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Viljamaa, Elina, With children’s knowledge. Narrative encounters of a mother and
children at home
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education, P.O. Box 2000,
FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. E 129, 2012
Oulu, Finland

Abstract

Children’s narrating has been studied very little from the viewpoint of what narration means to
children. Based on research material gathered in domestic circumstances, the current study
discusses how narration can function as a tool for children for understanding the world and
themselves. This study is situated in the fields of narrative research and childhood research and is
part of the TelLis project (134825) funded by the Academy of Finland, in which children’s welfare
is studied as narrated by the children themselves. 

The research question is: What is children’s narrative knowing like? The study is not so much
targeted at what the children narrate, but how they narrate and make the world meaningful to
themselves through narration. The place in which the study was carried out was the home of the
author and her children. Other children visiting their home also contributed to knowledge
formation. This setup is a source of both richness and challenge in this work, and necessitates
consideration of ethical and methodological issues. 

The research material was gathered over a period of nearly ten years, but mostly in the years
2002–2005. A total of 21 children of different ages (0 to 15 years) contributed to knowledge
construction, some of them at many ages. In most of the material the children are 1 to 8 years old.
The material includes stories written of children’s play, their drawings, stories narrated or written
by them, dialogic episodes, video material, photographs and a research diary. Stratification and
construction between an adult and children is typical of the material. After thematisation, core
material was selected for closer examination. It was subjected to the method of dialogic re-reading
and re-narration. 

In their forms of narrative knowing, children sometimes occupy areas that are hard to identify
for adults. One of the most familiar forms is imaginary play, which is discussed in this study in
parallel with the child’s other doings, activities, speech and thinking. Children’s narration should
be examined as a part of human relationships, narrative practices and concrete environment. Issues
typical of the child’s narrative knowing include the intertwining of many ingredients with the
child’s own experiences, imagination, future orientation, embodiment and aesthetics. Children
narrate close to their own experiences and, so to speak, live in their own knowledge. Through
narration, children add to their awareness of others, the world and themselves in the world. 

Keywords: child, childhood research, embodiment, home, narrative knowing, narrative
research, narrativity, play
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Tiivistelmä

Lasten kertomista on tutkittu hyvin vähän siitä näkökulmasta, mitä kertominen merkitsee lapsil-
le. Tutkimuksessa tarkastellaan kotona kerätyn aineiston pohjalta, miten kertominen toimii lap-
silla maailman ja itsensä ymmärtämisen välineenä. Työ sijoittuu kerronnallisen tutkimuksen ja
lapsuudentutkimuksen alueille ja on osa Suomen Akatemian rahoittamaa TelLis-hanketta
(134825), jossa tutkitaan lasten hyvinvointia heidän itsensä kertomana. 

Tutkimuksessa kysytään: Millaista on lasten kerronnallinen tietäminen? Tarkastelun kohtee-
na ei ole niinkään se mitä lapset kertovat, vaan ennemmin miten he kertovat ja kertomalla merki-
tyksellistävät maailmaa itselleen. Tutkimuksen tekemisen paikkana on tutkijan ja tutkimuksessa
mukana olevien lasten koti. Tiedon muodostumiseen osallistuu myös kodissa vierailevia lapsia.
Asetelma on tutkimuksen rikkaus ja haaste ja pakottaa pohtimaan eettisiä ja metodologisia kysy-
myksiä. 

Aineisto on koottu lähes kymmenen vuoden aikana, pääasiassa kuitenkin vuosina
2002–2005. Yhteensä 21 eri-ikäistä (0–15-vuotiasta) lasta osallistuu tiedon rakentumiseen, osa
monenikäisenä. Suurimmassa osassa aineistoa lapset ovat 1–8-vuotiaita. Aineistossa on leikeis-
tä kirjoitettuja tarinoita, lasten piirustuksia, lasten kertomia tai kirjoittamia tarinoita, keskuste-
luepisodeja, videoaineistoa, valokuvia ja tutkimuspäiväkirja. Aineistolle on ominaista kerroksel-
lisuus ja rakentuminen aikuisen ja lasten kesken. Teemoittelun jälkeen laajasta aineistosta valit-
tiin ydinaineisto tarkemmin tarkasteltavaksi. Siihen sovellettiin dialogista uudelleenluennan ja
-kerronnan menetelmää. 

Lapset liikkuvat kerronnallisessa tietämisessään aikuiselle joskus vaikeasti tunnistettavissa
muodoissa. Yksi tutuimmista kuitenkin on mielikuvitusleikki, jota tässä tutkimuksessa tarkastel-
laan lapsen muun tekemisen, toiminnan, puheen ja ajattelun kanssa rinnakkain. Lasten kertomis-
ta pitää tarkastella osana ihmissuhteita, kerronnallisia käytänteitä ja konkreettista ympäristöä.
Lasten kerronnalliselle tietämiselle on tunnusomaista monien ainesten kietoutuminen omiin
kokemuksiin, kuvittelu, tulevaisuuteen suuntautuminen, ruumiillisuus ja esteettisyys. Lapsi ker-
too läheltä kokemustaan ja ikään kuin asuu omassa tiedossaan. Kertoessaan lapsi tulee tietoisem-
maksi toisista, maailmasta ja itsestään maailmassa. 

Asiasanat: kerronnallinen tietäminen, kerronnallinen tutkimus, kerronnallisuus, koti,
lapsi, lapsuudentutkimus, leikki, ruumiillisuus





 

– Äiti. Mitä sää teet? 

– Teen semmosta kirjaa lapsista. Siitä että lapset tietää itsestä ja omasta 

elämästä asioita joita ei tiedä kukaan muu. Aikuinen ei tiedä samoja asioita 

mitä lapsi. 

– Äiti. 

– Niin? 

– On ne joskus tienny. 

– Niin, onhan ne joskus ollu lapsia. Kun teitä katsoo, niin tuntuu joskus että 

muistaa. 
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Kiitokset 

– Et voi kyllä sanoa että oot tämän yksin tehny! totesi yksi lapsistani 

tutkimuksestani. En voi, enkä edes yritä. 

Tutkimukseni aloittamiseen sain sysäyksen professori Leena Syrjälältä. 

Hänestä tuli myös väitöskirjatyöni ohjaaja. Sainkin herkästi asioista innostuvan, 

kannustavan ja rohkaisevan ohjaajan. Olen oppinut tuntemaan hänet myös 

sydämellisenä ja herkkävaistoisena ihmisenä. Alusta alkaen hän piti kotiin ja 

lapsiin liittyvää tutkimustani tärkeänä ja tekemisen arvoisena. Hän myös rohkaisi 

minua alusta asti kirjoittamaan ja tekemään tutkimusta itselleni luontaisella 

tavalla. Tutkijana ja kirjoittajana sain kokeilla ja kuljeskella, mutta Leena osasi 

myös ohjata minua lempeästi takaisin tieteen pariin vaelluksiltani. Kiitos Leena 

kaikesta. 

Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekuntaa kiitän saamastani tuesta 

työn eri vaiheissa. Tiedekunnan kautta olen saanut paitsi taloudellista tukea 

tutkimukseni tekemiseen, myös mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuksen ja 

luokanopettajakoulutuksen opetustehtäviin. Olen saanut tutustua opiskelijoihin ja 

oppia itse uutta. Tärkeää on ollut myös mahdollisuus kehittyä kirjoittajana. 

Erityisen kiitoksen haluan osoittaa professori Riitta-Liisa Korkeamäelle. Hänen 

neuvonsa laajan ja monimuotoisen aineiston kanssa kamppaillessani oli: – Kuule, 

ala vain kertomaan. Sitten mieti miten kertomisessa näkyy aineisto. Kirjoitin 

neuvon lapulle ja laitoin lapun huoneeni seinälle. Noudatin sitä ja se osoittautui 

hyväksi neuvoksi. Kiitos monista lämpimistä rohkaisuista kaikissa työni 

vaiheissa. 

Vaikka itse luulin, että työ voisi olla kutakuinkin valmis, molemmat 

esitarkastajani saivat minut huomaamaan, ettei se suinkaan vielä ollut. Dosentti 

Liisa Karlssonin tarkat huomiot auttoivat vielä terävöittämään oleellista. Hyvin 

arvokas oli neuvo, ettei minun pidä erottautua leikin tutkimuksen ulkopuolelle, 

vaan rohkeasti ilmoittaa, että tutkin leikkiä. Professori Matti Hyvärisen kanssa 

tutkimuksestani ja lasten kertomisesta käymämme keskustelu oli minulle tärkeä ja 

auttoi minua nostamaan ja vahvistamaan vielä tuloksiin oleellisia asioita. 

Erityisesti kerronnallisesta ympäristöstä rohkenin kirjoittaa hänen ansiostaan. 

Teille molemmille suuret kiitokset ajan antamisesta työlleni ja saamistani hyvistä 

neuvoista. 

Vastaväittäjäkseni on lupautunut professori Pauline von Bonsdorff. Olen siitä 

erityisen iloinen, sillä hänen kirjoituksensa – etenkin Merleau-Pontyn ajatteluun 
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johdattavat – ovat olleet itselleni tärkeitä. Kiitän Pauline von Bonsdorffia jo 

etukäteen väitöskirjaani paneutumisesta. 

Elävä kertomus -tutkimusryhmä on ollut minulle tärkeä tutkimuksen 

tekemisen ympäristö. Kun tulin ensimmäisiä kertoja ryhmän tapaamisiin, 

kuuntelin ja ihmettelin. Ryhmässä sai vain kuunnella ja ihmetellä. Myöhemmin 

ryhmäläiset ovat kuunnelleet ja ihmetelleet, lukeneet ja kyseenalaistaneet usein 

keskeneräisiä kehitelmiäni. Ryhmä on myös tukenut ja kannustanut. Professori 

Eila Estolaa kiitän hänen osoittamastaan mielenkiinnosta työtäni kohtaan ja 

lukuisista hyvistä neuvoista. Emeritusprofessori Leena Hyvöselle olen kiitollinen 

palautteesta, josta sain uskallusta lausua ääneen ajatuksiani taiteen tapaisuudesta 

lähestymistavassani. Anna-Maija Puroila on ollut minulle tärkeä tuki ja kuin 

toinen ohjaaja. Taitavasti hän on osannut jäsentää välillä harhailevaa ja 

sivupoluille pyrkivää kirjoittamistani. Kiitos ajan antamisesta työlleni ja monista 

yhteisistä hetkistä. Kiitos myös toimimisesta työni opponoijana yhdessä Maija 

Lanaksen kanssa ennen esitarkastusta. Maija Lanaksen raikkaat kommentit 

työstäni olivat – hänen omaa sanontaansa käyttäen – ravintoa. Kiitos terävistä ja 

oivaltavista huomioistasi. Minna Uitto on lukuisia kertoja lukenut työstäni isoja 

kokonaisuuksia tai jotakin yksityiskohtaa ja pysähtynyt kanssani niistä 

keskustelemaan. Kiitos Minna pyyteettömästä avustasi ja lukuisista kanssasi 

käydyistä keskusteluista. Susanna Kinnunen, Virpi Louhela, Saara-Leena 

Kaunisto ja Tiina Törmä – olen iloinen, että olen saanut jakaa kanssanne näiden 

vuosien aikana tutkijan työhön, mutta myös muuhun elämään kuuluvia asioita. 

Pauliina Rautio ja Taina Kyrönlampi, teille kiitos hyvistä huomioistanne työni 

loppuvaiheessa. 

Vakan käytävä ja vakan kahvihuone ovat käsitteitä. Vakan kahvihuoneessa 

olemme keskustelleet liian rohkeista oravista, siitä, pitäisikö liljoille antaa vielä 

jatkoaikaa osoittaa mihin ne pystyvät, voiko yliopistolla yöpyä, yhtä lailla kuin 

kertomuksen käsitteestä ja analyysin kiemuroista. Tätä työyhteisöä ja sen henkeä 

en unohda. Kiitos teille kaikille. 

Olen saanut taloudellista tukea tutkimukseeni Pohjois-Pohjanmaan 

Kulttuurirahastolta, Oulun yliopistolta ja Suomen Akatemialta. Kiitän kaikkia 

tutkimustani rahoittaneita tahoja.  

Maija Hintikan idea satujen kirjoittamisesta omien lasten leikeistä oli minulle 

merkittävä. Maija näki leikin kertomuksellisuuden ja nerokkaasti sovelsi sitä 

kirjoittamissaan Juuso ja Jalmari -saduissa. Mukana oleminen Playin’ Story -

hankkeen pilottivaiheessa oli minulle tärkeä ponnahduslauta. Kiitos sinulle, 

Maija. 
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Sirkka Vänttilää haluan kiittää työni kielentarkastuksesta. Kiitos myös – niin 

tutkimuksen kieleen kuin aiheeseenkin – liittyvistä yhteisistä keskusteluista. 

