvistä pulmallisista ja pelottavista 
asioista. (Brummer M. 2005, 120–125.) Lapsella on jo varhaisessa vaiheessa 
tarve saada jatkuvaa todistusta äidin rakkaudesta, ja tämä tarve pohjautuu ahdis-
tukseen, elämän- ja kuolemanviettien, itsen ja toisen tuhoutumisen uhkayllykkei-
den olemassaoloon (Klein 1957/1994, 21). 

Fallisen vaiheen ilmentymät näkyvät poikien aggressiokuvissa, joissa toiseen 
henkilöön kajotaan fyysisesti. Aggressiivinen oraalisuus puolestaan näkyy kaiken 
nielevänä, hajottavana pommittamisena. Sairaalakoulun oppilaista Pekka ja Jussi 
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prosessoivat tätä tuhoutumisen uhkaa paperille piirrettyjen ja kirjoitettujen kuvien, 
merkkien ja sanojen – symbolien – avulla ja sitoivat näin sisäistä ulkoiseen halli-
tumpaan muotoon. Psykoterapeuttisessa suhteessa asiakkaan ymmärretyksi tule-
misen kokemus on merkittävä (ks. Brummer M. 2005, 118). Etenkin Jussi ilmaisi 
tekstissä ja puheessa kauhuun ja kauhuelokuviin liittyvää kiinnostustaan. Jutte-
limme kauhusta (Suvilehto 2002, artikkeli II) Jussin kanssa, mikä näytti tuottavan 
hänelle iloa ja innostusta. Brummerin mukaan ymmärretyksi tulemisen kokemus 
voi vastata rakastetuksi tulemista ja on itseä integroiva ja vahvistava. Psykotera-
peutti toimii siten, että asiakas kokee tulevansa ymmärretyksi. Tämä vähentää 
yksinäisyyden ja epätoivon tunnetta. Se luo myös mahdollisuuden mielikuviin 
vaihtoehdoista ja uusista mahdollisuuksista. (Brummer M. 2005, 118.) Näin ajat-
telen myös kirjoittajatoiminnassa lapsen ja ohjaajan kohtaamisesta ja yhdessä-
olosta: sen tulisi tarjota lapselle mahdollisuus tulla ymmärretyksi. Ollaan jaetussa 
tarina-avaruudessa, jossa ymmärrämme toisiamme. 

Lapset kirjoittivat niukasti. Tätä voi tarkastella kuolemanvietin kautta; vapaa-
na oleva libido vetää lapsen psyykkisen energiatason epätasapainoon. Kehitys ei 
pääse etenemään, ja lapsi on jatkuvan ”vajauden” tilassa. Seuraa rauhattomuutta, 
masentuneisuutta ja väsymystä. Klein on havainnut, että luovuus kasvaa suhteessa 
kykyyn vakiinnuttaa hyvä objekti. Jos samastumista hyvään ja elämää antavaan 
sisäistettyyn objektiin voidaan pitää yllä, siitä tulee yllyke luovuuteen (Klein 
1957/1994, 61, 120). Baumeister näkee aggression yhteyden yhteiskuntaan. Kult-
tuurilla on silloin tärkeä rooli opastaa aggressiivisten impulssien ilmaisemisessa 
ja kontrolloimisessa. (Baumeister 1997, 380–386.) Freudin mukaan yhteiskunta 
on kykenemätön rajoittamaan tuhoamisviettejään (Wright 1984, 138).  

Psykoterapiassa pyritään psyykkisen sitomisen edistämiseen (Ikonen & Re-
chardt 1994, 84). Teksti kertoo kirjoittajastaan, ja etenkin terapiahakuisessa kir-
joittajatoiminnassa ohjaajan tulee olla entistä herkempi lapsen ilmaisulle – sekä 
sanalliselle että rivien väliin kirjoittautuvalle.  

4.1.2 Tunnesuma purkautuu sairaalakoulun kirjoittajaprojektissa 

Lapsen psyykkinen kehitys on monivaiheinen, monitekijäinen ja monikerroksinen 
prosessi, jossa geneettisillä, biologisilla ja vuorovaikutuksellisilla tekijöillä on 
oma tärkeä osuutensa. Nämä ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja riippuvaisia 
toisistaan. (Sinkkonen 1995, 15.) Kehitysvaiheesta toiseen siirtyminen tuo muka-
naan sitomattoman libidon ongelman; lapsi kokee levottomuutta ja epämääräistä 
kiihottuneisuutta. Primitiivisimpiä keinoja käsitellä tätä sitomatonta energiaa on 
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toistamisen ohella joko itseen tai ulkomaailmaan suuntautunut tuhoaminen. (Iko-
nen & Rechardt 1994, 77.) Sitomattoman libidon ongelma näkyi projektin aikana 
sekä lapsen käytöksessä että kirjoituksessa.  

Lastenpsykiatrista hoitoa tarvitsevilla lapsilla on usein vaikeuksia yhdistää 
negatiivista ja positiivista. Rajatilaongelmatiikkaan liittyy tällainen kyvyttömyys, 
mikä onkin usein yksi syy psykiatriselle hoidolle. Anna Freudin mielestä rajatila-
lapsille on hyvä tarjota verbalisointia ja selittämistä egoa vahvistavina menetel-
minä (A. Freud 1965/2000, 229). Tämän valossa sanataidetoiminta olisi erityisen 
käyttökelpoinen toimintamuoto rajatilaongelmaisten hoidossa.  

En tutustunut potilaskertomuksiin lasten kehitysprosessin taustoista, mutta 
sosiaalinen vuorovaikutus (tai sen vähäisyys) ja kirjalliset ilmaisut toivat esille 
lapsen persoonaa ja psyykkisiä prosesseja. Vapaana olevan libidon sitominen 
mahdollistui projektin aikana luovan toiminnan, rauhoittumisen, ajattelemisen ja 
keskustelun avulla. Kehitysvaiheesta toiseen siirtyminen näkyi aktivoituneina 
symboleina, mutta myös niiden puuttumisena kirjoitelmista ja sarjakuvista. Kir-
joittamisen kautta käsiteltiin ongelmia, mutta se toi esiin myös toisen puolen: 
luovuus oli jähmeää tai se ei tukenut lainkaan lapsen kehitystä. Kirjoittamalla 
ulkoistetusta ja konkreetista ahdistuksen ilmaisusta on myös helpompi keskustella 
aikuisen kanssa. Sairaalakoulun luonteeseen liittyi oppilaan runsaskin poissaolo 
tunneilta (retket, tutkimukset, muutokset aikatauluissa), jolloin osallistuminen oli 
katkonaista ja kirjoittamisen intensiteetti hajosi. Kirjallinen tuottaminen oli niuk-
kaa, ja sarjakuvailmaisu tuntui olevan pojille helpoin tapa käsitellä annettuja teh-
täviä.  

Ryhmän toiminnassa lapset heijastivat omia ongelmiaan eri tavoin, ja etenkin 
pojat purkivat paperille sisäistä ”tunnesumaansa”. Pekka ja Jussi purkivat tuntei-
taan tunneilla avoimesti sekä puheessa että tuotoksissa. Poikien kirjalliset ja ku-
valliset ilmaisut sisälsivät pääosin aggressiivista ainesta: väkivalta toi kirjoituk-
sissa ja kuvissa esille lapsen pimeän puolen. Tuhoavuus on häiriön poistamista, ja 
mielenterveystyössä hyökkäävyys, tuhoavuuden ”purkaminen”, on suositeltava 
Thanatoksen muoto. Voidaan ajatella, että kontrolloidussa tilanteessa aggressiivi-
sen tekstin kirjoittaminen (esimerkiksi poikien tekemät sarjakuvat) on aggression 
siirtämistä hyväksytyssä muodossa. Aggression purkaminen leikeissä kanavoituu 
puolestaan tyypillisimmin poikien sotaleikkeihin.  

Lauran kirjoitukset olivat lyhyitä. Teksteistä syntyi vaikutelma jähmeydestä; 
luovuus ei ollut minän rakentamisen palveluksessa. Toisaalta Laura kirjoitti kau-
niin runon: ”Pieni lintu liihotti, ison puun luokse. Siellä äiti odotti, ja muutti hänet 
kuuksi. Kun nyt katsot taivaalle, siellä iloinen kuu hymyilee sulle” (Laura, runo-
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tehtävä). Yksi tutkimustulos on, että lapset kirjoittivat tai muulla tavoin toivat 
esiin omia ongelmiaan, vaikka annettu kirjoitustehtävä ei siihen pyrkinyt.  

Kuvio 14. Sairaalakoulun lapset käsittelivät erilaisia tunteita tarinoissaan, runoissaan 
ja sarjakuvissaan. Kuvan piirsi 9-vuotias tyttö. 

Lapsen ilmaisun sisällössä ei projektin aikana tapahtunut suurempia muutoksia. 
Poikien tyyli pysyi enimmäkseen sarjakuvapiirroksina, joissa keskeinen sisältö 
liittyi uhkaan ja sen tuhoamisyrityksiin. Muutoksena voi nähdä Pekan viimeisen 
tehtävän, jossa hän liimasi ”Hirviön kosto” -sarjakuvaansa kukkatarroja ja integ-
roi negatiivisen ja positiivisen elementin keskenään. Lauran tekstit pysyivät kaut-
ta linjan pelkistettyinä ja tiiviinä.  

Mitä tehtävänanto ja sen mahdollinen toteuttaminen kertoi lasten senhetkises-
tä tilanteesta? Vaikka tehtävät olivat opettajasta lähtöisin, lapsella oli mahdolli-
suus toteuttaa omia inspiraatioitaan. Tehtävänannot olivat ohjeellisia ja pyrkivät 
sysäämään liikkeelle lapsen kirjallisen toiminnan, mikä puolestaan on riippuvai-
nen lapsen kyvystä heittäytyä tekstintuoton mukaan. Tähän vaikuttaa myös ilma-
piirin vapaus tai jäykkyys sekä lapsen sen hetkinen fyysinen ja psyykkinen vi-
reystila. Tehtävän luonne määrää kirjoitelman sisältöä esimerkiksi kauhu-
tehtävässä. Tämä ei silti ole itsestäänselvää, sillä mikä tahansa tehtävä saattaa 
sisällöltään muotoutua kirjoittajansa näköiseksi. Kirjoitus kertoo lapsen sisäisestä 
maailmasta, ja se voi olla vaikka sarjakuva koirasta.  

Kirjallisuusterapiassa kirjallisuutta käytetään rikastuttamaan ihmisen elämää 
ja laajentamaan näkemystä itsestä ja muista (McCarty Hynes & Hynes-Berry 
1994, 17). Lapset ovat luonnostaan elinvoimaisia ja tulevaisuuteen suuntautuneita, 
vaikka heillä olisi kuinka raskaita kokemuksia hyvänsä. Kouluikäiset rakastavat 
huumoria; lasta tuleekin auttaa löytämään elämänilo ja tulevaisuuden mahdolli-
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suudet. Sanataidetoiminnan merkitys on siinä, että tuntien aikana keskustellaan ja 
ollaan vuorovaikutuksessa ja ohjaaja on kiinnostunut lapsesta ja hänen kirjoituk-
sistaan. Lapsen on luontevaa avautua ohjaajalleen myös ongelmissa. Anna Freu-
din mielestä mahdollisuudet hyödylliseen asioihin puuttumiseen lapsen kehityk-
sessä ovat miltei yhtä rajattomat kuin kehityksen vahingoittaminen tai normaaliu-
den ja epänormaaliuden vaihtelut sinänsä (A. Freud 1965/2000, 228). Kirjalli-
suusterapiassa terapeutin merkitys on siinä, että hän auttaa lasta näkemään yhtä-
läisyyksiä tekstin ja lapsen elämän välillä. Aikuinen osoittaa sympatiansa, empa-
tiansa, ymmärryksensä ja kiinnostuksensa lapsen mielenkiinnon kohteisiin ja siten 
myös lapseen. Kyseessä on tärkeä luottamuksen saavuttaminen. (Pardeck & Par-
deck 1993, 12–13.) Terapeutti personifioi potilaalle ennustettavuutta ja turvalli-
suutta: hänen kauttaan voidaan yhdessä käsitellä muun muassa kontrollin, ambi-
valenssin, pettymyksen ja erimielisyyden tunteita (Turner, McFarlane & Van der 
Kolk 1996, 538, 552). 

Prosessi osoitti, että ryhmä salli tunteiden ja pettymysten purkamisen. Lapsi 
projisoi sisäisiä tekijöitä annettuun tehtävään ja käsitteli tunteitaan sanallisesti, 
mutta etäännyttämällä. Lapsen kirjallinen ilmaisu on kuin ottaisi pois tulpan 
psyykkiseltä kokemukselta. Sanataidetuntien puitteissa saadaan tietoa lapsen 
mielenkiinnon kohteista. Syntyy vuorovaikutus ja luottamus ohjaajan ja lapsen 
välillä. Kirjoitustehtävä sysää lapsessa liikkeelle ajatusprosessin, joka mahdollis-
taa ohjaajan ja lapsen välisen keskustelun lapselle tärkeästä kokemuksesta. Yhdis-
tävänä ja välittävänä tekijänä on kirjoitus.  

 

Kuvio 15. Sairaalakoulun 8-vuotiaan tytön piirtämässä sarjakuvassa kaksi koiraa jutte-
levat keskenään ja ovat siitä kiitollisia. 
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4.2 Tarinoiden väkivalta ja unenomaisuus kertovat 
kehitysvaiheesta (Artikkeli III) 

Analyysi osoittaa, että lapsi kirjoittaa pelkojaan, halujaan, fantasioitaan ja toivei-
taan ja että ne vertautuvat uniin. Lasten kirjoituksia voi lukea tulkiten: tiedosta-
maton materiaali ulkoistuu päivätajuntaan kertomuksina. Lapsi sijoittaa ja työstää 
tarinoissaan kipeitäkin tunteita (ks. Kajamaa 1999, 214, Suvilehto 2002, artikkeli 
III). Kerronnalliset motiivit eivät ole sattumanvaraisia, vaan kumpuavat lapsen 
kehitysvaiheesta. Vaikka lapsi ei ole kirjoittanut pelkoja, haluja, fantasioita ja 
aggressioita tietoisesti tai suunnitellusti, näiden toistuvuus eri lapsilla ja eri tari-
noissa herättää ajatuksen fantasian syvälle ulottuvasta yleisinhimillisestä luon-
teesta.  

Psyykkisten tilojen maisemien voi tulkita näkyvän lasten kirjoittamissa teks-
teissä, joista vaikkapa Jassen “Alussa mies Lopussa Hirviö” -tarinan lääväksi 
muuttunut asunto on esimerkki tehokkaasta goottilaisen ilmapiirin luomisesta 
nykypäivään. Sitä mukaa kun miehen elämä menee huonommaksi ja hänen ulkoi-
nen ja sisäinen olemuksensa muuttuu hirviömäisemmäksi, myös hänen asuinym-
päristönsä (koti) muovautuu epäjärjestyneeksi ja kaoottiseksi. Näin ympäristö ja 
fyysinen ilmiasu kuvaavat miehen psyykkistä muutosta.  

Lasten kirjoittamissa tarinoissa mennään selittämättömän puolelle, kaivetaan 
hautoja auki, toimitetaan oman perheen jäseniä vankilaan ja selviydytään rosvois-
ta voittajana. Ne sisältävät hirviöitä, ihmisen ja eläimen risteymiä, kummittelevia 
kuolleita ja mystisiä kokemuksia. Ihmishirviöt, kataleptiset kuolleista heränneet, 
tappavat sumeilematta jopa oman perheen jäseniä, jolloin tunnelma nousee myös 
psykologisen kauhun ja moraalin kysymyksiin: tappoi oman poikansa! Lasten 
kertomuksissa hirviömäinen olio, elävä kuollut, asustaa vuorilla, kellarissa, met-
sässä tai maan uumenissa. 

Tutkimissani 8–13-vuotiaiden tyttöjen kirjoituksissa oli läsnä seksuaalisuus. 
Psykoanalyyttisen kehityspsykologian mukaan latenssivaiheessa herätään hiljal-
leen viettiyllykkeiden olemassaoloon kohti nuoruutta. Latenssin loppuvaiheessa 
sulkeudutaan kohtaamaan murrosiässä tulevia haasteita ja muutoksia. Psykoana-
lyyttinen teoria sisältää ajatuksen libidosta, viettienergian piiriin kuuluvasta ag-
gressiivisesta aineksesta, joka on peräisin viettikerrostumasta (A. Freud 1969, 21, 
ks. Tähkä 1982/1986, 11). Tämän pohjalta voi ymmärtää lasten tekstien aggres-
siiviset yllykkeet. Tässä iässä on tärkeää kirjoittamalla purkaa sisäistä vietti-
painetta.  
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Viettiyllykkeiden aktivoitumisen myötä tulevat ymmärretyiksi myös tekstien 
sisältämät vanhempien “eliminoinnit”. Kuoleman kautta vanhemmista päästään 
eroon ja voidaan siirtyä, initioitua, itsenäisyyteen. Winnicottin mukaan lapsi pys-
tyy fantasioissaan tappamaan vanhempansa, mutta kun nämä eivät oikeasti kuole, 
tämä tuo lapselle turvaa (Davis & Wallbridge 1984, 85; ks. unet rakkaitten kuo-
lemasta Freud 1900/1995, 211–236). Freudin mielestä rakkaaseen läheiseen koh-
distuva kuolemantoive periytyy varhaisvaiheista: aina kun joku ihminen on tullut 
tiellemme, isä, äiti, sisar, veli, aviopuoliso, kuka hyvänsä – uni on heti valmis 
surmaamaan hänet (Freud 1917/1964, 174–175). Latenssikausi sisältää viettipai-
neen vähenemisen ja libidon siirtymisen vanhempien hahmoista ikätovereihin, 
yhteisöryhmiin, opettajiin ja sublimoituihin harrastuksiin. Lasten fantasioiden 
ilmaisut osoittavat pettymystä vanhempiin, ja tämä voi näkyä muun muassa per-
heromaani- ja kaksosfantasia -kuvitelmissa 5 . (A. Freud 1965/2000, 71–72, 
Brummer 2005, 29–43.)  

Puberteetissa heilahdetaan askeesista kiihkeään tarpeiden tyydyttämiseen. 
Silloin kun askeesi jää pysyväksi eli minä on riittävän vahva karkottamaan tarpeet 
pysyvästi tiedostamattomaan, on seurauksena yksilön elintärkeiden toimintojen 
lamautuminen – eräänlainen katatoninen tila, jota ei pidetä enää puberteetin nor-
maalina ilmiönä, vaan luonteeltaan vakavana häiriönä (A. Freud 1969, 118, Impiö 
2005, 44–66.). Lasten tekstien kataleptisten hirviöiden, jotka heräävät henkiin, 
voi nähdä nousevan tarveimpulssien olemassaolosta ja niiden ravistavasta vaiku-
tuksesta. Oma vaikutuksensa kirjoitusten aggressiivisiin sisältöihin löytyy myös 
tietoteknisestä yhteiskunnasta, joka sähköisten mediamuotojen kautta on tuonut 
väkivallan eri muodoissaan yhä lähemmäksi lapsen arkea.  

Psykoterapeutit ajattelevat, että tiettyjen kertomusten avulla ihminen voi löy-
tää itsetuntemusta ja siten ymmärtää paremmin omaa psykodynamiikkaansa. 
Oman elämäntarinan kirjoittamisprosessissa voi löytyä ymmärrys itseen ja käyt-
täytymiseen (ks. Heiney 1995, 903). Kirjallisuutta voidaan hyödyntää ihmismie-
len erilaisten ongelmien hoidossa ja tutkimuksessa.  

                                                        
5 Lapsilla on yksinkertaisia toiveentoteutumisunia, jotka paljastavat taustalla olevia toiveita.  On myös 
tiedostettuja valveunia (sankari- ja pelastajakuvitelmat). Perheromaani- ja kaksosfantasiat ovat omi-
naisia latenssi-ikäiselle, joka on luopumassa harhakuvitelmistaan vanhempiensa suhteen. (A. Freud 
1965/2000, 24.) 
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4.3 Vuorovaikutussuhteet kirjautuvat tarinoihin (Artikkeli IV) 

Olen artikkelissani (IV) tuonut esille lasten kirjoittamien tarinoiden tulkinnan 
mahdollisuuksia. Ilmiasu eli kerrottu tarina sisältää syvemmän merkityksen. Kir-
joituksen sisältö voi saada syvyyttä psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen 
kautta: kokonaisuudet avautuvat teemoittain, jolloin lapsen tarina saa syvempää 
ulottuvuutta. Olen nostanut tarinoista esiin näkyviä teemoja ja motiiveja, joita 
olen tarkastellut vuorovaikutussuhteissa. Niissä lapsi käsittelee kehitysvaiheitaan 
tiedostamattomasti.  

Artikkelissani (IV) en tee terapeuttista vaan tekstin sisäisen mielen tulkintaa. 
En ole halunnut käyttää tulkinnassa siirtymää, jolloin tarina konkretisoituisi tul-
kinnassa todellisiin perhesuhteisiin. Lasten kirjoittamat tarinat kertovat hänen 
arjestaan, ajatuksistaan, ystävyyssuhteistaan ja irtautumisestaan vanhemmistaan. 
Artikkelin lähtökohtana ovat olleet lasten spontaanisti kirjoittamat tarinat, jotka 
viestivät tiedostamattomista tekijöistä.  

Lasten kirjoittamassa tarinassa isäntäperhe voidaan eläimen näkökulmasta 
todeta pahaksi, ja oikeudenmukaisuus koetaan tärkeäksi jopa ankaruuteen asti. 
Yksinäisyyden kokemuksesta löydetään takaisin kaveriporukkaan. Kauhujen 
keskellä seikkaillaan turvallisesti hyvän ystävän seurassa (Artikkeli IV). Psyko-
analyyttinen tulkinta sopii lasten kirjoittamien tekstien merkityssisällön avaami-
seen. Lapsi etäännyttää tarinoita ja käy kirjoittamalla tiedostamattaan läpi kehitys-
tään. Psykoanalyyttisesti tulkittuna tarinoissa on näkyvissä jäänteitä eri kehitys-
vaiheista, ja vuorovaikutussuhteita käydään läpi fiktiivisessä muodossa. Arkipäi-
vän vuorovaikutussuhteet peilautuvat turvallisesti eläintarinoiden kautta. Äidin 
rooli näyttäytyy emo-ruokkijana, ymmärtäjänä, huolenpitäjänä ja jopa liittolaisena. 
Isä käyttää valtaa, jota kertoja ei välttämättä hyväksy, mutta jolle hän alistuu. 
Poikkeuksiakin on, jolloin isä toimitetaan välikäden (poliisi) kautta vankeuteen. 
Muun muassa tytön oidipaalivaiheen ilmentymänä aggressiivinen vampyyri-isä 
saa kehityspsykologisen tulkinnan. Toisinaan perhe on kahtiajakautunut, jolloin 
äidin ja tyttären vastinparina ovat isä ja pojat. Harmittomimmillaan lapset näyt-
täytyvät matkakertomuksissa, joissa uidaan, syödään paikallisia ruokia, katsotaan 
nähtävyyksiä, seikkaillaan ja palataan kotiin. Koti on turvapaikka, johon palataan. 
Tyttö voi tunnustaa myös olevansa maailman onnellisin sopusointuisessa perhees-
sä kavereiden ja hevosten parissa. Perherakenne voidaan mainita kertomuksessa, 
mutta vanhemmat jäävät usein taustahahmoiksi, joita ei tapahtumissa myöhem-
min enää tarvita. Lasten kirjoituksissa on tavallaan kyse lastenkirjallisuuden pe-
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ruskliseistä ja myyttisen matkan toteutumisesta (ks. Suvilehto 2002) – kotoa läh-
teminen, seikkailu, paluu sekä ruokailun ja nukkumisen korostuminen.  

Pohjoissuomalaiset kirjoittajatytöt irrottelevat kirjoituksissaan: ollaan liik-
keessä, suhtaudutaan muutoksiin myönteisesti, rohjetaan kohdata kaaosta, hävi-
tystä ja pelkoa. Onko lasten luova kirjoittaminen siis terapeuttista toimintaa? Sel-
laisenaankin se voi olla terapeuttista, mutta ennen kaikkea se on kasvun palveluk-
sessa. Parhaimmillaan sillä on terapian ja hoidon mahdollisuudet yhtenä psykote-
rapeuttisena muotona. Freud näki psykoanalyysin soveltuvan myös pedagogiik-
kaan, jolloin kasvattaja voi nähdä tehtävänsä uudessa valossa. Tärkeä seuraus on 
ollut psykoanalyysin käyttäminen terveiden lasten ennalta suojelevaan kasvatuk-
seen, ei siis vielä neuroottisten, mutta kehityksessään väärille raiteille joutuneiden 
oikealle tielle ohjaamiseen (Freud 1925/1962, 82–83). Tästä puhuu myös Kari 
Uusikylä lukuisissa luovuuden merkitystä korostavissa kirjoituksissaan ja puheis-
saan. 

Luova kirjoittaminen (Heikkilä 1981, ks. Ahvenainen & Holopainen 1999) 
aktivoi lasta löytämään itsestään tiedostamatonta materiaalia, myös ajankohtaisia 
ongelmia, joita hän voi käsitellä turvallisesti etäännyttämällä fiktion keinoin. 
Tarinoissa näkyy lapsen kokemus itsestään sekä hänen ystävyys- ja vuorovaiku-
tussuhteistaan. Näitä hän käsittelee usein eläimen kautta, jolloin eläintarinoihin 
sisältyy psyykkinen lataus, esimerkiksi parhaan ystävän menettämisen pelko. 
Kauhukertomuksissa lapsi pyrkii muun muassa irrottautumaan vanhemmistaan. 
Tarinat puhuvat lapsen halusta muutokseen ja hänen tiedostamattomasta halustaan 
siirtyä kehitystasolta toiselle. Ne kertovat siitä, että lapset olivat kirjoittamisesta 
innostuneita. Kirjoittajakurssilla toteutuu Winnicottin ajatus potentiaalitilasta 
(Winnicott 1971/1997, 12, Sinkkonen 2004, 68–77): leikki muuttuu ajan myötä 
kulttuuriksi ja muiksi luoviksi teoiksi. 
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4.4 Kirjallisuusterapia lasten ja nuorten pahoinvoinnin ehkäisijänä 
(Artikkeli I) 

Kuvio 16. Koira ilahtuu, kun emäntä tulee ja antaa sille uuden pallon sairaalakoulun 9-
vuotiaan tytön piirtämässä sarjakuvassa. 

Kirjallisuusterapialla oli tutkimusten mukaan sekä etuja että rajoitteita. Terapian 
onnistumisen todettiin riippuvan useista tekijöistä: 1) Miten osallistuja vastaanot-
taa teoksen sanoman? 2) Millainen on kirjallisuusterapeutin ja asiakkaan suhde? 3) 
Miten hyvin kirja tavoittaa potilaan ongelman? 4) Kuinka halukas tai kykenevä 
lapsi on osallistumaan ja sitoutumaan prosessiin (Kramer & Smith 1998).  

Vaikka kirjallisuutta on hyödynnetty lasten erilaisten ongelmien kohtaamises-
sa ja hoidossa, empiiristä tutkimusta kirjallisuusterapiasta todettiin olevan vähän, 
ja aineistot olivat pieniä ja ryhmät niin erilaisia, että tutkimusten keskinäinen 
vertaaminen oli mahdotonta. Kirjallisuusterapian mahdolliset negatiiviset seura-
ukset ovat usein jääneet huomiotta. Tutkimuksissa todettiinkin, että tarvitaan lisää 
kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta alalta. Lasten ja nuorten kirjallisuuste-
rapiasta ovat puuttuneet etenkin perusteelliset kontrolloidut tutkimukset  
(Lenkowsky 1987). Useat tutkimukset (Schumacher & Wantz 1995, Cuijpers 
1997, Shechtman 1999, Marlowe & Maycock 2000, Elgar & McGrath 2003, Bur-
ke, Kuhn & Peterson 2004) totesivat kuitenkin, että kirjallisuusterapialla oli 
myönteisiä vaikutuksia ja se oli toimivaa eri ikäryhmissä.  

Lapsen itsetuntemukseen ja minäkuvaan kirjallisuusterapialla näytti tutkimus-
ten mukaan olevan ristikkäisiä vaikutuksia: osassa tutkimuksia kirjallisuusterapia 
auttoi ongelmanratkaisussa ja osassa vaikutuksia ei ollut lankaan (Pardeck & 
Pardeck 1993, Myracle 1995). Tulevaisuuden haasteena on lapsille suunnatun 
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kirjallisuuden ja sairaaloissa toimivien lasten kirjastopalvelujen edelleen kehittä-
minen sekä kirjallisuusterapeuttien kouluttaminen ja terapiamuodon aktiivinen 
hyödyntäminen (Pardeck & Pardeck 1993, Schlenther 1999). Lasten kehityshaas-
teita, sairauksia ja ongelmia käsittelevän sekä tiedollisen että fiktiivisen kirjalli-
suuden lisääminen ja käyttäminen tarjoavat mahdollisuuden tukea lasten tervettä 
kehitystä sekä auttaa heitä sairauksien ja ongelmien käsittelyssä. Myös lasten 
aktivoiminen ilmaisemaan itseään kirjoittamalla on tärkeää, sillä se auttaa heitä 
jäsentämään tapahtumia, kokemuksia ja tunteita (artikkeli II).  

Kirjallisuuden merkitys hyvinvoinnin edistäjänä korostuu Lukukeskuksen 
tuoreessa Lukemisen ilo ja lohtu -hankkeessa, jossa kirjalähettiläät vierailevat 
lasten ja nuorten luona lastensuojelulaitoksissa ja sairaaloissa. Valtakunnallinen, 
kaksivuotinen hanke käynnistyi vuonna 2006 Suomen Kulttuurirahaston ja ope-
tusministeriön myöntämien apurahojen turvin. Ensimmäisenä vuonna hankkeen 
vierailut suuntautuivat pääosin sairaaloihin ja sairaalakouluihin. Hankkeen toisen 
vuoden aikana kirjalähettiläät vierailivat erityisesti lastensuojelulaitoksissa eri 
puolilla Suomea. Sairaaloissa ja lastensuojelulaitoksissa on lapsia ja nuoria, joita 
sadut ja tarinat voivat aivan erityisesti auttaa arjen kokemusten keskellä: kirjojen 
ja kertomusten avulla he voivat käsitellä usein hyvin rankkojakin kokemuksia 
sekä pelkoa ja ahdistusta aiheuttavia asioita. Lasten- ja nuortenkirjat antavat loh-
tua, iloa ja toivoa vaikeissa elämäntilanteissa, sillä niille on ominaista toiveikkuus 
ja usko parempaan. Hanke kantaa ideaa, että kirja kykenee viihdyttämään ja vie-
mään mielikuvitusseikkailuille. Lukemisen ilo ja lohtu -hankkeen kirjalähettiläät, 
lapsille ja nuorille kirjoittavat kirjailijat, osaavat eläytyä kohderyhmänsä ajatus- ja 
elämysmaailmaan, mikä avaa mahdollisuuden aitoon vuorovaikutukseen: juttele-
malla, lukemalla ja kuuntelemalla kirjalähettiläät johdattavat lapsia ja nuoria kir-
jojen ja lukemisen pariin ja ottamaan kirjat ystäviksi arkeen. Hankkeen vierailut 
suunnitellaan ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä lastensuojelulaitosten, sairaa-
loiden ja sairaalakoulujen henkilökunnan kanssa (Lukukeskus 2008.) 

Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon tarve on kasvanut voimakkaasti 1990-
luvun jälkeen. Joka neljännellä nuorella on todettu jonkinasteinen mielenterveys-
häiriö. Yhä useampi nuori jää julkisen terveydenhuollon ulkopuolelle, sillä hoito-
paikkoja ei ole tarpeeksi tai tieto niistä ei saavuta avun tarvitsijoita. (Kokkonen 
2003.) Nykyisenkaltaisessa yhteiskunnassa suositaan yksilöllisyyttä, yksilön pär-
jäämistä ja kilpailua. Rajattoman vapauden ja riippumattomuuden ihannoinnista 
seuraa yksilöllisiä ongelmia. (Roudinesco 2000.) Jos kokemuksille ei löydy sanal-
lista ilmaisua, ihmisen psyyke kuormittuu, ja hän alkaa ajan myötä oireilla. Ko-
kemusten sanallistamiseen liittyvät Freudin ajatukset torjutun paluusta: traumat 
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eivät pysy piilotettuina, vaan ne kumpuavat esiin erilaisina oireina. Freudin teoriat 
ovat vaikuttaneet kirjallisuusterapiaan, koska sekä terapiassa että kirjallisuudessa, 
erityisesti runoudessa, vaikuttavat tiedostamattomat tekijät. Traumaa ei kuiten-
kaan tarvitse toistaa toiminnallistamalla kokemusta yhä uudestaan, vaan sen voi 
sanallistaa turvallisesti (artikkeli III, Shechtman 1999).  

Psykoterapeuttiseen hoitoon hakeutuu eniten latenssi-ikäisiä lapsia, mikä joh-
tuu monesta tekijästä. Latenssi-iän kehitys on haavoittuva ja kehityskautena ajal-
lisesti pitkä. Tänä aikana näyttäytyvät aiempien kehitysvaiheiden ongelmat. Tä-
män ikäinen on erityisen herkkä huomaamaan omia heikkouksiaan ja kokemaan 
huonommuutta, mitkä saattavat lamaannuttaa lasta. Varhaislatenssi-ikäisten vai-
keudet liittyvät usein toimintatasoltaan kehittymättömään egoon, joka ei ole ikäta-
soa vastaava. Tästä johtuvat erilaiset separaatioahdistukset ja pelot: koulun aloit-
taminen, suuressa ryhmässä toimiminen ja uuden oppimisen ja ajattelemisen vaa-
timukset järkyttävät lapsen sisäistä turvallisuutta ja psyykkistä toimintakykyä. 
Oireina saattavat olla pelot, mahdottomuus nukahtaa ja nukkua yksin, yksinäisyys 
lapsiryhmässä sekä levoton aggressiivisuus. (Brummer K. 2005, 42–43, Brummer 
M. 2005a, 129.)  

Lapsilla ja nuorilla on ongelmia myös kouluissa. Luovuuden edistämistä ol-
laankin nostamassa Suomessa valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi. Hallitusohjel-
man mukaisesti luovuusstrategioita laaditaan muun muassa opetusministeriön ja 
Sitran tuella. Uusikylän mukaan tarkoituksena on edistää muun muassa tieteitä, 
taiteita ja ihmisten onnellisuutta. Koulu on luovuuden edistämisessä keskeisessä 
asemassa: oppilaiden julkinen vertailu on Uusikylän mukaan parhaita luovan 
uskalluksen tappajia. Toisaalta koulu voi mahdollistaa luomisen ilon ja onnelli-
suuden tunteen. Koulussa kuitenkin korostuu kylmä tieto tunne-elämän kustan-
nuksella. Uusikylän mukaan kouluaika ei saisi olla pelkkää suoritusten ja pistei-
den keräämistä, vaan myös elämisen taitojen opiskelua. Luovuuden hyväksymi-
nen ja harjoittaminen koulussa on yksi parhaista tavoista lisätä kouluviihtyvyyttä 
ja tehokasta, oivaltavaa oppimista. Uusikylä myös muistuttaa opettajia harkitse-
maan sanoja, joita oppilasta arvioitaessa käytetään. Yksittäinen ilmaisu saattaa 
kantaa oppilaassa pitkälle niin hyvässä kuin pahassa. ”Palaute voi olla rakentavaa 
ja asiallisen kriittistäkin, mutta lapsen kykyihin liittyvät kielteiset arviot ovat 
turhia ja vahingollisia.” (Uusikylä 2005, 23, 25, 29.) 
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4.5 Yhteenveto tuloksista ja vastaukset tutkimusongelmaan 
(Artikkelit I-IV) 

Sairaalakoulun poikien sarjakuvissa ja kirjoituksissa näkyivät tabuoitujen mieli-
kuvien toiminnallistaminen. Aggressiot kohdistuivat toisiin ihmisiin ja ahdistuk-
seen, jota esimerkiksi lapsen katsomat kauhuelokuvat hänessä aiheuttivat. Saatiin 
ainutlaatuista tietoa siitä, että sairaalakoulussa on luovasta kirjoittamisesta ja 
lukemisesta kiinnostuneita lapsia. Ohjattua kirjoittajatoimintaa voi harkita tarjot-
tavaksi myös lastenpsykiatrian potilaille. (Artikkeli II.) 

Tekstit kertovat maailmasta, jossa lapset elävät ja heidän kokemuksistaan 
suhteessa toisiin ihmisiin. Pojilla oli kuvauksia sodasta, tappamisesta ja 
tuhoamisesta. Tuhoutumisen uhkaa käsiteltiin piirrettyjen ja kirjoitettujen kuvien, 
merkkien ja sanojen – symbolien – avulla ja näin sidottiin sisäistä ulkoiseen, 
hallitumpaan muotoon. Lapsen ja ohjaajan kohtaaminen ja yhdessäolo tarjosivat 
lapselle mahdollisuuden tulla ymmärretyksi. Kirjoittamalla ulkoistetusta ja 
konkreetista ahdistuksen ilmaisusta oli helpompi keskustella aikuisen kanssa. 
Vapaana olevan libidon sitominen mahdollistui luovan toiminnan, rauhoittumisen, 
ajattelemisen ja keskustelun avulla. Lapset kirjoittivat niukasti, ja sarja-
kuvailmaisu oli pojille helpoin tapa käsitellä annettuja tehtäviä. Sanataidetoiminta 
vaikutti käyttökelpoiselta toimintamuodolta rajatila-ongelmaisten hoidossa, 
jolloin kielteisen ja myönteisen yhdistäminen helpottui. Kehitysvaiheesta toiseen 
siirtyminen näkyi aktivoituneina symboleina, mutta myös niiden puuttumisena 
kirjoitelmista ja sarjakuvista. Kirjoittamisen kautta käsiteltiin ongelmia, mutta se 
toi esiin myös toisen puolen: luovuus oli jähmeää tai se ei tukenut lainkaan lapsen 
kehitystä. (Artikkeli II.) 

Ryhmä salli tunteiden ja pettymysten purkamisen. Lapsi projisoi sisäisiä 
tekijöitä annettuun tehtävään ja käsitteli tunteitaan sanallisesti. Ryhmän 
toiminnassa lapset heijastivat omia ongelmiaan eri tavoin, ja etenkin pojat 
purkivat paperille sisäistä "tunnesumaansa". Pojat purkivat tunteitaan tunneilla 
avoimesti sekä puheessa että tuotoksissa. Lauran kirjoitukset olivat lyhyitä. 
Teksteistä syntyi vaikutelma jähmeydestä; luovuus ei ollut minän rakentamisen 
palveluksessa. Lapset kirjoittivat tai muulla tavoin toivat esiin omia ongelmiaan, 
vaikka annettu kirjoitustehtävä ei siihen pyrkinyt. (Artikkeli II.) 

Lapsen ilmaisun sisällössä ei projektin aikana tapahtunut suurempia 
muutoksia. Poikien tyyli pysyi enimmäkseen sarjakuvapiirroksina, joissa 
keskeinen sisältö liittyi uhkaan ja sen tuhoamisyrityksiin. Muutoksena voi nähdä 
Pekan viimeisen tehtävän, jossa hän liimasi "Hirviön kosto" -sarjakuvaansa 
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kukkatarroja ja integroi negatiivisen ja positiivisen elementin keskenään. Lauran 
tekstit pysyivät kautta linjan pelkistettyinä ja tiiviinä.  

Lapsen kirjallinen ilmaisu on kuin ottaisi pois tulpan psyykkiseltä 
kokemukselta. Sanataidetuntien puitteissa saadaan tietoa lapsen mielenkiinnon 
kohteista ja kokemuksista. (Artikkeli II.) 

Päätalo-instituutin 8–13-vuotiaiden tyttöjen kirjoituksissa oli läsnä 
seksuaalisuus. Psykoanalyyttisen kehityspsykologian mukaan latenssivaiheessa 
herätään hiljalleen viettiyllykkeiden olemassaoloon kohti nuoruutta. Tämän 
pohjalta voi ymmärtää lasten tekstien aggressiiviset yllykkeet, jolloin kirjoitta-
malla voitiin purkaa sisäistä viettipainetta. Viettiyllykkeiden aktivoitumisen 
myötä tulevat ymmärretyiksi myös tekstien sisältämät vanhempien "eliminoinnit". 
Kuoleman kautta vanhemmista päästään eroon ja voidaan siirtyä eli initioitua 
itsenäisyyteen. (Artikkeli III.) 

Psykoanalyyttinen tulkinta sopii lasten kirjoittamien tekstien merkityssisällön 
avaamiseen. Lapsi etäännyttää tarinoita ja käy kirjoittamalla tiedostamattaan läpi 
kehitystään. Psykoanalyyttisesti tulkittuna tarinoissa on näkyvissä jäänteitä eri 
kehitysvaiheista. Vuorovaikutussuhteita käydään läpi fiktiivisessä muodossa. 
Arkipäivän vuorovaikutussuhteet peilautuvat turvallisesti eläintarinoiden kautta. 
Äidin rooli näyttäytyy emo-ruokkijana, ymmärtäjänä, huolenpitäjänä ja liittolai-
sena. Isä käyttää valtaa, jota kertoja ei välttämättä hyväksy, mutta jolle hän alistuu. 
Poikkeuksiakin on, jolloin isä toimitetaan välikäden (poliisi) kautta vankeuteen. 
Muun muassa tytön oidipaalivaiheen ilmentymänä aggressiivinen vampyyri-isä 
saa kehityspsykologisen tulkinnan. Harmittomimmillaan lapset näyttäytyvät mat-
kakertomuksissa, joissa uidaan, syödään paikallisia ruokia, katsotaan nähtävyyk-
siä, seikkaillaan ja palataan kotiin. Koti on turvapaikka, johon palataan. (Artikkeli 
IV.) 

Pohjoissuomalaiset kirjoittajatytöt irrottelevat kirjoituksissaan: ollaan 
liikkeessä, suhtaudutaan muutoksiin myönteisesti, rohjetaan kohdata kaaosta, 
hävitystä ja pelkoa. Kirjoittaminen on kasvun palveluksessa. Tarinoissa näkyy 
lapsen kokemus itsestä, ystävyys- ja vuorovaikutussuhteista. Näitä hän käsittelee 
usein eläimen kautta, jolloin eläintarinoihin sisältyy psyykkinen lataus, 
esimerkiksi parhaan ystävän menettämisen pelko. Kauhukertomuksissa lapsi 
pyrkii muun muassa irrottautumaan vanhemmistaan. Tarinat puhuvat lapsen 
halusta muutokseen ja hänen piilotajuisesta halustaan siirtyä kehitystasolta 
toiselle. Ne kertovat siitä, että lapset olivat kirjoittamisesta innostuneita. 
(Artikkeli IV.) 
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Kirjallisuutta on hyödynnetty lasten erilaisten ongelmien kohtaamisessa ja 
hoidossa, mutta empiiristä tutkimusta kirjallisuusterapiasta oli vähän, aineistot 
olivat pieniä ja ryhmät niin erilaisia, että tutkimusten keskinäinen vertaaminen oli 
mahdotonta. Kirjallisuusterapian mahdolliset negatiiviset seuraukset ovat usein 
jääneet huomiotta. Tutkimuksissa todettiin, että tarvitaan lisää kvalitatiivista ja 
kvantitatiivista tutkimusta alalta. Lasten ja nuorten kirjallisuusterapiasta ovat 
puuttuneet etenkin perusteelliset kontrolloidut tutkimukset (Lenkowsky 1987). 
Useat tutkimukset (Schumacher &Wantz 1995, Cuijpers 1997, Shechtman 1999, 
Marlowe & Maycock 2000, Elgar & McGrath 2003, Burke, Kuhn & Peterson 
2004,) totesivat kuitenkin, että kirjallisuusterapialla oli myönteisiä vaikutuksia ja 
se oli toimiva eri ikäryhmissä. (Artikkeli I.) 

Lapsen itsetuntemukseen ja minäkuvaan kirjallisuusterapialla oli ristikkäisiä 
vaikutuksia: osassa tutkimuksia kirjallisuusterapia auttoi ongelmanratkaisussa ja 
osassa vaikutuksia ei ollut (Pardeck & Pardeck 1993, Myracle 1995). (Artikkeli 
I.) 

Väitöskirjani tutkimuskohteina olivat lapsen luova kirjoittaminen ja asiat, 
joita hän kirjoituksissaan prosessoi, sekä lasten ja nuorten sanataidetoiminnan 
mahdolliset terapeuttiset ulottuvuudet. Alla olevissa taulukoissa (taulukko 1–2) on 
koottuna tulokset tutkimusongelmien mukaan luokiteltuina. 

Taulukko 1. Lapsen luova kirjoittaminen ja asiat, joita lapsi kirjoituksissaan prosessoi.  

Tutkimuskohteeseen I liittyviä vastauksia Art. 

Tabuoidut mielikuvat toiminnallistuvat tarinoissa: toisiin ihmisiin ja ahdistukseen kohdistuvat aggressiot. II 

Tekstit kertovat, missä maailmassa lapset elävät (sodat, tappaminen, tuhoaminen). II 

Lasten kokemukset suhteessa toisiin ihmisiin. II 

Vapaana olevan libidon sitominen mahdollistuu luovan toiminnan, rauhoittumisen, ajattelemisen ja 

keskustelun avulla. 

II 

Lapset ilmaisevat eri tavoin tunteitaan kirjoituksissaan (toiset hyvin lyhyesti, toiset mieluummin sarjakuvan 

keinoin). 

II 

Seksuaalisuus ja vietit viittaavat nuoruuteen ja itsenäistymiseen. III 

Psykoanalyyttinen tulkinta sopii lasten kirjoittamien tekstien merkityssuhteiden avaamiseen. IV 

Lapsi etäännyttää tarinoita ja käy kirjoittamalla tiedostamattaan läpi kehitystään. IV 

Arkipäivän vuorovaikutussuhteet peilautuvat turvallisesti eläintarinoiden kautta (emo ruokkijan, ymmärtäjän, 

huolenpitäjän ja liittolaisen roolissa. Uros vallanpitäjänä.) 

IV 

Harmittomuus näkyy matkakertomuksissa (uinnit, paikalliset syömisreissut, nähtävyydet, seikkailut, kotiin 

paluu). 

IV 

Koti näkyy turvapaikkana, johon palataan. IV 

Teksteissä myös irrotellaan: ollaan liikkeellä, muutokset ovat myönteisiä, kohdataan kaaos, hävitys ja pelko. IV 

Eläintarinoissa näkyy lapsen kokemus itsestä, ystävyys- ja vuorovaikutussuhteista (esim. parhaan ystävän 

menettämisen pelko). 

IV 
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Taulukko 2. Lasten ja nuorten sanataidetoiminnan mahdolliset terapeuttiset ulottu-
vuudet. 

Tutkimuskohteeseen II liittyviä tuloksia Art. 

Lapset ovat luovasta kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneita. II, IV 

Tutkimus osoittaa, että ohjattua kirjoittajatoimintaa voi harkita tarjottavaksi myös lastenpsykiatrian potilaille. II 

Lapsen ja ohjaajan kohtaaminen ja yhdessäolo tarjoaa lapselle mahdollisuuden tulla ymmärretyksi. II 

Kirjoittamalla ilmaistusta asiasta on helpompi keskustella aikuisen kanssa. II 

Sanataidetoiminta vaikuttaa käyttökelpoiselta toimintamuodolta rajatilaongelmaisten hoidossa, jolloin 

kielteisen ja myönteisen yhdistäminen helpottuu. 

II 

Kirjoittamisen kautta käsitellään ongelmia (kehitysvaiheista toiseen siirtyminen, luovuus/ jähmeys). II 

Kirjoitusryhmä sallii tunteiden ja pettymysten purkamisen. II 

Lapset luonnostaan kirjoittavat, piirtävät tai leikkaavat kuvia omista ongelmista ilman, että kirjoitustehtävä niin 

vaatii tai ohjeistaa. 

II 

Kirjoittaminen on kasvun palveluksessa. IV 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan kirjallisuusterapialla on myönteisiä vaikutuksia, mutta alalla tarvitaan lisää 

perusteellista kontrolloitua kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta. 

I 

Kirjallisuusterapia voi auttaa lapsen ongelmanratkaisuissa itsetuntemuksen ja minäkuvan hahmottumisen 

kautta. 

I 
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5 Yhteenveto 

Tutkimukseni tarkoituksena on ollut selvittää lasten luovaa kirjoittamista ja sitä, 
millaisia asioita lapsi kirjoituksissaan prosessoi. Olen tarkastellut myös lasten ja 
nuorten sanataidetoiminnan mahdollisia terapeuttisia ulottuvuuksia. Ensimmäise-
nä tutkimuskohteena oli lapsen luova kirjoittaminen ja asiat, joita hän kirjoituk-
sissaan prosessoi. Kohde jakautui kahteen alakohteeseen: 

1. Lapsen arki ja hänen sisäinen maailmansa tarinan kertomana.  
2. Freudin syvyyspsykologiset teoriat lapsen kirjoittaman tarinan tulkinnan 

avaimina: teemat ja motiivit. 

Näitä tutkimuskohteita on käsitelty kirjallisuuden ja empiirisen aineiston avulla. 
Tutkimus osoittaa, että lapset kirjoittavat sadunomaisissa tarinoissaan arjen kuva-
uksia, joissa aktivoituvat eri kehityskaudet ja vuorovaikutussuhteet kavereihin ja 
vanhempiin. Lasten kirjoituksista avautuvat Freudin syvyyspsykologisen teorian 
avulla unenomaiset ja väkivaltaiset elementit, joiden kautta lapsi käsittelee akti-
voitunutta energialataustaan hallitussa muodossa: kirjoittamalla. 

Lasten luova kirjoittaminen voi olla myös terapeuttista, mikäli ohjaajalla on 
käytössään kirjallisuusterapian menetelmiä ja syvempää kiinnostusta lasten on-
gelmiin ja kehitysnäkymiin. Tutkimuskohteen I vastaukset on esitetty tarkemmin 
luvussa 4 (luku 4.5 ja taulukko 1). 

Toisena tutkimuskohteena oli lasten ja nuorten sanataidetoiminnan mahdolli-
set terapeuttiset ulottuvuudet. Myös tämä kohde jakautui kahteen alakohteeseen: 

3. Lasten luova kirjoittaminen terapeuttisena toimintana ja kirjallisuusterapian 
metodit sanataideprojekteissa. 

4. Kirjallisuusterapian mahdollisuudet lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämi-
seksi. 

Kohteita 3 ja 4 on käsitelty kotimaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden valossa. 
Myös empiirinen aineisto antoi runsaasti viitteitä sanataidetoiminnan terapeutti-
sista mahdollisuuksista. Tarkemmin näitä kohteita löytyy luvusta 4 (luku 4.5 ja 
taulukko 2). 

Kirjallisuuskatsaus osoittaa, että kirjallisuusterapiaa käytetään monissa on-
gelmissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi, esimerkiksi psyyken ja 
käyttäytymisen ongelmissa sekä traumoissa ja nukahtamisvaikeuksissa. Kirjalli-
suusterapiaa käytetään kliinisessä työssä terveydenhuollossa, mielenterveystyössä, 
kuntoutuksessa terapeutin ohjauksessa, ongelmien ehkäisyssä, itsehoitona sekä 



 88 

lasten kasvua ja kehitystä tukevana ryhmätoimintana. Tutkimukset kertovat kirjal-
lisuusterapian myönteisistä vaikutuksista – lukemisella ja kirjoittamisella on tera-
peuttinen vaikutus – mutta tarvitaan vielä perusteellisempia tutkimuksia.  

Väitöskirjani osoittaa, että kirjallisuusterapeuttisia ryhmiä voi toimia lasten- 
ja nuorisopsykiatriassa, lasten- ja nuorisokodeissa sekä sanataidetoimintana en-
naltaehkäisevänä, kasvua ja kehitystä tukevana ryhmätoimintana kerhoissa ja 
kouluissa.  

Kehittelemäni Fantasian aarrearkku -menetelmä on yksi keino yleistettäväksi 
käytäntöön niin luovan kirjoittamisen ohjaukseen kuin tutkimusmateriaalin ke-
räämiseenkin. 

Väitöskirjatyöni aihe ja materiaali toi esille myös kiinnostavia 
jatkotutkimusaiheita. Päätalo-instituutin kirjoittajista vanhimpien lasten (13- 
vuotiaat) tarinoissa näkyi viitteitä orastavasta seksuaalisuudesta, mikä aiheena 
olisi kiintoisa.  

Kiinnostavaa olisi myös tehdä pitkittäistutkimus, jossa tutkittavan (lapsen) 
kirjoittajaharrastusta ja tekstien sisältöjä seurattaisiin useamman vuoden ajan. 
Sairaalakoulun kirjoittajatoiminnan näen mielekkäänä jo tutkimuslähtökohtiensa 
puolesta. Etenkin sairaalan henkilökunnan kanssa toteutettava tiimityöskentely 
mahdollistaisi toiminnan terapeuttisen, syvemmän merkityksen. Näin kertyisi 
myös tutkimusaineistoa kirjallisuusterapiasta. Ongelmana on paitsi pätevien kir-
joittajaohjaajien vähyys myös aihepiiriin poikkitieteisyys. Myös kahdenkeskinen 
tarinan tarkasteleminen kirjoittajan kanssa voisi olla tulkintaa rikastava kokemus, 
jolloin voitaisiin lähestyä ”freudilaista” analyyttista kohtaamista. 

Terapeuttinen kirjoittaminen kuuluu kirjoittamisen tutkimisen ajankohtaisiin 
haasteisiin. Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen maisteriopintojen vastuuhenkilön, 
professori Tuomo Lahdelman mielestä sosiaalisesti erityisen haasteellista on kir-
joittamisen terapeuttisen ulottuvuuden selvittely ja sen valjastaminen parantami-
sen välineeksi. Hän toteaa, että Suomessa tarvitaan kirjoittamisterapeutteja, ja 
tämän edistämiseksi kirjoittamisen opettajien ja tutkijoiden olisi hakeuduttava 
uudenlaisiin yhteistyön muotoihin. (Lahdelma 2008, 193–194.) 

Lisensiaatintutkimukseni jälkeen keräsin myös uutta aineistoa kolmesta eri 
projektista. Näitä olivat pohjoissuomalaisten lasten erityiskoulussa vetämäni luo-
van kirjoittamisen kurssikokonaisuus keväällä 2004. Keräsin aineistoa myös vii-
konloppukirjoittajakurssilta sekä koululaisvierailultani. Näiden aineistojen analy-
sointi, etenkin erityiskoulun projektista, on mielessäni kiintoisana myöhemmän 
tutkimuksen aiheena. Tärkeää jatkotutkimus olisi sen vuoksi, että lasten ja nuor-
ten kirjoittamien tarinoiden tutkimus edistää koko sanataiteen harrastuskenttää. 
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Tutkimus tuo lisätietoa lasten ja nuorten maailmasta. Tutkimuksen avulla lapsen 
ja nuoren ääni saadaan kuuluville sen sijaan, että kuunnellaan lasten- ja nuorten-
kirjailijoiden ääntä siitä, mitä he ajattelevat liikkuvan lapsen ja nuoren mielessä. 
Tutkimuksen avulla saadaan esiin lapsen ja nuoren omaa kirjallista maailmaa. En 
toki esitä, että psykoanalyyttinen näkökulma olisi ainoa ratkaisu avata lasten ja 
nuorten tarinoita. Erilaiset lähtökohdat sopivat tarkastelemaan aluetta, joka on 
vielä enimmäkseen villissä tilassa, tutkimaton ja löytämätön. 
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Liite 1 Sairaalakoulun kirjoittajaprojekti 
 
Oli se kummallista sillä aamulla minua katsoi peilistä kyy!!! Myrkytin ihmisiä. (Jussi, 9, 29.2.2000) 
 
Olin pystykorva koira nimeltä Jeppe joku oli hypnosoinua minut koiraksi menin koirana jätskikaup-
paan kaikki nauroivat minulle kun olin koira sitten näykin kun minulle ei tarjottu jätskiä Sitten itkin 
koko päivän kun minulle ei tarjottu jätskiä (Jaana, 8, 29.2.2000) 
 
 
Olin puun takkana ja kuulin mitä Miehet puhuivat. He puhuivat että tämä kaupungi oli parhain kau-
pungi sitten yhttäkiä he katosivat. (Jaana, 8, 18.4.2000) 
 
Taloon menee kymenen 
eläintä ensimäseksi 
taloon meni koira sitten 
taloon meni kissa sitten 
taloon meni Hevonen sitten 
taloon meni marsu sitten 
taloon meni Hiiri sitten 
taloon meni norsu sitten 
taloon meni Myyrä sitten 
taloon meni leijona sitten 
taloon meni kirahvi sitten 
taloon meni kameli 
talo oli niin pieni että 
sinne ei mahtun ei 
edes kymentä eläintä mutta 
oli pako ottaa eläimet 
mutta sitten minä kutsuin 
kakki elÄimet pois. (Jaana, 8, 18.4.2000. “Lastenkirjan pohjalta”) 
 
koira ol sulonen 
Ja ilonen. 
mut ei koskaan 
surulinen. 
koiran miellestä 
maa on kaunis. (Jaana, 8, 9.5.2000 Runo-tehtävä) 
 
Kuvat on kivoja 
Kuvat on kivoja (Jaana, 8, XIV) 
 
 
Minä olen yhdessä purjeveneessä 
Perheeni kanssa lähdössä purjehtimaan. (Laura, 4.4.2000, Taidekuva-tehtävä) 
 
Pieni lintu 
 
Pieni lintu liihotti, ison puun 
luokse. Siellä äiti odotti, ja 
muutti hänet kuuksi. Kun nyt  
katsot taivaalle, siellä iloinen kuu hymyilee sulle. (Laura, 25.4.2000, Runo-tehtävä) 
 
Ikäviä: riitely, kuolema, pakottaminen. 
Mukavia: kesä, kun on kavereita, kun käydään uimassa, pikkusisko. 
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Tästä Laura teki yhdistelmän: 
Kun olen riidellyt alan leikkimään pikkusiskon kanssa. 
Kun joku on kuollut lähden ulos katsomaan kesäpäivää. 
Kun joku pakottaa niin haluaisin lähteä uimaan. (Laura, 25.4.2000, Negat-posit –tehtävä) 
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Liite 2 Päätalo-instituutin sanataideprojekti 
 
Miska, 8 
I KOIRA. 
Kun olin koira. Eräänäpäivänä karkasin ja lähdin metsään. Siellä minä tapasin linnun ja aloin haukkua 
sitä. Sitten löysin peltipurkin. Ja aloin haistella peltipurkkia kunnes. Se jäi kuonoon kiinni mutta sain 
sen pois. Sitten lähdin mutta sitten purukumi tarttui tassuun kiinni ja lähdin kotiin ja isäntä otti puru-
kumin pois. (I Päivä eläimenä pe 11.2.2000)  
 
Miska, 8 
Olipa kerran delfiini hän oli yksi näinen. Hänetsit ystävää mutta turhaan. Ei kukaan leiki hänenkans-
saan mutta sitten jokutullee joku delfiini jasen nimion joku Ninni ja hän tulleetänne. Mitäse aikoo 
entiedä sanoo delfiini hetutustuivat ja elivät elämänsäloppun asti. (Tehtävä 2 la 12.2. Spin-videon 
pohjalta eläintarina, jossa olisi tietoa mukana 
12.2.2000) 
 
Miska, 8 
Matka Hong Kongiin 
Kun pääsin pois lentokoneesta kadulle niin näin hirveästi ihmisiä. Nepuhuivat englantia ja kiinaa. 
Kävin patsas aukiolla äidin kassa. Staar-lautta oli kiva sain ajaa sillä ja se oli kaikista hauskinta. Sitten 
meninn pilven piirtäjään. Sieltä oli mahtava näköala. Kultainen maili oli tytsä paika. (III viikonloppu 
"Matkat" 24.-25.3.2000 (videot: Hong Kong ja Oahu) 
24.3.2000) 
 
Miska, 8 
kaiken laisia asioita 
Söin aamiaista ulkona. Kun joku tai jotu tulivat metsästä ja ryöstivät meidät. Mutta silloin näin näin 
orja veneen. Menin reikäise veneen luokse ja silloin venekatosi. Aamulla järkytyin kun heräsin kave-
rin luona. Kukat olivat niin kummallisen näköisia kun niissä oli niinkuin olisi ollut koruja. Sitten näin 
julman näköisiä ryöstäjiä jahuomasin että olin taivaassa heippa! 
(taidekuvateksti Claude Monet: Impressio auringonnousu) 
(24.3.2000) 
 
Miska, 8 
negat-posit 
unohtanut 1.Tiinu koira 
hämähäkit 2. Hevonen 
pakokaasu 3. Tiietokoneella pelaaminen 
tahmeat sormet 4. Pyörällä ajaminen 
aikaisin herääminen 5. Uiminen 
haavava 6. Askartelu 
hikkaus 7. Iltasatu 
maalaus 8. Aika 
Kun olen unohtanut jotain niin se on inhottavaa. Hämähäkit ovat inhottavia. Pakokaasu on inhottavaa 
koska se haisee pahalta. Tahmeat sormet on inhottavia koska nejää kiini. Minua ärsyttää aikaisin 
herääminen. Haavat ovat inhottavia käykipeää. Hikaus on tyhmä koska, sillon on ahne. Maalaus on 
inhottava koska pitää maalata paperitäyleen. Tiinunukoira on mukava kerta sitä voi taluttaa. Hevoset 
ovat ihania koska niillä voi ratsastaa. Tietokoneella pelaaminen on kivaa. Uiminen on tosi mukavaa. 
Askartelu on joskus mukavaa. Iltasatu on mukava aika on joskus mukava. 
(28.4.2000) 
 
Miska, 8 
Pokémon 
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Pokémoneja on satoja eri lajeja esim tuli pokémoneja ja tento pokémoneja. Esittelen muutamia 
pokémoneja Kakuna, Alakoran ja Carmeleon. 
(28.4.2000) 
 
Reeta, 10 
I Tiikerin seikkailu 
Heräsin. Nuolin juovikasta turkkiani. Löysin peräti 5 täin poikasta. Päätin mennä saalistamaan tällä 
kertaa viidakon etelä puolelle. Sieltä en ollut kovin usein saalistamassa, joten en tuntenut paikkoja 
kovin hyvin. Saavuin joen rantaan. Päätin juoda vähän. Kohotin katseeni ja näin joen toisella puolella 
olevasta luolasta nousevan savua. 
- Hui! Ihmiset, huusin. Päätin kiertää joen ja mennä katsomaan ketä siellä oli. Hiivin luolan suulle ja 
näin siellä ilkeännäköisiä miehiä. 
- Salametsästäjät! Mulla välähti. Juuri silloin tapahtui se mikä ei saisi kellään eläimellä tapahtua. 
Nimittäin astuin oksan päälle ja VIUH! Iso verkko tipahti päälleni. 
- Nyt se on kiikissä, kuulin luolassa jonkun sanovan. 3 miestä astui luolasta. Kaikilla oli haulikot 
kädessä. - Tapetaanko me se?, luikku mies kysyi. - Ei vielä, tanakampi vastasi. Minua pelotti, vaikken 
sitä kyllä miehille näyttänyt. Murisin. Miehet raahasivat minut häkkiin. Sitten he nostivat mut kärryi-
hin ja lähtivät työntämään minua satamaa kohti. Olimme jo satamassa. Näin veneen jota kohden 
miehet raahasivat minua. Ajattelin että nyt olisi mahdollisuus paeta. Rynkytin häkkiä ja purin kalterei-
ta. Sitten kuului klonk ja häkki aukesi. Hyppäsin pitkällä kaarella puun juurelle. Sitten aloin kiivetä 
puuhun. Se oli vaivalloista. Sillä välin miehet olivat ladanneet haulikkonsa ja tähtäsivät nyt minua. 
Onneksi olin jo melkein puun latvassa ja oksat peittivät melkein täysin minut. Nyt olin jo puun latvas-
sa. Laskeuduin varovasti puun toista puolta ja juoksin kotiin. Nyt vasta huomasin kuin nälkäinen olin. 
Sain kiinni jäniksen. Se oli maukas. Kävin sitten päiväunille ja ajattelin:-Huh, selvisinpäs salametsäs-
täjiltä. (I) 
 
Reeta, 10 
koirat 
3 koiraa istuu saavissa siksi kun ne ovat päättäneet mennä leipurikurssille. Alkukoe on vaikea. Niiden 
pitää istua saavissa. 
 
Pek ja Pak ovat veljekset. Ne pitävät kissoista. Joskus ne innostuvat liikaakin. Nyt ne katsovat mustaa 
kissaa joka seisoo kujalla. (I) 
Rikki se meni siis kamera 
Itkin kauheasti ja vollotin 
Ilahtuin vähän kun koirani lohdutti 
Kiltti mummo antoi mulle uuden 
Kiitin häntä ja sanoin vielä: 
Anna vielä markka, mummo antoi 
 
Reeta, 10 
Meren pohjassa asustaa delfiini nimeltä Flob. Siellä se elelee äitinsä kanssa. 
- Äiti, menen leikkimään, Flob sanoi. 
- Mene vain, Äiti vastasi. Flobista oli kivaa leikkiä aallon harjalla. Flob hyppäsi korkealle. Ja sitten se 
ratsasti aallon harjalla. Aalto iskeytyi rantaan. Flob joka ei tiennyt että rannalla olevat aallot iskevät 
rantaan. Hän vain meni aallon mukana ja yht’äkkiä hän makasi rannalla. - Apua!, hän huudahti. Flob 
oli maannut jo 2 tuntia rannalla kun hän huomasi että pieni perhe oli tulossa rannalle. Perhe ei huo-
mannut ensin Flobia mutta Sitten 11 vuotias Paul huomasi Flobin. - Katsokaa, hän huudahti. Perhe 
kääntyi katsomaan. - Voi kun söpö, äiti huudahti. Isä ei puhunut mitään tuijotti vain Flobia. Paul tiesi 
mitä isä aikoi. Isä aikoisi myydä Flobin yhdelle firmalle joka tekee eläinkokeita. Kun perhe oli lähdös-
sä rannalta Paul sanoi, että hänellä on vessahätä. Paul lähti kohti vessaa hän meni kuitenkin äkkiä 
kiven taakse piiloon ja jäi odottamaan. Hänellä ei todellakaan ollut aikomusta mennä vessaan vaan 
hän aikoisi pelastaa Flobin. Isä alkoi jo hermostua ja sano: - Kyllä se Paul voi kävellä kotiin mulla on 
kiire. Niin he lähtivät kotiin. Paul oli siinä odotellessaan laatinut suunnitelman. Hän työntäisi Flobin 
takaisin mereen ja lähtisi sitten kotiin. Hän ei voisi kuvitellakkaan, että antais pikkudelfiinin isälle ja 
kamalille kokeilleen. Paul juoksi delfiinin luo. Paul yritti työntää mutta voi Flob oli liian painava. 
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Sitten hän keksi. Hän alkoi vierittää Flobia mereen päin. Ja nyt Flob oli meressä. - Kiitos, Flob huusi 
ja ui kohti kotiaan. - Hei, hei, Paul huusi. Ajatelkaa Flob oli pelastunut kauhealta rikokselta. Kun isä 
tuli rantaan hän jähmettyi. Poliisit seisoivat rannalla ja Paul heidän keskellään. - Herra, me pidätämme 
teidät, Poliisit sanoivat. Isä pantiin poliisiautoon. Paul sai ison summan rahaa palkinnoksi. Hän aikoisi 
panna rahat delfiinien suojelemiseksi. (12.2.2000) 
 
25.-26.2. jännitys 
Reeta, 10 
Ukin arvoitus 
On syysilta. Trondheimin suvun jäsenet seisovat Ukin vuoteen äärellä. Kaikki itkevät. Ukki on kuollut 
mutta syytä ei tiedetä. Ropo ja Repe kantavat Ukin paareille ja lykkäävät hänet ulos minne hänet 
haudataan. Suku seuraa jälesä. 10 miestä alkaa panna multaa arkun päälle. Työ on tehty. Aletaan 
mennä sisälle koska alkoi tuulla ilkeästi. 
Vuosia on kulunut. Kartanossa asuu Tillisen perhe. Keskiyöllä isä Matt lukee sängyssään kirjaa, joka 
kertoo sairauksista. Hänen käteensä alkaa täristä. Katalepsia, näyttää kaikin puolin kuolleelta, mutta 
on elossa. -Apua, ukki, hän parkaisi. Isä lähti juosten hautausmaalle kahden pojan kanssa. He lapioivat 
ja lapioivat. Ja lopulta isän lapio kolahti arkkuun. Yhteis voimin arkku nostettiin ylös ja isä aukaisi 
kannen. Hui. Ukin naama oli muuttunut karvaiseksi ja kynnet olivat puolen metrin pituiset. Nuorempi 
poika oksensi Ukin päälle. Ukki alkoi liikehtiä! Se karjaisi verta hyytävästi ja hyppäsi arkusta sen 
pojan päälle joka oksensi. Sitten Ukki lähti loikkimaan taloon päin. Isä katsoi poikaansa. Koko pojan 
naama oli mäskinä ja alapää veressä. Sisällä kun vaimo heräsi hän näki edessään Ukin joka oli karvai-
nen. Vaimo pelästyi ja pyörtyi. Juuri kun Ukki oli juuri tappamaisillaan vaimoa kello löi 12. Ukki 
haihtui. Koko suku on kolunnut sukukartanon, mutta Ukki on häipynyt johonkin. (25.2.2000) 
 
Reeta, 10 
Marketta paran muuttuminen 
Tuuli vinkui ja kynttilän valo lepatti teltassa. Marketta haki lintujen abc-kirjaa. Marketta oli tullut 
tutkimaan lintuja Jylhätunturille. Yhtä-äkkiä Marketta kuulee läheltä kamalan parkaisun. Marketta 
säpsähti ääntä. Hän puki äkkiä vaatteet päälleen ja kömpii ulos teltastaan. -Ai niin. Taskulamppu, hän 
mutisee. Marketta lähtee ääntä kohti. Hän näkee jonkun liikahtavan puunrungon takana. Marketta 
perääntyy pari askelta, mutta jatkaa kuitenkin matkaa. Varjo loikka Marketan päälle ja iskee hampaan-
sa hänen kurkkuun. Marketta tuntee vain hetken kivun kurkussaan. Hänen kädet muuttuvat karvaisiksi 
ja hänen hampaat muuttuvat teräviksi kuin puukon terät. Marketta oli siis muuttunut verta hyytäväksi 
ihmissudeksi! Kotona sisko alkoi ihmetellä Marketan viipymistä. Siihen hän sai pian vastauksen. 
Seuraavana päivänä sisko sai postissa suuren pahvin palasen. Kun hän näki mitä siinä oli hän oli 
pyörtyä. Pahvi oli töhritty verellä. Sisko ymmärsi mitä Marketalle oli tapahtunut. Sisko muutti kauas 
pois ja muutti luostariin. Hän omistautui loppuelämän rukoukselle. (26.2.2000) 
 
Reeta, 10 
Pollin yöllinen seikkailu 
Elelipä kerran muinoin vampyyriperhe. Perheeseen kuului isä, äiti, pikkuvampyyri ja isosiskovampyy-
ri jonka nimi oli Polli. Eräänä yönä Polli päätti mennä tekemään kaupungille ilkeyksiä. Ja tuumasta 
toimeen. Kun nukkumaan meno aika koitti Polli sitoi päähänsä mustan jenkkihuivi ja levitti harteilleen 
punaiseksi värjätyn vuohen nahkaviitan. Sitten hän teki lakanoista pitkän narun ja laski sitä pitkin 
ikkunasta alas. Hän lähti köpittämään kohti vanhaa lekkotapulia. Hän nousi vanhoja portaita ylös kohti 
kellotapulia. Portaat natisivat joka askelmalla inhottavasti ja Polli pelkäsi herättävänsä pastorin joka 
nukkui yhdessä huoneessa. Kun Polli oli melkein kellotapulissa hänen eteensä ilmestyi iso, limainen ja 
öklöttävä rotta. –Huuiii, Polli kiljaisi ja hivuttautui alaspäin. Hän yritti haparoida otetta kaiteesta mutta 
turhaan. Hän lensi alas portaita ja tömähti lopuksi suoraan pastorin oveen. Kuului kamala jysähdys. 
Huoneessa pastori heräsi tömähdykseen ja sieppasi yöpöydältään kalleimman aarteensa raamatun. 
Sitten hän hän aukaisi huoneiston oven ja tömäytti raamatulla Pollia päähän.  
-------- 
Polli heräsi. Hän huomasi olevansa pastorin sängyssä ja pastori itse hoivaili häntä. –Anteeksi, Polli 
sopersi hieman vaivautuneena. – Ei se mitään, pastori vastasi. –Kunhan et enää tule kesken yötä tänne 
mutta voisit tulla joskus jumalan palvelukseen kirkkoon. –Joo joo, mutta nyt minun täytyy lähteä, 
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Polli vastasi jio hieman reippaammin. Kun Polli oli melkein kotona hän ajatteli, että hän kerkeäisi 
nukkua vielä pari tuntia ennen aamunkoittoa. 
 