Paneutumisesi työhöni ja ammattitaitosi tekivät minuun vaikutuksen. Katja 

Kaksosta kiitän lämpimästi käytännön avusta työni viimeistelyssä. 

Työn muokkautumiseen ovat vaikuttaneet myös monet äidit ja isät, joiden 

kanssa olen keskustellut lapsista. Maija Klaavoa, Kristiina ja Samuli Välimäkeä ja 

Jaana Myllylää kiitän äidin ja isän näkökulmaisesta lukupalautteesta. Oma isäni ja 

äitini ja te omat sisarukseni perheinenne, teidän tukenne olen aistinut. Isä ja äiti, 

te olette aina olleet kiinnostuneita elämästäni, ja olette myös osanneet olla 

taitavalla tavalla mukana sen eri vaiheissa. Kiitos teille. 

Kaikki te lapset, jotka näiden vuosien aikana olette käyneet meillä 

leikkimässä ja touhuamassa, teiltä olen oppinut tärkeitä asioita. Toivon että 

edelleen osaatte kulkeutua meille. Vanhempianne haluan kiittää myötämielisestä 

suhtautumisesta tutkimukseeni. 

Omat lapset, te olette merkittävästi mukana tämän tutkimuksen tiedossa. 

Olette leikkineet, kertoneet, piirtäneet ja askaroineet ja eläneet omaa elämäänne. 

Teiltä vanhemmilta lapsiltani olen saanut palautetta ja monenlaista käytännön 

apua esityksiä tehdessäni, aineistoa järjestäessäni ja milloin mitäkin kuvaa 

etsiessäni. Suhtaudun syvällä kunnioituksella rikkaaseen aineistoon, enkä missään 

tapauksessa ajattele, että omistaisin sen. Toivon että olen osannut tehdä oikeita ja 

kestäviä ratkaisuja siitä kirjoittaessani. Olette kaikki erilaisia ja minussa on teitä 

jokaista varten oma, erityinen paikka. Iloisena olen saanut muokkailla itseeni 

aivan uusia lisäpaikkoja, kun olette löytäneet rinnallenne elämänkumppaneita. Ja 

aivan oma paikkansa siellä on myös ensimmäisellä lapsenlapsellamme. Olette 

lahjoja. Kiitos, että olette olemassa.  

Asko, sinä olet nähnyt tutkimukseni tekemisen kaikki puolet ja tunnet minut 

parhaiten. Olet ollutkin tärkein peili ratkaisuilleni. Hyväksyntäsi ja rohkaisusi ja 

se, että ymmärrät ja rakastat, merkitsee minulle paljon. Kiitos yhteisestä, rikkaasta 

elämästä kanssasi.  

 

Haukiputaalla 21.10.2012, kahden lapsemme syntymäpäivänä  Elina Viljamaa 
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Lapsi näkee unia, joita minäkin haluaisin katsella 

Omaan lapsuuteeni on mahtunut paljon leikkimistä. Vietimme kesät Hämeessä 

mökkikylässä, isoäitini syntymäkodin välittömässä läheisyydessä. Meitä 

serkuksia oli paljon ja luonto tarjoutui leikkiemme kannattelijaksi. Tätä 

kirjoittaessani tunnen vahvan ruohon tuoksun. Muistan itseni laudoista kyhätyssä 

hevosen aitauksessa kontallaan ja uimassa muiden ”hölmöläisten” kanssa lähes 

itseni korkuisessa sananjalkajärvessä. Mummun galleriasta löysimme aina jotain 

mielenkiintoista päälle pantavaa. Serkkujen mökin terassi ja maakellarin katto 

toimivat näyttämöinä esityksillemme. Pieneen kenkälaatikkoon keräsin aarteita ja 

salaisuuksia: kiviä, hevosen karvoista pyöritetyn pallon ja pellosta löydetyn 

eläimen leukaluun. Iso kivi oli tärkeä leikkipaikka. Vieläkin tiedän, mistä 

kohdasta kiinni ottamalla sain itseni vedettyä sen päälle. 

Leikki on säilynyt omassa elämässäni pitkään, jopa niin pitkään, että 

vaistosin vieraiden huvittuneisuuden, kun vielä isona leikin hevosta. Itse tavoitan 

leikeistä hevosena olemisen tunteen ja kokemuksen hevosen liikkeistä; ravasin, 

laukkasin ja pukittelin, hirnuin joka solullani hevosena, olin hevonen. Hevosen 

maailmassa olemisen ja liikkeiden tutkimista jatkoin pitkään aikuisten katseilta 

piilossa tehtaan joutomailla, jonne muiden asiasta innostuneiden kanssa 

rakensimme esteradat ja kouluratsastuskentät. Välillä ratsastimme rosvoja 

pakoon. 

12-vuotiaana luin Virginia Axlinen (1975) kirjan Dibs etsii itseään. Kirja on 

terapiakertomus autistisesta pojasta. Kiinnostuin lukemaan muitakin vastaavia 

kirjoja ja ne kiehtoivat minua. Maailma ei siis olekaan kaikille sellainen kuin se 

on minulle. Yksi maailma voi pitää sisällään monia erilaisia maailmoja. 

Ystäväni kanssa perustimme kotiini kerhon. Kerho kokoontui perjantaisin, ja 

kiersimme keräämässä sinne lähitalojen itseämme pienempiä lapsia. Kerhossa 

leikittiin paljon. Aikuisena opiskelin luokanopettajaksi. Ensimmäinen työpaikkani 

oli kuitenkin erityisopetuksen tehtävissä. Työmatkalla kuljin päivittäin suuren 

puutarhan ohi ja ajattelin, että puutarhurin työ voisi olla mukavaa: kasvit ainakin 

pysyvät siinä mihin ne istuttaisin, toisin kuin vilkkaat ja nuoren opettajansa 

haastavat lapset ja nuoret. Sain mahdollisuuden opiskella erityisopettajaksi. 

Erityispedagogiikan opinnot ja erilaiset erityisopetuksen tehtävät jälleen 

muistuttivat minua maailman moninaisuudesta. 

Tärkein opettajani ja elämäntehtäväni on kuitenkin ollut oma perhe: puoliso 

ja jokainen perheeseemme syntynyt lapsi. Kotiäitivuosina olen saanut asua lasten 

läheisyydessä. Lasten oleminen ja eläminen on ollut tutun tuntuista. Olen saanut 
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aloittaa monta kertaa uuden elämän ihmettelyn, pienen lapsen maailmassa 

olemisen seuraamisen läheltä. Lasta katsoessani olen tuntenut välillä myös kipeän 

etäisyyden. 

Jokainen perheeseemme syntynyt lapsi on auttanut minua, kulloinkin eri-

ikäistä aikuista, säilyttämään yhteyttä lapsena olemiseen. Timo Pusan runon 

Vastasyntynyt luin ensimmäisen kerran sairaalassa, kun kymmenes lapseni oli 

juuri syntynyt. Tutkimusidea oli jo syntynyt ja vähän kasvanutkin mielessäni. 

Minulle runon ydin oli siinä, että haluan katsella ”unia”, joita lapsetkin katselevat 

vaikka en voi niitä samalla tavalla ymmärtää kuin he. Lapsilla on oma 

kokemusmaailmansa ja minulla omani. Vaikka vastasyntyneeni on jo ”potkaissut 

lähdön merkiksi” oman elämänsä alussa, kuljemme hetken aikaa myös rinnakkain 

ja peräkkäin, toisiamme tarviten. 

 

Aamu maidonhiljainen 

kuin yöllä 

väsynyt sade, makaa pehmeällä matolla. 

Lapsi nukkuu kopassaan, 

puristaa rättiä, huokaa, 

hymähtää ja inahtaa unikielellä, 

jota en enää ymmärrä, 

potkaisee lähdön merkiksi, 

nukahtaa taas, 

näkee unia, joita minäkin haluaisin katsella. (Pusa 1980: 88). 



 

Tausta 
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1 Johdanto 

Jokaisella lapsella on omat unensa, unelmansa ja salaisuutensa. Toisinaan lapset 

myös kertovat niistä. Kotona, jossa tämä tutkimus on tehty, pääsen äitinä usein 

kuulijaksi ja katselijaksi isän, muiden sisarusten ja kavereiden kanssa. Kerrottua 

ei ole tarkoitettu kerrottavaksi eteenpäin eikä salaisuutta rikottavaksi. Aikuisena 

näen lapsen kerronnasta myös sellaista, mikä lapselle on vasta aavistus. Keskellä 

kaikkea tätä teen tutkimusta lasten tietämisen tavasta ja pohdin, miten sitä voi 

tehdä eettisesti ja metodologisesti kestävällä tavalla. Tutkimuksessani kysyn: 

Millaista on lasten kerronnallinen tietäminen? Kysymys sisältää myös sen, 

millaista on tutkimusta tekevänä äitinä tietää lapsista kertomalla heistä ja heidän 

kanssaan.  

Kiinnostukseni lasten kertomiseen on muuttunut tutkimukseksi vähitellen. 

Tutkimus on tuonut kysymyksiä siihen, mikä aikaisemmin oli luontevaa lasten 

kanssa olemista. Se mikä aikaisemmin oli luontevaa lasten kanssa olemista, on 

taas antanut näköalaa tutkimuksen tekemiseen. Liikun näiden maailmojen välillä 

molemmista ammentaen ja myös kysyen, mikä lapsiin liittyvää tutkimuksen 

tekemistä ja lasten kanssa olemista ilman tutkimusta erottaa ja yhdistää, 

tarvitsevatko ne omat metodinsa ja etiikkansa ja missä määrin ne voivat 

hyödyntää toisiaan. Vuoden 2011 elokuusta alkaen olen tehnyt tutkimustani 

TelLis-tutkimushankkeessa,1 jossa kiinnostuksen kohteena on lasten hyvinvointi 

heidän itsensä kertomana. 

Tutkimukseni on kerronnallinen eli narratiivinen tutkimus, jossa on myös 

vaikutteita etnografisesta tutkimuksesta. Ontologisena ja epistemologisena 

lähtökohtana on käsitys ihmisestä kertovana ja kertomisen kautta tietävänä (ks. 

Bruner 1985, 1986, 1996). Kerronnan ruumiillisuutta ja omaa lähestymistapaani 

kuvaamaan hyödynnän Merleau-Pontyn (2000, 2010) kirjoituksia. Kehitän 

tutkimuksen aikana kerronnallista lähestymistapaa, jossa lasten ja aikuisen 

tietäminen voivat täydentää toisiaan. 

Lasten kertomiseen liittyvän tutkimuksen näkökulma on liittynyt kertomisen 

taitojen kehittymiseen tai kertomiseen terapeuttisena välineenä (Puroila, Estola & 

Syrjälä 2012a: 193, Engel 2006: 207–209). Uuden lapsuudentutkimuksen myötä 

on virinnyt kiinnostus lasten omiin kokemuksiin ja tapoihin ymmärtää ja rakentaa 

                                                        
1 TelLis (134825) on osa Suomen Akatemian rahoittamaa lasten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää 
SKIDI-KIDS-tutkimusohjelmaa (http://www.aka.fi/skidi-kids). Ks. http://tellisoulu.wordpress.com ja 
http://blogs.helsinki.fi/kasvatuspsykologia/tutkimushankkeet/lapset-kertovat-hyvinvoinnistaan-kuka-
kuuntelee-tellis.  
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aktiivisesti paitsi omaa, myös muiden elämää (esim. Alanen 2009, Kallio 2006, 

Clark & Moss 2001, Christensen & James 2008, James, Jenks & Prout 2004). 

Koska kertomukset ja tarinat kantavat aina mukanaan kertojansa kokemuksia ja 

perspektiiviä, ne tarjoavat yhden ikkunan lasten olemiseen ja ajatteluun (Karlsson 

2000, Riihelä 2000, Karimäki 2004, Nelson 2003, Engel 2006). Tutkimuksessani 

en niinkään ole kiinnostunut kerrotun sisällöstä, vaan kertomiseen liittyvästä 

tietämisestä, jonka avulla lapsi, niin kuin aikuinenkin, ymmärtää itseään ja 

maailmaa ympärillään (vrt. Bruner 1986). Kertomiseen liittyvää ruumiillisuutta 

kuvaan Merleau-Pontyn (2000, 2002, 2010) ajattelun avulla. 

Tutkimuksessa on mukana omia lapsiani ja lasten leikkikavereita. Mukana 

oleminen voi vaihdella intensiteetiltään niin, että jotkut lapset ovat aineistossa 

mukana useissa eri episodeissa ja jotkut vain ”käväisevät”. Osa lapsista vaikuttaa 

merkittävällä tavalla tutkimuksessa rakentuvaan tietoon, osa vähemmän. Kaiken 

kaikkiaan aineistossani on mainintoja 21 lapsesta 0–15-vuotiaana. Suurimmassa 

osassa aineistokatkelmia mukana olevat lapset ovat kuitenkin alle kouluikäisiä tai 

juuri koulunsa aloittaneita. Aineisto on rakentunut lähes kymmenen vuoden 

kuluessa, joten samat lapset ovat mukana monenikäisinä. Eniten aineistoa kertyi 

vuosien 2002–2005 aikana. 

Laaja aineisto on monipuolinen ja käsittää leikeistä kirjoitettuja tarinoita, 

lasten kirjoittamia ja kertomia juttuja, lasten keskinäisiä tai lasten ja minun välisiä 

keskusteluepisodeja, piirustuksia, valokuvia, videoita, äänityksiä sekä oman 

tutkimuspäiväkirjani. Analyysin ja tulkinnan tavaksi muotoutuu 

kokonaisvaltainen, kerronnalliseen tietämiseen luottava lähestymistapa, jonka 

nimeän dialogiseksi uudelleenluennaksi ja -kerronnaksi. Sillä kurkotan aikuisen 

ja lasten välissä olevaan maisemaan, jossa aikuisten ja lasten kerronta soljuu 

toisiaan tönien, toisiinsa törmäten, rinnakkain, lomittuen, yhdistyen ja 

erottautuen. 

Valitsen laajasta aineistostani osan uudelleen kerrottavaksi. Tätä aineistoa 

kutsun ydinaineistoksi. Koko muu aineisto asettuu ydinaineiston taustalle 

tukemaan ja värittämään sitä. Kutsun tätä osaa aineistostani varjoaineistoksi. 

Ydinaineistoa uudelleen kertoen syntyy kolme tarinaa: Tyttö ja pölkky, 

Peikkometsä ja Käpäläkäävät ja puro. Jokainen niistä omalla erilaisella tavallaan 

etsiytyy kohti tutkimuskysymystä. 

Lasten kerrontaa tutkimalla, omaa tapaani siihen sopivaksi taivuttelemalla, 

mutta myös omaan aikuisen ja äidin tietämisen tapaani luottamalla ja sitä 

vahvistamalla sukeutuu tähän tutkimukseen sopiva lähestymistapa. Tulokset ovat 

luettavissa koko tekstistä, eivät erillisestä tulosluvusta. Tutkimus tuo merkittävää 
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uutta tietoa siitä, miten lapsi ajattelee ja tietää. Se avaa myös ikkunaa vähän 

tutkittuun, mutta lapsille merkitykselliseen elämismaailmaan, kotiin. Saatu tieto ei 

kuitenkaan rajoitu kodin kontekstiin, vaan on sovellettavissa kaikkialle sinne, 

missä lapset ja aikuiset jakavat yhteistä arkeaan. 

Tutkimuksessani on poikkeuksellisella tavalla mahdollisuus tarkastella lapsiin 

liittyvän tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Tutkimuksen tekeminen äitinä tekee 

mahdottomaksi ajatella kysymyksiä ulkoisina velvoitteina, proseduraalisena 

etiikkana, ja pakottaa näkemään etiikan ja moraalin ihmissuhteissa tapahtuvina 

pieninä yksityiskohtaisina tekoina, relationaalisena etiikkana (vrt. Syrjälä, Estola, 

Uitto & Kaunisto 2006). 

Tutkimukseni rakenne poikkeaa hivenen tavanomaisesta. Teoreettiset 

taustasitoumukset (luku 2) löytyvät tutulta paikaltaan tutkimuksen Tausta-osasta. 

Samasta osasta löytyvät myös keskeiset lapsiin ja lapsuuteen, äitiin tutkijana ja 

kotiin tutkimuksen tekemisen paikkana liittyvät taustoitukset (luku 3). 

Seuraavaksi (luku 4) luon katsauksia aineistoni analyyttisiin lähestymisiin ja 

kuvaan prosessia, jonka tuloksena päädyn muutamien aineistoesimerkkien 

dialogiseen uudelleenluentaan ja -kerrontaan. Lapsen kerronnan muodoista 

kirjoitan erikseen. Pohdin myös aineistoni ja analyysini olemusta. Tarinat-osassa 

kirjoita ydinaineiston pohjalta kolme tarinaa. Niistä voi lukea paitsi tutkimuksen 

tekemisen tavan, myös vastauksia siihen, millaista on lapsen kerronnallinen 

tietäminen. Tarinat eivät ole tutkimuksen lukuja, joten niitä ei ole myöskään 

numeroitu. Tulema-osassa (luku 5) kiteytän keskeiset tulokset, pohdin 

tutkimukseni eettisiä ja metodologisia kysymyksiä ja osallistun 

lapsuudentutkimuksen keskusteluun laajentamalla sanaparia lasten kanssa. 

Pohdin vielä oman tutkimukseni luotettavuutta sen omista taustasitoumuksista 

käsin. Lopuksi suuntaan tulevaan kirjoittamalla tutkimukseni tarjoaman tiedon 

sovellusmahdollisuuksista ja jatkotutkimusideoista. Lapsi näkee unia joita 

minäkin haluaisin katsella on tutkimuksen prologi ja Elävä kivi sen epilogi. 
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2 Kerronnallisuus tutkimuksessa 

Siellä missä kaksi tai useita ihmisiä on koolla, alkaa pian jonkinlainen juttelu ja 

ajatustenvaihto. Kerrotaan kuulumisia sekä pohditaan ajankohtaisia asioita, 

maailmanmenoa ja omaa elämää. Kuunnellaan, kysellään, otetaan kantaa, 

ihmetellään, epäillään, epäröidään, väitellään tai ehkä vain kannatellaan toisen 

puhumista ynähtelemällä myötämielisesti. Tällainen keskustelu on Ochsin ja 

Cappsin (2001) mukaan perustava ja pohjimmainen, ensimmäinen tarinan genre, 

johon kaikki muut tarinan muodot pohjaavat. Prosessin aikana, kutsutaan sitä 

sitten keskusteluksi tai joksikin muuksi, ihmiset tulevat yhdessä kertoneeksi ja 

tietäneeksi jotakin sellaista, mitä kukaan heistä ei olisi voinut kertoa eikä tietää 

yksin. Kertominen ja tietäminen liittyvät Brunerin (1986, 1996) mukaan toisiinsa 

niin tiiviisti, että hän esittää kertomisen olevan ihmiselle ominainen tietämisen 

tapa. 

Kertominen ja siihen liittyvä tietäminen ovat tutkimukseni ydintä. 

Kiinnostavaa on, miten sekä Ochsin ja Cappsin että Brunerin ajatukset koskevat 

lapsia etenkin silloin, kun sanoja on vasta vähän tai ei ollenkaan. Ymmärrän myös 

tutkimukseni tiedon muotoutuvan keskustelua muistuttavassa prosessissa, jossa 

itsekin kerron ja kuuntelen, kyselen, otan välillä kantaa ja väittelen, ihmettelen, 

epäilen ja epäröin tai ynähtelen ja nyökyttelen. En muodosta tietoa yksin ja 

muista erillään, vaan se kerrostuu elävässä keskustelun kaltaisessa 

kerronnallisessa prosessissa lasten, tutkimuskirjallisuuden, tutkijoiden ja monien 

muiden kanssa. Niin lasten kuin omalta osaltani kerrottu on samanaikaisesti sekä 

syvän henkilökohtaista että myös monin tavoin yhteydessä ympäröivään 

kulttuuriin; ennen kaikkea toisiin ihmisiin, mutta myös laajempiin kulttuurisiin ja 

yhteiskunnallisiin kertomuksiin (vrt. Bruner 1996). 

Kerronnallisuus tai narratiivisuus (joita käytän synonyymisesti) on 

tutkimuksessani läsnä usealla eri tavalla.2 Ensinnäkin tutkimukseni ontologisena 

ja epistemologisena lähtökohtana on kerronnallinen tiedonkäsitys. Ihminen 

ymmärtää ja tietää kertomisen ja kertomusten avulla. Toiseksi juuri tämä 

kertomiseen liittyvä tietäminen on tutkimuksellisen mielenkiintoni kohteena. 

Tutkin lasten kerronnallista tietämistä itsekin lasten maailmaa kertomalla. Kolmas 

tapa, jolla kerronnallisuus tutkimuksessani näkyy, liittyy aineistoon. Suurimmaksi 

osaksi tutkimukseni aineisto käsittää kaikkea sellaista, missä ymmärrän 

                                                        
2 Heikkisen (2002a: 16–23, 2002b: 186–194) mukaan narratiivisuuden käsitettä käytetään ainakin 
neljällä tavalla tieteellisessä keskustelussa. Sillä voidaan viitata tiedonprosessiin (tietämisen tapaan ja 
luonteeseen), tutkimusaineiston luonteeseen, aineiston analyysitapoihin ja käytännön merkitykseen.  
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kerronnallisen tietämisen toteutuvan lasten tekemisissä tai jossa itse eri tavoin 

pohdin lasten olemisen kerronnallisuutta. Ja vielä neljänneksi: tutkimuksessani 

päädyn joidenkin kerronnallisten episodien tarkempaan uudelleenluentaan ja -

kerrontaan. Uudelleenkerronnan tuloksena syntyy kolme tarinaa. Koko 

väitöskirjaakin voi ajatella tutkimusprosessista kerrottuna tarinana. 

2.1 Keskeiset käsitteet 

On kiehtovaa, että tietäminen on läsnä jo sanan kertomus (narratiivi) 

etymologiassa. Sanan edeltäjänä voidaan ajatella kreikan kielen sanaa diegesis, 

jolla tarkoitettiin tapahtumien ja faktojen tiivistelmää tai yhteenvetoa. Sillä voitiin 

tarkoittaa myös puheen osaa. Myöhemmin kreikan diegesis kääntyi latinan 

kielessä narratioksi, joka tarkoitti kertomista, liittämistä, selittämistä ja 

paljastamista. (Tolska 2002: 21–22). Latinan narrare, kertoa, taas tulee 

sanajuuresta gná-, joka tarkoittaa tietoa. Narrare on siis konkreettisesti tiedon 

jakamista, raportointia ja vieläpä vanhan viisauden jakamista, kertojan kerrontaa. 

Kreikan kielessä on kaksi sanataiteeseen liittyvää sanaa, epos ja logos. Epos 

tarkoittaa konkreettista, äännettyä sanaa. Logos puolestaan viittaa abstraktimpaan 

ajatukseen, lauseeseen, puheeseen tai jopa kertomukseen. Logos liittyy 

mielenkiintoisella tavalla kertomiseen. Historiankirjoittajia edeltävistä 

prosaisteista käytettiin nimitystä logografit eli tarinoiden muistiinkirjoittajat. 

Tällainen oli esimerkiksi Herodotos, joka ”kertoi kerrottua”. (Viljamaa 2012). 

Logos-sanan laajempi merkitys, tieto, viittaa sellaiseen tietoon, jossa jotkin 

asiat on koottu yhteen, vaikkapa yhteen sanaan (Varto 2007: 62). Kerrotun 

kertominen ja yhteen kerääntyminen ovat lähelle tämän tutkimuksen tekemisen 

tapaa, jossa kerron uudelleen lasten ja itseni kertomaa. Tieto kerrostuu kerrotussa. 

Käsitteiden kertomus ja tarina käyttämisessä on kirjavuutta niin arki- kuin 

tutkimuskielessäkin. Ne voidaan erottaa toisistaan tai niitä voidaan käyttää lähes 

synonyymisesti. Eri tutkijat voivat myös käyttää niitä keskenään lähes 

päinvastaisessa merkityksessä. Tarinalla tarkoitetaan kirjallisuudentutkimuksessa 

yleensä tapahtumakulkuja, jotka kertova teksti tai kertomus välittää lukijalle 

(Abbot 2002: 12–14). Lasten kertomista tutkinut Engel (1995, 2006) puolestaan 

kirjoittaa, että tarina (story) on ”tarkoituksellisesti kerrottu ja rajattu kokonaisuus 

jolla on tietty tarkoitus, järjestys ja muoto. Usein sillä on myös nimi (kuten Liisa 

ihmemaassa). Kertomus (narrative) puolestaan on kokemusten tai tapahtumien 

kuvaus, joka on ajallisesti järjestetty ja joka välittää jonkin merkityksen. 

Kertomus voi olla kuviteltu tai perustua todellisiin tapahtumiin. Mutta toisin kuin 



25 

tarina, joka kerrotaan tarkoituksellisesti, kertomus voidaan upottaa keskusteluun 

tai toimintaan eivätkä kertojat välttämättä ajattele sitä tarinana.” (Engel 1995: 19). 

Näin ajatellen tarina on aina kertomus, mutta kertomuksella ei ole aina Engelin 

tarkoittamaa tarinan muotoa. 