Reeta,10 
Tehtävä Matkailu-videon pohjalta 
Varastetun puvun arvoitus 
Bussi nytkähti liikkeelle. Dira Papalotsi istui etupenkillä. Hän oli kuuluisa tanssija. Jo aamulla hän oli 
lähtenyt Hong Kongiin. Hänellä olisi siellä esiintyminen "Hääseremoniassa". 5 kertaa oli pitänyt 
pysähtyä rengasta vaihtamaan. Mutta nyt jo näkyi suuret pilvenpiirtäjät. - Vihdoin. Seuraavan kerran 
kyllä tilaan lentoliput, hän ajatteli. 
Pysäkillä Diraa oli odottamassa Balettitalon johtaja Pink Pntsi. - Hyvää päivää Dira, Pontsi huudahti. 
Pink Pontsi oli hyvin hieno herra. Hiukset oli kammattu vedellä, kravatti kaulassa ja kiiltävät hengät 
jalassa hän erottui muitten joukosta. Dira ja Pontsi ajoivat hotelliin Pontsin limuusiinilla. Ennen kuin 
Dira menisi tanssitalolle hän kävisi hotellissa siistiytymässä. Diran huone oli pieni ja siisti. Ikkunan 
alla oli sänky, ja sen vieressä pieni pöytä. Huoneessa oli myös lipasto ja kylpyhuone. Dira kävi suih-
kussa. Sitten hän purki matkalaukut. Dira huomasi, että kello oli jo 12. Hän alkoi pukea päälleen 
hääseremoniaan kuuluvaa morsiamen pukua. Kauhukseen hän huomasi, että hänen pukunsa ei ollut 
laukussa. - Voi ei, hän parkaisi. Dira hyppäsi ikkunaan ja näki, että 2 miestä kantoi hänen pukuaan. 
 Hän syöksyi ulos ja loikkasi toisen miehen kimppuun. Samalla hän potki toista miestä. Ihmisiä oli 
kertynyt Diran ja miesten ympärille. Joku oli jo hälyttänyt poliisit. Miehet pantiin käsirautoihin ja 
vietiin pois. Dira poimi puvun maasta. Ei ihme, että sitä oli haluttu. Se oli täynnä jalokiviä. Dira meni 
pukemaan, kai hän kerkeäisi vielä harjoituksiin. 
(24.3.2000) 
 
Reeta, 10 
taidekuvatehtävä 
Olen Rikhard Petterson salapoliisi Englannista. Tutkin monia monia rikoksia. Nyt elämäni on täynnä 
ilmoituksia. Jo 2 vuotta olen tutkinut eräitä salakuljettajia. He kuljettavat joitain huumeita joella. 
Vaikka miten olen pannut pääni huumeisiin ja jokeen niin EI!! 
Oi ei puhelin soi. Kun olin puhunut puhelimeen tarpeeksi lähdin joelle kävelylle. Kello oli jo 9 illalla. 
Olin sillan keskikohdassa kun allani rasahti jokin. Kurkistin sillan alle ja näin siellä välähtävän jonkun. 
Ehkä se oli lamppu. Sitten näin, että 5 miestä tuli joen rantaan. Niillä oli hevosvankkurit matkassa. 
Mulla välähti, että salakuljettajat tietenkin. Otin pistoolini taskustani ja karjaisin - Aloillanne! Minä 
hölmö en edes juossut rosvojen luo. Hämmästyin kun rosvot vain kävelivät luokseni. Nyt on kaikki 
hyvin. Taidan olla loman tarpeessa eiks jeah!? 
(Stanislas Lépine: Näkymä Quai des Célestinsiltä)  
(24.3.2000) 
 
Reeta, 10 
Dellan ja tyttöjen päivä 
- Hui, Miia kiljaisi. - Älä pelkää, Piia vastasi. Ei Dellu-delfiini tee pahaa. Miia oli 18 vuotias Piian 
ystävä. Miialla oli ruskeat hiukset, siniset silmät ja hän oli lyhyt. Piia oli taas vaaleahiuksinen, viher-
silmäinen ja päätä pitempi Miiaa. Piia asui Oahussa: Hänen äiti ja isä omisti meripuiston. Piialla oli 
oma delfiini nimeltään Della. Piia oli kutsunut Miian koko kesäloman ajaksi heille meripuistoon. Nyt 
ystävykset olivat Dellan kanssa leikkimässä altaalla. Piialla oli sinimusta uimapuku. Hän oli todella 
hyvä uimari. Miialla oli punavalkoinen uimapuku. Miia oli myös hyvä uimari muttei Piian veroinen. 
Ystävykset heittelivät vuoron perään Dellalle renkaita ja Della otti niitä kiinni. 
(25.3.2000) 
 
Reeta, 10 
Valkea hevonen 
Meri katsoi ulos ja vilkutti. Hänen isänsä, tutkimusmatkailija oli juuri lähdössä vuorille. Hänellä oli 
matkassa 5 kokenutta avustajaa. – Hei hei Meri, isä huusi. –Hei, Meri vastasi. Ei isä ollut edes kerto-
nut Merille mitä oli mennyt tukimaan. Nyt Merin mielestä koti tuntui hiljaiselta. Merin äitikin oli 
kuollut hänen ollessaan viisi vuotta. Meri meni isänsä työhuoneeseen. Siellä oli aivan kamalasti pape-
reita Meri ajatteli, että jos hän järjestelisi ne isä voisi olla mielissään. Sitten hänen käteensä osui aivan 
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kummallisen näköinen paperi. Siinä luki: Hyvä Jakob Alavirta. Hyväksyn ehdotuksesi päästä tutki-
maan valkeaa hevosta. Meri ryntäsi huoneeseensa ja etsi käteensä Myytit aiheisen kirjan. Hkemisto ja 
sieltä löytyi taru valkeasta hevosesta. Kerrotaan, että eräs englantilainen mies oli metsästämässä Etelä-
Afrikan pensaikkoalueella. Hevonen palasi takaisin ilman ratsastajaansa. Miestä ei koskaan löydetty ja 
hevonen kuoli ennen auringonlaskua. Se voi kummitella kenelle tahansa. Meri oli pyörtyä. Hänen 
isänsä etsimässä hevosta. Olisi voinut ottaa hänet mukaansa. Hänhän tiesi enemmän hevosista. Jo 7 
vuotta oli ratsastanut. (Meri oli 15v.) Meri säpsähti kaappikellon kumahduksiin. – Kaksitoista Meri 
parahti. Hän oli luvannut isälle mennä ajoissa nukkumaan. Sängyssä hän ajatteli kaikkea kivaa. Huo-
menna isä tulisi. Meri heräsi. Räkää ja rähmää oli joka puolella naamaa. Hän kävi suihkussa. Hän puki 
sitten vaatteet päälle ja meni alakertaan. Meri söi aamiaiseksi hedelmiä. Mutta illalla hän kävi levot-
tomaksi. Isä ei ollut palannut. Seuraavana aamunakaan isä ei ollut vieläkään palannut. Nyt Meri oli 
varma siitä, että jotain oli sattunut. Hän otti mukaansa ruokaa, köyttä ja puki vaatteet päälle. Sillä Meri 
aikoisi etsiä isän. Meri oli kävellyt noin tunnin verran kun hän huomasi jotain jälkiä maassa. Siinä oli 
useampia miesten jalanjälkiä. Hän lähti seuraamaan jälkiä. Äkkiä puitten lomassa vilahti jotain. Meri 
lähti juoksemaan metsään päin ja Hui!! Hän aivan säikähti. Siellä seisoi ihana valkea hevonen. Meri 
lähestyi hevosta. – Yksi vääräkin liike ja hän olisi menettänyt tilaisuuden, hän ajatteli. Sitten Meri 
tunnusteli taskujansa ja huomasi siellä olevan kaksi sokeripalaa. Hän näytti niitä hevoselle ja hevonen 
hörähti. Se otti pari askelta ja sitten lopulta käveli Meri luo. Meri silitteli hevosen turpaa. Se oli ihana. 
Hiljaisuuden rikkoi äkkiä karmaiseva huuto: - Apuaaaaa !!! jostain kuului. Meri lähti kävelemään 
ääntä kohti ja tajusi äkkiä seisovansa syvän kuopan partaalla. Kuoppa oli syvä noin 5m. Sitten siellä 
pohjalla hän näki isän ja 5 muuta miestä. Auta, eksyimme sumussa ja putosimme tänne, isä anoi. Meri 
keksi: Hän sitoi loput köydet ja laittoi ne hevosen suitsiin. Yksitellen painavat miehet saatiin vedetyksi 
kuopasta. Juuri kun kaikki olivat lähdössä isä sanoi Merille: -Saat pitää sen hevosen. Tiedän että 
rakastat sitä. – Oi kiitos, Meri kiljahti ja syöksyi hevosen kaulaan. – Olet Gem, Meri kuiskasi hevosen 
korvaa. 
 
Reeta, 10  
Salainen kellari 
Olipa kerran perhe johon kuului isä, äiti, Matti, Jussi ja Mirja. Mirja auttoi äitiä ja pojat auttoivat 
yleensä isää. Eräänä päivänä tuli isä töistä ja Jussi ja Matti koulusta aivan tapansa mukaan. He tekivät 
tapansa mukaan läksyt. Äiti tuli töistä ja Mirja eskarista ja he syventyivät omiin askareihinsa. Isä 
vinkkasi pojat luokseen ja he pujahtivat omaan salaiseen kokoukseensa salaiseen kellariin, josta Mirja 
ja äiti eivät tienneet mitään. Kun äiti huomasi, että isä ja pojat olivat kadonneet hän kysyi: 
- Minne isä ja pojat menivät?, äiti kysyi. – En minä tiedä vastasi Mirja. – Mennään etsimään heitä, 
ehdotti äiti. – Mennään vaan, vastasi Mirja. He menivät takkahuoneeseen. Yht’äkkiä äiti kompastui 
leluun ja otti tukea takasta. Sen seurauksena oli, että takka liikahti ja äiti lensi kuoppaan, joka oli takan 
takana. – Äitii, huusi Mirja. – Olen täällä, vastasi äiti. He lähtivät käytävää pitkin, mutta sieltä ei 
löytynyt mitään. Kun seuraavana aamuna äiti tuli keittiöön ja kun hän aukaisi hopeakaapin, sieltä ei 
löytynyt mitään! Äiti arveli, että isä ja pojat olivat tämän takana koska he eivät olleet yötä kotona. Hän 
herätti Mirjan ja he lähtivät samaa käytävää pitkin kuin aiemmin. Yht’äkkiä käytävä päättyi ja he 
tulivat käytävän päähän. Siellä oli ovi ja he astuivat ovesta sisään. Ihme ja kumma siellä istui ilmi 
elävänä isä, Matti ja Jussi. Mirja ei kauemmin aikaillut vaan lähti soittamaan poliisille. Kun poliisit 
tulivat he veivät isän ja pojat poliisiasemalle ja kiittivät äitiä ja Mirjaa. Siitä asti on Mirja ja äiti asu-
neet aina yhdessä. Ja vielä tänäkin päivänä he asustelevat samassa rakkaassa kodissa. Mutta joskus 
heillä on ikävä isää ja poikia.  
 
Jasse, 10 
I Koirana 
Heräsin aamulla ja tunnustelin ihoani ja hoksasin että olin koira. Haauu...haukottelin kovasti. Olin 
koiran kopin juurella ja nimeni oli Molli. Lähdin aamukävelylle ja minua tuli vastaan paras kaverini 
Katri, sanoin Hau.Hau.Hau! Katri ihmetteli hetken ja lähti kävelemään pois. Jatkoin matkaa, menin 
osatamaan ruokaa, mutta sitten hoksasin, että mitä ostan Kerta olin koira. Ostin itselle koiran kapuloita. 
Menin sitten kotiin, ja söin. Soitin kaverilleni Miialle joka kovasti odotti soittoani. Prr,Prr,Prr, soi 
Miian puLiian. Miia vastasi puLiiameen ja sanoi - Miia puLiiamessa. HAU. HAU. Sanoin minä, ja 
lopetin puhelun. Miia ihmetteli että on kait tuo vähän outo. Menin sitten ulos, astuin ulos ja minun 
päälleni tuli taivaasta häkki, häkissä oli lukko ja en päässyt siitä pois. Rynkytin häkin ovea mutta en 
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siltikään päässyt sieltä pois. Alkoin nukkumaan häkkiin. Seuraavana päivänä pihaani ajoi poliisit. 
Poliisit sanoivat - nyt on sinun vapauttamisen aika! Menin sisälle ja heräsin, olin nähnyt unta. 
 
Jasse, 10 
limerikkiruno 
Mukkeli Makkelis rRuno 
Muksis, Maksis, kuperkeikkoja tein 
hupsis. Hapsis, takaperin hei. 
Sitten meni niskat poikki, 
jäniskin minun ohi loikki 
jäniksen pois vein. 
 
Eläinkertomus Spin-videosta 
II Jasse, 10 Delfiini ja minä 
Kerran menin katsomaan delfiinejä. Matkustin amerikkaan lentokoneella, ensin lentokoneen kuski 
meinas laskea mereen. Ei sitten kuitenkaan. - Vihdoinkin perillä, huokasin minä. Menin pois koneesta 
ja lähtiin heti juoksemaan kohti delfiinejä. Meressä oli delfiini nimeltään delfu. Huusin delfulle 
- hei delfu!, muistatko minut? 
- Kyllä muistan, sanoi delfu 
et voi tietääkään kuinka delfu voi ymmärtää minua, ja minä delfua. Sillä kukaan muu ei voi ymmärtää 
delfiinenä. Sitten huusin delfulle 
- minä otan sinut mukaan voit tulla elämään meijän järveen, jooko! 
- joo! Huusi delfu 
- tule!, huusin minä 
Sitten delfu tuli ja lähdettiin kotiin Kotona delfu hyppäsi järveen ja minä oli delfun selässä, delfu meni 
järven keskelle ja sukelteli, hyppeli ja teki kaikenlaisia temppuja. Delfu sanoi - mulla on isommat 
aivot kuin ihmisellä, siksi ymmärrän niin hyvin sinua 
- joo, sinä olet älykkäämpi kuin minä, koska sinulla on isommat aivotkin, mutta lähdetäänkö sisälle?, 
sanoin minä 
- joo, sanoi delfiini. 
Menimme sisälle ja aloimme nukkumaan. Seuraavana aamuna delfun oli pakko lähteä takaisin. Hyväs-
telin delfun seuraavana aamuna takaisin kotiin. (12.2.2000) 
 
Jasse, 10 
Alussa mies Lopussa Hirviö 
Hautausmaalla oli sumuista ja sieltä kuului huutoja. Kolme miestä oli hautausmaalla. He lähestyivät 
ääntä päin ja hoksasivat arkun ja aukasivat sen, siellä oli katalepsia eli näyttää kuolleelta mutta on 
elossa. Se oli maannut haudassa jo pitkään, mutta nyt vasta pääsi vapaaksi. Miehet lähtivät kävele-
mään ja tulivat synkkään metsään, he tulivat talolle, ja menivät sen sisälle. Sisällä oli takassa tuli ja 
seinällä hirveä maalaus. Talossa oli akka jolla oli hatussa punaisia höyheniä. Miehet oli pimeässä 
huoneessa ja yhtäkkiä lepakoita tuli siihen huoneeseen ja kuului karjuntaa. Krääk! KRÄÄK! Oli tosi 
pimeää...takassa oli tuli ja seinässä oli ihmeellinen valo. Miehillä oli jännittävät puheet. Kuuluu taas 
ääniä. Sitten miehet puhuivat semmosesta kuin eräässä perheessä oli kuollut kaikki lapset ja sitten kun 
äiti ja isä olivat menneet nukkumaan niin kaikki lapset aamulla oli syömässä...se oli vain jotenkin 
tapahtunut. Kuuluu huuto taas jostain...se oli taas katalepsia. Sitten tuli sinne eräs akka ja toinen 
miehistä heti aikoi mennä naisen kanssa naimisiin ja niin kävi. Meni aikaa...vihdoin tuli häät, ulkoa 
kuului kovaa räiskyntää. Sitten tuli tarjoilun aika. Kaikki söivät niin paljon, että maha rutisi. Nainen 
soitti pianoa. Sitten mies suuttu aviopuolisolle. Mies on melkein kuollut mutta ei ihan, se on huonosti 
voiva...Kuuluu Huutoa ja sitten kiljaisu. Mies lähtee katsomaan ulos mikä se oli. Se käytti valona 
kynttilää, sillä oli kova vesisade, niin ei kyllä kynttilä pitkään pala!!! Näkyi savua, ja maassa makoi 
koira joka oli kuollut, mutta heräs eloon - Voi. Voi taas Katalepsia. Koira lähtee pois. Sitten mies 
muuttuu Vampyyriksi ja ei ite sitä hoksaa vielä. Se menee kotiin ja kävelee peilin ohi, hän vilkaisee 
peiliin ja hoksaa, että mikä karvalöntti se on, mitkä pitkät kynnet, mikä karvainen iho ja naama niin-
kuin apinalla, ja kun nainen sen näki ja sai tietää että se oli hänen mies hän heti erosi hänestä ja muutti 
pois Karvalöntin luota. JOTVENNEKKI VETVENÄJÄLLE SE VISSIIN LÄHTI !!!!!!!!! Häneen 
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talostaan tuli hirveä. Kaljapullojen siruja oli lattialla ja kaikkea muuta. Tämän tapahtuman jälkeen ei 
edes hänen veljensä välittäneet hänestä! (25.2.2000) 
 
Jasse, 10 
Kummitteluja 
Tuuli humisi ja satoi vettä, ulkona oli kurja ilma. Lähdin kävelemään metsään. Tunsin, että joku 
hipaisi minua selkään. Katsoin taakse, mutta siellä ei ollut ketään. Jatkoin matkaa, en uskaltanut 
kunnolla kävellä. Taas tunsin kosketuksen selässä. Katsoin taakse ja siellä ei ollut ketään. 
Lähdin takaisin kotiin, menin sisälle ja hoksasin että takassa oli tuli ja sitten kun menin lähemmäksi 
niin siinä ei ollutkaan tulta. Se oli harhakuva, meni syömään, pöydällä makasi mies joka oli kuollut. 
Kannoin sen pihalle. Se huusi: 
- Mitä sinä minua kannat, kerta olen elossa! 
- Ja mitä sinä minun pöydällä makaat, minä sanoin. 
- Minäkö muka pöydällä makaan, HAH! HAH! Mies sanoi. 
- No makasit. Makasit, ja olit kuollut ja nyt olet elossa, minä sanoin. 
- NO. HAH! Se oli Katalepsia, mies sanoi. 
Sitten hoksasin, että mies oli Vampyyri. Sanoin hänelle: 
- ALA HÄIPYÄ TÄÄLTÄ TALOSTA!!! 
Mies lähti vähä vauhilla talosta ja juoksi metsään. Seuraavana aamuna menin taas syömään ja pöydäl-
lä oli taas mies. Se oli kuollut ja se heräs eloon huusin: 
- MUUALLE SIITÄ! 
Se lähti ja sain elää loppuelämän rauhassa! (26.2.2000) 
 
Jasse, 10 
koirat 
Saavissa olevat koirat joutuivat saaviin silleen että tippuivat katolta pyykkinarulle ja sitten emäntä 
heitti koirat tuohon saaviin 
 
Koirat näkevät ulkona kissan joka kävelee kadulla ja hyppelee ihmisten päälle (26.2.2000) 
 
Jasse, 10 
Ratsastustalli 
Ratsastustallilla on paljon hevosia, sen nimisiä kuin Roomeo, Tähti, Pilkku ja paljon muita. Roomeo, 
Tähti ja Pilkku ovat suosituimpia hevosia, he osaavat hyvin hypätä esteitä, laukata ja mennä ravia. He 
ovat IHANIA. He ovat monesti voittaneet palkintoja ja ovat tosi HYVIÄ!!! Käyn aina hoitamassa 
niitä, kerta niitä on kiva hoitaa. 
Tässä kuvassa on Tähti. Se on valkoinen sievä varsa. Hän on Huippu hevonen paisti kaikki hevosethan 
on hyviä, minä ratsastan eniten Tällä hevosella. Mutta kyllä minä olen ratsastanut kaikilla hevosilla. 
Tuossa alla olevassa kuvassa on muita hevosia. Ne ovat aina yleensä irti. Edessä oleva varsa on nimel-
tään ruusu, hänen emonsa nimi on Tuulikki. Ja takanakin on hevosia. 
Harjaan aina hevosia ja muutenkin hoidan. 
Tässä kuvassa mina olen ratsastamassa Pilkulla. Pilkulla on pieniä täpliä turkissa. 
Pilkku on ratsastus hevonen, joka on Hyvä. Ja tässä kuvassa, minun isä ratsastaa Roomeolla. Roomeo 
menee tässä kuvassa laukkaa. Minun isäkin käy hoitamassa näitä Ratsastustallin hevosia. 
Eräänä kauniina kesäpäivänä oli minun synttärit. Ratsastustallin omistaja sanoi minulle: 
- Olet niin hyvin hoitanut hevosia, että saat itse valita itelle iki oman hevosen 
- JIPPII! Huusin minä. 
Mutta päätös oli vaikea huusin hetken päästä, että 
- OTAN TÄHDEN! 
Tämän päätöksen jälkeen lähdimme kotiin ja Hoidin Tähteä Joka ikinen ja ainoa päivä. 
(26.2.2000) 
 
Jasse, 10 
Matka Hong Kongiin 
Bussi pysähtyi, oltiin Hong Kongissa. Hong Kong on maailmankaupunki ja siellä on n. 60000 asukas-
ta. Lähdin Bussista ja astuin ulos. Oli pakko huutaa: "VAUTSI". Oi kuinka ihana paikka. Oi kuinka 
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ihanat satamat. Oikein kauniit metsät. Hong Kongissa on paljon turisteja ja siellä on jopa enemmän 
laivoja kuin taloja. Hong Kongin pinta-ala on 1034 km. Hong Kongissa on 2kerroksisia Busseja ja 
siellä on komeita kerrostaloja ja oikein ihania Hotelleja. Kultaisella Maililla on paljon hienoja hotelle-
ja. Siellä on Vesilähteitä ja Maisevat ovat kauniit. Siellä on n. 218 Buddha patsaita ja siellä on kultais-
ta hiekkaa. Kävin monissa paikoissa ja ostin tuliaisia. Kello oli jo 7 ja Bussi lähtee takaisin kahdeksal-
ta. Ihailin loppuajan maisemia ja sitten oli aika lähteä matka meni hyvin ja tämäkin tarina loppui 
onnellisesti. 
(24.3.2000) 
 
Jasse, 10 
taidekuvatehtävä 
Minun uneni! 
Olin pimeässä metsässä, olin myös väsynyt. Nukahdin hetken päästä ja näin unta että olin paimentyttö. 
Makasin nurmikolla. Minulla oli kepakko kädessäni ja melkein ruskea lakki päässä ja minulla oli 
sininen hame. Lähdin kävelemään kohti kaupunkia näin, että jonku koira oli karannut otin sen kiinni ja 
vein sen kotiin, kerta tiesin kenen koira se oli. Menin käymään rannalla ja uin vähän aikaa, lähdin pois. 
Menin ostamaan kukkia ja löysin ihanista ihanimman kukan ja ostin sen, se maksoi 5 mk. Ne olivat 
Auringonkukkia. Sitten Heräsin ja olin omassa olkikattoisessa talossa, ja oman huoneen, omassa 
sängyssä! Se oli unta! 
(Camille Pissarro: Paimentyttö; Stanislas Lépine: Montmartre, rue Saint-Vincent; Georges Seurat: 
Kylpypaikka Asnièresissa; Vincent van Gogh: Auringonkukkia Vincent van Gogh: Olkikattoja Corde-
villessä) 
(24.3.2000) 
 
Jasse, 10 
Oahun saaret 
- Ui, mikä paikka, aivan ihana! Minulla oli pakko huutaa. Me mentiin Oahun saarille. Bussi pysähtyi, 
oltiin Oahussa. Merissä oli jopa 10metriä korkeat aallot ja ihanat hiekkarannat. "Rannalla oli paljon 
porukkaa" Monet pojat ja jopa tytötkin surffailivat. Illalla paistoi aina joskus ilta-aurinko ja se oli 
ihanan värinen, oranssi! Rannalla tuli monesti hyökyaaltoja ja meret olivat kimaltavan sinisiä. Oahus-
sa oli sen niminen ranta kuin Waikiki. Ja siellä oli eläintarhoja joissa monesti esiintyivät Norsut, 
apinat ja kaikenlaisia lintuja. Siellä myös tanssittiin Havajalaisia tansseja kaikissa hienoissa paikkoissa. 
Siellä oli hienot puistot joissa lapset viihtyivät hyvin. Merissä oli trooppisia kaloja ja delfiinejä, meri-
leijonia ja valaita ja siellä oli jopa 2000 eri merieläinta. Siellä oli Temppeleitä, paljon vuoria ja siellä 
kulki kierto-ajaja, että ihmiset saivat ihailla maisemia. 
Siellä oli sen niminen vuori kuin, Kiinalaisen hattu ja niillä oli vähän vaatteita ja monesti heillä on 
kansallispuvut. 
- "Hei nyt mä kekkasin, käyn tuolla doel tehtaalla, kerta siellä saa maistella ANANASTA! 
Menin sinne, mutta en saanutkaan maistiaisia, koska ne olivat loppuneet. Harmistuin ja lähdin kotiin 
nukkumaan. Nukuin yön hyvin ja seuraavana päivänä yritin surffailla, mutta se ei mitenkään hyvin 
onnistunu. 
- "UPS" kohta pitää lähteä kotiin! 
Lähdin Bussilla kohti Suomea. Matka sujui hyvin ja pysyin elossa. 
(25.3.2000) 
 
Jasse, 10 
esine 
Mulla on pörröpää 
Se on lelu tää. 
Se on mulle tärkee 
kun mulla päätä särkee. 
 
Tämä esine on pörröinen 
ja myös Keltainen 
se nauraa kun sitä heittää 
ja aurinkolasit sen silmät peittää. 
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Se istuu ikkunalaudalla 
tai minun omalla pöydällä  
sain sen joululahjaksi 
 
Jasse, 10 (28.-29.4.) 
negat-posit 
pyykinlaskutus 1. Susanna ja Reeta 
ei ole avainta, eikä pääse sisälle 2. Milla ja Muru 
Tuija ja Teija 3. Murun pennut 
ötökät 4. Kesä 
pienet lapset 5. Eläimet 
Pyykinlaskutus on ärsyttävää, mutta onneksi eläimet piristävät minua 
Ei ole avainta, eikä pääse sisälle, mutta saan onneksi katsoa Murun pentuja. 
Tuija ja teija on pöljiä mutta Reeta ja Susanna on kivoja. 
Ötökät on inhottavia mutta Milla ja Muru ei ole. 
Pienet lapset on joskus pöljiä, mutta kesällä voi ainaski nauttia. (IV) 
 
Jasse, 10 
myyttitehtävä 
Eräänä päivänä näin hevosen, joka oli valkoinen ja kaunis, mutta siinä oli erikoista se, että se osasi 
lentää. 
Kerron nyt, kun hevonen lähti lentämällä kauas, kauas Pohjolaan jossa satoi lunta ja oli pakkanen. 
Mutta se ei haitannut kauniin valkoista hevosta, koska hevonen oli yhtä valkoinen kuin lumi. 
Hevonen oli puolessa välissä matkalla kun alkoi tuulla. Valkoinen hevonen ei päässyt hyvin eteenpäin 
kerta oli niin humiseva tuuli. Tuuli hellitti ja hevonen pääsi taas eteenpäin. Hevonen oli jo Pohjolassa 
ja satoi lunta. Hevonen tuli vielä puhtaammaksi kerta satoi lunta. 
Hevonen meni uimaan koska oli niin kuuma, se ui hetken ja lähti pois. 
Sanon vielä yhden asian, että tällä valkoisella hevosella on keltaiset silmät ja sininen harja ja häntä ja 
kerron vielä vähän näistä valkoisista hevosista. Näin se alkaa: 
Sanotaan että Etelä-pensaikkoalueella kummittelee valkealla hevosella ratsastava mies, mutta hevonen 
ei ole tämä hevonen josta kerron. Miehen sanotaan 1800-luvun lopulla ratsastaneen alueella ja ampu-
neen seitsemän norsua. 
Myöhemmin hänen hevosensa palasi ilman häntä. Englantilaista ei koskaan löydetty, ja hevonen kuoli 
ennen auringonlaskua ja sitten hevonen päätti lähteä pois Pohjolasta. Matkalla hevonen lentää niin 
kovaa että ei hoksaa kun lentokone tulee. Se törmää siihen ja kuolee, ja tippuu suoraan aukinaiseen 
hautaan. Sitten se on loppuelämän haudassa kuolleena. 
Sellainen oli tämän tarinan loppu joka oli vähä surullinen mutta ei tosi. 
(28.4.2000) 
 
Tuija, 10 
I Haltiatar! 
Olipa kerran haltiatar joka täytti yhden toivomuksen. Toivoin eräänä päivänä, että saisin olla yhden 
päivän koira. Haltiatar taikoi minut koiraksi. Pikkusiskoni halusi koiran. Isä ja Äiti lähtivät ostamaan 
koiran. Kun Äiti ja Isä ehtivät vähän aikaa he löysivät sopivan koiran, mutta se en ollut minä. Minä 
ajattelin että miten he voivat ottaa tuon typerän koiran. Onneksi en ole enää huomenna koira. Aloin 
nukkumaan ja näin kaameata unta. Kun aamulla heräsin niin olin taas ihminen. Lähdin kävelemään 
kotiin päin. Olin taas kotona. Näin kun pikkusiskoni leikki koiran kanssa. Kun koputin oveen niin äiti 
avasi oven. - Tulehan leikkimään koiran kanssa, sanoi äiti. - Pikkusiskoni kysyi? että missä sinä olet 
ollut. - Se on pitkä juttu, vastasin. Siitä lähtien en enää halunnut muuttua koiraksi. Koiran nimeksi tuli 
Rörö. Loppu! (11.2.2000) 
 
Tuija, 10 
II Delfiini Flipperi! 
Olipa kerran delfiini jonka nimi oli Flipperi. Flipperi asui altaassa. Kaksi miestä joiden nimet olivat 
Näppy ja Nuppu. Heidät oli etsintä kuulutettu delfiinien nappaamisestä. Eräänä yönä Flipperi oli 
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kaapattu. Aamulla kouluttaja jonka nimi oli Emma lähti ruokkimaan Flipperiä, mutta hoksasi että 
Flipperi oli kaapattu. Emma ilmoitti poliisille. Poliisit tulivat heti paikalla. Poliisit tarkkailivat hetken 
aikaa ja hoksasivat että Näppy ja Nippu kaappasivat Flipperin. Poliisit lähtivät perään, mutta he eivät 
saaneet heitä kiinni. Poliisit lähtivät kierokselle ja löysivät Näpyn ja Nipun. He pidättivät heidät ja 
veivät Flipperin takaisin altaaseen. Emma ruokki Flipperin, ja alkoi kouluttaa häntä. 
- Flipperi! Huomenna kilpailu, sanoi Emma 
- y y! sanoi Flipperi 
Emma opetti vähän aikaa Flipperia. Tuli ilta Flipperi ja muutkin alkoivat nukkumaan. Tuli aamu ja 
kilpailu alkoi. Flipperi sai sai täydet pisteet ja voitti. Näppy ja Nippu joutuivat loppu iäkseen vanki-
laan, eivätkä päässeet koskaan poisa. Siitä lähtien Flipperiä ei koskaan varastettu. Juontajat kyselivät 
Emmalta koko ajan että miten sinä ja Flipperi voititte tämän kilpailun. - Se on pitkä juttu, sanoi Emma. 
Emmasta ja Flipperistä tuli iso kuva lehteen. 
 
 
Tuija, 10 
Kiltti Noita! 
Eräänä päivänä tyttö nimeltä Maija alkoi kysellä äidiltään minkä näkönen on noita. Äiti alkoi kertoa 
että noidalla on karviainen syylä leuassa, mustat mädät hampaat, kuiva halkeillut iho ja huonot kynnet. 
Seuraavana päivänä Maija näki noidan. Noita alkoi seurata, Maijaa kotiin saakka. Yhtä äkkiä Noita 
pysäytti Maijan. - Mitä sinä tahdot minusta! Huudahti Maija 
En mitään, sanoi Noita 
- Voitaisiinko lähteä kävely retkelle? Kysyi Noita 
- Voitaisiinhan me lähteäkin, sanoi Maija 
Maija ja Noita kävelivät ja kävelivät kunnes Maijalla täytyi lähteä kotiin. Kun Maija saapui äiti muis-
tutteli vielä Maijalle että et koskaan puhu Noidille. - Kyllä, kyllä, sanoi Maija. (25.2.2000) 
 
Tuija, 10 
Pelottava Polku 
Oli sateinen päivä ja minun täytyi lähteä kirjoitus-kurssille. Kuljin polkua pitkin ja kohta olin perillä. 
Meidän täytyi lähteä uimaan. Me oltiin uimassa 1 ja puoli tuntia. Me tehtiin uimassa vaikka mitä esim. 
oltiin hippaa ja heiteltiin palloja. Sitten meidän täytyi lähteä. Oli ilta. Kerho loppui. Olin taas meidän 
polun vieressä. Minä mietin että meni sinköhän polulta. Mutta minä menin polusta. Tuntui kuin joku 
seuraisi minua. Se olikin vain meidän koira. Juoksin koko polun varalta. Sitten olinkin jo kotona. 
Aloin heti tekemään koiralle ruokaa. Sen jälkeen en enää pelännyt mennä polulta. (26.2.2000) 
 
Tuija, 10 
Moi Jonna 
Mitä kuuluu? Mulle kuuluu tosi hyvää! Täällä Hong Kong on tosi lämmintä ja ihanaa! Arvaa kuin 
lämmintä täällä on? Täällä on lämmintä +51ºC ja vedessä on lämmintä +20ºC. Täällä hotellissa on 
Presidentti Tarja Halonen. Me lähdemme ylös vuoristoon katsomaan Budhammin patsaita. Me läh-
demme ylihuomenna tulemaan kotiin. Voin tuoda sinulle täältä tuliaisia. 
Heihei! Tv: Tuija 
(24.3.2000) 
 
Tuija, 10 
taidekuvatehtävä 
Auringonlasku Ivryssä! 
Oi että! Onpas kaunis auringonlasku. Täällä on niin lämmintä ja on tosi hyvä ilma. Täytyykin hakea 
maalausvehkeet kotia. Ainiin unohdinkin esitellä itseni, minä olen kuuluisa taiteilija Armand Guil-
laumin. Minä maalaan kuvia eniten maisemista. Kuunelkaapas nytten runo tästä maalauksesta. Jo 
tulloin savupilvet pimensivät auringon. Guillaumin osoittautuu vihreiden varhaiseksi edelläkäviäksi. 
On lämmintä ja aurinkoista täst hyvä nyt jatkaa on. Ai niin mihinkäsme jäätiinkään. Ensimmäinen 
maalaukseni oli Mone’t. Maalaus kertoo sillasta, jossa vanha rouva kävelee sillalla. OHO! Kylläpässe 
aika rientää! Täytyypäs tästä rientää kotiin. Keräsin maalausvehkeeni ja lähdin kotiin. Nähdään myö-
hemmin! Hei hei! 
Armand Guillaumin: Auringonlasku Ivryssä 
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(24.3.2000) 
 
Tuija, 10 
Havaiji! 
Päivää hyvät naiset ja herrat. Esittelen teille Eksoottisen paikan eli Havaijin. Ensimmäisenä esittelen 
teille tulivuoren nimeltä Diamond Head. Kävelemme sinne. Meillä menee sinne suunnilleen kävelles-
sämme 1 tunti. Onpas täällä sievät maisemat. Ihanasti paistaa aurinkokin ja on niin lämmintä. Oho! 
Mikä ääni tuolta tuolta kuuluu? Juoskaa henkenne edestä. Tulivuori alkaa purkautua. Onneksi me 
selvisimme hengissä poisa tuolta. Lähdettäiskö jäätelölle. Onpas tämä iso paikka. Nami "onpas hyviä 
jäätelöitä. Hoh hoijaa väsyttää ihan hirveästi. Täytyy kai lähteä nukkumaan. Saisinko huoneen kiitos. 
Tässä olkaa hyvä. Onpas pieni huone. Täällä ei ole kuin makuuhuone kahdelle, keittiö ja pesuhuone. 
Täytyy kai lähteä pesemään hampaat ja sitten nukkumaan. Nyt kun olen pessyt hampaat niin alan 
nukkumaan. En jaksa lukeakaan kun minua niin väsyttää. Onko jo aamu. Täytyy kai pakata ja tilata 
Taxi että se veisi minut lentokentälle. Oi joi Taxi tulikin jo. 
Heihei tavataan ensikerralla! 
(25.3.2000) 
 
Tuija, 10 
esine 
Minun tärkeä esine on oma huoneeni, koska siellä on minun kaikki tärkeät tavarani. Jos minulla ei 
olisi omaa huonetta niin minun täytyisi nukkua minun pikkusiskon kanssa samassa huoneessa. 
Minun huoneessa on keltaiset verhot joissa on kuvioita. Minun huoneessa on semmoinen koulupöytä, 
että jossen avaa keskeltä niin sieltä tulee iso peili. Minun huoneeni on täynnä julisteita. Minun huo-
neen seinällä on Tiktakin julisteita, BsB julisteita, Five juliste, hevos julisteita ja Salattuje Elämien 
Sakun ja Kallen juliste. 
Minun kirjahyllyssä on Tuija Kirjoja, Katja kirjoja ja Hevos kirjoja jne. 
(III) 
 
Tuija, 10 
Minä 
urhea Pegasos 
lentelen taivaalla allapäin 
kun kaikki musta pidä 
ei, niin lentelen 
alla päin 
ikuisesti! 
 