Engelin (1995, 2006) kirjoitukset ovat tärkeitä keskustelukumppaneitani, 

mutta eivät ainoita. Koska kertomus ja tarina määritellään käyttämässäni 

kirjallisuudessa toisistaan poikkeavilla tavoilla ja joudun vielä lisäksi 

ratkaisemaan kääntämisen 3  mukanaan tuomat ongelmat, tutkimukseeni jää 

sanojen käytön moninaisuutta. Työssäni eron tekeminen tarinan ja kertomuksen 

käsitteiden välille ei kuitenkaan ole keskeistä, koska mielenkiintoni, kuten 

seuraavaksi kuvaan, on niiden molempien sisältämässä kerronnallisessa 

prosessissa. 

Kertomisen muotoa ja prosessia ei oikeasti voida erottaa toisistaan, mutta 

eron tekeminen niiden välillä auttaa ajattelemaan kerronnallista prosessia 

itsessään tärkeänä (Gubrium & Holstein 2008: 241). Brunerin narratiivikäsitystä 

tutkinut Tolska (2002: 22–23) näkeekin Brunerin tarkoittavan narratiivilla sekä 

kerronnallista ajattelua eli tarinan rakentumisen prosessia kognitiivisena 

tapahtumana että myös kerronnallisen ajattelun tuotteita, tarinoita joita ihmiset 

kertovat kokemuksistaan. 4  Oma mielenkiintoni on juuri kerronnallisessa 

aktiviteetissa (narrativity activity) ja kerronnallisuudessa (narrativity) niin lasten 

olemiseen kuin tutkimuksen tekemisen tapaankin liittyen (ks. Hyvärinen 2006: 

16–17, Ochs & Capps 2001: 15). Itseäni kiinnostaa tuon aktiviteetin merkitys 

tietämisen prosessissa (Bruner 1985, 1986, 1996).  

Kerronnallisen tutkimuksen alkujuuret löytyvät kirjallisuuden tutkimuksesta, 

jonka kiinnostus on ollut siinä, miten kertomus ilmenee puhutuissa ja 

kirjoitetuissa tarinoissa (Tolska 2002: 23, Spector-Mersel 2010: 204–208). 

Tolskan (2002: 23–27) mukaan Bruner tuo käsitteen psykologian tutkimuksen 

piiriin kiinnostumalla tavasta, jolla ihmiset kerronnallisen ajattelun ja muotojen 

                                                        
3 Yleensä narrative kääntyy tekstissäni kertomukseksi ja story tarinaksi. (Tästä poikkeaa mm. small 
stories, joka tavataan kääntää suomeksi pienet kertomukset.) Toivon kirjoittamisen kontekstin antavan 
lukijalle riittävästi tietoa siitä, missä merkityksessä alkuperäinen kirjoittaja on käsitteitä käyttänyt. 
Pyrin käyttämään kertomusta mieluummin kuin narratiivia. Muiden tekstejä (esim. Tolska 2002) 
lainatessani en kuitenkaan muuta narratiivia kertomukseksi tai narratiivista ajattelua kerronnalliseksi 
ajatteluksi.  
4  Bruner ei itse kirjoita kertomuksen kaksoismerkityksestä missään tietyssä tekstissään. Brunerin 
narratiivikäsitystä tutkinut Tolska (2002: 23) kirjoittaa, että Brunerin narratiivikäsitys kuitenkin 
sisältää tuon kaksoismerkityksen ja se pitäisi myös huomioida Brunerin narratiivikäsitettä tulkittaessa. 
Tolskan (2002: 22–23) mukaan hyvin samankaltainen narratiivin kaksitahoinen merkitys on myös 
Polkinghornella (1988) ja Shorella (1996).  
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avulla organisoivat kokemuksiaan ja tekevät niistä itselleen ymmärrettäviä. 

Kerronnallisia prosesseja ja niiden tuotoksia ei löydy vain ihmisten puheista ja 

kirjoituksista, vaan niitä on läsnä kaikkialla, kaikissa yhteiskunnissa ja kaikkina 

aikoina. Siinä missä strukturalismi pitää kertomuksia ja kerronnallisuutta 

seurauksena kielellisistä säännöistä tai väittää, että kertomuksen muoto opitaan 

taiteesta myyttien, satujen ja muiden kuultujen ja luettujen kertomusten pohjalta, 

kulkee Brunerin (esim. 2004) ajatus kutakuinkin päinvastoin. Hänen mukaansa 

kulttuurimme on täynnä tarinoita juuri siksi, että kerronnallinen muoto on 

ihmiselle ominainen tapa jäsentää maailmaa jo syntymästä alkaen. (Bruner 1985: 

99–100, Bruner 1986, 1996, Tolska 2002: 24–25, Bruner 2004). 

Tolska (2002: 23) kirjoittaa narratiivin kaksitahoisuuden olevan Brunerille 

sitä, että narratiivinen ajattelu ja tuotetut kielelliset struktuurit, tarinat ja 

metaforat, ovat tiiviissä suhteessa toisiinsa niin, että ne kumpikin antavat muodon 

toisilleen. Ymmärrän tämän niin, että se mitä ihminen kertoo vaikuttaa edelleen 

kertomisen prosessiin, joka puolestaan jälleen vaikuttaa siihen millaiseksi kerrottu 

muodostuu ja niin edelleen. ”Kertomus (narrative) on muoto ja kerronnallinen 

ajattelu (narrative thinking) tuo sen prosessiin, jossa lopulta on mahdotonta 

varmistua niiden ’todellisuuden’ tai ’merkityksen’ perustasta” (Bruner 1985: 113). 

Engel puolestaan (1995) kirjoittaa kertomisen olevan liikettä koetun ja sille 

muodon antamisen välillä niin, että molemmat muuttavat toisiaan. Kertominen 

jäsentää havaintoja toiminnasta ja kohteista, ja nämä havainnot muokkaavat 

kertomista (Engel 1995: 6–7). Kertomisen ja sen saamien muotojen voi ajatella 

olevan ikään kuin kokemuksen toinen taso (Engel 1995:6). 

En itse ajattele, että kokemus ja siitä kertominen olisi mahdollista erottaa näin 

selvästi toisistaan. Ymmärrän pikemminkin koetun olevan jo kerronnan 

sävyttämää ja sekä kokemisen että kertomisen olevan ikään kuin toisiinsa 

lomittuvaa kudelmaa. Tietämisen kannalta tärkeää on Engelin (1995) kuvaama 

kertomisen aktiviteettiin liittyvä liike. Ajattelen, että kertominen aktiviteettina 

tarjoaa mahdollisuuden muutokseen. 

Kerronnallisten muotojen kautta ei voi tavoittaa sitä, mikä on ihmisen 

kokemusten alkuperä, eikä myöskään ihmisen kokemuksilleen antamaa 

merkitystä. Kerrottu kuitenkin sisältää niitä monimuotoisena, usein moneen 

kertaan prosessoituneena ja muotoaan muuttaneena. Se mitä lapset kertovat, 

sisältää siis heidän maailmaansa, ajatteluaan ja asioille antamiaan merkityksiä. 

Kerrottu ei anna niihin suoraa näköalaa, mutta avaa niistä jotakin kuulijan, 

katsojan ja ymmärtäjänsä, tutkimuksessani minun äitinä, tulkitsemana (Bruner 

2006c: 231, Engel 1995: viii, 3, 2006: 209–210). Kerrottu sisältää myös vihjeitä 
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kertojansa psykologisesta perspektiivistä tapahtumiin (Bruner & Lucariello 2006: 

79). Hyvärinen (2006: 1) varoittaa romantiikan harhasta, jos ajattelemme 

kertomusten avaavan näköalan subjektiiviseen kokemukseen ja sisäiseen 

maailmaan. Varoitus on varmasti paikallaan etenkin kun aikuisena kiinnostuu 

lasten kerronnasta. 

Aineistooni on kerääntynyt kaikkea sellaista, jossa näen kerronnallisuutta; 

sekä kerronnallisia prosesseja että tuotoksia. Olen kirjoittanut lasten 

mielikuvitusleikkien tapahtumista ja lasten toiminnasta ja puheesta leikeissä. 

Lapset ovat voineet jälkeenpäin täydentää kirjoitelmia. Niille on annettu myös 

nimi kuten Joken kultakaivos, Metsästysleikki tai vaikkapa Elämää maan päällä 

ja veden pohjassa. 5  Kirjoitelmia olemme alkaneet kutsua omassa 

arkikielessämme tarinoiksi. 6  Tästä eteenpäinkin käytän niistä nimitystä leikin 

kontekstista kirjoitettu tarina tai leikistä kirjoitettu tarina. Itselleni oleellisinta 

tarinoissa on niiden sisältämä kerronnallisuus ja kerronnallinen aktiviteetti. 

Aineistossani on myös lasten itsensä kertomia ja minun tai heidän muistiin 

kirjaamia tuotoksia. Niistäkin kutsun tarinoiksi sellaisia, joissa lapsi ottaa kertojan 

asennon ja saattaa itse ilmoittaa kertovansa tarinan. Aineistossa on myös lasten tai 

lasten ja aikuisten välisistä jutteluista ja tapahtumista muistiin kirjaamaani, 

pienistä ajatustenvaihtoa muistuttavista hetkistä kirjoitettua, omista 

pohdinnoistani kirjoitettua, piirustuksia ja piirtämishetkeen liittynyttä juttelua, 

valokuvia ja videoita, leikkeihin liittyviä tuotoksia, kuten kirjeitä, kirjoja, karttoja, 

ohjelmia ja piirustuksia. 

Aineistoni ei siis koostu tarinoista tai kertomuksista, mutta useat 

aineistokatkelmat sisältävät kerronnallisuutta, liittyvät kertomisen hetkiin tai 

sisältävät kertomisen ja kerronnallisuuden pohtimista. Monet aineistoesimerkkini 

muistuttavat niin kutsuttuja pieniä tarinoita tai kertomuksia (small stories7), joille 

on ominaista dialogisuus, fragmentaarisuus ja vuorovaikutteisuus (Bamberg & 

Georgakopoulou 2008, Salmi-Nikander 2009: 8–9). 

Leikillä ja kertomisella näen yhteyden toisiinsa, ja leikin kontekstista 

kirjoitetut kuvaukset muodostavatkin yhden osan aineistostani. Engel (1995) 

                                                        
5 Kaikkien kirjoitelmien nimet ovat liitteessä 1.  
6 Tarinoiksi kutsumamme kirjoitelmat ovat avoimia alustaan ja lopustaan, eikä niissä ole ajallista 
kronologisuutta tai tiettyä muotoa, vaan pikemminkin moneen suuntaan liikkuvia tapahtumia, monessa 
kerroksessa. Tällä perusteella Engel (1995: 19) ei kelpuuttaisi niitä tarinoiksi, siitäkään huolimatta että 
niillä on tarinan tunnusmerkkinä nimi. Abbottin (2002) jaottelun mukaan ne välittävät tarinoita 
(tapahtumakulkuja) kertomuksen (kertovan tekstin) kautta. Brunerin (esim. 2004, 2006c) ajatusten 
mukaan ne olisivat kerronnallista prosessia ja tämän prosessin tuotteita.  
7 Salmi-Nikander (2009) kääntää small stories sanoilla pienet kertomukset. 
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kirjoittaa leikin kertomuksista (narratives) tarkoittaen niillä lasten leikissään 

käymää keskustelua, jossa he selittävät mitä tekevät (tämä panis vauvan tähän...). 

Engelin (1995: 19–20) mukaan lapset eivät aikuisen pyynnöstä pysty kuitenkaan 

rakentamaan leikistä omaa tarinaa, vaan vasta uudelleenkertoja – kuulija, 

terapeutti tai tutkija – voi tunnistaa ja nostaa leikistä kertomuksen ja punoa yhteen 

symbolit ja muistot tarinaksi paljolti Freudin tavoin, mielen arkeologina8. 

Ajattelen itse hieman toisin kuin Engel. Ymmärrän leikin kerronnallisuuden 

olevan paitsi puhumalla selittämisessä, myös leikin teoissa ja toiminnassa. 

Ymmärrän leikeistä kirjoitettujen tarinoiden pohjalla olevan leikin itsessään jo 

toimivan lapselle kerronnan tavoin. Vaikka Bruner kirjoittaa kertomisesta ja 

kertomuksesta enimmäkseen kielellisiin struktuureihin liittyen, antaa hän monissa 

teksteissään ymmärtää, etteivät sanat ole ensimmäisiä ja tärkeimpiä kertomisen 

välineitä (Bruner 1983a: 24–31, 39, 1990: 77–80, 2006a: 146–149, Bruner & 

Lucariello 2006, Tolska 2002: 50). Bruner (2006a: 146) kirjoittaa: ”Kertomuksen 

käyttäminen on luonnollisin ja varhaisin tapa järjestää kokemuksiamme ja 

tietämistämme.” Ja vaikka lapset eivät aikuisen pyynnöstä pysty punomaan 

yhteen sitä kertomusta, jonka aikuinen leikissä näkee, voivat asiat punoutua 

lapsissa ja heidän mielissään kerronnalliseen muotoon, usein ääneen 

artikuloimattomaan (ks. Stern 2006, 1992). Kertominen sisältää aina 

tiedostamatonta ja tiedostettua ainesta (Spector-Mersel 2010: 212), niin lapsen 

leikissään kertoma kuin minun leikistä kertomanikin. On tärkeää erottaa toisistaan 

se kertominen, jonka aikuisena näen lapsen leikissä, ja toisaalta ne kerronnalliset 

prosessit ja muodot, jotka punoutuvat yhteen lapsen mielessä, aikuiselta paljolti 

piilossa. 

Oma käsitykseni kertomuksesta, kertomisesta ja kerronnallisuudesta 

pohjautuu pitkälti Brunerin (1985, 1986) kertomukseen sisällyttämään 

kaksoismerkitykseen. Itseäni kiinnostaa ajatus erilaisiin kertomisen muotoihin 

sisältyvästä kerronnallisesta aktiviteetista ja sen merkityksestä tietämisen tapana. 

Seuraavassa luvussa tarkastelen kerronnallisen tutkimuksen teoreettisia ja 

metodologisia lähtökohtia. Kerronnallisesta tietämisestä kirjoitan tarkemmin 

luvussa 2.3. 

 

                                                        
8  Karimäki (2004, 2012) on kerännyt kouluikäisten lasten leikeistään kirjoittamia ja kertomia 
kuvauksia.  
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2.2 Kerronnallisuus tutkimuksen teoreettisena ja metodologisena 
lähtökohtana 

Ei ole olemassa yhtä kerronnallisuuden teoriaa eikä kerronnallisen tutkimuksen 

metodologiaa, jonka voisin esittää lukijalle tutkimukseni taustaksi. Kerronnallisen 

tutkimuksen kentälle on ominaista moninaisuus; sen piirissä on laaja kirjo 

tutkimusta, jossa samoja käsitteitä käytetään erilaisissa yhteyksissä ja erilaisin 

painotuksin.  

Kerronnallisella tutkimuksella voidaan tarkoittaa materiaalin keräämisen ja 

analyysin metodia, metodologiaa, tietyntyyppistä laadullista tutkimusta tai 

laadullisen tutkimuksen alatyyppiä. Usein puhutaankin kerronnallisesta 

lähestymistavasta (tai -tavoista) mieluummin kuin tutkimuksesta. Moninaisuutta 

lisää se, ettei kerronnallinen tutkimus kiinnity vain joihinkin tieteisiin, vaan 

tutkimusta tehdään lähes kaikilla tieteenaloilla. Eikä kerronnallisuus kuulu vain 

tieteen tekemiseen, vaan kertomista käytetään monilla alueilla: psykoterapiassa, 

sosiaalityössä, kasvatuksessa, konsultoinnissa, sovittelussa, 

organisaatiomuutoksissa, laeissa, lääketieteen käytännöissä, työnohjauksessa ja 

konfliktien ratkaisemisessa. (Spector-Mersel 2010: 204–208, Hyvärinen 2004b: 

297, 2005). Luetteloa voisi jatkaa: sosiodraamassa, leikkiterapiassa, teatterissa, 

musiikissa ja vaikkapa tanssissa. 

Moninaisuus on aiheuttanut myös hämmennystä. Keskustelua on käyty 

kertomuksen käsitteestä, kerronnallisista käänteistä (Hyvärinen 2004a, 2008a: 

449–451, Heikkinen 2002b: 184–187, Pinnegar & Daynes 2007) ja kertomuksen 

muodosta ja sisällöstä (Hyvärinen 2008b) sekä todellisuuden, elämän ja 

kokemuksen suhteesta kertomukseen (Hyvärinen 2004b, Hänninen 1999, 

Kaskisaari 2000). Keskusteluissa, niin kuin kerronnallisessa tutkimuksessakin, on 

liikuttu käsitteiden määrittelystä ja ulkonaisesta muodosta enemmän kertomuksen 

sisältöihin ja kerronnan prosessiin (Hyvärinen 2008b, Langellier & Peterson 

2004, Gubrium & Holstein 2008) ja suurista kulttuurisista kertomuksista pieniin 

ja henkilökohtaisiin kertomuksiin, joissa korostuu kerronnan kokemuksellinen ja 

vuorovaikutuksellinen luonne (Bamberg & Georgakopolou 2008, Salmi-Nikander 

2009). Liikettä on tapahtunut myös helposti kertomuksiksi tunnistettavista, usein 

aristoteelisiksi 9  kutsutuista kertomuksista monimuotoisempiin (Ochs & Capps 

                                                        
9  Aristoteelisella tarinalla viitataan usein tarinaan, jolla on selkeä aihe, aloitus, lopetus ja 
kronologisesti etenevä juoni (Heinonen, Kivimäki, Korhonen, Korhonen, Reitala & Aristoteles 2012: 
104–117, 191–192, 218–219, Viljamaa T 2010: 30). Aristoteleen kirjoittaman runousopin lukuisat 
tulkinnat ovat kiistatta vaikuttaneet länsimaiseen taiteeseen, etenkin kaunokirjallisuuteen, teatteriin, 
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2001, Bamberg & Georgakopolou 2008) ja muuhun kuin sanallisesti kerrottuun 

(esim. Kinnunen 2008). Monenlaista tutkimusmateriaalia on teoretisoitu ja 

analysoitu kertomuksina monenkirjavalla ymmärryksellä (Hyvärinen 2008a: 450). 

Liikettä on ollut myös toiseen suuntaan, ja kerronnallisuuden merkitystä 

tietämisen tapana on kyseenalaistettu (Strawson 2004). Kun kertomuksen rajat 

ovat levinneet, on ollut tarpeellista hakea perusteita, rajata ja etsiä ydintä 

(Spector-Mersel 2010, Hyvärinen 2007). Hyvärinen on koonnut artikkeleissaan 

kulloinkin käynnissä olevaa keskustelua (esim. Hyvärinen 2004a, 2004b, 2006, 

2007, 2008a, 2008b). 

Kerronnallisuuden laajentumista eri tieteisiin voidaan tarkastella osana 

postmodernia ajattelua, jossa objektiivisen tiedon ja totuuden sijaan korostuu 

tiedon subjektiivisuus ja totuuden ja todellisuuden moninainen luonne. 

Puhumalla, kirjoittamalla tai muulla tavoin kertomalla ei representoida 

todellisuutta, vaan pikemminkin rakennetaan ja tuotetaan tietämystä ja 

todellisuutta. Näin esimerkiksi haastateltava kertoessaan elämästään ei kuvaa 

todellisuutta, vaan kertoo elämästään tarinan, sillä hetkellä rakentamansa. 

Kerronnallisessa tutkimuksessa ei etsitäkään yleistettävissä olevaa, objektiivista 

totuutta ilmiöstä, vaan totuus on paikallista, henkilökohtaista ja subjektiivista. 

(Esim. Richardson & St. Pierre 2005, Spector-Mersel 2010). 

Kun Bruner (1996) pohtii, miksi psykologian piirissä kiinnostuttiin 

kertomuksista, hän ei näe niinkään syynä postmodernia ajattelua, vaan 

kapinoinnin Piaget’n yleisluonteista ja rationaalista kehitysajattelua kohtaan. 

Brunerin mielestä ihmisen mentaalinen kehitys on paljon monimuotoisempaa 

kuin Piaget’n esittämää yksilön siirtymistä eteenpäin eri vaiheiden kautta ja 

opitun laajentamista suoraan muihin konteksteihin. Ympäröivällä kulttuurilla, 

ennen kaikkea toisilla ihmisillä, on Brunerin teorioissa keskeinen sija. Kriittinen 

suhtautuminen Piaget’n teoriaan oli alkanut jo ennen postmodernismia. (Bruner 

1996:xi, 131–132, Bruner 2006b, ks. myös Smidt 2011: 20–22, Lehtovaara 2005). 

Spector-Merselin (2010: 209) mukaan kerronnallisen tutkimuksen ydin – se 

mikä erottaa sen muista lähellä olevista tutkimusparadigmoista – on löydettävissä 

tarkastelemalla sen ontologisia, epistemologisia ja metodologisia erityispiirteitä10. 

Tarkastelen seuraavaksi niitä lähemmin.  

                                                                                                                                    
oopperaan ja elokuvaan (Heinonen ym. 2012: 9), mutta Aristoteleen ajatuksia ei pitäisi tulkita 
sääntökokoelmana hyvästä tarinasta (emt. 16).  
10 Ontologinen Millainen on ihminen? Millainen on todellisuuden luonne?, epistemologinen Mikä on 
tutkimuksen tekijän ja tiedon suhde? ja metodologinen Miten tiedämme maailmaa tai hankimme tietoa 
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Ontologiselta perustaltaan kerronnallisuus nojaa konstruktivistiseen 

paradigmaan, jossa todellisuus nähdään konstruoituna, muuntuvana ja 

monitahoisena ja kieleen liittyvä valta tunnustetaan (Spector-Mersel 2010: 211). 

Kerronnallisuuden ja poststrukturalismin ajatukset kielestä ovat samantapaisia 

(Richardson & St. Pierre 2005). Itsekin ajattelen, että itsestä tietäminen ja aiheesta 

tietäminen kietoutuvat tiiviisti toisiinsa ja että kirjoittaminen ei ole todellisuuden 

kuvaamista vaan sen rakentamista ja samalla tapa tietää (ks. Richardson & St. 

Pierre 2005: 960–962, 969–974, Bakhtin 1986: 77). 

Tutkimukseeni liittyy myös alun perin sanattoman ja kielettömän 

sanallistamista. Fenomenologista perinnettä edustavien Merleau-Pontyn ja 

Bachelardin teksteistä olen saanut välineitä lapsen kerronnan ja maailmassa 

olemisen kokonaisvaltaisuuden ja ruumiillisuuden sanoittamiseen. 11  Etenkin 

Merleau-Pontyn (2000, 2002) ajattelu täydentää Brunerin (1983a, 1990, 2006a) 

ajatuksia siitä, etteivät sanat ole ensimmäisiä ja tärkeimpiä kertomisen välineitä. 

Merleau-Pontyn (2002) mukaan puheen alkuperää on etsittävä sanojen hälyn 

takaa. Puheen alkuperä on ilmaisevissa eleissä, kasvojen ilmeissä ja ruumiin 

asennoissa. Puhuttu sanakin on ele ja ilme. Emme kerro niillä niinkään 

näkemyksiämme maailmasta vaan asennetta ja asentoa, jolla olemme maailmassa. 

Emme ilmaise uskomuksia, vaan tunnetta. (Merleau-Ponty 2002: 213–214). 

Kerronnallinen paradigma on muita paradigmoja spesifimpi näkemyksessään 

ihmisen todellisuuden kerronnallisesta luonteesta. Tarinat ja kertominen ovat 

keskeisessä asemassa pyrkiessämme ymmärtämään olemassaoloamme. Spector-

Mersel (2010: 211–212) kokoaa useiden tutkijoiden ajatuksia ja kirjoittaa, miten 

juuri kertomisen avulla vahvistamme tietoisuuttamme ajallisuudesta ja 

identiteetistämme, liitymme toisiimme, opimme kulttuuristamme ja sopeutamme 

käyttäytymistämme. Myös kollektiivisella tasolla, vaikkapa perheenä tai 

kansakuntana, olemme osa edellisten sukupolvien kertomusta. Kerronnallisuuden 

holistinen luonne mahdollistaa sille lukuisia eri tehtäviä ja kokoaa näin yhteen 

kognition, tunteet ja motivaation, ainutkertaisen, kulttuurisen ja universaalin, 

toiminnan ja tietoisuuden maiseman, menneen, nykyhetken ja tulevan. (Bruner 

2004, Spector-Mersel 2010: 211–212). 

                                                                                                                                    
siitä? (Spector-Mersel 2010: 209). Spector-Merselin (2010: 209) mukaan narratiivisuus täyttää 
paradigmalle asetetut vaatimukset.  
11 Von Bonsdorffin (2002, 2009) kirjoitukset Merleau-Pontyn ja Bachelardin tuotantoon liittyen ovat 
olleet minulle suureksi avuksi, samoin Heinämaan (1996, 2000) kirjoitukset Merleau-Pontya 
tulkitsevina.  
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Myös kerronnallisuuden epistemologiset lähtöoletukset liittyvät 

konstruktivistiseen paradigmaan. Ymmärryksemme itsestämme ja maailmasta 

ovat tulkintoja. Todellisuus muotoutuu paljolti sellaisella tavalla, miten sen 

havaitsemme ja ymmärrämme, mitä siitä tiedämme, miten sitä tulkitsemme ja 

miten siihen suhtaudumme. (Bruner 1996, Bruner 2004: 691–696, Spector-Mersel 

2010: 212). Kerronnallisessa paradigmassa todellisuutta tulkitaan ja tiedetään 

tarinoiden ja kertomusten, siis kerronnan ja sen saamien monenlaisten muotojen 

kautta. Brunerin (2004) ajattelussa elämän ja elämästä kertomisen suhde on tiivis. 