Eräänä 
päivänä Pegasos 
tapasi uuden ystävän 
hän lenteli ja lenteli 
kunnes saapui torniin 
ja ystävä 
lähti (29. 4. 2000) 
 
Kipa, 10 
I Huusaarin Tarina 
- Äh! Taas tuo sama ratsastaja. Anniko se nyt on. Se on sitä paitsi vasta alottelia. Käyntiä vaan men-
nään. Haluan laukata. Heittäisinkö hänet selästä? Huusaari mietti ja päätti heittää Annit selästään. Tein 
sen niin yllättäin, että Anni lensi komeasti maahan. Se oli kyllä näkemisen arvoinen, mietin. Olin 
voitonriemuinen koska olin vapaa. Juoksin kohti tallia siellä odottaisi mehevät heinät, ajattelin. Kun 
menin talliin huomasin, että joku uusi tyttö oli siellä. Koska karsinan ovi oli kiinni menin uuden tytön 
luokse ja tönäisin häntä turvalla. Tyttö katsoi minua lempeästi. Ihastuin tyttöön oitis. Hän otti minulta 
satulan ja suitset pois harjasi minut ja laittoi karsinaan. Sitten toiset tulivat tunnilta huomasin. Pääsin 
aikaisemmin syömään hirnuin toisille. Kuulin kun tallitytöt puhuivat että Annilta oli varmaankin 
murtunut jalka. Olin voitonriemuinen. Söin ja aloin nukkumaan. Heräsin kun joku sanoi nimeäni. 
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Nousin ja katsoin kuka se oli. Huomasin että se oli se kiva tyttö, ja joku mies sekä tallin pitäjä. He 
ottivat minut ulos karsinasta. Kuulin että tämä mies kehui minua. Sitten haettiin satulat ja suitset. 
Tallin pitäjä jo tuossa puhui jotain siitä kun heitin Annin selästä. Minut talutettiin kentälle. Tämä tyttö 
nimeltänsä Kirsti, jonka nimen kuulin juuri meni minulla käyntiä, ravia, laukka ja paljon muuta. Sitten 
kuulin, kun Kirsti huusi isälleen, että tämän minä haluan. Ymmärsin, että tyttö aikoi ostaa minut. 
Kirsti hyppäsi pois selästäni. Hän halasi minua. Olimme onnellisia. 
 
Kipa, 10 
Limerikki 
Minä ulos meen 
ja lumihepan teen 
lumiheppa eloon herää 
ja se lumipalloja kerää 
sitten mä valmistan reen (12.2.2000) 
 
Kipa, 10 
II Delfiini Flipper 
Se on ihana! Näin sen juuri kun se hyppäsi, nimittäin Delfiinin. Heidi Lahti joka istui rantakivillä 
katsomassa kun Delfiinit hyppivät meressä. Heidi, joka asui meren rannalla lähti kysymään voisiko 
mennä uimaan. Päivä oli tosi lämmin. Heidin äiti Kirsti Lahti empi hetken, mutta sanoi kumminkin, 
että Heidi voisi mennä uimaan. Heidi päästi riemun kiljaisin, otti uimapukunsa, pyyhkeensä ja juoksi 
rantaan. Hän vaihtoi nopeasti uimapuvun päälleen ja hyppäsi veteen. Heidi polskutteli vedessä ja jäi 
sitten kellumaan veteen. Yhtä äkkiä Heidi kiljaisi kun tunsi että hän nousi ylöspäin. Hän tippui alas 
sen jonkin päältä ja katsoi mikä se oli. Sitten Heidi näki sen. Se oli Delfiini, mutta ei mikä tahansa 
Delfiini vaan - Flipper, huusi Heidi. Olet tullut takaisin! - Missä olet ollut nämä kaksi vuotta? Flipper 
oli hyvin onnellinen, samoin Heidi. Heidi oli noin 2 vuotta sitten pelastanut Flipperin kun se oli saanut 
jotain myrkkyä. Kun Flipper oli terve se oli lähtenyt, eikä siitä ollut enää sen jälkeen kuulunut pitkään 
aikaan mutta nyt Flipper oli tullut takaisin. Heidi huusi että äidin ja isän pitäisi tulla katsomaan. Nope-
asti! Äiti ja isä tulivat juoksu jalkaa ja katsoivat hämmästyneinä, kun heidän tyttö Heidi ratsasti Del-
fiinillä. Sitten Heidi huusi että, Flipper oli tullut takaisin 
- Flipper!! Huusivat äiti ja isä yhteenääneen. Kun Flipper kuuli että sitä huudettiin, se käänty ja ui isän 
ja äidin luo. Koko Lahden perhe oli hyvin onnellinen. Kun viikonloppu oli ohi oli taas aika mennä 
kouluun. Heidi meni kouluun ja kun hän tuli sieltä pois hän sanoi menevänsä kauemmaksi rannalle 
kavereitten kanssa uimaan. Tytöt menivät uimaan heillä oli hauskaa. Yhtääkkiä tytöt kuulivat että 
hälytyskellot soivat. Heidi ja yksi hänen kaverinsa Sanna olivat tosi kaukana rannasta. Sanna oli hyvin 
nopea uimaan. Sanna kerkesi rantaan, mutta Heidi jäi Sannasta pahasti jälkeen. Hai oli jo ihan lähellä, 
mutta yllättäin Heidin eteen ilmestyi jotain, se oli Flipper. Heidi tarttui Flipperiin ja Flipper lähti 
viemään häntä kohti rantaa. Hai luovutti koska ei jaksanut ajaa heitä takaa. Kun saavuimme rantaan 
äiti ja isä olivat ilmestyneet sinne. He olivat hysteerisiä. He kysyivät olinko kunnossa. Sanoin olevani 
kunnossa. - Siitä saat kyllä kiittää Flipperiä. menin halaamaan Flipperiä ja sanoin Flipperille, että 
kiitos kun pelastit henkeni. Itkin. Lähdimme kotiin. Parin päivän päästä Heidi oli jo ihan Normaali. 
Flipperkään ei lähtenyt vaan jäi asumaan tänne. Olimme kaikki hyvin Onnellisia.  
 
Kipa, 10 
Vampyyri 
Lapiot heiluivat ja satoi vettä. Oltiin arkkua kaivamassa. Pojat kaivoivat ja löysivät arkun. He olivat 
tulleet kaivamaan omaa isäänsä joka oli kuollut kakskyt vuotta sitten. Ukkonen jyrisi taivallaa, oli 
keskiyö ja hiirenhiljaista. Pojat avasivat arkun kannen. He järkyttyivät. Arkussa makasi heidän isänsä, 
silmät olivat auki, kynnet olivat terävät ja pitkät, ja hampaat olivat pitkät isot ja terävät. Yhtääkkiä 
näytti kun ruumis olisi liikkunut ja se liikkuikin. Pojat olivat kauhusta kankeita. Heidän isänsä nousi 
ylös nappasi toisen pojista arkkuun siirtyi siitä itse pois ja iski terät hampaat oman poikansa kaulaan. 
Poika kuoli heti, verta valui hänen kaulasta pitkinä juovina. Vampyyri siirtyi toisen pojan luo, joka oli 
lähtenyt juoksemaan kohti kotilinnan ovea. Hän huusi: Isä älä tee tätä minulle. Isä joka oli muuttunut 
ilmiselvästi vampyyriksi, sai pojan helposti kiinni ja hyppäsi tämän kaulaan. Hän iski terävät ham-
paansa pojan kaulaan. Isä vampyyri raahasi pojan samaan paikkaan missä toinenkin poika oli jo kuol-
leenna. Linnassa ihmeteltiin missä pojat viipyivät. Heitä lähdettiin etsimään. Ennen kuin isävämpyyri 
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poistui hän sylki vielä vihreää limaa uhrien päälle. Poikien etsijät tulivat hautausmaalle ja jäykistyivät 
nähdessää pojat kuolleenna arkun vieressä. Äiti oli alkanut itkemään kun todettiin, että pojat olivat 
kuolleita ja että he olivat kuolleet tavalla jota ei tunnettu. Muut miehet linnasta huomasivat, että linnan 
emännän Liisan mies Kalle ei maannut arkussa, niin kuin olisi pitänyt. Miehet alkoivat etsiä Kallea, 
mutta eivät löytäneet tätä mistään. Tämänhän piti olla vainaja, kauhistelivat miehet. He sanoivat että 
Kalle oli kadonnut jäljettömiin. Äiti Liisa itki yhä enemmän ja oli kauhuissaan. Yksi mies joukosta, 
sanoi, että Kalle on saattanut muuttua vampyyriksi, verenimiäksi. Muut eivät ottaneet miestä todesta. 
Muka joksikin verenimiäksi muuttunut, pyh!!!sanoivat toiset. He lähtivät kohti linnaa kaikki murheen 
murtamina. Aamulla lehdessä oli kuva pojista. Siinä kerrottiin että he olivat kuolleet. Syytä ei tiedetty. 
Kului monisen monta viikkoa sitten kuukausi ja Liisa äiti oli vieläkin murheen murtama. Itki vain 
päivät pitkät. Isä vampyyristä ei ollut näkynyt eikä kuulunut mitään. Hän oli kävellyt metsissä ja 
etsinyt uhreja, mutta niitä ei ollut löytynyt mistään. Isä vampyyri ei ollut syönyt mitään oman poikien-
sa jälkeen ja hän kaipasi jo verta. Hän ajatteli, että jos näkisi yhdenkään elävän olennon imisin siitä 
jokaisen veripisaran. 
Hän palasi takaisin omaan kotiinsa eli linnaan jonka hautausmaalla hän oli pojat surmannut. Isä vam-
pyyri näki Liisan poikien haudalla ja ryntäsi tätä kohti Liisa kerkesi vain kiljahtaa ja henki oli jo pois 
hänestä. Isä vampyyri tiesi nyt, että linnassa oli enemmänkin syötävää. Hän meni linnaan ja tappoi 
kaikki siellä olevat. Isä vampyyri kummittelee linnassa ja käy välillä vieläkin tappamassa ihmisiä. 
(25.2.2000) 
 
Kipa, 10 
Ihmissusi 
Oli keskiyö ja kuutamo. Olin muuttunut taas kerran ihmissudeksi. Inhoan ihmissutena olemista. Yksi 
noita kerran takoi minut ihmissudeksi, koska kadehti kauneuttani. Muutun aina joka keskiyö ihmissu-
deksi. Aamu alkoi sarastaa, ja muutuin taas tavalliseksi tytöksi. Asuin kauniissa kartanossa, joen 
varrella. Kun tulin kartanoon huomasin että pihassa oli joku outo auto. Menin sisään ja näin, että 
meillä oli vieraita. Siellä oli joku mies ja varmaankin sen poika. Suunnilleen samanikäinen kuin minä 
oli 16. V. Isäntäni huusi: Sanna! Tule tervehtimään vieraita. Tunsin pojan hänen nimensä oli Mikko. 
Mikkokin tunsi minut. Kysyin isännältä: Voinko mennä huoneeseeni, päätäni särkee? 
- Voit mennä. Isäntä sanoi muille että Sanna meni huoneeseen, koska hänellä oli päänsärkyä. Ajattelin 
ja tiesin että oli epäkohteliasta lähteä pois jos oli vieraita, mutta enhän minä sille mitään voi jos päätä 
särki. Koska Mikko tunsi Sannan hän tiesi, ettei Sannalla ollut kaikki hyvin. Kun aikuiset juttelivat 
Mikko hiipi hiiren hiljaa ylös portaita ja koputti Sannan oveen. Kop kop kop! Sisään! He Sanna! Ai! 
Hei Mikko. Sanna sanoi vaimeasti. Mikä sinulla on hätänä, Mikko kysyi kun näki, että Sanna itki. 
Minua pelottaa, Sanna sanoi. Mikä? Sanna purskahti kovempaan itkuun ja vuodatti Mikolle koko 
tarinan. Milloin muutut seuraavan kerran ihmissudeksi? Mikon päässä oli kehittynyt suunnitelma. He 
voisivat mennä noidan luo ja juksata tätä niin että tämä tippuisi alas kallion jyrkänteeltä ja kuolisi. 
Silloin kaikki taijat raukeaisivat. Mikko kertoi suunnitelman Sannalle, ja tämä suostui tähän. Muutun 
ihmissudeksi ensi yönä. Kun yö koitti he lähtivät kohti noidan mökkiä. Sanna oli jo muuttunut ihmis-
sudeksi. He tulivat noidan mökille. Noita oli juuri poimimassa yökukkia. Mikko kuiskasi Sannalle: 
Tökkään hänet jyrkänteeltä alas. Sitten olet normaali. Mikko tökkäsi noidan alas jyrkänteeltä. Tämä 
kiljui: IIK!!!APUAA!!! Noita mätkähti alas ja kuoli. Sannan muuttui taas tavalliseksi ihmiseksi. Hän 
hyppäsi Mikon kaulaan ja kiitti tätä. He kävelivät takaisin kartanoon. (26.2.2000) 
 
Kipa, 10 
lisätehtävä hevosmuisteista 
Villihevosia 
Kaukana Ameriikassa on Thomssonin hevostila. Thomssonin perheeseen kuuluu isä Matt, äiti Marion, 
15.vuotias tyttö Susan ja Susanin 8-vuotias pikkuveli Jan. Heillä on n. 15 hevosta. Ja he asuvat kar-
tanossa. Susanelle on 2 omaa hevosta, toinen on vielä varsa ja toinen on jo vanha hevonen. Susaan!!! 
Äiti huusi. Susan havahti mietteistään ja lähti alas. Margit uusi ystäväni seisoi oven suussa. Hei Margit! 
Hei vaan Susan! Haluatko lähteä katsomaan hevosia? Joo! Mennään vaan, sanoi margit. Susan ja 
Margit lähtivät talliin. - Ihania hevosia! Sanoi margit. Susan alkoi esitellä margitille hevosia, jotka 
olivat tallissa. Siellä ei ollut kuin kolme hevosta. Muut olivat ulkona. Kuka tämä valkoinen hevonen 
on? Margit kysyi rapsuttaen hevosta korvan takaa.  
- Se on Milton. Huippuhyvä esteratsu ja tosi kiltti. Sillä on viikon päästä kilpailu. 
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- Se on huippusöpö!Sanoi margit. Siirryttiin seuraavan karsinan luokse missä oli toinen hevonen. Kun 
tallissa olevat hevoset oli katsottu, Mentiin laitumelle katsomaan muita hevosia. Susan sanoi: Näetkö 
tuon mustavalkoisen hevosen tuolla kauempana? Joo, kyllä minä näen. 
- Se on minun oma hevonen, sen nimi on laikku. 
- Onko sinulla oma hevonen? Huudahti Margit ja katsoi Susanea. On minulla. Margit tunsi kateuden 
pistoksen rinnassaan. Susan kutsui laikun luokseen. Ja sehän tuli. Se hamusi Susanin hiuksia. Susan 
nauroi ja rapsutti Laikkua korvan takaa. Margit oli siirtynyt varsan luokse, joka oli myös tullut aidan 
luo. Hän rapsutti sitä korvan takaa. Laikku siirtyi myös margitin luo ja niin tämä rapsutti kumpiakin 
korvan takaa. Margit hymyili. Hän oli onnellinen saadessaan olla hevosten parissa. - Sekin varsa on 
minun omani. Sen nimi on mysteeri. Eikö olekkin söpö? Joo onhan se. Margit sanoi. Hän kadehti 
Susania, koska tämä asui hevostilalla ja omisti 2 omaa hevosta. Haluaisitko lähteä ratsastamaan? 
Susan ehdotti. Joo!! Huusi margit onnessaan. Voit ottaa laikun. Minä otan otan Paukkeen. Tytöt 
ottivat hevoset tarhasta ja veivät ne sisälle. He satuloivat ne ja päättivät lähteä maastoon. Susan ja 
Margit riemuitsivat ratsastuksesta. He menivät ravia ja laukkaa. Kun he menivät käyntiä Susan huo-
masi että he tulivat metsän reunaan. En ole ennen mennyt näin pitkälle. Em-mekaime ole eksyneet?? 
Susan ei vastannut. Hän vain tuijotti aukiolle. Margitkin katsoi sinne ja näki sen. Sen häntä ja harja 
hohtivat hopeisina vaikka se oli takkuinen. Se oli todella kaunis. Villihevoslauma!! Huutivat Margit ja 
Susan yhtäaikaa. Lauma säikähti huutoa ja olisi lähtenyt pakoon, mutta kerta niiden johtaja ei lähtenyt 
niin ei muukaan lauma lähtenyt pakoon. Tytöt tapittivat lauman johtajaa. Viimein lauman johtaja lähti 
laukkamaan pois muu lauma perässään. Kun hevoset katosivat näkyvistä, Tytöt olivat hiiren hiljaa. 
Viimein Susan rikkoi hiljaisuuden. Eivätkö ne olleetkin kauniita? Joo olivathan ne. Tytöt eivät olleet 
ennen nähneet Villihevosia. He ratsastivat takaisin kotiin. Tytöt veivät hevoset talliin. Ja istuivat 
nurmikolle. Ei kerrota kellekkään, mitä näimme metsässä. Ei kerrota. Niin tytöt eivät kertoneet siitä 
kenellekkään ja se pysyi ikuisesti tyttöjen salaisuutena. (26.2.2000) 
 
Kipa, 10 
Hong Kongin nähtävyyksiä 
Matkapäiväkirjasta 1.7.-7.7.1999 
Tänään on 6.7. ja lähden huomenna takaisin kotisuomeen. Täällä on ollut hyvin hauskaa ja rentoutta-
vaa. Olen kirjoittanut jokaisesta päivästä jotain tähän päiväkirjaan. Luen siitä nytten teille: 
1.7. 
Saavuin tänne tänään. Olen aluksi tutustunut hotelliini ja sitten olen enimmäkseen löhöillyt kultaisella 
hiekkarannalla, näin ekana päivänä. 
2.7. 
Nyt toisena päivänä kävin Kultaisella maililla. Se on todella pitkä katu. Siellä on paljon kuuluisija 
ravintoloita ja hotelleja. Söin yhdessä ravintolassa, siellä oli todella hyvää ruokaa. 
3.7. 
Tänä päivänä lähden purjehtimaan. Käyn retkellä yhdellä saarella. Olen nyt täällä saarella. Täällä on 
isoja vesiputouksia. Vesi on kristallinkirkasta. Täällä on myös flamingoja. Ne ovat hirmu kauniita. 
 
Tänään otan vähän rennommin. Ajattelin lähteä kävelemään puistoon. Siellä oli tosi vehreää ja paljon 
lintuja jotka lauloivat kauniisti. Se oli tosi rentouttava päivä. 
5.7. 
Olin tänään käymässä venekaupungissa. Siellä oli tosi paljon veneitä. Jotkut jopa asuivat veneessä. Oli 
se kyllä nähtävän arvoinen. 
6.7. 
Huomenna lähden takaisin kotiin. Tänään aijon vielä käydä paikallisessa eläintarhassa. Ihastuin siellä 
ikihyväksi Aasiin ja sen varsaan. 
 
Huomenna lähden kotiin, eli suomeen. Hauskaa on ollut. 
(24.3.2000) 
 
Kipa, 10 
Hawajin maailman kuulu Sircus. 
Vau! Katso Miia miten meri kimaltaa kauniisti! 
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Sanoi Katja ystävälleen Miialle ja ravisti tätä olkapäästä. Miia! Miia! Herää! Mitä? Miia kysyi ja 
heräsi. Me olemme Hawajin yllä laskeudumme kohta. Miia ja Katja Brown ovat 15-vuotiaat kaksoset 
jotka ovat voittaneet viikonloppuloman Hawajille. He laskeutuvat sinne nyt. - Joko me olemme Hawa-
jilla? Joo olemme. Eräs nukkui koko matkan. Lentokone alkoi laskeutua maahan. Nyt se laskeutuu, 
nyt se laskeutuu. Miia ja Katja pomppivat penkillä ja tirkistelivät ulos lentokoneen ikkunasta. Kun 
lentokone laskeutui tytöiltä tarkistettiin passit. Kun heidän passit oli katsottu tytöt lähtivät kävelemään 
kohti heidän hotellia. Se sijaitsi Waikiki rannassa. Ihanaa! Tytöt sanoivat yhtäaikaa kun he näkivät 
miten meri kimmelsi kauniisti ja 10metrin aallot paiskautuivat rantaan. Ranta oli täynä ihmisiä. Men-
nään äkkiä hotelliin, vaihdetaan vaatteet ja lähdetään näin eka päivänä rannalle loikoilemaan. Tytöt 
lähtivät kohti heidän hotellia. Hotelli oli Paratisy. Se oli hyvin kaunis paikka. 
Hotellihuoneetkin olivat todella sieviä. Täällä on ainakin +30ºC, Katja sanoi ja vaihtoi uimapukua 
päälle. Kun tytöt olivat vaihtaneet vaatteet ja lähteneet kohti rantaa. He huomasivat että puihin oli 
kiinnitetty jotain ilmoituksia. Tytöt pysähtyivät lukemaan ilmoitusta. Katso Miia huomenna täällä on 
maailman kuuluu Sircus. Vau! Eikä se ole mikään tavallinen Sircus vaan eläinSircus. Mennäänkö 
katsomaan tuota sircusta huomenna? Miia kysyi. Joo mennään. Toivottavasti siellä on hevosia. Tytöt 
lähtivät rantaan ja olivat siellä koko loppupäivän. Illalla tytöt retkahtivat väsyiinen sänkyihin. Aamulla 
he olivat pirteitä. Tytöt söivät ja lähtivät aamu uinnille. Sieltä tultuaan olikin jo aika lähteä Sircukseen. 
Sircuksen pihassa kävi oikea vilinä ja vilske. Tytöt ostivat liput ja lehdet jossa näkyi sircuksen ohjel-
ma. Siinä luki: Apazzon tanssivat hevoset, Hurjat tiikerit sekä Notkeat Norsut. Hevosia! Katja huudah-
ti. Ne ovat varmasti ihania. Miiakin lisäsi. Ensimmäisenä olivat vuorossa hevoset. Ne tanssivat kau-
niisti, hyppivät kahdelle jalalle, kävelivät niin, mutta parasta oli, että kaikki neljä hevosta tekivät jotain 
erikoista. Seuraavana olivat vuorossa hurjat tiikerit. Ne hyppivät tulirengaiden läpi, sekä penkeiltä 
toiselle. Viimeisenä olivat notkeat norsut. Se oli nähtäväin arvoinen. Norsut seisoivat kahdella jalalla 
sekä myös kärsällä ja suihkuttivat vettä katsomoon. Kastuimme vain vähäsen. 
Sircus oli loppunut ja kävelimme rannalle. 
- Eikö ollutkin hieno se Sircus? Miia kysyi. Joo olihan se. Harmi kun pitää lähteä huomenna jo takai-
sin kotiin. Niin harmi. Mutta hauskaa on kyllä ollut. Niin on.(25.3.2000) 
 
Kipa, 10 
Taidekuvatehtävä  
Hei! Olen Prinsessa Auroora. Asun italiassa suuren suuressa linnassa. Inhoan asua täällä. En koskaan 
pääse kaupunkiin, vaikka haluaisin. Olen kuin linnan vanki. Minulla on kaikkea mitä voi toivoa. Joka 
päivä katson linnanparvekkeelta kaupunkia. Tunnen oloni yksinäiseksi. En saa kutsua ketään kylään 
ketään kaupunkilaista. Saan tavata vain veroisiani kavereita. Se on inhottavaa. Isäni on hyvin ankara. 
Joskus minusta tuntuu että isäni ei ole ihan normaali. Onneksi minulla on yksi hyvä ystävä josta en 
luopuisi ikinä. Se on hevonen, Wonder. Linnan pihassa on suuri talli, mutta hevoseni ei asu muitten 
hevosten kanssa vaan yksin minun ja Wonderin yhteisessä puutarhassa. Ratsastan Wonderilla joka 
päivä metsässä. Isä on kieltänyt minua ratsastamassa lähellekkään kaupunkia. Wonder on minun iloni 
ja valoni. En voisi elää ilman Hevostani. Mutta parhainta on se, että Wonder on tiinenä eli odottaa 
Varsaa. Olen yrittänyt kinua isältä että saisin mennä käymään kaupungissa. Mutta isäni kieltää sen 
jyrkästi. En tiedä miksi. Ehkä jonain päivänä pääsen vielä sinne kaupunkiin. Fréderic Bazille: Ruu-
sunpunainen puku (24.3.2000) 
 
Kipa, 10 
tärkeä esine-tehtävä 
Tärkeä esine 
Minun tärkeä esine oli minun Miisu kissankaulapanta. Panta oli väriltään punainen. Siinä oli myös 
muita värejä sekä kilisevä kulkunen. Miisua ei valitettavasti enää ole. Se kuoli ruohonleikkuriin. 
Kerron teille miten Miisu kuoli: Meillä on ruohonleikkuri, joka kerää ruohoa semmoseen koppaan. 
Miisu oli menny siihen koppaan nukkumaan ja kun ruohoa alettiin leikkamaan ei huomattu, että Miisu 
nukkui siinä kopassa. Miisu heräsi siihen ja säikähti, kun ruohoa alko tulemaan koppaan. Se yritti 
hypätä sieltä pois ja kuoli sitten siihen. Me ei tiedetä tarkkaan, että miten on käynyt. Kait jotenkin 
tuolla tavalla miten kerroin. Kuollessaan Miisu oli vielä pieni kissanpentu. Tämän takia panta on 
minulle tärkeä. 
(25.3.2000) 
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Kipa, 10 
negat-posit-tehtävä 
aikaisin herääminen 1. ratsastus 
koulu 2. eläimet 
jotku tytöt 3. hevoset 
valittaminen 4. kesä 
jotku pojat 5. Uiminen 
Kouluun on inhottava herätä aikaisin aamulla. 
Jotku tytöt valittaa herkästä. 
Jotku pojat on inhottavia. 
Ratsastus on hullun hauskaa. 
Eläimet on ihania. 
Hevoset ovat mun Liinaeläimiä. 
Kesällä on hauska uida. 
(28.4.2000) 
 
Kipa, 10 
Myyttitehtävä: Yksisarvinen 
On kaunis kevät-aamu. Merja Pihla oli juuri lähdössä ulos aamukävelylle. Merja asui maatilalla Met-
säjärvenrannalla. Hän oli 12-vuotta vanha perheen ainoa lapsi. Heillä oli 20 lehmää, 10 hevosta josta 
yksi oli Merjan oma hevonen. Oli heillä myös paljon muitakin eläimiä. Kello oli vasta viisi, kun 
aukaisin oven ja hiivin hiiren hiljaa ulos. Muut heräisivät vasta kukonlaulun aikaan. - Ai miten ihania 
aikaiset kevätaamut ovat, huokaisi Merja. Merja lähti kulkemaan kohti metsää. - Voi miten täällä 
metsässä on niin hiljaista. Merja pohti ja istahti läheiselle kivelle. Juuri kun merja oli nousemassa hän 
kuuli pientä vikinää, kuin hevosen hirnahdusta. - Mikä hän se oli? Nousin ja kävelin äänen suuntaan. 
Ääni voimistui ja voimistui mitä lähemmäksi kävelin sitä. Onko siellä joku? Huusin hieman peloissani 
sitten näin sen makaamassa ruohikossa orpona ja yksinäisenä. - Y-Yksisarvinen, henkäisin ihmeissäni. 
Se nosti päätään, kuin anellen minulta armoa. Kumarruin sen viereen ja siliten sen pehmeää päätä. - 
Voi raukkaa, mitä sinulle pienelle on tapahtunut? Missä äitisi on? Oletko eksynyt? Kyselin ihmeissäni. 
Nostin yksisarvisen syliini ja lähdin kantamaan sitä kotiin. - En voi näyttää sinua muille. - Hmm. - Hei 
nyt keksin. Vien sinut vanhaan latoon, joka on metsän reunassa. Kannoin yksisarvisen sylissäni latoon. 
- Se oli nukahtanut syliini. Laskin sen oljille. Istuuin itse sen viereen ja silitin sen pehmeää harjaa. - 
Minkä voisin antaa sinulle nimeksi?? Pohdin kuumeisesti. Sitten mieässäni välähti - Myrskytuuli, 
sinun nimeksi tulee myrskytuuli ja niin asia oli päätetty. Katsoin myrskytuulta ja mietin mistä tiedän 
miten sinua pitää hoitaa ja mitä syöt? - Katsoin kelloa ja huomasin että kello oli kohta kuusi. - Kuusi!! 
- Voi ei! Äiti kyllä tapaa minut jos myöhästyn aamuaskareilta. Heitin hyvästit myrskytuulelle ja pin-
kaisin kohti kotia. Onneksi kerkesin ajoissa aamuaskareille. Kun aamuaskareet oli hoidettu. Päätin 
lähteä kirjastoon etsimään myytitkirjaa, jossa olisi tietoa yksisarvisesta. - Äiti lähden kirjastoon rat-
sastmalla, jotta tähtikin saa liikuntaa. - Mene vaan! Äitini huusi. - Yleensä nautin kun ratsastan tähdel-
lä, mutta nyt en voinut keskittyä ratsastukseen. Mielessäni pyöri ainoastaan Myrskytuuli. Kun saavuin 
kirjastoon sidoin tähden kiinni ja menin sisälle kirjastoon. Löysin helposti kirjan myyteistä. En halun-
nut lukea sitä vielä vaan lainasin sen ja ratsastin takaisin kotiin. Kotona aukaisin kirjan ja aloin lukea 
yksisarvisesta. Halusin tietää niistä kaiken. Aloin lukea: Niiden keho on valkea ja silmät taivaansini-
set...otsassa niillä on spiraalinmuotoinen maidonvalkea sarvi, noin 70 senttimetriä pitkä...Ne elävät 
asumattomissa syvissä metsissä ja syövät kaikenlaisia kukkia ja villejä marjoja...- Nyt tiedän mitä ne 
syövät. Merja ajatteli ääneen Merja jatkoi lukemista: pitkä harja ulottuu lapaan asti ja on hieno ja 
pehmeä kuin voikukanhaituva tai pilvenhattara. Sarvellaan se voi tappaa lohikäärmeen mutta myös 
pelastaa kuolettavasti haavoittuneen. Se voi puhdistaa järven, jonka vesi on myrkyllistä kastamalla 
sarvensa veteen...ja poimia karhunpennuille kypsiä marjoja. Se on todella jalo eläin, erikoiset merkit 
sarvessa ovat luultavasti niiden keskinäistä kommunikointia joskus merkin on voinut kaivertaa eläi-
men oma puoliso. Yksisarviset pysyvät uskollisena kuolemaan saakka. - Huh huijaa Merja huokaisi 
väsyneenä vaikka päivä oli vasta puolessa. Hän jatkoi kumminkin lukemista. Tiedettiin että yksisarvi-
set syntyivät täydenkuun yönä pimeimpään aikaan. Pienet varsan silmät ovat vaaleansiniset, ja ne 
tummuvat vuoden iässä, ja vasta tuhannen vuoden iässä ne muuttuvat taas taivaansinisiksi, iästä ja 
viisaudesta. Kun yksisarvinen tietää kohta kuolevansa se lähtee merelle, siellä se kulkee suoraan kohti 
horisonttia ja katoaa ikuisiksi ajoiksi jäljettömiin. - Vau! Nuo yksisarviset ovat todella mielenkiintoi-
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sia, Merja sanoi ja haukotteli. - Taidan ottaa pienet nokoset ja lähteä sitten vasta katsomaan myrsky-
tuulta. Merja rojahti petiinsä ja nukahti heti. Hän näki unta kauniista yksisarvisesta...Myrskytuulesta. 
Heräsin kun äitini huusi minua syömään. Olin paljon pirteämpi kun olin nukkunut. Söin ja lähdin ulos. 
Menin latoon katsomaan Myrskytuulta. Se voi hyvin, telmimme ladossa jonkin aikaa. - Odota vähän 
poimin sinulle kukkia tuolta ladon takaa sekä myös marjoja, jos löydän. Nousin pois olkien päältä ja 
menin keräämään myrskytuulelle ruokaa. Minulla meni keräämiseen n. puoli tuntia. Myrskytuuli söi 
kaikki kukat ja marjat jotka olin pominut. Ilta alkoi jo koittaa ja lähdin kotiin. Toimin tällä samalla 
tavalla viiden viikon ajan. Onneksi äiti ja isä eivät epäilleet mitään, olivathan he kiirellisiä maanviljeli-
jöitä. Viimein koitti päivä jolloin Myrskytuuli olisi tarpeeksi vanha huolehtimaan itsestään. Otin 
Myrskytuulen ulos halasin ja hyvästelin sen. - Hei! Hei! Toivottavasti tapaamme vielä. Päästin sen irti 
ja Myrskytuuli nuuhki ensin ilmaa ja hölkytteli sitten metsän reunaan, hirnahti ja katsoi metsän suo-
jaan. Kyyneleet tulivat väkisin Merjan silmiin. - No mutta vietimmehän me monta yhteistä hetkeä, 
Merja sanoi ja lähti kotiin hyvillä mielin. 
(28.-29.4.2000) 
 
 
Enni, 10 
I Kultakala kertoo 
Juttisen perhe osti minut. Se oli kamalaa. Minäpä kerron sen sinulle. Kun Juttisen perhe osti minut 
olin vielä pieni. Minut vietiin Juttisille. Tiessä oli monttuja aivan mahdottomasti. Olimme Juttisilla 
tunnissa. Lapset hössöttivät ympärilläni. Aikuiset katsoivat minua ja puhuivat tuojalleni. Siitä alkoi 
uusi elämäni. Sain huonoa ruokaa. Eivätkä he ruokkineet minua säännöllisesti. Tulin sairaaksi. Eivätkä 
edes välittäneet. Sitten tapahtui muutos eläinlääkäri tuli katsomaan heidän koiraa. Eläinlääkäri huoma-
si minut. Hän tuli minun minun luokse ja tarkasti minut. Eläinlääkäri lähti pois mietteissään. Seuraa-
vana aamuna tuli poliisiauto ja otti Juttisen perheen vankilaan, koska olivat rääkänneet pientä kalaa. 
Eikä mulla tarttenut olla heillä. Onneksi! 
 