Psykologisesti ajatellen ei hänen mukaansa ole olemassa jotakin sellaista kuin 

elämä itse, josta sitten kerromme, vaan elämästä myös tulee sellaista, millaiseksi 

sen kerromme. Brunerin sanoin ”kertomisen ja käsitteellistämisen tavoista tulee 

ihmiselle niin vahvoja, että ne lopulta ohjaavat kokemustenkin jäsentymistä, 

määräävät muistia eivätkä vain sitä miten kerromme tässä hetkessä, vaan myös 

ohjaten tulevaa” (Bruner 2004: 694). Brunerin (2004: 700–708) mukaan 

perheessä muodostuneet kulttuuriset kertomisen tavat siirtyvät elämässä uusiin 

tilanteisiin erityisen sitkeästi (ks. myös Langellier & Peterson 2004, Hyvärinen 

2008b). Omaan tutkijuuteeni Brunerin ajatukset tuovat pohdittavaksi oman 

lapsuuden ja lapsuuskäsityksen merkityksen tutkimuksen tuottamalle tiedolle. 

Kuitenkin ajattelen myös kuten Tökkäri (2010: 30), että lapsuudessa opitut 

toimintatavat (siis myös kertomisen tavat) laajenevat erilaisiin ryhmiin ja 

verkostoihin, ihmissuhteisiin ja kohtaamisiin, joissa niitä paitsi toistetaan, myös 

muunnetaan ja rikotaan. 

Kerronnallisen tutkimuksen metodologia hyödyntää laadullisen tutkimuksen 

työkalupakkia, mutta mielenkiinnon kohteena ovat spesifimmin tarinat (Spector-

Mercel 2010: 213–214), tai kerronnallisuus (Gubrium & Holstein 2008), kuten 

tässä tutkimuksessa. Kerronnallisen tutkimuksen piirissä tutkijoiden aineistot ovat 

pitkälti olleet sanallisesti tuotettua materiaalia (haastatteluja, elämänkertoja, 

pyydettyjä kirjoituksia, päiväkirjoja, kirjeitä jne.). Kertomuksen määrittelyssä 

toistuvat usein sanat puhuttu tai kirjoitettu (Tolska 2002: 22, Huttunen, Heikkinen 

& Syrjälä 2002a: 7), mutta kertomiseksi voidaan ymmärtää myös muita kuin 

sanallisia diskursseja (Kinnunen 2008, Saarikoski 2010, Ochs & Capps 2001: 1–

2), jolloin aineistokin voi olla muutenkin kuin sanallisesti tuotettua. 

Aineisto voi muodostua luonnollisissa tilanteissa kertojiensa elämässä, jolloin 

ensisijaisena kuulijana ei ole tutkija. Kerrottu voidaan myös tuottaa tutkijaa 

varten (kuten haastattelussa), jolloin tuotos syntyy vuorovaikutuksessa (Spector-

Mercel 2010: 213, Clandinin & Connelly 2000: 176–177, Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005). Omassa tutkimuksessani näen molempia. Välillä katselen ja 
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kuuntelen lasten kertomaa ja välillä kerrottu rakentuu yhdessä. Yhdessä rakentuva 

aineistokaan ei lähtökohtaisesti rakennu tutkimusta varten minun aloitteestani, 

vaan spontaaneissa tilanteissa lähes poikkeuksetta lasten aloittamana. Asia ei 

tietenkään ole näin yksinkertainen; sekin että lapset tietävät tutkimuksestani ja 

kiinnostuksestani on tavallaan minun aloitettani. 

Joiltakin osin tutkimukseni muistuttaa myös etnografista tutkimusta. Kun 

kerronnallista tutkimusta tekevä keskittyy kerrottuihin tarinoihin, on etnografin 

mielenkiinto enemmän ilmiössä kokonaisuudessaan (Spector-Mersel 2010: 213). 

Oma mielenkiintoni ei ole niinkään kerronnan tuotoksissa tai jossakin niiden 

välittämässä asiassa. Pikemminkin olen kiinnostunut kerronnallisuudesta ja 

kerronnallisen tietämisen ilmiöstä niin lasten elämässä kuin omassa tutkimuksen 

tekemisen tavassani. Kerrottu kuitenkin liittyy siihen saumattomasti. Kirjeitä, 

karttoja, piirustuksia, lasten tuotoksia, valokuvia, videoita ja 

havaintomuistiinpanoja sisältävä aineistoni muistuttaakin etnografien aineistoja. 

Itselleni kirjoittaminen on ollut tärkeä tiedonmuodostuksen tapa. 

Kirjoittamisella on tärkeä sijansa tiedon rakentumisen prosessissa myös 

etnografiassa, jossa kulttuuria (etno) muutetaan kirjoitettuun (grafia) muotoon 

(Salo 1999: 15). Erityisesti ns. CAP-etnografien 12  ajatukset tuntuvat tutuilta: 

prosessissa yhdistyvät luovat ja analyyttiset menetelmät, tuotosta ei voi irrottaa 

tekijästä ja tekemisen tavasta, ilmiötä tarkastellaan samanaikaisesti taiteen ja 

tieteen linssien läpi ja tutkimuksessa käytetään metaforia ja erilaisia 

kirjoittamisen tapoja (Richardson & St. Pierre 2005: 962–965, Salo 2007). 

Analyysi ja tulkinta muotoutuvat kussakin kerronnallisessa tutkimuksessa 

omanlaisiksi. Itse järjestelen ja teemoittelen (Polkinghorne 1995:12; 

Kelchtermans 1994: 99; Estola 1999: 141–142) ensin aineistoani ja päädyn sitten 

kokonaisvaltaisempaan aineiston lukemisen tapaan. Kerronnalliselle analyysille 

onkin tyypillistä kertomusten ja tarinoiden (omassa tutkimuksessani kerrotun ja 

kerronnan) tarkasteleminen kokonaisuuksina monitieteisten ja moniulotteisten 

linssien läpi sekä muodon, sisällön ja kontekstin huomioiminen (Spector-Mersel 

2010, Engel 1995: 18–19, Riessman 2008: 53). Tutkimukseeni muotoutuvan 

aineiston lähestymistavan nimeän dialogiseksi uudelleenluennaksi ja -

kerronnaksi. 

                                                        
12 Creative analytical processes (Richardson & St. Pierre 2005: 962) 



 34

2.3 Kerronnallinen tietäminen 

Lähtöajatukseni oli, että jos kertominen todella on ihmiselle ominainen tietämisen 

tapa, sen täytyy näkyä, ei vain aikuisten ja puhekykyisten ja kirjoitustaitoisten 

elämässä, vaan myös jo hyvin pienten lasten olemisessa. Lähdin katsomaan lasten 

olemista ”kerronnallisten linssien” läpi itsekin näkemästäni, kuulemastani ja 

kokemastani kertoen. Tässä luvussa kuvaan tarkemmin, miten ymmärrän 

kerronnallisen tietämisen ja mitä se tutkimuksessani merkitsee.  

Käsitykseni kerronnallisesta tietämisestä pohjautuu Brunerin moniin 

kirjoituksiin 13 . Tolskan (2002: 85–91) mukaan Bruner ei luo kerronnallisen 

tietämisen ajatustaan tyhjästä, vaan kirkastaa ja jalostaa jo olemassa olevaa 

teoreettisesti käyttökelpoiseksi. Kerronnallista tietämistä kuvaan osin rinnan 

loogis-tieteellisen tietämisen kanssa, koska näin tehden kerronnalliselle 

tietämiselle ominaiset piirteet tulevat näkyviin selvemmin. 

Bruner (1986) kirjoittaa: ”On olemassa kaksi kognitiivisen toiminnan 

muotoa, kaksi tapaa ajatella, jotka molemmat tarjoavat erityisen tavan järjestää 

kokemuksia ja rakentaa todellisuutta. Nämä kaksi (siitä huolimatta että 

täydentävät toisiaan) eivät pelkisty toisiinsa. Pyrkimykset sisällyttää jompikumpi 

toiseen tai toisen jättäminen huomiotta toisen kustannuksella vääjäämättä johtavat 

siihen, että ajattelun rikasta monimuotoisuutta ei tavoiteta.” (Bruner 1986: 11). 

Bruner nimeää kaksi erilaista tapaa paradigmaattiseksi tai myöhemmin loogis-

tieteelliseksi 14  ja narrativiseksi eli kerronnalliseksi tietämiseksi tai ajatteluksi 

(Bruner 1985, 1986, 1996). 

Molemmilla tavoilla ihminen järjestää ja käsittelee tietojaan itseään 

ympäröivästä maailmasta ja jäsentää myös omia välittömiä kokemuksiaan 

(Bruner 1996: 39–43). Nämä kaksi tietämisen tapaa eivät Brunerin (1986) 

mukaan valitettavasti keskustele keskenään, eivät sulaudu toisiinsa eikä toista voi 

ajatella toiselle alisteisena. Toista ei voi myöskään ajatella toisen 

jalostuneempana, abstraktimpana muotona. (Bruner 1986: 10–11). ”Molemmat 

myös tarjoavat tapoja järjestää muistikuvia menneestä ja suodattaa havaittavaa 

maailmaa” (Bruner 1985: 97). Bruner kirjoittaa sekä tietämisen että ajattelun 

                                                        
13 Bruner kirjoittaa narratiivisen tietämisen teoriastaan erityisesti artikkelissaan Narrative and 
paradigmatic modes of thought (Bruner 1985) ja teoksessaan Actual minds, possible words luvussa 
Two modes of thought (1986: 11–43) sekä pääteoksena pidetyssä The culture of education (1996: 39–
42).  
14 Hyvönen (2000: 16) huomauttaa, että paradigmaattisen käsite löytyy semiotiikan ajattelutyypeistä 
lähes päinvastaisessa merkityksessä, joten käsitteen vaihtaminen on ollut perusteltua.  
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tavoista näyttäen tarkoittavan niillä samaa asiaa15. Tämä käy ilmi peräkkäisinä 

vuosina julkaistuista artikkelista ja kirjan luvusta (Bruner 1985, 1986), joissa 

molemmissa hän kirjoittaa ajattelusta (thought) mutta edellisessä myös 

tietämisestä (know), ”rikkaista tavoista, joilla ihmiset ’tietävät’ ja kuvailevat 

tapahtumia ympärillään” (Bruner 1985: 97). Brunerin kuvaamaan kerronnalliseen 

tietämiseen liittyy olennaisesti sen prosessinomaisuus, joka on ominaista myös 

ajattelulle (Bruner & Lucariello 2006). Käytän myös itse synonyymisesti 

kerronnallisen ajattelun ja kerronnallisen tietämisen käsitteitä. 

Brunerin (1986) esittelemät kaksi ajattelun tapaa eroavat toisistaan 

lähtökohtaisesti jo periaatteiltaan ja muodoltaan ja radikaalisti 

totuuskäsityksiltään ja tavastaan vakuuttaa. Loogis-tieteellisen ajattelun ideaalina 

on formaali, muodollinen matemaattinen systeemi. Systeemin luomiseen kuuluu 

kategorisointia tai käsitteellistämistä ja tiettyjä toimenpiteitä, joilla kategorioita 

luodaan, toteutetaan, idealisoidaan ja asetetaan suhteeseen keskenään. (Bruner 

1985: 98, 1986: 12–13). Tunnistan aineistoni analyyttisistä lähestymisistä loogis-

tieteellisen ajattelun tavan. Yritän etsiä ja luoda sopivia kategorioita, joihin voisin 

sovittaa lasten leikissä näkemääni. Kategorisoinnista on kysymys myös silloin, 

kun poikani kertoo, että saunan kiuas lähtee käyntiin kun siihen heittää lapiolla 

vettä. Autossa ja kiukaassa on samantapainen ääni. Kauha taas muistuttaa lapiota. 

Auto ja kiuas sekä kauha ja lapio yhdistyvät lapsen ajattelussa samoihin 

kategorioihin. 

Loogis-tieteellisessä ajattelussa pyritään korkeammalle ja korkeammalle 

abstraktion tasolle, yleistämään, etääntymään, vapautumaan kontekstista ja 

sanoutumaan irti yksityiskohdista. Niinpä yksittäiset tarinat ”pestään” pois. 

(Bruner 1986: 13–14). Tieteen tekemiseen kuuluu abstrahoiminen ja yleistäminen. 

Kerronnallinen tutkimus ponnistaa kuitenkin toisenlaisesta ajattelusta. Tämä on 

tuonut omaan tutkimukseeni ristiriitaa, jota olen halunnut ratkaista muun muassa 

etsimällä aineiston analyyttisen lähestymisen rinnalle kerronnallisen ajattelun 

pohjalta nousevaa vaihtoehtoa. 