Enni, 10 
koirakuva 
Pesusaavissa koiria on  
ilo niillä on verraton 
vaatteet on päällä joka säällä 
 
Koiria on tässä kaksi 
Nimet ovat Neksi ja Naksi 
Hännät on niillä söpöt 
semmoiset pikkusöpöt 
Omistaja on Maxsi (11.2.2000) 
 
Enni, 10 
II Delfiinit 
Olipa kerran delfiinit nimeltä Santeri ja Sanna. He olivat hyviä ystäviä. Santeri ja Sanna asuivat delfi-
naariossa. He olivat vasta 3 kuukautta, kun he esittivät ensimmäisen esityksen. Heidän äitinsä oli kans 
asunut delfinaariossa. Santeri piti delfinaariossa asumisesta, mutta Sanna ei. Sanna olisi halunnut asua 
Atlantinvaltameressä. Sanna esitti Ailan kanssa ja Santeri Mikon. He esittivät yhdessä tosi hyviä 
esityksiä. Heitä kävi katsomassa paljon ihmisiä. Ihmiset hurrasivat ja taputtivat käsiään. Eräänä päivä-
nä heidän omistajansa kuoli sydänkohtaukseen ja heidät piti myydä pois. Se oli surullinen päivän. 
Santeri joutui menemään Amerikkaan ja Sanna joutui afrikkaan. He olivat hyvin surullisia kun piti 
erota toisistaan. He esittivät nyt ihan eri ihmisten kanssa. Eivätkä he olleet yhtä hyviä kuin entiset. 
Mutta sitten tapahtui taas muutos, kun Sannan uusi omistaja lopetti delfiinien pidon. Sitten Sanna 
joutui taas muuttamaan ja hän joutui nyt Amerikkaan. Ja hän joutui samaan delfiinaarioon kuin Santeri. 
(11.-12.2.2000) 
 
Enni, 10 
Bourneton perhe 



 118 

Länsi Englannissa asuu Bourneton perhe pienessä kylässä joen rannalla. Perheessä on 11 tyttöä ja 1 
poika. Tyttöjen nimet ovat Janet, Diana, Helen, Henriet, berta, Bettina, Joanna, Josefin, Shelley, 
Yvonne ja Anna. Pojan nimi on James. He asuivat mökissään sulassa sovussa, koska heidän isänsä ja 
äitinsä olivat kuolleet lento-onnettomuudessa. Nuorimmainen Anna oli silloin vasta 1 vuoden ja 5 
kuukautta. He jakoikat työt keskenään. Henriet on mahdoton piirtäjä. Hän oli osallistunut moneen 
piirustuskilpailuun. Ja oli voittanut ison pokaalin ja jonkin verran rahaa. Hän on juuri nyt piirtämässä 
oikein hienoa piirustusta, jonka aikoi lähettää piirustuskilpailuun, jonka palkintona on 10 tuhatta 
markkaa. Bourneton perheellä oli juuri nyt rahapula. Siksi Henriet piirsi niin hienoa piirustusta. Kun 
hän oli lähettänyt piirustuksen, Henriet meni levähtämään, koska hän oli hyvin väsynyt. Kun hän 
heräsi oli jo pimeä. Henriet oli nukkunut kolmesta kahdeksaan. 
- Nyt minä en varmasti saa unta, Henriet ajatteli. Mutta nyt hänellä oli nälkä. Henriet tuli juuri sopi-
vasti iltapalalle. Mitä hän näkikään? Henrietin sisarukset olivat leiponeet hänelle kakun ja pöydällä oli 
myös keksejä, piirakka ja karkkia. Henriet oli hyvin ihmeissään. Miksi hänen sisarukset olivat tehneet 
juhla-aterian? Sitten tuli hänen vanhin siskonsa Janet ja kertoi mitä oli tapahtunut. Henriet oli voitta-
nut kilpailu ja sitähän täytyy juhlia. Eikä heillä ollut sen jälkee rahahuolia. Onnellinen loppu on maa-
ilman paras. Vai mitä? (25.2.2000) 
 
Enni, 10 
Pimeä ilta 
On pimeää ja hiljaista illalla, kun Leena kävelee tietä pitkin kotiin. Puut huojuvat tuulessa ja näyttävät 
aivan joltakin haamuilta. Leena pelkäsi aivan kauheasti, koska ei ollut kovin rohkea. Leena jonka piti 
kävellä joka tiistai ilta kotiin. Leena pelkää, että mörkö tai hirviö tulee ja ottaa hänet. On kuutamo. 
Pilvet peittävät kuun välillä. Leenalla on vielä kilometri kotiin. Äkkiä Leena hätkähti. Joku oli kosket-
tanut hänen olkapäähän. Ei siinä olisi tarttenut pelätä se oli vain heidän naapurinsa Miia. Sitten he 
kulkivat yhdessä kotiin. 
 
Enni, 10 
Punaiset vampyyrit 
Kerrottiin, että punaisia vampyyreja asusti maapallolla. Sen kertomisen aloitti eräs lapsi nimeltä Emily. 
Emily kertoi sen 7 vuotiaalle pikkuveljelleen ja Emilyn pikkuveli kertoi sen kaverilleen Tomille ja 
niin se levisi ympäri maailmaa. Uskottiin että Emily oli nähnyt unta, mutta sepä ei ollut totta. Emily 
oli nähnyt punaisen vampyyrin. Se tapahtui eräänä iltana Emily oli puutarhassa. Hän istui penkille ja 
ajatteli omia asioitaan, kun hänen eestään lensi jotain punasta. Hän katsoi sen jälkeen ja huomasi sen 
olevan punainen lepakko. Sitten Emily tuli ajatelleeksi vampyyriä. Siten hän keksi jutun punaisesta 
vampyyristä, vaikka se oli punaiseen maaliin sotkeutunut lepakko. 
 
Enni, 10 
Taidekuvatehtävä: 24-35.6.1982 
Hei kotiväki! 
Täällä on hauskaa. Ann-täti ja Frank-setä ovat käyttäneet minua taidekilpailussa Minä halusin teillekin 
kertoa niistä. Ensimmäisen palkinnon sai Alfred sisley. Tekemä taulu. Siinä on metsää, kaupunkia 
puiden takana ja aika leveä joki (mahtava.) Toisen palkinnon sai Paul Cézannen tekemä taulu. Siinä 
on vuorimaisema jossa on paljon puita, maatalo, silta ja tie (tosi hieno.) Kolmannen palkinnon sai 
Édouard manetin tekemä taulu. Siinä on kaksi ihmistä ja satama. (Hieno) 
Heihei T: Emily 
Alfred Sisley: Moret, Loing-joen rannalla ; Édouard Manet: Argenteuil ; Paul Cézanne: Näkymä 
Marseillen lahdelle 
(24.3.2000) 
 
Enni, 10 
 
Matka HongKongiin 
-Jippii! Maija huusi. Sen hän huusi, koska hänen äiti sanoi, että heidän perhe lähtisi HongKongiin. 
Kun se päivä koitti oli kaikki pakattu valmiiksi. Vaatteet, kamera, sanakirja, muita kirjoja lukemiseen 
ja päiväkirjan . Sitten tuli jännittävin hetki piti lähteä lentoasemalle. Kun tulimme perille olin ihan 
sekaisin, koska siellä oli niin paljon ihmisiä ja isoja taloja. Sieltä jostakin olimme varanneet hotelli-



 119 

huoneen. Äiti soitti kännykällä taxsin. Taxsi ei tullut kovin äkkiä, koska oli niin kauhea tungos. Taxsi 
vei meidät hotelli Shongin luo. Jätimme matkatavarat ja lähdimme kaupungille. 
Siellä kävimme katsomassa nähtävyyksiä. Tuli ilta, tuli aamu. Aamulla jatkoimme nähtävyyksien 
katselua. Se jatkui viikon ja sitten lähdimme kotiin. 
(24.3.2000) 
 
Enni, 10 
Unelmamatka Havaijille 
Olen Helsingin lentoasemalla. Lentokone lähtee 8.00. Vielä jonku aikaa. Nyt se tulee. Kaiuttimista 
kuuluu Haivaijin oahusaarelle menevillä ihmisillä 15 minuuttia aikaa siirtyä lentokoneeseen 5 väylästä. 
Istun koneen etupäähän. Nukuin melkein koko ajan, oli kulunut ainakin 7 tuntia. Kohde oli jo näkyvis-
sä. 
Lähdin lentoasemalta taxsilla hotellille. Hotellilta lähdin katsomaan nähtävyyksiä. Ensin menin osta-
maan maustesiirapilla kuorrutettua jäätelöä. Sitten lähdin katsomaan kiinalaista tasa-arvon temppeliä 
kun olin käynyt katsomassa jo 3 eri nähtävyyttä. Kävelin hotellille. Söin iltapalan ja rupesin nukku-
maan. Aamulla söin ja lähdin uimaan. Siellä oli ihana uida. Aallot olivat 10metrin korkuisia. Tätä 
menoa jatkui ja oli jo viikko kulunut. Oli lähdettävä. Jätin hyvästit ja lähdin. 
(25.3.2000) 
 
Enni, 10 
tärkeä esine: Entinen unikaveri 
Se in vaate. Se on rikkinäinen. Mulla oli aina pienenä pakko saada se illalla viereen, kun aloin nukku-
maan. Siinä on paljon värejä ja se on vauvan haalari. Se sai minut aina unten maille. Kerran kun olisin 
halunnut sen viereeni illalla, mutta sitä ei löytynyt. Me etsittiin sitä joka paikasta, mutta sitä ei löyty-
nyt. Mulla piti nukahtaa ilman sitä. Minä en tahtonut saada unta, koska tuttu unikaveri. Seuraavana 
päivänä me löysimme se äitin ja isän sängyn alla. 
(25.3.2000) 
 
Enni, 10 
negat-posit-tehtävä 
tupakka 1. Karkki 
2 aikaisin herääminen 2. Kissa-Piki 
koulu 3. Jäätelö 
Tuija 4. Eläimet 
Meikki 5. Kirjat 
Ötökät 6. Kaverit 
Siivous 7. Nukkuminen 
Jäätelöbaarin luona haisee tupakka. Siirryn kauemmas syömään jäätelöä. Pitää herätä aikaisin, mutta 
nukahan uudelleen. Koulu alkaa kohta, mutta hoidan eläimet loppuun. Tuija on ärsyttävä. Kun hän 
tulee luen vain kirjaa. Muut meikkaa kun syön karkkia. Ötökät härnäävät minua ja kavereitani. Meillä 
on siivouspäivä, mutta hoidan vain kissa-Pikiä. (28.4.2000) 
 
Enni, 10 
Myyttitehtävä: Ensimmäiset Olympialaiset 
Ensimmäiset Olympialaiset järjestettiin 1870 eKr. Ne järjesti Kuningas Efrain 2, joka oli itse kauhean 
lihava, mutta hän aikoi itse juosta ainaskin 1 kilometrin. Järjestämiseen meni 1 vuosi. Olympialaisiin 
valittiin joka maasta paras urheilija. Olympialaiset oli 6.7.1870 suomessa. Olympialaiset olivat suuret. 
Suomesta oli jokainen ihminen. Ihmiset eivät kaikki mahtuneet katsomaan niin osa meni kentälle. 
Olympialaisista tuli kauhea mylläkkä ja ne peruttiin. (28.4.2000) 
 
Suppa, 10 
I  
Heräsin ja huomasin olleeni metsässä. Olin susi! Ajattelin käydä kaupassa, mutta olin eksynyt, enkä 
tiennyt, minnepäin menisin. Löysin paikan, jossa oli mustikoita ja puolukoita. Napsin niitä aamiaiseksi. 
Aioin soittaa kotiin, mutta en löytänyt puhelinta. Sitäpaitsi eihän metsässä edes ole puhelimia. Muuan 
jänis loikki toisesta suunnasta ja sanoi: ethän syö minua, susi! Minä sanoin: en tietenkään. Jänis kiitteli 
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kovasti ja loikki tiehensä. Sitten tuli vastaan hiiri, en saanut selvää, kun se inisi jotain, ja sehän oli hiiri. 
Nyt löysin muutaman hillan yhdestä paikasta metsässä. Söin niitä, ja kun ne loppuivat, löysin pehme-
än, sammaleisen nukkumispaikan, johon nukahdin. Kun heräsin aamulla, olin sängylläni ja olin ihan 
oma itseni.  
 
Suppa, 10 
II Hylje 
Olipa kerran hylje, jonka nimi oli Hanna. Hannalla ei ollut kavereita. Kun Hanna aina yritti tulla 
muiden leikkeihin, niin muut vain sanoivat että "Mene pois!" Hanna joutui olemaan aina ihan yksin. 
Mutta eräänä päivänä Hannan naapuriin tuli uusi asukas. Siellä oli myös lapsi, eli kuutti, jonka nimi 
oli Sanna. Seuraavana päivänä Sanna tuli Hannan luo ja sanoi: "Tuletko leikkimään minun kanssani?" 
Hanna sanoi: "Joo!" Ja kun kuutit, eli Hanna ja Sanna olivat leikkimässä niin Hannan ja Sannan van-
hemmat olivat Hannan kodissa juomassa merivettä ja tutustumassa. Hannasta ja Sannasta tuli hyvät 
kaverit! Hanna ja Sanna olivat joka päivä yhdessä ulkona leikkimässä. Mutta eräänä päivänä tapahtui 
kauheata! Kun kuutit: Sanna ja Hanna olivat juuri menossa ulos, he huomasivat meren olevan melkein 
mustaa! Sanna ja Hanna pian isän ja äidin luo. Ja isä ja äiti ne vasta säikähtivät! Heti samana iltana 
kaikkien oli muutettava pois. Sanna ja Hanna olivat silloinkin naapureita, ja siitä Hanna ja Sanna 
olivat iloisia. Ja he leikkivät jokikinen päivä. (12.2.2000) 
 
 
Liia, 11 
I Minä, Voitto 
Hei! Nimeni on Voitto. Olen hevonen. Minut omistaa Minna niminen tyttö. Minna on hyvä hoitaja. 
Aina kesäisin kuudelta aamulla saan ruokaa. Täällä tallissa on kyllä muitakin. Titta on tyttö poni. 
Hänellä on varsa jonka nimi on Nala. Se on Leijonakuningas ohjelmasta otettu nimi. Yhdeksältä 
aamulla pääsemme laitumelle. No, ei sitä oikein voi laitumeksi kutsua koska siellä ei kasva ruohoa. 
Me kaikki, siis minä, Titta ja Nala, pääsemme kolmestaan sinne. Käy siellä tyttöjä katsomassa ja 
harjaamassa meitä. Minua harjataan eniten koska olen aika vasta tullut tänne. Titta ei pidä minusta. 
Hän taitaa olla kateellinen kun minua hellitään enemmän. Titta, aina kun haluaa hellintää, hän ajaa 
minut ihmisten luota hampaat irvistellen pois. Nala haluaa tutustua kanssani mutta minä en. Pelkään. 
Titta saattaa hermostua joten ajan Nalan pois nostamalla takajalkaani. Syönnin jälkeen meidät viedään 
karsinaan. Kun olen jonkin aikaa levähtänyt, Minna vie minut ratsastamaan. Tittakin pääsee ratsasta-
maan minun jälkeen. Nala on hädissään kun emoa ei näy. 
Illalla tyttöjä taas tulee ja se merkitsee herkuttelua. Saamme kaikki kolme porkkanaa ja kauraa. Se on 
lystiä. Sitten Minna tuo ruokaa, tietämättään mitä olemme saaneet. Ruuan jälkeen laitamme nukku-
maan. Päivä on kulunut mutta kyllä huominen tulee pian. 
 
Liia, 11 
II Kiara ja Kovu 
Kerron teille kahdesta leijonasta. Kiarasta ja Kovusta. Kiara on hieno neiti. Kovu taas on uljas uros. 
Eräänä päivänä kun Kovu ja Kiara olivat kävelyllä. He näkivät linnoituksen. Kovu meni kysymään 
asiaa porttivahdilta. Kohta asia oli selvä. Siitä oli tulossa kuninkaan linna. Linnan haltija oli hyena. 
Linnaan ei pääse sisälle ennen kuin linna on valmis ja on maksanut veron. Kovusta ja Kiarasta se ei 
ole oikein. He juoksivat lammen rannalla olevaan puumajaan. He olivat sen itse tehneet. Puumajassa 
on tosi hauskaa Kovun ja Kiaran mielestä. He haluavat tutkia kuninkaan linnan. Niinpä suunnitelma 
täytyy tehdä. He lähtivät yöllä tutkimaan. Porttivahti oli vieläkin portilla. Suunnitelmalle täytyy sanoa 
hyvästi. 
Sillä välin kotona äiti, isä ja sisarukset tekivät lähtöä New Yorkiin. Siitä Kiara ja Kovu eivät tienneet. 
Äiti ja is' olivat niin kiireisiä, etteivät huomanneet Kovun ja Kiaran poissaoloa. Niinpä he lähtivät 
New Yorkiin ilman Kovua ja Kiaraa. Kun Kovu ja Kiara tulivat kotiin, he huomasivat olevansa kah-
destaan. Se oli lystiä. He söivät pizzaa, hampurilaista ja hotdoggeja. Eräänä iltana he tulivat kioskilta, 
he kuulivat kahden roiston juttelevan Kiaran ja Kovun talon edessä: Ryöstetään tuo talo tänä iltana. 
Kiaralle ja Kovulle tuli kiire. He alkoivat tehdä suunnitelmaa. He laittoivat etuoven kahvaan sisäpuo-
lelle kuuman raudan joka kuumentaa kahvan ulkopuolelta. Olohuoneen ikkunan alle he laittoivat 
joulukuusen lasipalloja. Takaoven ulkoportaat he jäädyttivät. He tekivät muitakin ansoja. Seuraavana 
iltana kun rosvot tulivat, he kummastelivat talon valoja. Toinen rosvo sanoi: mene sinä takaovesta, 
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minä menen etuovesta. Kun 1. Rosvo alkoi avaamaan etuovea, hänen käsi paloi. Hän työnsi sen lumi-
hankeen. Sitten hän yritti mennä olohuoneen ikkunasta sisään, mutta kun hän astui lasipallojen päälle, 
ne upposivat kengän läpi jalkaan. Toinen rosvo joka meni takaovesta, kompastui portaisiin koska ne 
olivat jäässä. Kun hän aukaisi oven, aukaisu laukaisi ansan. Pallo vieri rataansa ja törmäsi maalipurk-
kiin. Maalipurkki kaatui rosvon päähän. Kun hän alkoi sytyttää valoa, silitysrauta tippui päähän. Se oli 
tulikuuma, hän näki laguaarin ja aukaisi hanan. Laittoi "vettä" kuppiin ja kaatoi päähän. Ei siinä vettä 
ollut vaan nestettä, joka syttyy palamaan kuumasta. Niinpä rosvon pää syttyi tuleen. Hän juoksi ulos ja 
työnsi pään lumihankeen. Tuli sammui. Sitten hän meni takaisin sisälle. Hän lähti portaita ylös, tietä-
mättä tervasta johon tarttu kengät ja sukat. Vihdoin hän pääsi sisälle, hän tapasi toisen rosvon. He 
lähtivät yhdessä Kovua ja Kiaraa etsimään koska he olivat vihaisia ansoille. Kun he lähtivät portaita 
ylös, maalipurkkeja tippui heidän päähänsä. Rosvot saivat kylläkseen ja lähtivät pois. Niin Kovu ja 
Kiara pääsivät eroon rosvoista. 
 
Liia, 11 
Outo juttu 
Hautausmaalla oli usvaista. Haudankaivajat olivat kaivamassa hautaa ylös. Yksi kaivaja vihelsi inhot-
tavaa säveltä. Oli hirveä ukonilma. Kun ruumisarkku saatiin ylös, näkyi hirveä näky. Arkun alta 
paljastui vainaja joka oli elävältä haudattu. Vanha herra ihmetteli oliko se ollut katalepsiaa. Kyllä vain. 
Silmät olivat jääneet auki ja suu myös. Se oli hirveä näky. Päivemmällä hautausmaan ohi ajoi vankku-
rit. Vankkureissa istui rouva joka oli tulossa lomalta. Kun hän meni kotiin, sisäkkö juoksi rouvan 
luokse ja sanoi: "Olen löytänyt käytävän maan-alle." Rouva lähti sisäkön kanssa sinne. Portaat olivat 
pitkät ja ne johtivat alas maan alle. Rouva kauhistui kun lepakot lensivät yli. Käytävä oli hyvin pimeä. 
Ulkona yhä salamoi. Yht’äkkiä käytävään tuli valoa. Rouva meinasi pyörtyä mutta sisäkkö rauhoitteli 
rouvaa: "Tämä on unta." "Eihän Pokémoneja ole olemassa"! Se oli totta. He näkivät edessään ison 
Pokémon lauman. Siellä oli muun muassa:: Pikatchu, Raitchu, Onix, Sqitrle ja Rattata. Kun Pokémo-
nit huomasivat ihmiset he hyökkäsivät. Ylhäällä, käytävän toisessa päässä kuului karmivia huutoja. 
Palvelia meni alas ja näki rouvan ja sisäkön kuolleina. Pulssi ei tuntunut, olivat valkeita. Heidät hau-
dattiin. Yhtenä yönä kuului rouvan ja sisäkön haudasta huutoja. Heidät oli vahingossa elävältä haudat-
tu. 
(25.2.2000) 
 
Liia, 11 
Maatilan arvoitus 
Oli kaunis päivä. Linnut lauloivat ja maatilalla oli rauhallista. Siat lokottelivat mudassa. Hevoset ja 
ponit söivät laitumella ruohoa. Lehmän märehtivät tallissa. Lampaat pureskelivat porkkanoitaan. 
Kanat kotkottivat munimiskopeissaan. Kukko vartioi pikkutipuja. Hanhet juoksentelivat pihalla. Kanit 
söivät ruohoa. Mutta koiralla, Mustilla oli huolia. Se oli harmaa ruskea koira. Musti halusi olla talli-
kissan, Mirrin kaveri mutta Mirri pelkäsi Mustia eikä sitä Musti tiennyt. Hän mökötti huoneessaan ja 
katsoi lehteä. Joku talolaisista oli unohtanut sen pihalle ja Musti oli vienyt lehden koppiinsa. Eihän 
Musti osannut lukea mutta hän katseli kuvia. Siinä oli sellainen kuva, jossa koira vei kissalle kukkia. 
Niimpä Musti poimi kukkia suuhunsa ja vei ne Mirrille. Mirri pomppasi kaapin päälle ja miukaisi. 
Musti lähti. 
Kun Musti meni koirakaverin, Roopen luo. Roope selvitti Mustille että Mirri pelkää Mustia. Musti 
pyysi Roopelta voisiko hän hyvänä ystävänä sanoa Mirrille että ei Mustia tarvitse pelätä. Roope sanoi 
Mirrille sen ja Mirri kysyi:"Eikö todella tarvitse pelätä?" Roope sanoi: "Ei". Niin Mirri meni Mustin 
luo ja pyysi anteeksi. Jonkun ajan kuluttua Roope juoksi Mustin ja Mirrin luo haukkuen. Musti ja 
Mirri seurasivat Roopea. He näkivät kuolleen lampaan. He ajattelivat että susi tai kettu oli tappanut 
sen. Musti, Mirri ja Roope alkoivat tutkimaan asiaa. He menivät metsään ja etsivät verijälkiä nuuski-
malla. Ei niitä löytynyt. Kun he tulivat takaisin maatilalle, he näkivät toisen kuolleen lampaan. Mirri 
meni haistelemaan ja löysi lampaan kaulasta pitkän viillon. Musti alkoi tutkimaan ja löysi lampaan 
kaulan korkeudelta sahan. Sahassa oli verta. Arvoitus oli ratkennut. Kaikki oli taas hyvin kun Roope 
irrotti sahan ja vei roskiin. 
 
Liia, 11 
Rekku-koiran matka 
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Hei! Minä olen Rekku-koira. Minut omistaa tyttö nimeltä Anne. Anne on todella hyvä hoitaja. Hän 
ottaa minut maailmanympärimatkalle. Tai oikeastaan otti. Matka on nyt tehty ja kerron siitä. Lähdim-
me Helsingistä lentokoneella Moskovaan. Siellä menimme hotelliin yöksi. Minä menin koirahotelliin 
ja Anne meni toisten kanssa ihmishotelliin. Aamulla palvelia toi minulle ruokaa ja Anne tuli minua 
katsomaan. Päivällä lähdimme junalla Puolaan, Varsovaan. Siellä asuu Annen täti, Pauliina. Olimme 
siellä 2 päivää. Sitten lähdimme illalla jonnekkin. Minulle ei kerrottu, mutta sen tiesin, että sinne oli 
pitkä matka. Nukahdin junaan. Sitten minut herätettiin ja vaihdoimme junaa. Toisessa junassa sain 
ruokaa. Seuraavana päivänä olimme Saksan juna-asemalla. Taxi haki meidät ja vei lentoasemalle. 
Lensimme lentokoneella Pariisiin. Siellä menimme kanaalin alitse Englantiin. Yövyimme hotellissa 
viikon ja maanantaina menimme satamaan. Lähdimme Viking Linellä satamasta kello 15.05. Laiva-
matka kesti 3 päivää. Kiertelimme siellä sun täällä. Saavuimme Norjaan. Osloon menimme junalla. 
Olimme yön ja aamulla lähdettiin Helsinkiin lentokoneella. Niin oltiin kotona mutta mutta tänään 
lähden Annen kanssa Yli-Iihin mummolaan. Mummolan vieressä on hevostalli jonne Anne menee 
työharjoitteluun. Mummolassa on tyttökoira Niisku. Sen kanssa minä leikin. Nyt lähdemme! Hei vaan. 
Kerron matkasta myöhemmin. 
(24.-25.3.2000) 
 
Liia, 11 
Taidekuvatehtävä: Maria 
Hei! Olen Maria. Nuorempana olin vilkas, mutta nyt olen jo vanha mummo. Nuoruudestani on kuvia 
ja kerron niistä. Minulla on sisko, jonka nimi on Tuija. Hän soitti nuorena pianolla, ja yritti opettaa 
minuakin. Ei se onnistunut. Vanhempana menin ravintolaan töihin. Siellä ei ollut kivaa, mutta ei ollut 
muuta työpaikkaa. Eräänä päivänä, kun olin kävelemässä, näin miehen jolla oli vihertävä naama. 
Myöhemmin menin sen miehen kanssa kihloihin. 
Auguste Renoir: Nuoret tytöt pianon äärellä; Édouard Manet: Folies Bergèren Baari; Gustave Caille-
botte: Europen silta; Vincent van Gogh: Omakuva 
(24.3.2000) 
 
Liia, 11 
tärkeä esine: Pehmoleluni 
Minulla on koirapehmolelu. Sen nimi on Musti. En voi nukkua ilman sitä. Kerron Mustille murheeni 
ja huoleni. Sain sen joululahjaksi vuonna 1997. Nykyään Mustilla on kaverina ankka Atte jonka sain 
jouluna 1998 ja Puppe pupun jouluna 1999. Kuletan Mustia mukana jos olen yötä jossain. Musti on 
minulle hyvin tärkeä. Se on mustaruskea ja sillä on pitkä kieli. Musti on istuvassa muodossa. Sen 
selkään on tullut pari reikää, mutta ne on korjattu. Mustilla on pystykorvat ja suu auki. Se on saksan-
paimenkoira. (24.3.2000) 
 
Liia, 11 
myytit-tehtävä: Vampyyri 
Te kaikki varmaan tunnette lepakoita. Niitä on monia lajeja. Eteenkiin vampyyreja. Monilla on se 
käsitys vampyyreista, että ne ovat väkivaltaisia. Kaikki eivät kuitenkaan ole. Niin kuin Rulla L Uistin. 
Se on auttavainen vampyyri. Niitä on nähty Alpeilla. Eräs Alpp Vori lähti kiipeämään Alppeja pitkin. 
Kuitenkin hän meinasi jäätyä matkalla ylös. Alppin päiväkirjan mukaan tapahtui näin: 
" Olin melkein paleltunut, kun yhtäkkiä näin ison varjon lentävän ylitseni. Katsoin ylös ja säikähdin. 
Luulin sitä ensin sukupuuttoon kuolleeksi hirmuliskoksi. Ehkä niitä oli vielä Alppien kätköissä ole-
massa! Mutta ei. Käsitin että se oli jotain muuta pelottavaa. Se syöksyi suoraan minua kohti. Se tarrasi 
minuun kiinni ja nosti yläilmoihin. Se vei minut johonkin risukasaan. Vähän myöhemmin tajusin että 
se oli sen pesä. Nimitin sen olennon vampyyriksi. Sillä oli pyörä-silmät joten laitoin sen nimeksi Rulla 
L Uistin." 
Tämä auttavainen iso vampyyri siis oli jättiläinen. Niitä ei enää nykyään näy. Mutta jos olet Alpeilla 
pulassa, älä hätäile! Ja Rulla L Uistin kyllä huomaa sinut. Silloin olet turvassa. (28.4.2000) 
 
Liia, 11 
posit-negat-tehtävä 
sota 1. Kesä 
ero Voitosta 2. Eläimet 
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hämähäkit 3. Hyvä ilma 
ruma ilma 4. Karkki 
syrjiminen 5. Mummolaan meno 
koulu 6. Ratsastus 
Johan 7. Laskettelu 
Tommin naamari 8. Uinti 
Paharuoka 9. Kirjoituskurssi 
Pitkät hiukset 10. Käärmeet 
Tuija 11. Pirjo 
Jos sota syttyy ja on kesä, kyllä suututtaa. 
Ero Voitosta on ikävää mutta kun menen mummolaan kyllä suru hymyksi muuttuu! 
Hämähäkit ovat inhottavia vaikka eläimistä tykkäänkin. 
Rumalla ilmalla ei voi mennä ulos mutta hyvällä ilmalla voi. 
Syrjiminen ei ole hauskaa vaikka karkkia söis. 
Koulussa ei ole aina hauskaa vaikka joskus voi päästä uimaan. 
Meidän luokan Johan ei ole mukava. Siihen on monta syytä. Kukaan poika ei tykkää ratsastaa! 
Tommin naamari on pelottava kuin myrkkykäärme. 
Pahaa ruokaa ei mieli tee syödä jos on kiire laskettelemaan. 
Pitkät hiukset eivät ole kivat mutta kirjoituskurssi on. 
Tuija on inhottava mutta Pirjo on mukava. (28.4.2000) 
 
Liia, 11 
Drapidas-yksisarvinen Pokémon 
Drapidas on Pokémon. Se on hevonen. Yksisarvisten tapaan, silläkin on yksi sarvi. Ehkä Drapidas on 
yksisarvisten sukulainen. Ponyta on drapidaksen edellinen muoto. Se on poni niinkuin alkuosassa 
lukee. Pony on englanniksi poni. Drapidaksella on puna-keltaharja ja häntä. Se on tuliPokémon. Tuli 
laji on toiseksi paras. Vain tappeluPokémonit ovat tuliPokémoneista parempia. On muitakin tuli-
Pokémoneja. Esim. Charmander ja sen muodot, Growlithe ja sen muodot. Drapidas on hyvä seuralai-
nen kuten Ponytakin. Drapidaksella on ruskeat silmät. Pnytalla taas mustat. Drapidaksen sukulaisia 
ovat kaikki hevoset ja yksisarviset. 
(29.4.2000) 
 
Anne, 10 
Autintalon arvoitus 
Eräänä myrskyisenä iltana pieni mies kulki tiellä. Hänen perässään oli musta pelottavan näköinen 
koira. He menivät erääseen autioon taloon. 9 vuotias Matti oli nähnyt kaiken. Hän päätti mennä kat-
somaan mitä mies tekee autiossa talossa. Matti kurkisti ikkunassa ja näki miehen joka otti jotain 
lattialankkujen alta. Matti katsoi tarkemmin niin näki että se oli jonkinlainen laukku. Mies lähti pois 
huoneesta. Matti juoksi kotiin niin lujaa kuin pystyi. Hän haki taskulamppunsa ja lähti tutkimaan mitä 
mies teki talossa. Juuri kun Matti tuli talolle mies tuli pois sieltä ja hänellä oli kädessä raskaan näköi-
nen laukku. Matti yritti seurata miestä mutta ei pysynyt sen kannoilla. Matti juoksi kotiin ja soitti 
poliisille että menisi etsimään varasta. Poliisi löysi rosvon ja otti sen kiinni. Matti sai runsaan löytö-
palkkion. 
(26.2.2000) 
 
Anne, 10 
matkat 
Matka mummolaan 
Eräänä kauniina ja aurinkoisena päivänä Jonna niminen tyttö oli ulkona ja leikki hiekkalaatikossa. 
Jonna oli 4 vuotta. Sitten äiti huusi Jonnalle, tule syömään niin lähdemme sitten mummolaan. Joo 
Jonna sanoi. Jonna meni sisälle ja söi perunamuusia ja nakkeja. Sitten Jonna alkoi pakkamaan. Hän 
otti mukaansa kaiken mitä mummolassa tarvitsee. Äiti sanoi Jonnalle, että olemme mummolassa 
viikon ja sieltä menemme sitten Viroon serkkujen luo. Seuraavana päivänä Jonna, äiti ja isi kävelivät 
linja-autoasemalle. Linja-auto tuli hetken päästä ja ystävyksen laittoivat laukkunsa linja-autoon ja 
etsivät istuinpaikat ja menivät istumaan. Jonna ja äiti istuivat vierekkäin ja isä istui yksin. Matka 
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mummolaan kesti 3 tuntia. He tulivat perille 15.00. Jonna alkoi heti syömään iltaruokaa. Sitten ystä-
vykset menivät omiin sänkyihinsä ja nukahtivat. 
Kun he olivat olleet viikon mummolassa he lähtivät junalla Viroon. Matka Viroon kesti 9 tuntia. 
Ystävykset kävivät Viron suurtorilla jossa oli halpaa ostettavaa. Äiti osti Jonnalle lierihatun jossa oli 
kukankuvia. Sitten he menivät serkkujen luo ja olivat siellä kans viikon ja menivät kotiin.(24.-
25.3.2000) 
 
Anne, 10 
esine 
Minulla on pehmolelukoira. Sain sen joululahjaksi vuonna 1999. Se on niin tärkeä, että en saa unta 
ilman sitä. Sen nimi on Pepi. Se on valkoruskea, ja sillä on lurppakorvat. Otan Pepin mukaan aina kun 
menen jonnekkin yöksi. Toinen korva on vähän irti, koska pienet on repinyt sitä. Pepin päässä on 
kummallinen naru enkä tiedä mikä se on. Pepin rotu on dreeveri. Pepi istuu. Sillä on silmät auki. 
Pepillä on suu auki.(24.-25.3.2000) 
 
Anne, 10 
taidekuva 
Kukat tuntuvat samettiselta. 
Ne haisevat ihanalle. 
Hedelmät maistuvat hyvälle ja jotkut maistuvat kirpeälle. Veitsi on terävä ja kiiltävä. Viinirypäleet 
ovat ihan hyviä. (Henri Fantin-Latour: Kukkia ja hedelmiä) 
 
Kävelen juna-asemalla täällä on tosi pölystä koska junia ajaa koko ajan ohi. Odotan erästä ystävääni. 
Hänen pitäisi tulla seuraavassa junassa. Tuolahan se jo tulee. Hänellä hienot vaatteet siinä on pitsiä ja 
röyhelöitä, hatussa on kukkia ja rusetteja. Rusetit ovat punaisia ja keltaisia. Kukat ovat valkoisia ja 
sinisiä. On ilta juttelemme toisille hetken ja lähdemme sitte kävelemään kotiin päin syömme iltapalan 
ja menen tekemään vieraalleni pedin. Menemme nukkumaan ja nukahdamme heti. (Claude Monet: 
Saint-Lazaren asema) 24.-25.3.2000  
 
Jupe 
I Hevosena 
Hei minun nimeni on pinny. Olen Hevonen Ja asun tallilla muitten Hevosten kans esim: Metsurin, 
Juulin, Saveliinin Joka on minun parhain kaverini. Meilla on tosi hauskaa laitumella. Me leikimme 
siellä hauskoja leikkejä Kerran aidan ovi oli jäänyt auki. Sitten minä hoksasin karata. Ja minä karkasin. 
Lähdin laukkaamaan heti tietä pitkin ja vieläpä kiitolaukkaa. Olin oikein hauskalla tuulella koska sain 
olla vapaana, mutta yht’äkkiä tuli Hirviän korkea pensas ja minä hyppäsin Sen yli, en kerennyt edes 
ajatella kun se tapahtui. Auto tuli just oikealta ja minä jäin sen alle. Autoa ajoi tummahiuksinen mies 
ja hänellä oli keltainen auto. Mies joka ajoi minun päälle soitti heti eläinlääkärin Meni kolme kuukaut-
ta kun parantuin. Mutta oli vielä senkin jälkeen kaviot kipeät. Ja heti kun minua vietiin laitumelle niin 
koira hyppäs puremaan minun kaviota. Mutta silloin minä heräsin ja oli ihana kesäinen päivä. 
 
I Liina, 11 
Eräänä aamuna tunsin itseni erilaiseksi ja olinkin erilainen, koska olin yön aikana muuttunut koiraksi. 
Kellon oli kuusi aamulla ja äiti heräisi kahdeksalta joten minulla oli kaksi tuntia aikaa tehdä tutki-
musmatka kaupungille. Lähdin nopeasti sillä tiesin, että kaksi tuntia kuluisi pian. Kuljeskelin katuja 
pitkin ja nautin koirana olosta, mutta yhtääkkiä päälleni ilmestyi tumma varjo. Se oli tumma mies joka 
hyppäsi oudosta vaunusta. Mies pani minut vaunuihin ja pani vaunut liikkeelle. Huomasin, että en 
ollut yksin vaunussa. Siellä oli myös muita koiria. Kysyin niiltä, että minne olimme menossa mutta ne 
eivät vastanneet. Minun teki mieli itkeä mutta eihän se ollut sopivaa sillä minähän olin koira. Kaksi 
tuntia ei ollut kovin paljon aikaa joten minun oli pakko päästä sieltä pois. Kun vaunut pysähtyivät 
yritin karata mutta en onnistunut. Minut vietiin sisälle pieneen koppiin. En pitänyt siitä ollenkaan. 
Kello löi jo seitsemän. Nukahdin pieneksi hetkeksi. Hetken päästä joku tuli. Se oli äitini. Se halusi 
ostaa koiran. Äiti katseli koiria hetken ja päätyi onneksi minuun. Niin pääsin kotiin ja kun äiti oli 
aukaissut oven juoksi suoraan omaan huoneeseeni. Ja muutuin juuri oikealla hetkellä omaksi itsekseni. 
Onneksi koira jäi lattialle istumaan. Äiti tuli herättämään minua, ja kysyi: Nukuitko hyvin? Sanoin: 
Kyllä. Sitten äiti sanoi: Minulla on sinulle yllätys. Yritin näyttää yllättyneeltä, sillä minähän tiesin 
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mikä se yllätys oli. Sitten äiti näytti koiraa ja sanoi: - En kyllä ymmärrä miten se heti osasi tulla sinun 
huoneeseesi! Minä sanoin: Sinä et ehkä ymmärrä mutta minä tiedän! (11.2.2000) 
 
Liina, 11 
II Elämää Meren Alla 
Olipa kerran merihevonen, jonka nimi oli Jalle. Se asusteli äitinsä, isänsä ja siskonsa kanssa. Hänellä 
oli hyvä ystävä nimeltä Hanski. He leikkivät joka päivä yhdessä ja heillä oli hauskaa. Mutta eräänä 
päivänä Hanski sanoi Jallelle: 
- Minä en leiki sinun kanssasi enää ikinä! Jalle oli ymmällään sillä se ei ollut tehnyt Hanskille mitään. 
Hän yritti kysyä Hanskilta miksi. Mutta Hanski ei edes yrittänyt vastata vaan puhui jo jonkun muun 
merihevosen kanssa. Sinä iltana aika kului hitaasti. Jalle piirteli ja leikki siskonsa kanssa mutta silti se 
kaipasi Hanskin seuraa. Jalle ajatteli että Hanski nyt kuljeskelee jossakin uuden kaverinsa kanssa 
mutta Jalle erehtyi. Hanski oli parhaillaan kotonaan suunnittelemassa Jallen ystävänpäivälahjaa. 
Ystävänpäivänaamu koitti ja Hanski lähti aikaisin aamulla Jallen luokse. Hän koputti korallioveen ja 
astui sisään. Jalle tuli aukaisemaan oven ja sanoi: 
- Terve Hanski! 
Sitten Hanski selitti oudon käytöksensä ja ojensi lahjan. Jalle aukaisi lahjan kärsivällisesti. Sieltä 
paljastui Jallea esittävä korallista tehty pieni patsas. Sitten Jalle puolestaan ojensi Hanskille lahjan. 
Siitä paljastui Hanskia esittävä kivestä tehty pieni patsas. Nyt ovat asiat taas hyvin.(12.2.2000) 
 
Liina, 11 
Lummelammen rannalla 
- Tytöt! Lähdetään! Äiti huusi. 
- Joo Joo äiti! Tullaan ihan heti. 
Tytöt tulivat alakertaan pieni lapinpystykorva Tiinu mukanaan. He ottivat pienen eväskorin myös 
mukaansa. Sitten he lähtivät matkaan. Tiinu hyppeli iloisena perhosten perässä. Saavuimme pian 
lummelammen rannalle. Se oli lumoavan kaunis paikka. Jopa Tiinu lopetti haukkumisen vähäksi aikaa. 
Äiti levitti liinan ruohikolle ja laittoi eväät kauniisti sillä aikaa kun Maija ja Marjo leikkivät Tiinun 
kanssa. Lapset söivät ja Tiinukin sai osansa. Kun he olivat syöneet Maija ja Marjo ihastelivat paikkaa 
vähän aikaa ja sitten oli aika lähteä kotiin. (24.3.2000) Claude Monet: Lumpeita 
 
Liina, 11 
Esine 
Tämä esine on minulle tärkeä, koska: 
- Sain sen papaltani ennen kuolemaa, 
- Se antaa minulle turvaisan olon, 
- En saa unta ilman sitä, 
- Se on sängylläni (25.3.2000) 
 
Liina, 11 
omavalintainen tehtävä ennen tuntia 
Tarujen maailma 
Eräänä päivänä Titta istui pöytänsä ääressä lukemassa Tarujen Maailm lehteä hän kuuli äänen. 
Se sanoi: 
- Titta, Titta! Tule meidän maailmaamme! Ja yhtäkkiä Titan eteen ilmestyi aukko ja Titta näki fauneja, 
kentaureja, droideja, kääpiöitä ja monia muita taruolentoja. Titta oli aina halunnut nähdä taruolentoja 
joten yhtään epäröimättä Titta hyppäsi aukkoon. Pian Titta tipahti taruolentojen sekaan. Joukon johtaja 
sanoi: 
- Tervetuloa tarujenmaailmaan Titta! 
Yksisarvinen sanoi: 
Voit ratsastaa minulla jos sinun tarvitsee mennä jonnekkin. Kiitos! Titta vastasi. 
Yhtäkkiä jokin narahti ja Titta heräsi äiti tuli Titan huoneeseen ja kysyi: 
- Titta kulta! Mitä sinä teet? 
- En mitään Titta vastasi. Titta luuli nähneensä unta mutta muutti mielensä sillä tarujenmaailma-
lehdessä yksisarvinen iski silmää. (25.3.2000) 
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Liina, 11 
Matka Hon Kongiin 
- Lento nuomero 317 Hon Kongiin. Pyydän matkustajia siirtymään koneeseen, Kaiuttimesta kuului. 
Tanja istui jo koneessa syventyneenä Dekkariin. Lentokone nousi ilmaan ja Tanja katseli kuinka maa 
katosi vähitellen. Tanja nautti lennosta täysin siemauksin. Kun Tanja saapui Hon Kongiin siellä oli 
kauhea vilinä. Tanja lähti kulkemaan kohti hotellia jossa yöpyi. Pian hän saapui hotelliin ja hän vei 
tavarat huoneeseensa ja lähti katselemaan kaupunkia. Kun hän käveli puistossa hän näki monia ihmi-
sia voimistelemassa taijivoimistelua. Tanja kävi myös sellaisessa palatsissa jossa oli 218 Buddhan 
patsaita. Ja hän kävi myös osteriviljelmillä ja ankkafarmilla. Hän myös ajeli kaksikerrosraitiovaunulla 
ympäri kaupunkia. Hän lähti hotelliinsa illalla ja huomasi kuinka Hon Kong kylpi valossa. Tanja 
ajatteli, että eipä tarvitsi huomenna lähteä. Tanja lähti hotelliinsa ja meni huoneeseensa ja käpertyi 
sänkyynsä ja nukahti heti. Aamulla Tanja pakkasi tavaransa ja lähti lentokentälle. Hän nousi konee-
seen ja syventyi dekkariinsa. Kun hän saapui Suomeen oli siellä vastassa hänen miehensä ja lapsensa. 
(24.3.2000) 
 
Liina, 11 
Tanjan matkailu jatkuu Havajilla 
Eräänä päivänä Tanja sai faksin. Sellaisen faksin että hänen piti valmistautua Havajin matkaa varten. 
Tanja meni yläkertaan ja etsi kameransa, passinsa ja pakkasi loput tavaransa. Sitten hän soitti pomol-
leen ja ilmoitti olevansa valmis matkaa varten. Hän oli valokuvaajana oppinut varautumaan tällaisiin 
yllätyksiin. Hän soitti taksin ja lentokentälle. Lentokentällä Tanja meni tottuneesti sisään ja osti lento-
lipun ja astui koneeseen otti istumapaikan ja syventyi romaaniin. Kun lentokone oli ilmassa Tanja 
nukahti. Tanja heräsi vasta kun kone oli jo Havajin lentokentällä. Kun kone laskeutui Tanja otti tava-
ransa ja lähti koneesta. Tanjan määränpää oli Oahusaari.  
Tanja otti kameran esille ja otti valokuvia Oahusaaren nähtävyyksiä. Hän kävi Sunset beachella otta-
massa kuvia ja kiinalaisen hattusaaresta hän otti monia monia kuvia. Hän kävi myös maistamassa 
kiinalaisten omalla maustesiirapilla kuorrutettua jäätelöä. Kun lähtöpäivä koitti Tanjalla oli kolme ja 
puoli filmirullaa kuvia. 
(25.3.2000) 
 
Liina, 11 
negat-posit 
hämähäkit 1. Eläimet 
pakkanen 2. Tiinu 
isoveli 3. Pepi 
talvi 4. Ratsastus 
ötökät 5. Kesä 
Tuija 6. Liia 
Talvi on kylmä mutta kesä on lämmin. Isoveli ei osaa ratsastaa. Hämähäkit on inhottavia ja Tiinu on 
ihana. Talvella joitakin koiria palelee mutta Pepiä ei palele. Tuija on pöljä ja Liia on mukava. 
(28.4.2000) 
 
Liina, 11 
myyttijuttu 
Pegasos 
Pegasos kuuluu Kreikan tarustoon. Se on Kreikan jumalien lentävä hevonen. Se on valkoinen. Se on 
Poseidonin ja medusan poika. Se syntyi kun Persous löi Meduusalta pään poikki. Se eli onnelista ja 
seikkalullista elämää. Pegasokseen liittyy monta tarinaa. Pegasoksen voidaan sanoa kuuluvan Hippo-
gryfeihin (satuhevosiin). Se ei kuitenkaan ole mikään tavllinen Hippogryfi. Joskus Pegasoksilla on 
kotkan pää ja kynnet. Pegasoksen ensimmäinen ratsastaja oli Bellerofon. Pegasoksella oli yhdeksän 
ratsastajaa. Pegasos oli auringon jumalan Apollonin suosikki. 
(28.4.2000) 
 
Liina, 11 
Pegasoksen Syntymäpäivä 
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Eräänä päivänä Pegasos alkoi suunnitella syntymäpäiväkutsukorttejaan. Se teki ne parhaille ystävil-
leen joihin kuuluivat: 
-Sleipner, Kentauri, Al Borak, Gulliverin hevoset. Se pani kutsukortit kirjekuoriin ja vei ne postiin. 
Seuraavana päivänä Pegasoksen puLiian soi. Se oli Sleipner. Se ilmoitti että se ei pääsisikään tule-
maan. Hetken kuluttua puLiian soi uudestaan ja nyt se oli Al Borak. Sekin ilmoitti että ei pääsisi 
tulemaan Pegasoksen syntymäpäiville. Pegasoksen teki mieli itkeä. Mutta se rohkaisi itsensä ja meni 
nukkumaan sillä kello oli paljon. Seuraavana päivänä Pegasokselle soitti eräs Gulliverin hevosista. Se 
käski Pegasoksen tulla käymään. Pegasos aikoi tulla kun Pegasos tuli Gulliverin hevosten kotiin siellä 
ei ollut ketään. Yhtäkkiä valot syttyivät ja kaikki huusivat: Hyvää syntymäpäivää! 
Se oli Pegasoksen onnellisin syntymäpäivä! 
(29.4.2000) 
 
Sari, 12 
I Jännityksekäs päivä 
"Voi ei. Voi ei, voi ei, voi ei" Huusi Hyppelihiiri nähdessään hiirenloukun kotikolonsa edessä. "Taas 
tuo sama vanha juusto, tuossa samassa vanhassa loukussa. Minun pitäisi hankkia ruokaa perheelleni 
mutta eihän tuosta pääse yli eikä ympäri ja vaikka pääsisikin tuo peijoonin kissa olisi varmasti odot-
tamassa ihan tuossa nurkan takana!" "Rauhoitu nyt onhan täällä kaapissa vielä sen verran juustoa että 
vähän aikaa pärjätään ja huomenna on kokonaan uusi päivä." Hänen vaimonsa Elviira yritti lohduttaa 
"Homejuustoa on syöty päivätpitkät, nyt minulle kyllä riittää meidän on pakko lähteä hakemaan jotain 
ruokaa että saadaan murua rinnan alle samalla saadaan jännitystä elämään." "Voi voi noita sinun 
päähänpistojasi, mutta ehkä se voisi olla hauskaakin" Näin yhdessä päätettiin ja ensimmäinen ongelma 
oli miten päästä yli hiirenloukusta. "Laukaistaan tuo ansa sillä vaarin vanhalla puujalalla jota olet 
säästänyt eihän sillä kuitenkaan ole enää mitään käyttöä." Ehdotti Elviira. Puujalka haettiin ja Hyppe-
lihiiri heitti sen loukkuun jolloin se laukesi. Tämä juustohan riittää ihan hyvin täyttämään hiiren vat-
san, nyt mitään seikkailua ei sitten tarvittukkaan." Sanoi Elviira mutta hän oli väärässä. Heidän kään-
tyessään koloonsa päin mennäkseen viemään juuston sinne oli Virtasen Viirukatti tukkimassa heidän 
tiensä. Alkoi hurja takaa-ajo huoneesta toiseen, sängyn ali ja pois verhotankoa pitkin emännän syliin 
joka kirkaisi ja oli samassa talloa pienet hiiroset jalkoihinsa. Lopulta kuin ihmeen kaupalla Elviira ja 
hyppelihiiri selvisivät takaisin koloonsa. "No siinä oli seikkailua kerrakseen, tästä lähtien muista olla 
varovainen tuon kissan suhteen" sanoi Hyppelihiiri. "Huomenna on uusi päivä, kokonainen uusi 
päivä." Mutisi Elviira, ja niin he molemmat nukahtivat syvään sikeään uneen. 
 
Sari, 12 
Limerikki 
Yksi ufo nimeltään Pluto 
Yksi ufo, kotoisin Plutosta 
kannatti Fikisoissa kutosta 
päätti itsekin lähteä kisaan mukaan 
jäivät ystävät Plutoon kannattamaan 
tuli maailmanmestari Hutosta 
 
Yksi mato kotoisin kukasta 
tykkäsi Jukan sukasta 
se öisin sitä möngersi vilkaisemaan 
ja silloin Jukka alkoi kiljaisemaan 
tuli kuuro matorukasta 
 
Sari, 12 
Ystävyyden arvo 
Olipa kerran norsu, jonka nimi oli Noora. Se oli hyvin mukava norsu mutta siitä tuntui että kaikki 
pilkkasivat sitä koska se näytti erilaiselta. Noorasta tuntui kuin se olisi ollut yksin koko maailmassa 
mutta eihän hän ollut. Juuri kun Noora oli keksimässä kamalia vikoja itsestään, taas kerran tulivat 
hänen kaksi parasta ystäväänsä Aapo-apina ja Ville-virtahepo ovesta sisään he alkoivat heti lohduttaa 
Nooraa. "Et sinä näytä kamalalta eikä sinussa ole mitään mitä pitäisi hävetä!" Sanoi Aapo" Ja sinulla 
on mahtava äänikin!" Kehui Ville "Niin varmaan, minä olen ja pysyn kamalana." Valitti Noora ja niin 
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Aapo ja Ville poistuivat hiljaa paikalta "Meidän on pakko keksiä jotain ja auttaa Nooraa" Sanoi Aapo 
"Hei minulla on hyvä idea "Sanoi Ville ja jatkoi "Sidotaan Nooran silmät ja viedään se muka jonnek-
kin hoitoon vaikka sellaiseen kauneuspäällystykseen sitten peitetään se lehdillä ja sen jälkeen Nooras-
ta tulee kuin uusinorsu!" "Mutta tuohan on mahtava idea!" Huudahti Aapo, ja suunnitelma pantiin 
käytäntöön. Nooralle kerrottiin kauneuspäällystyksestä johon hän ilomielin suostui hänen silmänsä 
sidottiin ja hänet kuljetettiin lammen rantaan siellä hänet kauneuspäällystettiin lehdillä ja ensimmäistä 
kertaa pitkään aikaan Noora oli iloinen. Päällystyksen jälkeen Aapo ja Ville toivat Nooralle peilin 
"Enhän minä enää näytäkkään niin kamalalta, oikeastaan minä olen aika kaunis." Hän sanoi "Sitähän 
me olemme koko ajan yrittäneet sinulle tolkuttaa."Sanoi Aapo "Kaipa sinä nyt ymmärrät ettei ulko-
näöllä ole niin paljon merkitystä ja me voimme taata, että pysymme aina ystävinä vaikka mitä tapah-
tuisi." sanoi Ville 
 
                  Hyvät ystävät Noora, Aapo ja Ville 
                  täytyy arvoa antaa ystäville. 
                  Ei ulkonäkö aina kaikkea merkitse 
                  jos aiot kiusata niin harkitse 
                  Ei kaikki voi samanlaiselta näyttää 
                  mutta elämänehdot voi jokainen täyttää. 
 
Sari, 12 
kotona tehty 
Velhovuorenaarre (Charlesin päiväkirjasta 20.5.1983) 
Olin pienestä pitäen tahtonut löytää jotain uutta ja tuntematonta mutta loppujen lopuksi sain kokea 
jotain ainutlaatuista. Kaikki alkoi siitä kun eräänä lauantai iltana katselin televisiosta uutisia siellä 
kerrottiin miten joukko tutkimusmatkailijoita oli lähtenyt etsimään satumaista aarretta velhovuoren 
uumenista. Kuusi henkeä oli mennyt luolaan eikä yksikään palannut. Myöhemmin, etsiessäni tietoa 
asiasta löysin kirjastosta, hyllynpohjalta hyvin vanhan kirjan se kertoi eräästä miehestä, joka oli löytä-
nyt Velhovuoren aarteen mutta ahneutensa takia jäi omien aarteittensa vangiksi. Nyt hän vartioi aarret-
ta ja sen voi saada vain voittamalla Velho ja hänen alamaisensa jotka asuvat syvällä sokkeloisissa 
luolissa. Kaipasin vähän jännitystä elämääni ja päätin lähteä etsimään aarretta jo viikon kuluttua olin 
täysissä varusteissani luolan suulla suuri joukko ihmisiä parveili ympärilläni toivottamassa minulle 
onnea. Ensimmäiset askeleeni olivat horjuvia; vielä oli mahdollista perääntyä. Sitten tein lopullisen 
päätökseni ja astuin sisään luolaan. Kuljin suoraan eteenpäin kunnes käytävä haarautui ja lähdin 
kulkemaan itään. Yhtäkkiä alkoi kuulua outoa ääntä ja lähdin kulkemaan sitä kohti lopulta saavuin 
käytävän päähän. Siellä oli ovi. Mietin pitäisikö minun avata se. Panin korvani ovea vasten ja kuunte-
lin kuului sihinää. Avasin oven ja astuin oikein kodikkaaseen pieneen huoneeseen. Minulle alkoi 
pikkuhiljaa tulla nälkä ja kaivoin vähän eväitä esiin repustani. Tunsin oloni turvalliseksi kun sihinäkin 
oli hävinnyt ja istahdin tuoliin joka oli huoneen nurkassa. Syötyäni eväät aloin tutkia huonetta. Sen 
toisessa nurkassa oli lipasto jonka laatikoista en kuitenkaan löytänyt mitään mielenkiintoista. Keskellä 
huonetta oli pöytä, jonka päällä oli rasia. Astuin rasian luo taas kuului se outo sihisevä ääni. Rasia oli 
hyvin kaunis, se oli päällystetty oudoin kuvioin. Ne olivat ilmeisesti jotain kummallista kirjoitusta. 
Avasin rasian, ja samassa sieltä hyppäsi jättiläiskäärme joka peitti oviaukon. Minulla ei ollut mahdol-
lisuutta paeta, minun oli taisteltava sitä vastaan. Vetäisin miekan tupestani joka oli vyölläni ja sivalsin 
käärmeltä pystön pyrstön poikki. Käärme sihahti mutta kun seuraavan kerran katsoin sen pystöä niitä 
oli kaksi. Jäin ihmeissäni seisomaan ja silloin käärme hyökkäsi se kietoi minut kahden pystönsä väliin 
mutta sen verran löysään että sain käteni vapaaksi. Sitten se syöksyi minua kohti mutta ehdin väistää 
ja iskin siltä pään poikki se sihahti viimeisen kerran ja vaipui päättömänä maahan. Astuin voipuneena 
sen yli pöydän luo ja aloin tutkia rasiaa tarkemmin. Sen pohjassa oli irtolaatta ja kun irrotin sen löysin 
pienen avaimen, jonka kyljessä oli numero viisi. Otin sen ja laitoin taskuuni, sitten avasin oven ja 
palasin risteykseen, tällä kertaa käännyin länteen. Vähän matkaa kuljettuani kuulin askelia, ne lähes-
tyivät minua kovaa vauhtia painauduin kallion syvennykseen ja odotin ihan hiljaa askeleet kävivät 
aivan sietämättömän koviksi ja silloin näin sen. Se oli mahdottoman suuri jättiläinen, painauduin 
mahdollisimman syvälle vasten kalliota ja yhtäkkiä olin aivan toisessa huoneessa. Huoneen toisesta 
päästä lähti juoksemaan minua kohti luiseva, takkutukkainen ukko. Säikähdin ihan hirveästi ja peitin 
kasvoni silloin ukko pysähtyi ja alkoi sopottaa anteeksipyyntöjä kähisevällä äänellä. En ollut enää 
aivan niin peloissani ja aloin keskustella ukon kanssa. Hän oli ollut yksi niistä kuudesta tutkimusmat-
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kailijasta jotka olivat kadonneet jäljettömiin. Ukko oli kahlittu huoneeseen eikä kahleita voinut murtaa 
muuten kuin voittamalla velho. Ukko osoitti minulle tien ulos ja käski minun pitää huolta itsestäni olin 
taas jossain käytävässä tällä kertaa kuljin vain suoraan eteenpäin. Pitkän aikaa kuljettuani tulin rauta-
portin luo. Aloin työntää sitä mutta se ei hievahtanutkaan, sitten huomasin kaksi vipua portin oikealla 
puolella. Oli ilmiselvää että toisesta vetämällä portti aukeaisi, ja toisesta taas, no, se olisi sen ajan 
murhe. Aloin laskea entten tentten ja lopputulos oli vasen vipu vetäsin oikean puoleisesta alkoi kuulua 
kirskuntaa ja portti lähti nousemaan, astuin toiselle puolelle ja portti sulkeutui perässäni kuljin pitkän 
matkaa kunnes käytävä kääntyi oikealle. 
Pian edessäni olivat suuret kierreportaat joita lähdin nousemaan. Portaiden yläpäässä oli ovi, yritin 
avata sen mutta se oli lukossa. Tähänkö matkani tyssäsikin ajattelin. Sitten muistin sen, olihan minulla 
avain, jonka olin löytänyt käärmerasiasta. Kaivoin avaimen taskustani ja sovitin sitä lukkoon se sopi 
täydellisesti väänsin avainta ja astuin sisään. Huone oli hyvin kalustettu ja sen pöydälle oli asetettu 
suuri, painava ja pölyinen vanha kirja. Astelin pöydän luo ja luin kirjan kannesta "Velhovuoren salai-
suudet". Aukaisin kirjan ja löysin aivan uskomatonta tekstiä, siinä kerrottiin miten voi voittaa velhon, 
tarvitsi vain sanoa taikasanat ja velho muuttuisi tuhkaksi sitten tuhka pitäisi ripotella tuleen. Kirja oli 
kirjoitettu minun äidinkielelläni, joten Velho ja muut eivät olleet sitä ymmärtäneet, ei sitä muuten olisi 
jätetty vartioimatta. Panin kirjan reppuuni ja lähdin jatkamaan matkaa tietoisena siitä, että minulla oli 
mahdollisuus voittaa velho. Astuin ulos huoneesta ja lähdin kulkemaan suoraan eteenpäin. Vähän 
matkaa kuljettuani pysähdyin, olin kauhean väsynyt. Paneuduin makuulle ja söin vähän eväitä sitten 
nukahdin. 
Heräsin seuraavana aamuna tai iltana en enää tiennyt, olin mennyt jo aivan sekaisin ajasta, mutta olin 
virkeä. Lähdin jatkamaan matkaa yhtäkkiä jouduin ympyrän muotoisen huoneeseen joka pyöri sen 
toisella puolella oli ovi, astuin siitä sisään ja olin melkein pudota rotkoon, joka avautui edessäni. 
Seisoin pienellä tasaanteella, rotkon reunalla. Aloin tutkia reppuani löytääkseni sieltä jotain käyttökel-
poista rotkon ylittämiseen. Löysin pitkän köyden ja poimin maasta kiven, jonka ympärille sitten sidoin 
sen. Otin köyden toisen pään käteeni ja heitin toisen rotkon toiselle puolelle. Kivi lensi kallionkoloon 
ja tarttui kiini, minulla olevan pään sidoin kiveen joka oli vieressäni, sitten aloin hinata itseäni rotkon 
yli. Puolimatkassa toinen käteni lipesi, sillä köysi oli alkanut täristä. Nostin katseeni köydestä ja näin 
edessäni kaksi hirviötä. Niillä oli kuusi jalkaa ja selässään panssari, jonka liitoskohdista kasvoi karvaa. 
Yritin kääntyä taaksepäin, mutta siellä oli kaksi samanlaista hirviötä. Ne alkoivat heilutta köyttä, ne 
pitivät sitä ilmeisesti jonkilaisena leikkinä. Minun oli hirveän vaikea pysyä kyydissä. Hirviöt heilutti-
vat yhä kovempaa ja kovempaa, ja pikkuhiljaa minulle selvisi, että niiden tarkoituksena oli saada 
minut putoamaan tuohon syvään kuiluun joka ammotti allani, siinä ne onnistuivatkin. En jaksanut 
kauaa riippua heiluvassa köydessä vaan otteeni lipesi ja putosin, putosin ja aina vaan putosin sitten 
kaikki hämärtyi. Heräsin oikeassa vuoteessa ja nousin istumaan, huone jossa olin ei ollut kovin kodi-
kas. Siellä oli pöytä, kaappi ja tämä yksi sänky lähdin kävelemään kohti ikkunaa ja näin sen saman 
kuilun jota pitkin olin pudonnut. Silloin ovi avautui ja aukossa seisoi minua pari vuotta vanhempi mies. 
Mies ei suostunut kertomaan miten oli tänne joutunut mutta sain selville miten olin pelastunut. Hän oli 
kuullut huutoa juossut ikkunaan katsomaan ja nähnyt miten putosin Hornan pesään. Horna oli Velho-
vuoren oma, hieman kotkaa muistuttava lintu jota pidettiin lemmikkinä. Sellainen oli erittäin vaikea 
pyydystää, mutta kun sen sai se totteli vain isäntäänsä. Onneksi olin pudonnut juuri tämän tuntemat-
toman miehen Hornan pesään sillä hän ehti käskeä Hornan päästämään minut irti ennen kuin se olisi 
repinyt minut riekaleiksi. Sitten hän oli kiivennyt pesään ja laskenut minut köysien varassa alas. Mies 
oli ilmeisesti Velhon orja ja halsui täältä pois yhtä paljon kuin minäkin. Kumma kyllä olin alkanut 
tuntea hiukan koti-ikävää. Vaikka mitäpä minulla oli ikävöimistä. Minulla ei ollut perhettä, ei edes 
lemmikkiä, eikä vuokra-asunnossanikaan ollut kehumista. Mietteisiini vaipuneena lähdin kulkemaan 
miehen osoittamaan suuntaan. Loputtomalta tuntuneen matkani päätteeksi saavuin vuolaasti virtaavan 
joen rannalle. Tutkittuani ettei vedessä ollut mitään vaarallista, päätin yrittää uida joen yli, silti en 
vähentänyt varusteitani, sillä ne olivat kaikki minulle elintärkeitä. 
Kahlasin veteen ja lähdin uimaan. Vesi oli jäätävän kylmää, vaikka eipä ihme mikäpä sitä täällä olisi 
lämmittänyt. Puoleen väliin päästyäni aloin tuntea voimakasta virtausta, katsahdin sivulle ja kauhuk-
seni näin suuren pyörteen lähestyvän minua. Yritin uida rantaan, mutta pyörre saavutti minua lujaa 
vauhtia, lopulta se imaisi minut sisäänsä. Onneksi olin ehtinyt vetää keuhkoni täyteen ilmaa ennenkuin 
pyörre lähti kuljettamaan minua. Hapen puutteesta menin lopulta tiedottomaksi, kunnes pyörre sylkäi-
si minut sisuksistaan. En tiennyt missä olin, paikka oli ihan outo. Aloin tutkia luolaa, se oli hyvin 
kaunis, sen lattiassa ja katossa oli kiini tippukiviä, jotka välkkyivät taskulamppuni valossa. Lähdin 
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etsimään ulospääsyä luolasta. Huomasin piankin, että niitä oli monta. Valitsin erään mutten päässyt 
pitkäälekkään, sillä kivet olivat tukkineet tien. Palasin takaisin ja koetin toista käytävää. Se oli suuri ja 
tilava, mutta lähti kapenemaan, sitä mukaa kun kuljin syvemmälle. Lopulta se oli niin ahdas että 
minun täytyi ryömiä sen läpi. Putkahdin ulos jostain pienestä aukosta, olin aivan kuin jossain kunin-
kaallisessa eteisessä. Likaisena ja väsyneenä raahauduin sohvalle. En ollenkaan ajatellut, että joku 
voisi nähdä minut halusin vain nukkua. Heräsin säpsähtäen, minut oli kovin ottein nostettu ylös soh-
valta. Parhaillaan minua oltiin kuljettamassa kohti päätyseinässä olevaa ovea. Yritin päästä irti miesten 
rautaisesta otteesta, mutta se ei hyödyttänyt mitään. 
Ensimmäistä kertaa katsoin miehiä kunnolla, heillä oli kummallakin musta kaapu, joka varjosti heidän 
kasvojaan niin etten nähnyt niitä kunnolla. Ovelle päästyämme toinen mies päästi irti minusta avatak-
seen oven, sillä se oli lukossa. Miehet eivät puhuneet sanaakaan matkamme aikana, jälkeen päin en 
sitä ihmetellyt, millaista työtä he joutuivatkaan tekemään tai ehkä he pitivät siitä. Nyt kuitenkin istuin 
Velhovuoren vankityrmässä eikä ulospääsystä ollut tietoakaan. Minun olisi pakko keksiä jotakin, 
matkani ei saisi päättyä näin. 
Silloin näin kun hiiri kurkisti eräästä seinänraosta. Sisälläni heräsi toivo, ehkä, jos irrottaisin joitakin 
kiviä, saisin tarpeeksi suuren aukon itseni läpimentäväksi. Aloin kaivaa varovaisesti, se oli hyvin 
raskasta puuhaa, sillä kivet olivat hirveän painavia. Lopulta sain raivattua aukon jonka läpi kiemurte-
lin, sitten asetin muutamia kiviä takaisin paikoilleen ja lähdin etsimään ulospääsyä vankityrmästä. 
Yhtäkkiä alkoi kuulua hirveää kolinaa, menin piiloon erään kallion taa. Ohitseni kulkivat suuret vank-
kurit joita ajoi kaksi Örkkiä. Vankkureiden kyljessä luki Velho, suurin koristeellisin kirjaimin. Päätin 
hypätä niiden kyytiin pääsisimpähän ainakin pois vankityrmästä. Olin istunut vankkureissa jo pitkän 
aikaa kun lopulta pysähdyimme. Hyppäsin pois kyydistä ja piilouduin kiven taakse ennen kuin Örkit 
alkoivat purkaa lastia. Silloin paikalle saapuivat toisetkin vaunut ja näin ensimmäistä kertaa Velhon. 
Hän asteli ulos vaunuistaan ylväänä kuin kotka, sitten hän meni erään pöydän ääreen seisomaan. Heti 
toinen Örkeistä toi hänelle tuolin johon hän arvokkaasti istuutui. Sitten Velho kohotti kätensä. Örkit 
purkivat lastinsa, jotka muuten olivat kirjoja, ja poistuivat. Minä en uskaltanut liikahtaakkaan, vaan 
kyykötin aivan hiljaa. Velho avasi yhden kirjan ja käski sitten minua tulemaan pois piilosta. Kompu-
roin hitaasti ylös ja astuin muutaman metsin päähän velhosta. Hän kertoi tarkkailleensa minua matkani 
aikana ja että olin hienosti selviytynyt hänen asoistaan mutta pahin oli vielä edessä. Sitten hän otti 
erään Örkkien tuomista kirjoista avasi sen, se oli loitsukirja. Hän alkoi lukea näkymättömyysloitsua ja 
siinä samassa hän oli hävinnyt kuin tuhka tuuleen. Tuhkasta muistinkin kirjan jonka olin löytänyt ja 
joka oli repussani. Otin kirjan sieltä ja avasin sen. Aloin lukea loitsua jonka olisi pitänyt tuhota Velho, 
mutta mitään ei tapahtunut. Katsoin ohjeita tarkemmin, Velho oli ollut liian ovela hän oli tiennyt ettei 
loitsu tehonnut näkymättömään. Yritin epätoivoisesti keksiä keinoa kumota näkymättömyys taika. 
Silloin näin Velhon loitsukirjan, se oli avoimena pöydällä. Hyppäsin yhdellä loikalla kirjan luo, ja 
löysin onneksi melkein heti näkymättömyydenkumoamisloitsun. Aloin lukea sitä hiljaa, samassa 
Velho muuttui taas näkyväksi. Vaihdoin äkkiä kirjaa ja luin uudelleen Velhontuhoamisloitsun. Tällä 
kertaa se onnistui kuului vain hirveä huuto kun Velho alkoi rapistua, muuttui luurangoksi ja hävisi, 
vain tuhka jäi jäljelle. Muistin että se piti polttaa, otin Velhon loitsukirjan ja ripottelin yksi kerrallaan 
sen sivut tuhkan päälle. Otin tulitikut taskustani ja riipaisin, kasa leimahti tuleen. Silloin alkoi koko 
vuori täristä ja seinään avautui kaksi aukkoa, sitten tärinä loppui. Menin toisen aukon luo ja astuin 
sisään. Näin valtavat rikkaudet, jotka Velho oli kerännyt kammioonsa aikojen kuluessa. Hyppäsin 
niiden sekaan ja niitä tarpeeksi kauan ihailtuani otin ruukullisen aarteita mukaani ja kävelin toisesta 
aukosta ulos rauhallisin askelin. Se kaikki oli ohi nyt, ajattelin kulkiessani kohti lähimpää kylää. 
Minut otettiin iloiten vastaan, minun piti kertoa matkani vaiheista lehteen ja antaa haastatteluja. Nyt 
siitä on kulunut jo kaksi vuotta, olen onnellisesti naimisissa ja kahden lapsen isä. Minulla on koira ja 
oma kotitalo, asiani ovat siis todella hyvin. Lahjoitin osan rikkauksistani hyväntekeväisyyteen, minus-
ta se oli jaloa. Nyt olen kertonut sinulle tarinani. Ehkä tapaamme vielä, joskus hamassa tulevaisuudes-
sa, ehkäpä. (Kotona tehty toisen ja kolmannen tapaamisen välillä) 
 
Sari, 12 
Rakkaat äiti ja isä 
Täällä on todella fantastista. Matka kesti Lontoosta Hong Kongiin 12 tuntia, mutta en ehtinyt pitkästyä 
sillä maisemat lentokoneesta olivat mahtavat. Saan jonkun verran selvää ihmisten puheesta koska 
täällä puhutaan toisena virallisena kielenä myös englantia. Tutustuimme toissapäivänä Kiinalaiseen 
Taouskontoon ja eilen kävimme kasvitieteellisessä puutarhassa siellä oli eräs mies joka teki kummalli-
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sia liikkeitä sain myöhemmin tietää, että se oli kiinalainen voimistelulaji taiji. Me asumme tässä 
Kultaisenmailin varrella, kuulostaa varmaan hassulta, mutta se on tämän kadun nimi. Täällä on jonkun 
matkan päässä osteriviljelmä jossa kävimme eilen. Huomenna aiomme lähteä käymään Shatirin temp-
pelissä. Siellä on kuulemma 218 buddhan patsasta. Tänään kävimme Hong Kongin suurimmassa 
kauppakeskuksessa ja ostin joitain tuliaisia. 
 