Mielikuvitus ja kuvittelukyky loogis-tieteellisen ajattelun tiimoilta johtavat 

Brunerin (1986: 13) mukaan ”hyvään teoriaan, tiukkaan analyysiin, loogisiin 

todisteisiin, kuuluviin väitteisiin ja empiirisiin löytöihin”. Kuvittelu on kuitenkin 

erilaista kuin novellistin tai runoilijan kuvittelu. Se on kykyä nähdä mahdollisia 

                                                        
15 Brunerin narratiivikäsitystä tutkinut Tolska (2002) kirjoittaa myös narratiivisesta ajattelusta. Hän 
kirjoittaa Brunerin itsensä tarjoavan käsitteet thought processes, cognitive functioning ja mind works. 
Tolska (2002: 3-4) valitsee termin narratiiviset ajatteluprosessit.  
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muotoa koskevia yhteyksiä ennen kuin niitä voi osoittaa. (Emt. 13). 

Kerronnallisessa ajattelussa kuvittelu johtaa ”hyviin tarinoihin, kiehtovaan 

näytelmään, uskottavaan (vaikka ei ’toteen’) historialliseen kuvaukseen” (emt. 

13). Siinä askaroidaan kokemusten parissa, jotka sijoittuvat aina johonkin aikaan 

ja paikkaan. Tietämisessä tavoitellaan herkkyyttä tulkita asioita niiden erityisessä 

kontekstissa. (Emt 13). Tutkimukseni tapahtumat sijoittuvat tiettyyn kotiin ja 

tiettyjen ihmisten pariin. Niissä kolmessa tarinassa, joiden kirjoittamiseen päädyn, 

korostuu kontekstin merkitys lasten kertomista tarkasteltaessa.  

Brunerin (1985, 1986) esittämät tietämisen tavat ovat erilaisia suhteessaan 

kieleen. Loogis-tieteellisessä ajattelussa tavoitellaan yksiselitteistä, 

johdonmukaista ja ristiriidatonta kieltä niin, ettei syntyisi vaihtoehtoisia 

merkityksiä (Bruner 1985: 98, Hyvönen 2000: 14–16). Käsitteet pyritään 

määrittelemään siten, että ne tarkoittaisivat lukijalle sitä mitä kirjoittaja on niillä 

tarkoittanut. Itsekin pyrin määrittelemään, miten käytän tutkimukseni kannalta 

keskeisiä käsitteitä. Ajattelen kuitenkin, ettei kieli toimi nimilappusysteemin 

tavoin emmekä voi siirtää merkityksiä ihmiseltä toiselle.16 

Sanat ja kieli ovat vain osin intersubjektiivisia, sillä niihin kerrostuu sekä 

kulttuurisia että jokaiselle ihmiselle omia, henkilökohtaisia merkityksiä (Bruner 

2006c, 1996, Richardson & St. Pierre 2005: 961, Vaden 2006, Hakala & 

Hynninen 2007: 214, Rauhala 2011: 33, Leino 1989: 28–30, Merleau-Ponty 2002: 

217–218). Bahtin (1979) kirjoittaa osuvasti, miten kaikki sanat tuoksahtavat 

konteksteilta, joissa ne ovat eläneet sosiaalisesti värittynyttä elämäänsä. Niistä 

tulee omiamme vasta kun liitämme niihin omia intentioitamme. Eivätkä sanat ole 

noin vain helposti otettavissa omaan palvelukseemme toisenlaisista konteksteista, 

vaan monet panevat sinnikkäästi vastaan ja itsenäisesti, puhujan tahtomatta 

vetäytyvät lainausmerkkeihin. (Bahtin 1979: 113–114). Tällaisen hankaluuden 

tunnistan vaikkapa kertomus-sanan kohdalla. Toisesta kontekstista tuttu käsite ei 

helposti asetu omassa ajattelussani tarkoittamaan muuta. Ymmärränkin sanojen 

tehtävän olevan paljolti niin kuin Merleau-Ponty sen ilmaisee: tapa ”laulaa” 

maailmaa ja tehdä se monin tavoin (Merleau-Ponty 2002: 217). 

Molemmilla tietämisen tavoilla halutaan vakuuttaa. ”Hyvä tarina ja hyvin 

muotoiltu väite ovat luonteeltaan erilaisia”, Bruner (1986: 11) kirjoittaa. Siinä 

                                                        
16  Leinon (1989: 30) mukaan kieliteorioissa on kaksi äärinäkemystä. Ensimmäisen mukaan kieli 
heijastaa maailmaa suoraan. Toisen mukaan kieli estää meitä näkemästä, sillä omaksumamme kielen 
mukana omaksumme myös sen sisältämän maailmankatsomuksen, jonka läpi alamme katsoa 
maailmaa. Leinon (1989) mukaan vastaukset kielen ja maailman suhteeseen löytynevät näiden 
ääriteorioiden välistä.  
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missä argumentti vakuuttaa lopullisuudellaan, totuudellaan, muodollisilla 

proseduureilla ja kestävillä empiirisillä todisteilla, hyvä tarina puolestaan 

vakuuttaa elämänmakuisuudellaan ja todentunnullaan. (Bruner 1986: 11, 1985: 

97). Toinen tietämisen malli keskittyy pieneen epistemologiseen kysymykseen 

siitä, miten voi tietää totuuden, toinen laajempaan ja kattavampaan kysymykseen, 

samaan, jonka kanssa runoilijat ja tarinankertojat askaroivat, eli siihen, miten 

annamme kokemukselle merkityksen (Bruner 1985: 98). 

Jos lapsista kirjoittamani herättää lukijassa tunteen jostakin itsekin koetusta, 

kerrottu on kerronnallisen tietämisen mukaisesti totta. Bruner (1986: 4) pohtii, 

ettei kirjallisuudentutkimus pysty vastaamaan niihin psykologisesti tärkeisiin 

kysymyksiin, ”miten ja miksi tarina vaikuttaa lukijaansa ja todella, mikä saa 

aikaan niitä vaikutuksia lukijassa, jotka alkavat tapahtua.” Radion puheohjelma, 

jokin siinä mitä ja miten toinen ihminen kertoo, vangitsee jonkun kuuntelemaan 

mutta ei kosketa toista (Heikkinen 2002c: 106). Saresma (2007: 58) lainaa 

Cixousin (1993) ajatusta, että tietynlaisten tekstien kutsun kuulee ja toisten ei. Ne 

joita kuulee, ovat kuin samankaltaista musiikkia, sellaista, jolle itse on 

herkistynyt. Vaikka Bruner puhuu tarinoista ja Cixous teksteistä ja musiikista, 

heidän ajatuksensa sopivat myös siihen, mitä ajattelen lasten kerronnasta. Lasten 

monenmuotoisen kertomisen voin kuulla ja huomata, ja se voi tuntua minusta 

tutulta ja omakohtaiselta vain jos olen sille herkistynyt ja se herättää minussa 

tuttuuden tunteen. Samalla tavalla lapsen leikin kerrontakin voi kiehtoa toista 

lasta silloin, kun siinä on jotakin omakohtaisesti koettua ja tutun tuntuista, 

vaikkapa aavistuksena. 

Kerronnallisessa ajattelussa ristiriita ja vaihtoehdot saavat maailman 

ilmenemään moninaisuudessaan. Virheiden tekeminen omassa päättelyssä on 

tarpeellista ja voi toimia merkittävänä kanavan vaihtona toisenlaiseen ajatteluun 

tai sen aavistamiseen, että on muutakin (Tolska 2002: 92, Bruner 1985: 102–103). 

Juuri näin on tapahtunut itsellenikin muun muassa etsiessäni sopivaa tapaa 

lähestyä aineistoani. Sitä tapahtuu myös suhteessa lapsiin; teen virheitä, tulkitsen 

väärin, törmään, mutta vain näin voin aavistaa asioiden toisenlaisen olemuksen. 

Kerronnallisessa tietämisessä on keskeistä juuri epätasapainoon joutuminen ja 

pyrkimys järjestykseen (Bruner & Lucariello 2006: 76–77, 81, 1990: 78, 2006a: 

147). Hämmentävältä tuntuva ajatus, etteivät kiuas ja auto kuulukaan samaan 

kategoriaan, voi rikkoa lapsen kehittämiä järjestyksiä, mutta näin tehden se voi 

myös käynnistää kerronnallisen prosessin ja uusien järjestysten syntymisen. 

Yhtä lailla lapsen kuin aikuisenkin ajattelussa voi tunnistaa molempia 

Brunerin (1986) esittämiä ajattelun malleja. Huolimatta siitä, onko ero näin 
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kategorinen, niiden esittäminen tuo mietittäväksi kertomisen, kertomusten ja 

tarinoiden merkityksen ihmiselle yhtenä maailman ymmärtämisen välineenä. 

Bruner (1996) itse kirjoittaa haluavansa saada näkyviin vähälle huomiolle jääneen 

kerronnallisen tietämisen. Tolskan (2002: 88-89) mukaan Brunerin kerronnallisen 

ajattelun malli voidaan nähdä yhtenä yrityksenä kyseenalaistaa länsimaissa 

vallalla olevaa, Platonin ajatteluun pohjautuvaa tiedonkäsitystä, jossa arvostetaan 

selkeästi ja täsmällisesti lausuttua, mielipiteistä ja kuvittelusta vapaata tietoa. 

Kuvaileva, poeettis-esteettinen kieli on tämän ajattelun mukaan lähinnä aistillis-

sensuaalisten kokemusten ja tunteiden ilmaisumuoto, eikä sillä voi tuottaa 

kognitiivisesti mielekästä tietoa (Tolska 2002: 88–89, Hyvönen 2000: 14–15). 

Bruner (1999: 12) ihmettelee, miten ihmisen mielen tutkimuksessa voitaisiin 

sivuuttaa tunteiden olemassaolo ja niiden tuottama tieto. 

Hyvösen (2000: 17) mukaan Brunerin esittämä ”ajattelutyyppien jaottelu 

kolkuttelee tieteen ja taiteen rajaa”. Bruner (1986: 15) pitää virheenä ajatusta, että 

tiede yksin tuottaa tietoa ja kirjoittaa haluavansa keskittyä kerronnallisessa 

tietämisessä kertomukseen (narratiiviin) taiteellisena muotona. Myös taide on 

tietämisen malli (Bruner 1986: 8)17. 

 

 

                                                        
17  Bruner (1986) kertoo omasta ristiriidastaan loogisen ja intuitiivisen tietämisen välillä. Omat 
tutkimukset veivät syvemmälle loogisiin päätelmiin, mutta samanaikaisesti novellien ja elokuvien 
tarinat lumosivat todentunnullaan. Hän kertoo kirjoittaneensa esseitä (Essays for the left Hand 1962) 
säilyttääkseen tasapainon ”päivän ja yön” välillä. (Bruner 1986: 8).  
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3 Tutkimusta lasten parissa 

Tutkimuksellani osallistun paitsi kerronnallisen tutkimuksen, myös lapsia ja 

lapsuutta koskevan tutkimuksen keskusteluun. Työni on monilta osin 

lapsuudentutkimuksen saralla epätavanomainen. Kontekstina on lapsille hyvin 

tuttu elämismaailma, koti. Koti on kuitenkin jäänyt lapsuudentutkimuksessa muita 

instituutioita vähemmälle huomiolle (Kallio 2010: 220). Tutkimuksessa mukana 

olevat alle kouluikäiset lapset viettävät arkeaan kotona ja ovat keskenään eri-

ikäisiä. Kiinnostukseni kohteena ovat tavat, joita iältään hyvin nuoretkin lapset 

voivat kertoessaan käyttää. Koska teen tutkimusta äitinä omassa kodissani omien 

lasteni parissa, eivät minun ja mukana olevien lasten positiotkaan ole tutkimusta 

ajatellen tavanomaisia. 

Monilta osin itseltäni on puuttunut malli ja samankaltaista tutkimusta tekeviä 

keskustelukumppaneita. Peilauspintana on ollut aikuisiin liittyvä kerronnallinen 

tutkimus, lapsuudentutkimus ja lasten kertomiseen ja kertomuksiin liittyvä 

tutkimus, siitä huolimatta, että tutkijan positio, tutkimuksen tekemisen paikka ja 

myös käsitys kertomisesta ovat voineet niissä poiketa omastani. Tutkimuksessani 

juuri tavanomaisesta poikkeava antaa näköaloja, jotka voivat virittää keskustelua 

lapsuudentutkimuksessa. Siksi liikunkin kirjoituksissani välillä omasta 

tutkimuksestani lapsuudentutkimukseen laajemmin.  

Ymmärrän niin, että oma lapsuuskäsitys, ääneen lausuttuna tai 

lausumattomana, on mukana tutkimuksessa ja vaikuttamassa sen tietoon (vrt. 