Sanokaa terveisiä siskoille. 
Nyt minun täytyy lähteä. 
Me menemme syömään tähän 
lähelle, kirjoitellaan T:Sari 
(24.3.2000) 
 
Sari, 12 
Kirje kotiin 
Moikka äiti ja isä, tai Aloha. Saavuimme 2 päivää sitten tänne Oahun saarelle, mutta jo nyt olen ehti-
nyt tehdä paljon. Olen syönyt Hawaijilaisten omaa jäätelöä se oli kuorrutettu maustesiirapilla, se oli 
ihan hyvää. Toissa päivä meni kokonaan matkatavaroiden purkuun ja hotelliin tutustumiseen, mutta 
eilen kävimme Diamond Headilla. Se oli tulivuori jonka laelle kiipesimme pitkin portaita jotka sinne 
johtivat. Näköala sieltä oli vaikuttava. Kirkkaan sininen meri ympäröi meitä ja kaikkialla oli elämää, 
lintuja ja kaloja. Kävimme myös Aquariumissa siellä oli yli 2000 merieläintä, joita innolla tutkimme. 
Siellä oli monen värisiä ja kokoisia kaloja joilla oli omituisia, vaikeasti äänettäviä nimiä. Emme mil-
lään voineet nähdä kaikkia mutta tämäkin määrä sai pääni pyörälle. Huomiseksikin olemme suunnitel-
leet tekemistä. Aiomme käydä Polynesian kulttuurikeskuksessa. Loput matkakohteet aiomme suunni-
tella myöhemmin. Tänään kävimme Dolen ananastehtaalla. Tutustumiskierroksen päätteeksi saimme 
ananasmehua ja ananasviipaleita. Nyt täytyy mennä nukkumaan. Koettakaa pärjäillä ilman minua. 
T:Sari 
(25.3.2000) 
 
Sari, 12 
tärkeä esine: Lusikka 
Anna söi aina samalla lusikalla se oli hänen onnen lusikkansa. Se oli jo vanha lusikka ja aikojen 
kuluessa se oli tummunut, mutta Anna ei siitä välittänyt. Eräänä päivänä hänen kotikyläänsä muutti 
uusi tyttö. Tytön nimeksi osoittautui Jaana. Hän oli perheensä ainut lapsi ja tottunut saamaan kaiken 
minkä halusi. Koulussa kun Anna ja muut yrittivät saada Jaanaa mukaan leikkeihinsä, hän vain tuhahti. 
Pitkän aikaa asiaa mietittyään Anna tuli siihen tulokseen että Jaana tuli vain päivä päivältä pahem-
maksi ja Anna päätti tehdä asialle jotain, hän päätti lähteä Jaanan luo ja otti lusikan mukaansa. Työn-
täen sen taskuunsa hän avasi ulko-oven ja lähti kohti Jaanan kotia. 
 
Prrrrr, pirisi ovikello ja Jaana tuli avaamaan "Mitä asiaa?" hän sanoi töykeästi. "Minä ajattelin...jos 
sinulla on yksinäistä...tai..." Annan sanat menivät sekaisin. "No joo joo tule sisään." Anna astui hyvin 
kodikkaaseen suureen huoneeseen ja Jaana johdatti hänet pitkin käytäviä omaan huoneeseensa. "Mikä 
sinulla on?" kysyi Anna. "Miten niin?" sanoi Jaana. "No kun sinä et tule leikkeihimme, etkä mitään 
muutakaan." Silloin Jaana murtui "Minulla ei ole yhtään ystävää, ei ole koskaan ollut." "Mutta minä-
hän voin olla sinun ystäväsi." Ehdotti Anna. "Voitko todella?" kysyi Jaana ihmeissään. "Kyllä ja 
ystävyytemme merkiksi tahdon antaa sinulle tämän lusikan, se on ollut minulla aina. " "Voi kiitos" , 
sanoi Jaana tippa silmässä. Ja siitä alkoi Annan ja Jaanan elinikäinen ystävyys. (III viikonloppu) 
 
Sari, 12 
taidekuvatehtävä 
Astuin isoäitini vanhaan huoneeseen. Hän oli nyt kuollut ja huone herätti mukavia muistoja hänestä. 
Pionit olivat aina olleet hänen Liinakukkiaan. Vaikka pioneja oli hoidettu hyvin ne eivät enää kukois-
taneet, niinkuin silloin kun isoäiti oli niitä hoivannut, aivan kuin ne olisivat tienneet hänen lähdöstään. 
Astelin pöydän luo jossa pionit olivat ja polvistuin. Kyynel vierähti alas pitkin poskeani. Isoäiti oli 
ollut niin hyvä minulle, meille kaikille. Kosketin pionin terälehteä, se oli niin pehmeä ja kukat tuok-
suivat hyvälle. Isoäiti oli kuollut onnellisena, tietäen että me kaikki välitimme hänestä. Pionit olivat 
aina olleet tärkeä osa hänen elämäänsä. Hän oli jutellut niille ja aina niiden kanssa ollessaan ollut kuin 
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muissa maailmoissa. Nyt pionit alkoivat kuihtua, pian ne kuolisivat pois, aivan kuin isoäitikin oli 
tehnyt. Vuodatin vielä pari kyyneltä ja nousin. "Me muistamme sinut aina isoäiti", mutisin hiljaa. Otin 
nenäliinan taskustani ja kuivasin kyyneleet sitten käännyin ja kävelin rauhallisesti pois tuntien oudon 
luottamuksen tunteen." Kerran me vielä tapaamme isoäiti, kerran vielä. Édouard Manet: Pionit 
 
Sari, 12 
Kevät, 
lehti mustikan 
versoo uuden kasvavan. 
Tuoksu on mullan sammalen, 
Kevätmaisemalle ainutlaatuinen. 
Kunnes kesä 
saapuu. 
 
Kesä, 
koivun lehdetkin, 
pensaat, niityt, kukatkin. 
Ne saavat kauniin väriloiston, 
kesästä mukavan muiston. 
Kunnes syksy 
Saapuu. 
 
Syksy, 
marjat, sienetkin, 
jopa ötökät, pienetkin. 
Saavat syksyn tullen aikaa, 
Miettiä elämän taikaa. 
Kunnes talvi 
saapuu. 
 
Talvi, 
tulee ajallaan, 
maa lumivaipan saa. 
Jäätyy järvet, peittyy puut, 
saapuu revontulet muut. 
Kunnes kevät 
saapuu. (29.4.2000) 
 
 
 
Saku, 12 
Limerikki 
Hullu tuli Oulusta ja sen  
koira koulusta 
Hullulle tuli kaveri jonka 
nimi oli Saveri. 
Saverilla oli tauti: sillä oli 
luulo-tauti, eikä se usko- 
nut, kun hullu kertoi 
olleensa Oulussa. 
 
I Saku, 12 
Oli aikainen aamu. Herra Merihevonen avasi silmänsä ja katsoi ympärilleen. Hänen vaimonsa oli 
kadonnut! Herra Meri-Hevonen hätääntyi ja katsoi heidän kalenteriinsa: Oliko nyt aprillipäivä? Ei, ei 
ollut. 



 133 

Herra Merihevonen ui autotalliin. Siellä heidän Fiat-silliauto oli. Se oli siis tallella. HERRA Merihe-
vonen meni kävelylle. 
Hän oli niin surullinen, ettei huomannut sinivalasta, joka oli hyvin, hyvin surullinen.  
- Auta minua, yhyy, Neiti Sinivalas itki. 
- Ai, mitä, Herra Merihevonen kysyi ihmeissään. 
- Olen kamalan lihava, Neiti Sinivalas valitti. 
- Höh. Älä itke, meri tulvii pian yli äyräiden, Herra Merihevonen varoitti. 
- Olen hirveän lihava, nyyh Neiti Sinivalas valitti. 
- Sinivalaan kuuluukin olla lihava, Herra Merihevonen kertoi.  
Se on aivan merkillistä. 
- Jaa, niinkö, neiti Sinivalas ilahtui. - Näkemiin. 
Heippa, Herra Merihevonen sanoi ja mietti. Mitäs minä...Ai niin, minun täytyy etsiä vaimoni. 
Herra Merihevonen kulki ja kyseli muilta, olivatko he nähneet hänen vaimoaan. Kukaan ei ollut näh-
nyt. 
Herra Merihevonen oli hyvin surullinen, kun hän palasi kotiin. Mutta kun hän avasi oven, heidän 
olohuoneensa pöydän päällä oli valtava kakku, ja seinällä oli juliste, jossa luki vaaleanpunaisin kirjai-
min: "Onnea"!  
Samalla hetkellä kaikki Herra ja Rouva Merihevosen ystävät tulivat piiloistaan, myös Rouva Merihe-
vonen. He lauloivat Herra Merihevoselle onnittelu-laulun ja sitten he söivät kakkua. 
 
 
Henna, 13 
I Hanna Hämähäkki 
-" Taas joudun aloittamaan alusta, aina nuo ihmiset pilaavat verkkoni heiluessaan harjan kanssa", 
valitteli Hanna Hämähäkki. Hän oli juuri saanut valmiiksi todella ison verkon, kun joku siivousintoili-
ja oli tullut ja lakaissut sen taivaan tuuliin. Sitä paitsi Hannalla oli nälkä ja ilman verkkoa ei voinut 
pyydystää kärpäsiä. "Nyt minä kyllä muutan, tämä oli jo kolmas kerta tämän viikon aikana", jupisi hän. 
Niin hän oli sanonut aina kun joku rikkoi verkon mutta ei ollut vieläkään muuttanut. Ei muutosta 
tälläkään kertaa tulisi mitään sillä hän odotti lasta. Mutta huonetta hän voisi muuttaa. Sen hän tekikin 
heti. Mutta matkalla sattui pieni välikohtaus. Joku kummallinen kapistus tuli vastaan. Se heilui puolel-
ta toiselle aivan kuin harja. "Se on harja, APUA" huusi Hanna, mutta ei kerinnyt pois alta vaan harja 
huitaisi hänet ulos talosta. Ja aivan siinä vieressä oli rakennus joka oli täynnä puupalasia. Silloin 
Hanna päätti jäädä sinne. Täällä on hyvä olla ei siivoojia eikä luutia, totesi Hanna hyvillään. Sinne se 
jäi elelemään ja siellä kai se on vieläkin. 
"Hei": sanoi Heinäsirkka kun käveli kärpäseen pahki. 
"Ei ole sinuakaan näkynyt", kärpänen sanoi 
"Niin, on ollut kiireitä" 
"Rassaa ne kiireet minuakin" 
"Ihmisillä tässä kyllä eniten kiireitä on" haasteli Heinäsirkka 
"Ihme se olisi jolleivat kiirettä pitäisi" 
"Kansa sen kun juoksee tavaroitten perässä" 
"Kaikella on rajansa kyllä kiireet loppuu kun raha loppuu" 
"Aina ne sitä rahaa jostakin saa" 
 
Henna, 13 
II Kengu 
Asuipa kerran Aavikolla Kenguniminen kenguru. Se pomppi mielellään paikasta toiseen. Sillä ei ollut 
siskoja eikä veljiä. Siksipä se sai kaiken mitä tahtoi. Siitä tuli valtavan koppava kenguru. Sillä ei ollut 
yhtään ystävää. Kengu luuli että ystävistä ei oo muuta kun riesaa. Sitten eräänä päivänä sitä vastaan 
tuli söpö kengurutyttö, Kengu rakastui tyttöön ja Alkoi kehua itseään tytölle: "Minä saan aina kaiken 
minkä haluan", Kengu sanoi, "Minun kaveriksi kannattaa alkaa." Mutta siihen tyttö vastasi: "Miksi 
minä sinun kaveriksesi alkaisin sinähän olet hirveän koppava etkä välitä muista. Niin hän sinä aina 
olet sanonut." Sitten tyttö pomppi pois. Kengu jäi surullisen kattomaan tämän perään. Nyt hän vasta 
tajusi kuinka koppava hän oli aina ollut. Kengu lähti tallustamaan kotiin päin miettien miten hän 
pystyisi pääsemään tytön suosioon. "Minäpä alan kiltiksi," hän päätti. Seuraavana päivänä hän alotti. 
Hän sanoi kaikille vastaan tulijoille päivää. Ja oli kaiken puolin kiltti ja kohtelias. Ensin muut kengu-
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rut ihmettelivät tätä ja soittelivat toisille sanoen: "Oletko kuullut että Kengusta on tullut kiltti?" tai 
"On se vaan kiva kun tuo Kengukin alkoi käyttäytyä kunnolla". Seuraavan kerran kun Kengu näki sen 
saman tytön joku oli saanut hänet muuttumaan kiltiksi hän kysyi tältä: "Voitko sinä nyt olla minun 
kaverini?" Tyttö vastasi "Kyllä voin". Kengu kysyi "Voitko tulla nyt meille". Kiitos kyllä voin tulla": 
vastasi tyttö. He menivät Kengun luokse ja viettivät hauskan illan juttelemalla. 
Kengu ja tyttö jonka nimi oli Kangu alkoivat tapailla toisiaan ja menivät parin vuoden päästä naimi-
siin. He saivat monta pikku kengurua ja elivät onnellisina ja kiltteinä koko loppu elämän ajan. 
 
Henna, 13 
Tapahtui maakellarissa 
Istuin mummolan maakellarissa. Oli pimeä syysilta ja tuuli kovasti. Näytti tulevan myrsky. Olin ollut 
hakemassa perunoita kun ovi oli yhtääkkiä sulkeutunut ja mennyt lukkoon. Aloin huutaa mutta ääneni 
hukkui tuulen vinkunaan. Sitten jyrähti salama, kellari alkoi täristä tunsin sen aivan selvästi. Kirkaisin. 
Ketään ei tullut apuun. Olin aivan yksin. Pimeässä maakellarissa ei ollut edes pienen pientä rakoa 
josta olisi päässyt sisään valoa. Samassa lattialta jalkojeni juuresta kuului rapinaa. Kiipesin korkeim-
malle paikalle ja tärisin pelosta ja kylmästä. Rapina voimistui. Sitten näin sen aiheuttajan. Pimeästä 
nousi hohtavan vihreä käsi sitten toinen. Lopulta lattialla jalkojeni juuressa makasi luuranko. Se nousi 
seisomaan vihreillä jaloilleen ja vaappui minua kohti. Äkkiä leimahti salama. Kuului hirveä jyrähdys. 
Suljin silmäni. Kuulin vingahdukset jotka aiheutti luurangon luut kun se käveli minua kohti. Avasin 
silmäni. Luurankoa ei näkynyt missään. Luulin jo uneksineeni. Kun joku vingahti takanani. Käännyin 
katsomaan. Sieltä se tuli. Se vaappui vihreillä jaloillaan minua kohti, aloin huutamaan hurjasti. Juoksi 
ovelle. Se aukeni kuin ihmeen kaupalla. Juoksin hirveätä vauhtia taloa kohti. Juuri kun olin pääsemäi-
silläni ovelle talo katsoi. Lyyhistyin maahan. Vihreä Luuranko läheni. Kuulin kuinka luut vingahteli-
vat sen kävellessä minua kohti. Aloin taas huutamaan. Se ei auttanut. Luuranko läheni vääjäämättä. 
Nyt se oli enää vain parin metrin päässä. Suljin silmäni ja toivoin luurangon häipyvän. Vingahtelu 
loppui. Luulin jo että toiveeni oli toteutunut. Raotin silmiäni pikkuisen. Näin Vaarin seisomassa 
vieressäni. Katsoin Vaaria kuin hän olisi ollut haamu. Satuin katsomaan taivaalle. Näky jähmetti 
minut hetkeksi. Sitten se katosi. 
Olin nähnyt luurangon kävelemässä taivaalla. Vaari katseli minua ihmeissään. Hän ei ollut koskaan 
ennen nähnyt minun pelkäävän. Kysyin vaarilta että mistä hän oli tullut ulos. Vaari sanoi ihmetelleen-
sä perunoiden viipymistä. En kertonut koskaan kenellekkään siitä mitä oli tapahtunut.  
 
Henna, 13 
Päätönmies 
Jutta istui laiturilla. Oli sietämättömän kuuma päivä. Ilmassa oli myrskyn tuntua. Oli kesäloma. Hän 
oli tullut mökille pari päivää sitten. Hänen paras ystävänsä Piia tulisi seuraavana päivänä. 
"Siellä se äiti taas huutaa syömään." Jutta huokasi. Hän lähti kävelemään sisälle. "Sieltähän sinä tulet." 
Äiti sanoi. "Piia soitti juuri ja sanoi tulevansa jo tänään." "Jihuu" huusi Jutta. "Miten Piia tulee?" 
"Hänen isänsä tuo hänet." Silloin ulkoa kuului auton ääni. "Piia tuli" hihkaisi Jutta. "Sä tulit vihdoin ja 
viimein." Piia ja Jutta kävelivät jutellen sisälle. "No tulkaahan syömään välipalaa. Piian on varmasti 
tosi nälkäinen", olivat äitin ensimmäiset sanat kun Jutta ja Piia astuivat sisään. Jutta huokasi. "Nyt se 
tietenkin syöttää Piian täyteen" Hän käveli pöydän ääreen jossa Piia jo istui. He söivät pari voileipää ja 
lähtivät sen jälkeen poimimaan mansikoita. He löysivät tosi hyvän paikan ja jäivät siihen poimimaan. 
Siitä ei vaan tullut paljoa mitään heillä oli niin paljon kertomista toisilleen. He eivät huomanneet ajan 
kulumista ennenkuin alkoi hämärtää. He juoksivat nopeasti mökille. 
"Sieltähän te tulette." Äiti huokasi helpotuksesta. "Menkäähän nyt nukkumaan." Jutta ja Piia tottelivat. 
He nukahtivat melkein heti. Keskiyöllä Jutta heräsi kummalliseen ääneen. Se kuului ulkoa. Hän herätti 
Piian. Piia väitti Jutan kuvitelleen koko jutun. Samassa ääni kuului taas. Piia jäykistyi. Sitten hän 
rohkaisi itsensä ja sanoi "Mennään katsomaan kuka siellä huutaa." He hiipivät hiljaa pihalle. Mitään ei 
kuulunut. He kävelivät metsään päin. Silloin heidän takaansa kuului sama valittava ääni. He kääntyi-
vät. Silloin he näkivät sen. Heidän ja Mökin välissä seisoi päätön mies joka kantoi päätään käsissä. He 
kirkaisivat ja lähtivät juoksemaan metsään. Päätön mies lähti seuraamaan. Sitten he lähtivät juokse-
maan eri suuntiin. He näkivät kuinka päätön mies haarautui kahteen osaan. Toinen lähti seuraamaan 
Juttaa ja toinen Piiaa. He mutkittelivat metässä ja törmäsivät toisiinsa. He näkivät kuinka päättömät 
miehet lähenivät. Sitten ne kompastuivat ja lensivät maahan. Tytöt käyttivät hetkeä hyväksi ja kiipesi-
vät läheiseen puuhun. Kun päätön mies nousi pystyy oli se jo sulautunut yhteen toisen päättömän 
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miehen kanssa. Mutta nyt miehellä ei ollut enää päätä käsissään se oli hukannut sen. Jutta ja Piia 
tulivat puusta alas ja juoksivat mökille. He painuivat suoraan sänkyyn ja nukahtivat. Aamulla he 
naureskelivat päättömälle miehelle ja luulivat sen olevan unta. He menivät kävelemään metsään. Sieltä 
he löysivät aamutossun. "Se on minun tossu" henkäisi Piia. "Se oli sittenkin totta! Lähetään äkkiä 
pois." He juoksivat kunnes saapuivat mökille. "Hyvä ette tulitte. Olin juuri lähdössä kylälle. Saatte 
olla yksin tämän päivän. Heippa." Äiti huusi ja käynnisti auton. Tytöt katsoivat äidin jälkeen kauhuis-
saan. "Mitä me teemme?" kysyi Jutta. "Mennään sisälle ja pistetään ovi lukkoon" vastasi Piia. Sen he 
tekivätkin heti. Tänäänkin oli kuuma päivä. Oli selvästi tulossa myrsky. Piia ja Jutta pistivät kaikki 
valot päälle. Taivaalle oli keräytynyt tummia uhkaavia pilviä. Ne lähestyivät hurjaa vauhtia. Alkoi 
satamaan ulkona oli pilkkopimeää. Välähti salama. Kuului korvia huumaavaa jylinää. Sitten pimeästä 
kuului ääni, se oli aivan selvästi avun huuto. Tytöt juoksivat ulos sateeseen ääntä kohti. Sitten he 
tulivat paikalle missään ei näkynyt apua tarvitsevaa henkilöä. Silloin ääni kuului taas se tuli heidän 
jalkojen juuresta. Se oli päättömän miehen pää. He katsoivat sitä pelon vallassa. 
"Näkyykö sen vartaloa missään." Kysyi Jutta hiljaa. "Ei" vastasi Piia "otetaan se mukaan. Vartalo ei 
voi jahdata meitä jos sillä ei ole päätä." "Hyvä on" He nostivat pään maasta ja kantoivat sen mökkiin. 
He eivät huomanneet että miehen vartalo seurasi heitä. Vartalo käveli oven läpi mökkiin. Tytöt eivät 
huomanneet sitä ennenkuin se oli aivan lähellä. He jäykistyivät kauhusta ja katsoivat kun päättömän 
miehen vartalo lähestyi heitä ja päätä joka oli pöydällä. Käsi ojentui ja otti pään. Pää mutisi jotain ja 
vartalo alkoi kävellä kohti sohvalla olevaa ompelukoria. Sitten se oli korin vieressä. Se otti käteensä 
neulan ja lankaa ja ompeli päänsä paikalleen. Tytöt katselivat ihmeissään kun MIES joka ei nyt enää 
ollut päätön katosi. 
 
Henna, 13 
Hei äiti ja Isä 
Täällä Hong Kongissa on paljon nähtävää. Asumme eräässä Hotellissa "Kultaisella maililla". Siellä on 
tosi paljon kauppoja. Meidän hotellissamme on 110 kerrosta, asumme 98 kerroksessa. Sieltä on tosi 
huimat näköalat. Kävimme eilen Macaossa. Se on tosi hieno paikka. Kävimme myös laivatalossa. 
Sellasessa ois siisti asua. Toissa päivänä kävimme yhessä luostarissa nyt en muista paikan nimeä. 
Siellä oli kolme hienoa kullan väristä Buddhan patsasta. Kävimme yhdessä temppelissä tai mikä 
kirkko se oli. Siellä oli 218 buddhan patsasta. Tosin ne on aika pieniä. Tänä aamuna kävimme jossain 
puistossa. (nimi ei jääny mieleen) Siellä oli aika paljon juoksijoita. Jotkut siellä harrastivat taijia. Se 
on jonkunlaista voimistelua. Unohdin kertoa että lento meni ihan hyvin. 
Aiomme mennä huomenna kiertelemään keskustaan. Mulla on vielä jonkin verran rahaa jäljellä. 
Ylihuomenna menemme Kultaiselle hiekkarannalle. Se on kuulemma paras täällä päin. Aiomme 
käydä katsomassa kiinalaisen hääseremonian se on kuulemma hieno.  
Eiköhän tässä aika jotenkin kulu. 
Eipä muuta 
Heippa 
T:Henna 
(24.3.2000) 
 
Henna, 13 
Aloha äiti ja isä. 
Olen nyt täällä Oahun saarella Honolulussa. Saavuimme tänne 3 päivää sitten, Lento meni hyvin. 
Toissa päivänä kävimme Waikikirannalla. Siellä oli paljon surffailijoita. Meri oli ihmeellisen sininen 
ja aallot tosi korkeita. Surffailijoita oli kiva katsella kun ne tekivät kaikenlaisia temppuja laudoilla. 
Minä en edes pysyisi pystyssä sellaisella laudalla. Waikikirannalla teki Elwis Presley elokuvan 1961. 
Olimme siellä koko päivän. Eilen kävimme katamaraanilla purjehtimassa. Söimme myös Hawaijilaista 
maustesiirappi jäätelöä. Se oli aika hyvää. Kävimme myös yhessä eläintarhassa jossa oli n. 1000 
eläintä. Siellä oli norsuja, kirahveja, leijonia, tiikereitä, ja paljon paljon muita eleäimiä. Siinä se päivä 
menikin. Tänään heti aamusta lähdimme kiipeämään Timanttipäälle. Se on n. 250 m korkea tulivuori. 
Sieltä oli mahtavat näköalat Honolulun ympäristöön. Merta näkyi aivan hirvittävästi. Sen jälkeen 
tutustuimme Hawaijilaiseen kulttuuriin. Tulimme 12 maissa illalla hotelliin. Huomenna menemme 
käymään Dolen ananas tehtaalla. Aiomme myös käydä "Kiinalaaaisen Hattu" nimisellä saarella. Sitten 
aiomme käydä katsomassa erästä meriakvaariota. Siinä se aika menee. 
Näkemisiin 
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T:Henna 
PS. Kerro terveisiä muille 
(25.3.2000) 
 
Henna, 13 
esine 
Minun tärkein esine on muovinen kilpikonna. Sain sen yhdeltä meidän luokkalaiselta tuliaiseksi Kana-
rialta. Säilytän sitä kynäkotelossa. Se on aininen ja minä silittelen sitä usein. 
 
kilpikonna pieni, 
sun luokses johtaa tieni, 
olet sinä sininen ja söpö 
on sulla hännätöpö, 
 
pää on sulla pieni 
ja kilpesi kuin sieni, 
on jalkaa neljä sulla 
ja pysyt aina mulla 
(25.3.2000) 
 
Henna, taidekuva-tehtävä 
Kävelin Argenteulin kaupungin satamassa ja katselin laivoja. Kiinnitin erityisesti huomiota erääseen 
pieneen purjeveneeseen. Sen kannella seisoi komea nuorimies, joka jutteli läheisessä veneessä olevan 
miehen kanssa. Alkoi hämärtää. Lähdin kävelemään kotiin päin. Olin niin ajatuksiini vaipuneena, että 
meinasin kävellä kotitaloni ohi. Onneksi sisareni huomasi minut ikkunasta ja juoksi minua vastaan. 
Hän kertoi, että minulle oli tullut kirje. Joku Frederic Bazille kysyi minua puistoon kävelemään kans-
saan seuraavana päivänä. Päätin lähteä, sillä halusin nähdä Frederic Bazillen. Koska oli myöhä päätin 
mennä heti nukkumaan. Kääntyilin paljon ja nukuin muutenkin rauhattomasti, sillä olin jännittynyt. 
Vihdoin tuli aamu. Valmistauduin huolella, koska halusin näyttää kauniilta. Kun olin valmis lähdin 
kävelemään puistoa päin. Siellä minua kohti tuli sama mies jota minä olin ihaillut eilen illalla satamas-
sa. Camille Monet oletan, nuori mies sanoi. Kyllä, vastasin, sinä olet varmaan Frederic Bazille. Kyllä, 
kuului vastaus. Kävelimme puistossa ja juttelimme. Frederic oli todella ihastuttava ja komea mies. 
Olin todella innoissani. Päivä meni kuin siivillä. Kävelimme satamaan ja katselimme siellä auringon 
laskua. Näky oli todella romanttinen ja kaunis. Frederic saattoi minut kotiin ja pyysi minua ulos seu-
raavana päivänä. Suostuin pyyntöön. Tapailimme paljon ja lopulta Frederic kosi minua. Suostuin 
ilomielin. Menimme naimisiin 3 kuukauden päästä. Saimme 3 lasta ja elimme elämämme loppu elä-
mämme onnellisina. 
Paul Signac: Punainen poiju (25.3.2000) 
 
Henna, 13 
negat-posit 
itkevä pikkuveli 1. Oma huone 
siivous 2. Auringon paiste 
lastenhoito 3. Kaverit 
keittiövuorot 4. Kirjat 
Englanti 5. Jäätelö  
Heräsin itkevän pikkuveljen ääneen, onneksi ulkona paistoi aurinko.  
Keittiövuorot on inhottavia. 
Me söimme jäätelöä jälkiruuaksi. 
Äiti lähti kylälle ja minä jouduin hoitamaan lapsia vaikka minulla oli kaveri.  
Meillä on huomenna Enkun kokeet. 
Meillä on tänään siivouspäivä, YÄK. 
Oma huone on hyvä olla olemassa. 
Minulla on paljon kirjoja. (28.4.2000) 
 
Henna, 13 



 137 

16 sanan runo 
Kevät 
aurinko paistaa 
muurahaiset ovat työssään 
Mehiläiset keräävät mettä varastoon 
kukkien nuput aukeavat 
Luonto herää 
kevät (29.4.2000) 
 
Henna, 13  
myyttijuttu: Leipurit ja Pullat 
Ranskassa 1600-luvulla Versaillesin linnan Hovikokit leipoivat pikkuleipiä Aurinkokuninkaan kutsuil-
le kun itse Aurinkokuningas astui keittiöön Hoviväkensä ympäröimänä. Aurinkokuningas joka oli 
vasta 7 vuotias viittasi eräälle Hoviherralle joka alkoi puhua: "Herramme ja Valtiaamme on määrännyt 
teidät keksimään jonkin uuden leivonnaisen jossa käytätte jotain uutta maustetta Kuninkaamme puu-
tarhasta." Sitten he lähtivät pois keittiöstä. Hovikokit katsoivat toisiinsa kauhistuneina. Puutarha oli 
VALTAVAN SUURI mutta mitään uutta sieltä ei varmaankaan löytyisi. Kokit alkoivat valmistautua 
etsintäretkeä varten. He pakkasivat mukaan paistinpannun, kattilan, purkkeja yrttejä varten ja ruokaa. 
Kakkuja, pikkuleipiä, kanakeittoa, lättytaikinaa, kilpikonnanmunalientä ja paljon paljon pullia. Isoja 
pullia, pieniä pullia, korvapuusteja, voipullia. He olivat parantumattomia herkuttelijoita ja pullat olivat 
heidän mielestä parasta maailmassa. Sitten he lähtivät matkaan. He kävelivät pitkin hyvin hoidettua 
polkua kohti metsää. Aurinko paistoi kuumasti ja leipureilla jotka olivat lihavia tuli kuuma. He istuivat 
tien viereen ja alkoivat kaivaa repusta juomaa, mutta huomasivat kauhukseen että eivät olleet muista-
neet ottaa mitään juomaa mukaan. He eivät jaksaneet lähteä hakemaan juomaa linnasta ja niinpä he 
päättivät etsiä lähteen josta voisivat juoda. Kokit jatkoivat matkaa. Käveltyään jonkin aikaa he löysi-
vät lähteen ja kumartivat juomaan sitä. Se haisi omituiselle. Väkevälle. Hän näytti sitä toiselle kokille. 
He katselivat sitä. Toinen kokeista maisteli sitä. Hän alkoi hirveästi huutamaan heti puraistuaan. Hän 
höpötti jotain isosta pullasta, toinenki kokki puraisi yrtistä. Silloin hän näki sen. Suuri Pulla oli juuri 
syömässä hänen toveriaan toista kokkia. Kun kokki oli kadonnut pullan suuhun, pulla sanoi "Näin te 
syötte meitäkin." Sitten se katosi. Kokki juoksi hurjaa vauhtia takaisin Versaillen linnan luo. Hän 
kertoi siellä Pullasta. Kaikki luulivat hänen tulleen hulluksi. Kun kokki huomasi että häntä ei uskottu 
hän lähti takaisin mehtään. Siellä hän epähuomiossa puraisi samaa yrttiä kun silloin lähteellä. Samassa 
metsän siimeksestä astui 2 pullaa. Ne sanoivat leipurille: "Näin te teette aina meille" Sitten pullat 
pistivät leipurin puoliksi ja söivät. Versaillessa alettiin ihmetellä kokkien viipymistä. He lähtivät 
etsimään niitä metsästä. Sieltä he löysivät suuren pullan. Silloin joku muisti toisen leipurin kertomuk-
sen pullasta jonka oli nähnyt syövän toverinsa. Kaikki pakenivat paikalta kauhun siivittäminä. 
Söikö pullat todella leipurit? 
Oliko kummallisella yrtillä jotain osaa tapahtumista?  
Se jää ikuiseksi salaisuudeksi (29.4.2000) 
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Liite 3 Päätalo-instituutin sanataideprojekti 
Fantasian aarrearkku -menetelmä 
Aloitimme keskinäisen tutustumisemme turvallisella tämän ikäisiä kiinnostavalla aiheella ”Eläimet”. 
Seuraava aihe johdatteli kirjoittajaa jännityksen ja seikkailun, jopa kauhun kokemuksiin filminäyttei-
den ja Dracula-tietouden kautta. Lasten lukutottumuksista ja toivelukemistosta sain tietoa, kun lapset 
kertoivat lukuharrastuksestaan ja mieluisista kirjoista. Seikkailu- ja kauhuteemojen jälkeen kirjoittaja-
kurssin aiheena oli “Matkat”. Kahtena päivänä teimme nojatuolimatkan matkailuvideoiden avulla 
Hong Kongiin ja Oahu-saarille; lapset kirjoittivat mielellään matkakirjeen.  
     “Myytit”-aihe herätti etukäteen runsaasti kysymyksiä siitä, mitä myytti tarkoittaa. Tehtävänäni oli 
tietenkin selvittää aihe lapsille sen verran ymmärrettävästi, että jokainen kykeni tarttumaan annettuun 
tehtävään. Apuna käytin perusteoksia myyteistä, muutamia valokopioita ja esimerkkejä myyttisistä 
henkilöistä, tapahtumista ja paikoista, myös videokatkelmia. Muutenkin elokuvien ja dokumenttivide-
oiden käyttö on osoittautunut erinomaiseksi lähtökohdaksi, virittäytymiseksi kohti kirjallista prosessia. 
Varsinaisista myyttisistä hahmoista suosituimmaksi osoittautui odotetusti Pegasos, sillä eläintarinat 
osoittivat näiden tyttöjen suosikkieläimeksi hevosen. Myös tämän kurssin, kuten muiden vastaavan 
ikäluokan tyttökirjoittajat pitkälti ratsastavat, ovat hevoshulluja.  
     Viimeisen kurssitapaamisen otsikkona oli “Kuva ja teksti”. Käytännössä teimme kurssijulkaisun 
valmiiksi siten, että jokainen asemoi lehdestä leikatut kuvitukset ja valitsemansa koneella kirjoitetun 
tekstin liimaamalla valmiiksi kokonaisuudeksi. Toinen pakollinen tehtävä oli saada valmiiksi kaunis 
runokokonaisuus koristetulla kartongilla ja oksaisessa kehyksessä Päätalo-instituutin kesän 2000 
kirjoittajanäyttelyyn.  
Kerron lyhykäisesti kurssin rakentumisesta ja kokemuksista, huomioista, merkintöjä tutkimuspäiväkir-
jastani kunkin viikonlopputapaamisen ajankohdalta. Kerron myös tehtävät, jotka esittelin lapsille, ja 
joukkoon mahtuu myös lisätehtäviä nopeammille kirjoittajille. Näen myös aiheelliseksi kertoa oheis-
materiaalista, joka on osaltaan ollut vaikuttamassa lasten luovan prosessin lähtösysäyksenä. Tapaam-
me Päätalo-instituutin tiloissa Taivalkoskella luovan kirjoittamisen merkeissä viikonloppuna 11.-
12.2.2000. Lapset eivät ole aikaisemmin osallistuneet vastaavaan, pitempikestoiseen kirjoittajaprojek-
tiin. Opettajana olen heille entuudestaan tuntematon, joten esittelen itseni. Kerron myös, että mikäli 
heille ja heidän vanhemmilleen sopii, kerään kurssilta väitöstutkimustani varten kaikki heidän kirjoit-
tamansa tekstit. Kerron myös, että kurssi kuuluu taiteen perusopetukseen ja he saavat keväällä tästä 
todistuksen.  
      
Teemme omat vihkot A3 -kokoisista kopiopaperiarkeista, ja näihin jokainen lapsi etsii varaamistani 
lehdistä ja poistetuista kirjoista eläinten kuvia ja muuta mieluisaa kaunistusta vihkoonsa. Nämä liima-
taan kanneksi. Tarkoituksena on saada valmiiksi sellainen vihko, että sen haluaa pitää tallessa ja siihen 
on mieluista kirjoittaa. Tällaisen askartelun merkitys on myös siinä, että puuhastelu luo vapautuneen 
ja mukavan ilmapiirin niin, että jännittyneinkin lapsi rentoutuu. Kaiken lisäksi lapset yleensä pitävät 
kauniista kuvista. Näin vihkoon tulee ensimmäinen persoonallinen jälki. Opettaja saa myös suuntaa 
lapsen mieltymyksistä ja jopa persoonallisuudesta.  
     Lapset keskustelevat sekä keskenään että ohjaajalleen. Pöytä täyttyy kuvamateriaalista. "Kuka 
haluaa hevosenkuvia?" Hevoset ja kissat näyttävät olevan suosittuja. Lapset juttelevat televisio-
ohjelmista, omista lemmikeistään. Taustalla soi klassista musiikkia, jota olen varannut jokaiselle 
kurssitapaamiselle. Tyttöjä on kaksitoista. 
     Video (noin 10 min): Aku hypnotisoi Pluton Walt Disneyn piirretyssä "Hypnoosin vallassa" 
vuodelta 1945. (video: Onneksi olkoon Aku 7332/20 Disney). Kiinnitä huomio videossa siihen, miten 
voi muuttua joksikin muuksi. Tässä videossa Aku hypnotisoi Pluton eri eläimiksi, ja tietenkin koirassa 
tapahtuu sen mukaisia muutoksia. Eläintehtävän lähtöidea oli siinä, että lapsen on helppo eläimen 
kautta kertoa jotakin itsestään, etäännyttämällä. Eläin toimii myös mielenkiinnon herättäjänä, sillä 
tämän ikäiset lapset yleensä ovat kiinnostuneita eläimistä. Video toimii kimmokkeena kirjoitustehtä-
välle, minkä jälkeen näkyy, miten kukin tarttuu annettuun tehtävään. 
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Kirjoitustehtävä: Kuvittele päivä jonakin eläimenä. Millaista olisi olla akvaariokala, mitä se ajattelee, 
haluaa jne. ? Tekstisi voi olla hyvinkin mielikuvituksellinen, ei totta. Se voi olla runoa tai proosaa 
valintasi mukaan. 
  
Lisätehtävä: (niille joilla on nopeampi tempo) ANAGRAMMI6: Kirjoita omasta nimestäsi tekstiä, 
mitä mieleen juolahtaa tyyliin                              P_________________________ 
                                                                              I_________________________ 
                                                                              R_________________________ 
                                                                              J_________________________ 
                                                                              O_________________________ 
  
Liinan, 11 anagrammi on viritykseltään herkkä. Anagrammin kautta lapselle mahdollistuu yksinker-
tainen, mutta usein myös alitajuisia impulsseja ja tuntemuksia hipova lähestymistapa. Anagrammiesi-
merkkiin on tehty pieniä muutoksia, jotta kirjoittajan nimeä ei tunnisteta. 
 

Lähdin eilen ulos. 
Ikäväkseni eläimeni jäi sisälle. 
Ihan varmasti olisin halunnut ottaa sen mukaani. 
No voi pastilli minä sanoin. 
Aina ilman sitä tunnen oloni turvattomaksi. 

 
Kirjoittamiani (tutkimuspäiväkirjaan) huomioita kaksi tuntia ensitapaamisen jälkeen:  

Kynät viuhuvat paperilla. Tehtävät otettiin vastaan tyypillisin koululaisten kysymyk-
sin: Mistä kohtaa sivua aloitan? Saako/pitääkö panna otsikko? Kuinka pitkä sen pi-
tää olla?  

     Osa lapsista näyttää mietteliäämmältä, osa seurustelee sosiaalisesti pöytäkaverei-
den kanssa samaan aikaan kun kirjoittaa. Tunnelma on vapautunut ja iloinen. Lapset 
kyselevät ohjaajalta reilusti. 
 

Lauantai-aamu alkoi klo 9.15. Aloitimme edellisen päivän tehtävien purkamisella, missä vaiheessa 
kukin on, kuka tarvitsee uusia tehtäviä ja kuka edelleen jatkaa ensimmäisen tehtävän kanssa.  
 
Lisätehtävä: Vilinan sanakartta aiheesta eläimet eli anagrammin tapaan kirjoitetaan A4 -arkille alek-
kain sanoja, eläimiä. Näiden alkukirjainten perään jatketaan mielleyhtymiä elämistä joko lauseina tai 
yksittäisinä sanoina. 
 
Välitehtävä: Luku- ja kirjoitusharrastukseni 
Juttelimme tarinan rakentumisesta: yleensä siinä on selkeä alku, keskikohta ja loppu, mitä kaikkea 
tarina voi sisältää. Kävimme myös nopeasti termit lyriikka, draama, proosa - aivan yleissivistyksen 
vuoksi, pinnallisesti, syvemmin analysoimatta niitä. 
 
Välitehtävä: Sanaleikit siten, että jokainen kirjoittaa suurilla kirjaimilla taitetulle A4 -arkille aihee-
seen (ammatti, eläin, maa tms.) liittyvän sanan kirjaimet sekaisin. Ohjaaja kerää paperit (ohjaajan 
tulee tietää oikea sana) ja näyttää niitä vuoron perään, ja lapset arvaavat mikä sana on kyseessä. No-
pein saa aina yhden pisteen. 
 

                                                        
6 Anagrammi on kirjainleikki, jossa vaihtamalla sanan kirjainten paikkaa saadaan uusia sanoja. Tässä 
anagrammitehtävää on muutettu siten, että sanan kirjaimet ovat alekkain ja järjestyksessä ja siten 
muodostuvat uusien sanojen ensimmäisiksi kirjaimiksi. Toinen tapa tehdä anagrammeja lasten kanssa 
löytyy Bianca Pitzornon kehittelemästä tehtävästä. (Niina Hakalahti & Taija Tuominen: Kirjoittaja-
ohjaajan tukipaketti, Hämeen läänin taidetoimikunnan julkaisusarja 1996:1, sivu 67.)  
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Video: Eläinmaailman villit, Spin-video (noin 20 min). Kirjoita tästä luontofilmistä itsellesi muistiin 
tietoja, joita mahdollisesti voit käyttää seuraavassa kirjoitustehtävässä. Poimi ylös aiheita, jotka sinua 
kiinnostavat ja antavat uutta informaatiota. 
 
Kirjoitustehtävä: Tee runo (tai tarina) yhdestä eläimestä siten, että siinä on osa todenmukaista (vaik-
ka filmin kerronnasta poimittua biologista taustaa eläinlajista, ruokavaliosta, käyttäytymisestä) ja osa 
sepitettä. Tehtävä voi olla noin kymmenen rivin pituinen. Yksi rivi on säe ja usemmasta rivistä (oma 
valintasi) koostuu säkeistö. Vertaa, miten laulu rakentuu. Siinä on säkeistö ja kertosäkeistö. 
 
Lisätehtävä: Koirakortit  
Ohjaajana pidän silmäni auki liikkuessani esimerkiksi postikorttihyllyjen välissä. Niistä saa kätevästi 
mukavia kirjoitustehtäviä ex tempore. Nämä kaksi koirakorttia7 osoittautuivat hauskaksi verryttelyksi 
kohti kirjallista mielikuvituksen viljelyä. Lapsen tulee vain kirjoittaa, mitä näistä tulee mieleen, tulee-
ko kenties tarinan pätkää, mitä nämä ajattelevat, kuinka ovat joutuneet tilanteeseen, mitä he vain 
saavat kuvista irti. 
 

3 koiraa istuu saavissa siksi kun ne ovat päättäneet mennä leipurikurssille. Alkukoe 
on vaikea. Niiden pitää istua saavissa."  Ja " Pek ja Pak ovat veljekset. Ne pitävät 
kissoista. Joskus ne innostuvat liikaakin. Nyt ne katsovat mustaa kissaa joka seisoo 
kujalla. (Reeta, 10)  

                   

                                                        
7 Toisessa kortissa kaksi suomenpystykorvaa seisoo vierekkäin, nojaa tassuillaan ikkunanpieleen ja 
katsoo ulos. Toisessa kortissa kolme saksanseisojaa istuu pesusaavissa pyyhkeineen ja pesumyssyi-
neen. 
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Lisätehtävä: Limerikki  
Tässä tehtävässä tutustumme runoilija Ilpo Tiihosen tapaan tehdä runoja limerikki-kaavan mukaan. 
Tutkimme, miten limerikki rakentuu. Siinä on viisi riviä ja riimirakenne on seuraava: A, A, B, B, A. 
Eli tutustumme riimittelyn taitoon limerikin kautta. Limerikki on lähtöisin englanninkielisestä sanasta 
(limerick) ja se on myös irlantilainen kaupunki (Limerick), jonka tapahtumapaikkana on moni irlanti-
lainen romaani. Kirjoitamme esimerkiksi siten, että limerikki sisältää eläimen ja paikkakunnan. Eläin 
tietenkin voi vertautua faabelin tavoin ihmiseen. Tiihosen esimerkkiruno on seuraava (Ilpo Tiihonen: 
Jees ketsuppia. Wsoy, Porvoo 1999, 91) :  
 

Yksi sekopää Lammin Ronnista 

sai seuraa sekavasta sonnista, 
ja kun sitten saapuivat Sammattiin, 
siellä ne molemmat kammattiin. 
Ei kaikkia niin hyvin onnista. 

 
Lasten kirjoittamina limerikki toteutuu seuraavasti: 

 
Minä ulos meen 
ja lumihepan teen 
lumiheppa eloon herää 
ja se lumipalloja kerää 
sitten mä valmistan reen  
 (Kipa, 10)  
 

 
 

Nyt kerron koirasta 
joka tuli kaupungista. 
Se oli kyllä huolissaan, 
omista pienistä pennuistaan. 
Siis toisin sanoen se oli sekaisin huolesta.  
 (Liina, 11) 
 

 
 

Yksi ufo, kotoisin Plutosta 
kannatti F1kisoissa kutosta 
päätti itsekin lähteä kisaan mukaan 
jäivät ystävät Plutoon kannattamaan 
tuli maailmanmestari Hutosta 
 
Yksi mato kotoisin kukasta 
tykkäsi Jukan sukasta 
se öisin sitä möngersi vilkaisemaan 
ja silloin Jukka alkoi kiljaisemaan 
tuli kuuro matorukasta (Sari, 12) 
 

 
Limerikkien keksiminen on hauskaa ja hyödyllistä; tarvitaan loogista ajattelukykyä limerikkikaavan 
toteuttamisessa, ja limerikin “riimipakko” mahdollistaa hulluttelun ja huumorin viljelemisen. Par-
haimmillaan syntyy sanojen pyörittelemisen riemua, uusia oivalluksia ja ajatusten villiä laukkaa - 
myös mainioita värssyjä ääneen luettavaksi muiden kurssilaisten iloksi ja ihastukseksi. 
     Suosin jokaisella kurssilla ääneen lukemista, sillä lapset lukevat mielellään tuotoksiaan ääneen 
(myös kuuntelevat toistensa tekstejä), kunhan vain pääsevät vauhtiin. Tämän ikäiset eivät onneksi 
vielä ole liiaksi itsekriittisiä, ja tällaisten kurssien avulla heitä voi rohkaista ja totuttaa itseilmaisuun. 
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     Eläimet kirjoittajien aiheena on turvallinen maankamara tutustua lasten ajatuksiin, heidän tapaansa 
ilmaista itseään ja myös yksi väline tutustua toinen toisiinsa. Eläimet herättävät turvallisuuteen liitty-
viä ajatuksia ja tämänikäiset usein pitävät tietystä eläimestä ylivertaisen paljon. Eläinaihe jää sopivasti 
myös tausta-ajatukseksi myöhempää “Myytit”-aihetta ajatellen. 
     Eräs tutustumistapa, jota olen yleensä kirjoittajakursseilla viljellyt, on tehdä heti ohjaajan alkuesit-
telyn jälkeen osallistujien etunimistä muistikierros. Jokainen miettii oman nimensä etukirjaimesta 
eläimen (se voi olla myös adjektiivi) ja viimeinen ringissä muistaa (tai on muistamatta) jokaisen 
kurssilaisen, sekä eläimen että nimen: esimerkiksi puuma-Pirjo tai pirteä-Pirjo. Usein olen huomannut, 
että jo tässä vaiheessa termien valintaan kuuluu jotakin lapsen persoonaan liittyvää tai hänen käsityk-
sensä itsestään. 
 
Elävänä haudattu ja toivekirjat 
Toinen tapaamisemme helmikuun lopussa sujui jännityksen ja kauhun aihepiirissä. Lapset toivat 
lauantaina mukanaan mieluisia kirjoja, joita he vuolaasti esittelivät. Palaan toivekirjoihin hieman 
myöhemmin. 
     Perjantaina tavatessamme vaihdoimme kuulumiset ja siirryimme jännitysteeman pariin. Olin suun-
nitellut tarjota lapsille alkuun tajunnanvirtatehtävää, mutta suunnitelmat muuttuivat. Kotoa tuotujen 
kirjojen esitteleminen oli sen verran mieluista, että aika hujahti huomaamatta. Vapautuneen ilmapiirin 
jälkeen tajunnanvirtatehtävään ei ollut tarvetta, eikä juuri aikaakaan. Esittelen kuitenkin tehtävän. 
 
Tajunnanvirtatehtävä: 
Kuulet katkelman musiikkia. Sen ajan kirjoita koko ajan miettimättä tai suunnittelematta. Anna tekstin 
tulla vuolaana ja sensuroimattomana. Kynä ei saa pysähtyä. Kaiken tämän tarkoituksena on, että et ala 
miettiä, että tämä on tyhmää tai sopimatonta. Nopean ja suunnittelemattoman kirjoittamisen merkitys 
on siinä, että kirjoittamaasi tekstiin tulee väistämättä myös sellaista, jota aikaisemmin et ole kirjoitta-
nut. Voit kirjoittaa näkemästäsi, jos tekstin tulo alkaa ehtyä, tai voit kirjoittaa kuin ajattelisit ääneen. 
Kun musiikki loppuu, saat lepuuttaa kättäsi. Musiikkinäytettä kuuluu kerrallaan noin kolmen minuutin 
ajan.  
     Musiikkinäytteiden valinnalla voi usein vaikuttaa lasten tekstituotoksen sisällölliseen tunnelmaan. 
Nämä näytteet tuovat mieleen jännitykseen ja kauhuun sopivia tunnelmia. Toisenlaisia tunnelmia 
herättää toisenlainen musiikki. Klassinen ja kansanmusiikki ovat osoittautuneet tehtävää rikastuttavik-
si elementeiksi. Ne toimivat myös tarpeen tullen rentouttavina. Maurice Ravelin Bolero esimerkiksi 
on jännitteinen, hiljalleen tiivistyvä ja kasvava upea teos, joka kannattaa esitellä lapsille. Olen ajatellut 
klassisen ja folkin myös yleissivistyksenä koululaisille, jotka eivät välttämättä edes osaa tai siedä 
kuunnella muuta kuin kevyttä tai omaa mielimusiikkiaan.  
     Musiikki kuitenkin kiinnostaa tämän ikäisiä, joten oman mielimusiikin kanssa voi pitää vaikka 
Levyraatia. 
     Musiikkinäytteet: Holst: Planeetat; Mars (3 minuutin katkelma) ja Richard Strauss: Also Sprach 
Zarathustra (3 minuutin katkelma). 
     Aikaisemman kurssikokemuksen perusteella voin todeta, että useimmiten lapset pitävät tästä tehtä-
västä, varsinkin kun he saavat pitää tekstinsä omana salaisuutenaan. Tarkoitus ei olekaan lukea sitä 
ääneen. Joskus lukukierros on paikallaan, ja kirjoitelmat ovat mielenkiintoisia. 
  
Miksikö olen valinnut kirjoittajakursseilla jännitys- ja kauhujuonteen? Ensimmäinen näkyvä syy on 
lasten ikä. Tämän ikäiset lapset useimmiten rakastavat kauhujuttuja. He ovat kiinnostuneita genren 
kirjoista ja elokuvista. Etenkin pojat ovat perehtyneet kauhujuttuihin ja tieteiskirjallisuuteen, jossa he 
ovat kuin kotonaan. Ilmeisesti tämänikäisillä on myös sisäinen tarve käsitellä oman mielensä syvyyk-
siä keinotekoisilla kauhun ja jännityksen kokemuksilla turvallisella maaperällä. 
     Kirjoittajalle kauhuklassikot ovat myös "yleissivistystä", onhan kiva tietää tarkemmin Franken-
steinin hirviöstä, kreivi-Draculasta ja muista klassikoiksi nousseista monstereista. 
     Tämän aiheen kautta voi myös lähestyä lapsen pelkoja: miten ne ovat näkyvissä lapsen ajatuksissa? 
Alitajuisiin pelkoihin voi saada myös etäisyyttä kirjoittamalla. Olen antanut jokaiselle lapselle mah-
dollisuuden kieltäytyä aiheesta. Ketään ei ole tarkoitus pelotella, ja näyttämäni videokatkelmat on 
saanut jättää katsomatta, mikäli siihen on ollut halua. Yleensä noin kaksikymmentä minuuttia valittua 
katkelmaa riittää. Tänä aikana lapsi on näkemästään kirjoittanut ylös muistiinpanoja, joista voisi olla 
hänelle hyötyä oman tekstin tuottamisessa. Tietenkin filmin keskeyttäminen häiritsee joitakin lapsia, 
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mutta olen antanut mahdollisuuden nähdä filmin loppuun esimerkiksi ruokatauolla tai muuna löysem-
pänä aikana. 
     Ennen filmiin tutustumista juttelimme hirviöistä ja kauhuun liittyvistä elementeistä, lapset huuteli-
vat tuntemiaan monstereita ja ohjaajana kirjoitin ne taululle kaikkien nähtäviksi. Keskustelimme siitä, 
miten hirviö syntyy, miten saadaan aikaan jännitystä, millaisia kauhuelementtejä voi löytää kertomuk-
sista, millaista vaatetusta henkilöillä on, millainen ympäristö, mitä musiikkia, mitä esineistöä, ihmis-
suhteita, salaisuuksia. Lapset saivat selailla Erich Ballingerin Hirviötietoa, joka on osoittautunut 
mainioksi lähdeteokseksi. Esillä oli myös vanhoja Portti-julkaisuja tieteiskirjallisuuteen liittyen. Olin 
valokopioinut lapsille perustiedot ja kuvan Draculasta.  
 
Jännitystehtävä: Katsottuasi filmikatkelman ryhdy kirjoittamaan omaa jännitystarinaasi. Valitse 
fantasiatekstisi päähenkilöksi oma hirviö, tai jos olisit hirviö niin mikä? Saat itse valita käsittelytavan. 
Jos on vaikea päästä tekstin alkuun, saat apulauseet: "Auto pysähtyi ja siitä astui ulos..." tai "Koulun 
jälkeen päätin oikaista metsän halki...". 
     Videopätkän tilalla voi olla myös kauhunovelli tai jonkun lapsen kirjoittama jänni-
tys/kauhukertomus. Edgar Allan Poella on paljon käyttökelpoisia kauhunovelleja. 
Videokatkema: Edgar Allan Poen tekstiin perustuva elokuva Elävänä haudattu. Muita käyttämiäni 
filmejä: E. A. Poen Kuilu ja heiluri, Agatha Christien Kymmenen pientä neekeripoikaa, Mary Shel-
leyn Frankensteinin hirviö, Bram Stokerin Dracula (tämän tyylin filmeissä on valinnanvaraa). 
     Poen filmi ihastutti, ja lupasin halukkaille katsojille hieman jatkoa seuraavan päivän ruokatunnilta. 
Filmistä tehtiin muistiinpanoja, ja oman tekstin tuottamisen lapset aloittivat ilman apulausetta. Teks-
tien sisältö näytti syntyvän pitkälti vampyyri-katalepsia -idean tiimoilta, nämä kun käytiin läpi ennen 
kirjoittamista. Lasten teksteissä näkyy termi katalepsia, joka oli enimmäkseen ymmärretty omalla 
tavallaan. Elokuvassa se on henkilö, joka näyttää kuolleelta mutta on silti elossa. Henkilö siis hauda-
taan ja myöhemmin selviää, että hänet on haudattu elävänä ja lopullinen kuolema on tullut arkussa, 
jossa happi on loppunut ja vainajan suu on jäänyt auki. 
      
2.1.6  Uimalla kohti jatkokertomusta 
Lauantaille oli ohjelmassa iltapäiväuintia hotelli Taivalvaaran altaassa (sijaitsee samassa rakennukses-
sa). Aamulla käsittelimme alku-keskikohta-loppu -kaavaa, ja osa jatkoi omaa kertomustaan.  
 
Lisätehtävä: Kirjoita jännityskertomus, jossa on mukana kirjoittajan henkilökohtaista pelkoa. Se voi 
olla kertomus, joka voisi olla totta. 
 
Ruokatauon jälkeen siirryimme uimaan. Tätä ennen olin antanut kyselylomakkeet lapsille, ja keräsin 
nämä viikonlopun aikana itselleni takaisin täytettyinä. 
     Uima-altaassa lapset saivat pulikoida vapaasti puolentoista tunnin ajan, tosin yksi jatkokertomus 
syntyi siten, että kukin kerrallaan kävi kuiskaamassa minulle altaan reunalla oman lauseensa jatkoker-
tomukseen. Kuiskasin lapselle kertomuksen viimeisen lauseen, johon lapsi lisäsi oman jatkonsa ex 
tempore, ilman suurempia miettimisiä. 
 
Jatkokertomus: Annettu alku ensimmäiselle: "Auto pysähtyi ja siitä astui ulos sekalainen porukka, 
jonka johdossa oli rotweiler nimeltään Zorro..." Tarina saa jatkonsa:  
 

”He lähtevät erämaahan. He tapaavat jonkun ihmisen. Siellä näytti pimeältä. He jatkavat jonne-
kin matkaa, etsivät aarretta, vaikka rahaa. Karttaan on merkitty, että aarre sijaitsee merenrannalla. 
Matka on vaikea ja siinä on monta vaaraa. Eräässä kohdassa Zorro huomaa menneensä väärää 
polkua ja kääntyy takaisin. Se huomaa uudestaan että on menossa väärään suuntaan. Se miettii 
vähän aikaa ja löytää suunnan. Sitten se menee kotiin. 
     Kotona hän keitti kahvia ja kutsui vieraita kylään. Kun vieraat lähtivät, hän meni nukkumaan. 
Se näkee unta, että susi puraisee häntä jalasta. Koira herää uneen ja pomppaa ylös sängystä. Sitä 
pelottaa ihan hirveästi. Se alkaa uikuttaa ja sen emäntä tulee katsomaan sitä.- Mitä sinulle on ta-
pahtunut? emäntä kysyi. Emännän nimi oli Nisu. Zorron häntä on puolet lyhyempi kuin tavalli-
sesti ja sen vieressä on karhunlauta. Nisu katsoo ihmeissään karhunlautaa. Hän ihmettelee, että 
mistä se on tullut. Zorro sanoo, että miehet kävivät laittamassa siihen pyydyksen. Nisu sanoi koi-
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ralle, että nyt otan pyydyksen pois. Sitten Nisu alkaa ottamaan ansaa irti. Nisu ja Zorro kuulevat 
karhun murinaa. - Apua! Zorro kiljaisi. - Älä pelkää, sanoi Nisu. - Otetaan se ylös sieltä ansasta, 
Zorro sanoi. Ystävykset hakivat sisältä köyden ja nostivat karhun yhteisvoimin ylös. 

 
Uinnin jälkeen luokassa -tehtävä: Sano yksi sana joka tulee mieleen uimisesta. Opettaja kirjoittaa 
lasten sanat taululle (runossa sana on lauseen ensimmäinen). Tästä muokataan myöhemmin ryhmän 
yhteinen runo, jolloin lauseet on "huudettu" ohjaajalle, joka kirjoittaa kannatetut ehdotukset taululle. 
 

                            Vesi 

  ihanaa 
  sukeltaminen on hauskaa 
  uimalasit uimarille 
 kylmävesi altaassa 
  vesi on märkää 
 lasit suojaavat räiskyvältä vedeltä 

                     uimaputkilo uimarilla kaapissa. 
 
 
Lisätehtävä: Lapsille on otettu valokopiot hevoskiiltokuva-arkista, josta he tekevät tarinaa. Kuvat voi 
leikata arkista sarjakuvamuotoon, johon lisätään puhekuplat. Voi myös tehdä liimaamalla vihkoon 
kuvat erikseen kuvakertomuksen muotoon. 
 
2.1.7  Nojatuolimatkoja 
Maaliskuun loppupuolella teimme matkailuvideoiden avulla kaksi nojatuolimatkaa, ja totesimme, että 
oikea ulkomaanmatka tekisi terää kaiken talven ja lumen keskellä. No, kyllä mielikuvamatkakin 
kelpasi. Perjantai-illaksi olin ajatellut tanka- ja haikurunoa työstettäväksi ennen matkalle lähtemistä, 
mutta taas suunnitelmat muuttuivat. Liia toi heti aluksi kaksi tekemäänsä eläinlehteä luettavakseni. 
Hän ei ollut tehnytkään koskaan aikaisemmin omaa lehteä. Toisen niistä hän oli tehnyt yhdessä Aten 
kanssa ja toisen yksin. Myös Sari oli kirjoittanut kotona pitkän seikkailukertomuksen, jonka me ihas-
tuneina kuuntelimme.  
     Sittemmin esittelin tankan ja haikun ja pyysin lapsia kirjoittamaan rivit itselleen talteen mahdollista 
myöhempää harjoituskertaa varten. 
 
Tankaruno: Runo syntyy viidestä tekstirivistä eli säkeestä. Tankassa ja haikussa on oleellista se, että 
kukin rivi sisältää säntillisen määrän tavuja ja usein myös sisältö on määritelty. Tankassa säkeiden 
määrä koostuu riveittäin seuraavasti:  
                                                                                           5 
                                                                                           7 
                                                                                           5 
                                                                                           7 
                                                                                           7 
 
Haiku puolestaan on tankan "yläosa" eli kolme riviä jakaantuu seuraavasti 5, 7, 5. Esimerkiksi seuraa-
va tekstikokonaisuus on haiku: "Vedän pitkiä / haikuja sätkästäni / syöpä tuleepi" (Vilina). 
 
Taidekuvatehtävä: Ohjaaja asettaa pöydälle taidekuvajäljennöksiä. Lapsi saa valita näistä muutaman 
mieluisan. Kerro kuvasta, mene kuvaan sisälle millaista on, kerro maisemasta, ympäristöstä jne. Teks-
tin ei tarvitse olla kertomus. Se voi olla kuvaus, kerrontaa, ajatuksenjuoksua. 
 
Lapset ryhtyivät valitsemaan pöydältä vähintään kolme taidekorttia tarkoituksenaan sijoittaa itsensä 
kuvaan tai tarinaan. Lapset puhuivat kovasti ja valitsivat kuvia sopuisasti. Hiljenimme kuuntelemaan 
myöhemmin tarinat, joiden kirjoittamiseen riitti lyhyt aika. Tekstiä syntyi nopeasti ja valmiit kopioi-
tiin ja kuunneltiin vielä samana iltana. 
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Matkailutehtävän alustuksena katsoimme kaksikymmentä minuuttia Hong Kongin näkymiä, jonka 
aikana lapset kirjoittavat tietoja, faktaa, filmiltä sen minkä ehtivät ja katsovat tarpeelliseksi. Aloitam-
me matkakertomukset, joiden on määrä jatkua seuraavana päivänä eri kohteessa, Hawaijin Oahu-
saarilla. 
 
2.1.8  Ohjaajan merkintöjä ja oheistehtäviä 
Lapset olivat tehneet muistiinpanoja tietoasiapuolelta nopean matkaesittelijän puheesta, ja nyt kirjoi-
tusvaiheessa tämä tuotti ongelmia. Oli runsaasti epäselvyyksiä siitä, mitä mikäkin sana ja tieto tarkoitti. 
Esimerkiksi "Keltainen maili" on pitkä katu, jonka varrella sijaitsee runsaasti hotelleja ja ravintoloita. 
     Matkailuvideon perusteella lapset olivat halukkaita lähtemään joskus Hong Kongin matkalle. 
Puhuimme muutenkin matkailusta ja matkoista, mitä kukin oli tehnyt. 
     Tuija on tämän kurssin aikana sanonut monta kertaa, että ei suoritettaisi jotakin tehtävää kirjoitta-
malla. Ehkä Tuijan mielestä keskustelemalla olisi hauskempaa. Osa lapsista työskentelee hiljaa ja 
omissa oloissaan (Henna, Liina, Reeta, Sari, Enni). Kipa, Liia ja Jasse juttelevat. 
     Lauantaiaamuna lapset saivat tutustua runomonisteisiin, joita luimme yhdessä ääneen. Katsoimme 
runoista AB- ja ABC-kaavaa.8 Mietimme, millaista tunnelmaa runot välittävät. Mikä on runokuva? 
Mikä on runon ajatus? Entä idea? 
Tämän jälkeen siirryimme jälleen matkailuvideoon. 
 
Lisätehtävä: Lapsuuden mieluisa esine 
Kirjoita esineestä ja materiaalista (tavara, vaate, koriste-esine jne), joka on sinulle tärkeä nyt tai on 
ollut lapsena. Se voi olla turvalelu9, jonka merkityksen vieläkin muistat. Missä pidit tai pidät edelleen 
esinettä? Kerro jokin siihen liittyvä tapahtuma. Anna ajatustesi juosta esineen mukana tajunnanvir-
ranomaisesti, jolloin tuotat tekstiä nopeasti ja vapaasti. 
 
Lisätehtävä: Keksi arvoitus 
Näitä on kiva miettiä kilpailunomaisesti siten, että arvoituksen tekijä on taulun edessä (piirtänyt arvoi-
tuksen taululle) ja muut antavat vastauksiaan. Arvoitukset lähenevät usein vitsiä tämänikäisillä. 
 
Kotitehtävä: Lapsuuden albumi 
Tuo seuraavalla kerralla tunnille tai tee itse kotona valokuvista (kysy tarvittaessa vanhempien lupa) 
lehteen/albumiin kertomus itsestäsi ja läheisistäsi. Teksti ja kuvat vastaavat toisiaan. Sanoita kuvat ja 
silloiset tunnelmat, ihmissuhteet jne.   
 
2.1.9  Käsiksi myyttiin 
Toukokuun kynnyksellä (28.-29.4.) pääsimme varsinaisesti myyttitehtävien pariin. Perjantain ensim-
mäinen tehtävä liittyi vastakohtiin ja niiden suomaan mahdollisuuteen yhdistää vastakkaisia element-
tejä niin ajatuksissa kuin paperilla. Lapsi oppii käsittelemään sekä ajatuksellisella että konkreettisella 
tasolla niin kielteisiä kuin myönteisiä asioita elämässään ja ajatuksissaan. Tästä voi vetää kauaskantoi-
sia lankoja eheyttävään henkilökohtaiseen työskentelyyn, jolloin ympäristö ei välttämättä muutu, niin 
kuin se useimmissa tapauksissa ongelmia ei muutu, mutta henkilö voi muuttaa ajatuksiaan ja asentei-
taan. Seuraava tehtävä on pelkkä "hyvän päivän" tehtävä siinä mielessä, että en olettanut näiden lasten 
kirjoittavan tai paljastavan mitään radikaalia omasta ajatus- ja elämysmaailmastaan. Jotakin nämä 
kuitenkin kertovat. 
 

                                                        
8 AB ja ABC –kaava ovat yleisiä lyhenteitä runon sisäisen riimirakenteen kuvaajina. Kirjain kertoo 
säkeen päättävästä riimillisestä päätteestä, jolloin runo rakentuu loppusoinnultaan samanlaiseksi 
vaikkapa AA-muodossa. Esimerkiksi ABC-kaavassa on kolme riviä, ja näistä jokainen päättyy keske-
nään soinnuttomasti; voittaa (A), soinnuin (B), haassa (C). Kuusisäkeisenä (ABC, ABC) rivien loput 
näyttäisivät esimerkiksi tältä: voittaa, koittaa, soinnuin, toinnuin, haassa, maassa. Tällaista riimittelyä 
suositaan etenkin iskelmäsanoituksissa.  
9 Vrt. D. W. Winnicottilla tällainen on siirtymäobjekti. 
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Vastakohtaparit synergiaan: Numeroi paperiarkille vähintään viisi numeroa alakkain sekä vasem-
paan reunaan että keskelle paperia. Kirjoita paperiarkille vasemman numeroinnin perään alakkain viisi 
kielteistä asiaa, jotka tulevat mieleesi. Pyri yksityiskohtaisuuteen, sen sijaan että mainitsisit suuret 
linjat kuten sota tai saasteet. Tämän jälkeen kirjoita paperin keskinumerointiin alakkain viisi myön-
teistä asiaa, jotka ilahduttavat sinua. Tämän jälkeen voit yhdistää näitä sanoja siten, että samassa 
lauseessa esiintyy sekä ikävä että myönteinen asia. 
 
Ennin, 10 käsittelytapa on tällainen: 
1. tupakka - karkki 
2. aikaisin herääminen - kissa-Mikki (nimi muutettu) 
3. koulu - jäätelö 
4. Tuija - eläimet 
5. meikki - kirjat 
6. ötökät - kaverit 
7. siivous - nukkuminen 
 

Jäätelöbaarin luona haisee tupakka. Siiryn kauemmas syömään jäätelöä. Pitää herätä aikaisin, 
mutta hoidan eläimet loppuun. Tuija on ärsyttävä. Kun hän tulee luen vain kirjaa. Muut meikkaa 
kun syön karkkia. Ötökät härnäävät minua ja kavereitani. Meillä on siivouspäivä, mutta hoidan 
vain kissa-Mikkiä. 

 
Euroopan luonnon ihmeet -sarjan kymmenes osa kertoo myyttien ja tarujen syntysijoista. Katsoimme 
katkelmia Transsylvaniasta, kreivi-Draculan syntysijoista. Luimme esimerkkimonisteita myyttisistä, 
arvoituksellisista seuduista, rakennelmista, luonnonmaalauksista; miten nämä mahdollisesti ovat 
syntyneet ja kadonneet. Eläimet luonnossa ja myyteissä -kirjasta löytyi esimerkkejä valkoisesta hevo-
sesta, terapeuttisesta delfiinistä, hoitavasta koiravainaasta, myös hyviä esimerkkejä lentävistä hevosis-
ta. Kävimme pikaisesti lävitse Odysseuksen ja muita kreikkalaiseen jumaltarustoon liittyvää henkilö-
kaartia. Emme unohtaneet Väinämöistä ja Kalevalan sekalaista henkilökaartia. Entäpä luonto myytti-
senä: Miksi muuten männyllä on pitkän vartensa päässä havuoksisto? 
     Tällaisen alustuksen jälkeen ryhdyimme kohti omaa myyttistä tarinaa, joka toki sai olla myös tähän 
aikaan sijoittuva nykyajan myytti. 
 
      
Kurssin päätös 
Tunneilla on vallinnut innostunut ilmapiiri, olemme myös uineet, ulkoilleet ja laskeneet mäkeä. Tytöt 
ovat kirjoittaneet paljon. Hevosiin tytöillä vaikuttaa olevan intohimoinen, lähes "myyttinen" suhde, 
sillä heillä näyttää olevan pelissä tässä suhteessa jotakin ylivoimaista ja totaalista. Keskustelua on 
synnyttänyt myös ajankohtainen televisiosarja Salatut elämät, jota osa kurssilaisista seuraa tiiviisti. 
 
Runotaulu-tehtävä: Kartonkiin liimataan kauniit kehykset lehdestä leikatuista kuvista. Keskelle 
arkkia asetellaan tietokonetulostettu runo vapaavalintaisesta aiheesta. Se voi olla myös kuudentoista 
sanan runo, joka syntyy siten, että ensimmäiselle riville sana, toiselle kaksi, kolmannelle kolme, 
neljännelle neljä, viidennelle kolme, kuudennelle kaksi ja seitsemännelle yksi. Varsinainen puukehys 
runotauluun syntyi luonnosta löydetystä oksankarahkasta, joka sidottiin kartonkiin narulla. 
 
Perjantai-iltana teimme valintaa tekstistä, jonka kukin haluaa yhteisjulkaisuun. Katsoimme myös 
Claude Monet’sta kertovan animaation Linnea maalarin puutarhassa. 
 
Lauantaina yhteisjulkaisun sivut olivat valmiit, samoin kansi. Liia poti edelleen flunssaa, mutta jaksoi 
tulla viimeiselle tapaamiselle. Atte ei saanut kyytiä. Vietimme myös naamiaisia. Enni oli Punahilkka, 
Sari länkkäri, Reeta haamu, Jasse "ukkeli" ja Henna mies. Lopuksi lapset täyttivät jakamani rasti 
ruutuun -kyselykaavakkeet. 
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