Alderson 2005: 30, Karlsson 2012: 36). Käsitykseni lapsuudesta ei ole olemassa 

irrallisena, vaan tunnustelee tarttumapintoja tämänhetkiseen tutkimukselliseen ja 

yhteiskunnalliseen keskusteluun lapsista ja lapsuudesta, mutta myös poikkeaa 

siitä. Kirjoitan seuraavissa alaluvuissa (3.1. ja 3.2), mitä ja miten lapsesta ja 

lapsuudesta kirjoitetaan ja mitä niiden voidaan ajatella olevan. Luvussa 

Sipulitutkimusta (3.3) kuvaan, miten niitä itse ymmärrän ja missä kohdissa 

suhteessa lapsiin ja lapsuuteen sekä aikuisiin ja aikuisuuteen oman tutkimukseni 

tieto muodostuu. Pohdin vielä, mikä on tutkimuksen tekemisen paikan ja tutkijan 

merkitys lapsuudentutkimuksen tiedolle (3.4). Kirjoitan kodista, tämän 

tutkimuksen tekemisen paikasta (3.5) sekä tutkimuksen tekemisestä äidin 

positiosta käsin (3.6). 
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3.1 Lapsista ja lapsuuksista kertominen 

Kerronnallisen ajattelun mukaan lapsuutta ja lapsia ei ole olemassa yhtenä 

kaikille samanlaisena totuutena ja ilmiönä, vaan niitä tuotetaan ja ymmärretään 

jatkuvasti erilaisina kertomuksina (Bruner 1999, Vehkakoski 2006, Järventie 

2006: 22–29, Alanen 2009: 19). Tiede, media, politiikka ja taide ovat esimerkkejä 

foorumeista, joilla aikuisuudesta käsin kerrotaan lapsista ja lapsuudesta. 

Sanominen, määrittäminen ja lapsuuden tekeminen ei suinkaan ole aina 

rauhanomaista tai viatonta. (James ym. 2004:9, Alanen 2009: 19, Bardy 1996: 

186–191, Helavirta 2011, Kallio 2006). 

Eri aikoina lapsipuheilla on tuotettu kuvia vaikkapa leikkivästä, viattomasta, 

hyvästä, pahasta, kurittomasta, puutteessa olevasta, suojeltavasta, kehittymässä 

olevasta ja keskeneräisestä, aktiivisesta ja pystyvästä lapsesta (James ym. 2004, 

Alderson 2005:30, Bardy 1996, Oers 2003: 18–20. Karlsson 2000: 38–48). 

Lapsipuheilla on väliä, sillä niihin perustuen lapsille tuotetaan koulu- ja 

päivähoitojärjestelmiä, palveluita, terveydenhuoltoa, viihdettä, järjestetään 

lastensuojelua, kehitetään oppimisympäristöjä, kannustetaan äitejä ja isiä 

varhaiseen vuorovaikutukseen, huolestutaan lapsuuden lyhenemisestä ja mitä 

milloinkin (vrt. Bardy 1996: 186–191, Alanen 2009: 15, Helavirta 2011, 

Ruckenstein 2009). 

Lapsiin liittyvien teorioiden tarkasteleminen kulloisenkin sosiaalisen 

kontekstin ja kulttuurin ominaispiirteitä heijastavina tarinoina mahdollistaa 

sellaisenkin kysyminen, miksi edelleen kerrotaan mieluummin ”biologiseen 

ihmiskäsitykseen perustuvaa kehitystarinaa kuin lapsen elämäntilanteen 

kokonaisvaltaisemmin huomioon ottavaa, situationaalista tarinaa” (Lehtovaara 

2005: 186, ks. myös Järventie 2006: 22–28). Monet arjen käytännöt lepäävät 

tukevasti Piaget’n teoriassa, jonka ytimessä on lapsen normaaliksi määritelty, eri 

vaiheiden kautta etenevä kehitys. Jollakin tavalla tuo tietäminen palvelee 

aikuisten toimintaa ja ajattelua. Toisin tietäminen asettaa katseen ja muutoksen 

kohteeksi yhtä lailla aikuisen ja kulttuurin. (Morss 2003: 81, Lehtovaara 2005: 

186, Viittala 2006: 24–25, Korhonen 2006: 54, Nevala 2007, Alanen 2009, James 

ym. 2004: 9). 

1980-luvun alussa alkoi useissa eri maissa samanaikaisesti esiintyä 

siihenastisesta tutkimuskeskustelusta huomattavasti poikkeavaa keskustelua 
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lapsista ja lapsuudesta. Lapset ”löydettiin”18 uudella tavalla sosialisaatioteorioihin 

kohdistuneen kriittisyyden ja niiden purkamisenkin kautta. Sosiaaliteorioissa 

lapset nähdään yhteiskunnan ja sosiaalisen yhteisön osana, niiden kautta ja niihin 

sosiaalistuvina ja aikuisten toimesta sosiaalistettavina tulokkaina, noviiseina, 

jotka vähitellen oppivat kulttuurinsa tavat. Lasta tarkastellaan suhteessa aikuiseen, 

minkä takia lapsessa korostuvat ajatukset keskeneräisestä, suojeltavasta ja 

aikuisten toimien kohteesta. Tutkimuksessa tämä on tarkoittanut mm. lapsiin 

liittyvän tiedon keräämistä lapsen edustajilta, paremmin tietäviltä ja 

eksplikoimaan kykeneviltä, lähinnä vanhemmilta ja ammattilaisilta. Lapsuuden 

käytännöt, joilla lapseutta monin tavoin järjestetään ja lapsiin kohdistetaan 

erilaisia toimia, kumpuavat edelleen paljolti näistä lähtökohdista. (Esim. Alanen 

2009, Christensen & James 2008). 

Kriittisyys synnytti kokonaan uudenlaista tapaa ajatella lapsista, ei vain 

aikuisten yhteiskuntaan tulossa olevina (becoming) ja ei vielä valmiina, vaan 

siellä jo olevina (being) ja sitä myös aktiivisesti muokkaavina. Sosiologian ja 

antropologian tutkimusperinteestä liikkeelle lähtenyt, eri tieteenaloille levinnyt ja 

eri alojen tutkijoita yhdistävä ajattelu näkee lapset kyvykkäinä oman elämänsä 

asiantuntijoina ja yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä ja vaikuttajina. Tutkijat 

käyttävät uudesta paradigmasta nimitystä lapsuustutkimus tai lapsuudentutkimus 

(Childhood Research / Studies) (mm. Alanen 2009, Clark & Moss 2001, 

Christensen & James 2008, James ym. 2004: 6, Bardy 1996: 191–196, Karlsson 

2012: 20–21). Tämänhetkiseen suomalaiseen keskusteluun on vakiintunut käsite 

lapsuudentutkimus (esim. Lapsuudentutkimuksen seura ja vuosittaiset 

Lapsuudentutkimuksen päivät). 

Muuttunut ajattelu on synnyttänyt tarpeen löytää ja kehittää tutkimuksen 

tekemisen tapoja, jotka mahdollistavat lasten mukaan ottamisen omaa elämäänsä 

koskevaan tutkimukseen ja lasten oman ”äänen” esille pääsemisen. 19 

                                                        
18 Alanen (2009: 15) kirjoittaa, miten ”lapsuusiän kehitykseen, lapsen elämysmaailmaan ja tarpeisiin 
paneutumisen ja pyrkimyksen ”lapsikeskeisyyden” toteuttamiseen yhteiskunnassa voi nähdä osana ns. 
kehittyneiden maiden sivilisaatiohistoriaa ja tärkeänä kulttuurisena saavutuksena.”  
19 Lasten mukaan ottamisesta ja äänen antamisesta lapsille kirjoitettaessa näkee usein viitattavan YK:n 
lapsen oikeuksien sopimukseen (1989). Suomessa, niin kuin muissakin YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen ratifioineissa maissa, on kyettävä osoittamaan miten sopimuksen kohdat toteutuvat 
(Alanen 2009: 26–27). Etenkin artiklat 12 ja 13 velvoittavat kuuntelemaan lapsia heitä itseään 
koskevissa asioissa. Viiden vuoden välein maat raportoivat toimistaan ja YK:n lapsen oikeuksien 
komitea kommentoi raporttia. Kesäkuussa 2011 komitea antoi Suomelle kiitosta toimintaohjelman 
toimeenpanosta ja lakiuudistuksesta, mutta piti lapsen oikeuksia koskevien toimintojen koordinoimista 
kaikkien asianomaisten toimielinten ja laitosten välillä sirpaleisena ja tehottomana. (Lastensuojelun 
keskusliiton tiedote 25.10.2011, viitattu 20/12/2011).  
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Tutkimuksen tekeminen lasten kanssa on tuonut mukanaan paitsi metodologisia 

haasteita, myös eettisiä kysymyksiä (Children’s Geographies 2008, Lagström, 

Pösö, Rutanen & Vehkalahti 2010, Alanen 2005: 161–168, Eide & Winger 2008: 

72, Greene & Hogan 2006: xi–xiii, Hopkins & Bell 2008: 1–6, Dockett, 

Einarsdottir & Perry 2009, Flewitt 2005, Estola, Kontio, Kyrönlampi-Kylmänen 

& Viljamaa 2010, Johansson 2011, Farrell 2005d). Se on tarkoittanut myös 

uusien, tutkimusta paremmin kuvaavien käsitteiden etsimistä (ks. Karlsson 2012: 

17–63)20. 

Lapsiin liittyvä tutkimus ei kulje irrallaan yhteiskunnallisesta keskustelusta. 

Uudenlainen lapsuudentutkimus alkoi kehittyä samaan aikaan samankaltaisesti 

teollistuneissa ja taloudellisesti kehittyneissä maissa. Qvortrupin (1995) mukaan 

aikuisyhteiskunnan suhtautuminen lapsuuteen alkoi niissä muuttua epävarmaksi 

ja osin ristiriitaiseksi. Lapsuudesta tuli sosiaalinen ongelma. Puheissa ja teoissa 

oli ristiriitaa: lapsia haluttiin, mutta heitä syntyi entistä vähemmän, lasten ja 

vanhempien yhteistä aikaa pidettiin tärkeänä, mutta silti heidän arkielämänsä 

eriytyvät entistä enemmän toisistaan, lasten spontaanisuutta arvostettiin, mutta 

samaan aikaan heidän arkeaan organisoitiin entistä enemmän. Lasten tärkeys ei 

näkynyt poliittisissa ja taloudellisissa päätöksissä. (Qvortrup 1995: 9, Alanen 

2009: 11, 28, ks. myös Karlsson 2012: 34). 

Sukupolvisopimuksen – tiettynä aikana ja tietyssä kulttuurissa vallitsevan 

lapsi- ja aikuiskäsityksen – kautta ajateltuna tämän ajan ideologia korostaa lapsen 

yksilöllisyyden huomioon ottamista ja lapsen kuulemista. Lasten kanssa 

neuvotellaan, he ovat asiakkaita ja kuluttajakansalaisia, kirjoittaa Korhonen 

(2006: 51–58). Kun sotien jälkeisen ajan sukupolvisopimuksessa lapsi katsoo 

aikuista alhaalta ylöspäin etäisenä auktoriteettina jota on kuultava, tämän ajan 

sopimuksessa, Korhosen (emt. 55) kirjoittamaa mukaillen aikuisen asento on 

muuttunut ja hän taipuu lapsen puoleen kuunnellen ja kysellen. Sopimusten 

väleihin piirtyy asian moninaisuutta: edellisessä auktoriteettien pelkoa, 

ruumiillista kurittamista, paljossa työssä kiinni olevat aikuiset, järjestysten 

selkeys, lasten vapaus juosta ulkona ilman aikuisen kontrollia; nykyisessä 

aikuisten seurassa, valvonnassa ja silmien alla olemista, ohjausta, lapsuuden 

ymmärtämistä, turvaa, huolenpitoa, ohjattua aikaa ja epävarmaa vanhemmuutta. 

                                                        
20 Aikaisemmin uudesta lapsuudentutkimuksesta on käytetty nimityksiä moderni, kriittinen tai uusi 
lapsitutkimus (Karlsson 2012: 20). Karlsson (2012: 17–63) selventää lapsiin liittyvän tutkimuksen 
käsitteistöä teoksessa Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen. 
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(Korhonen 2006, Hautamäki 2008: 127–134, Karila, Alasuutari, Hännikäinen, 

Nummenmaa & Rausku-Puttonen 2006: 200, Satka & Moilanen 2004: 125–148). 

Aikamme kertomuksissa lapset näyttäytyvät dynaamisina ja itsenäisinä, mutta 

katsetta kääntämällä he ovat enemmän kuin koskaan valvonnan ja tarkkailun, 

sääntöjen ja ohjeiden alaisena, huolen ja toimenpiteiden kohteena, edelleen 

päämääränä aikuisten määrittämä ”normaali lapsi”. (James ym. 2004: 7, Harrikari 

2008, Mahkonen 2003: 136, Farrell 2005b: 166). On tärkeää nähdä kertomusten 

tuottajien erilaisuus ja erilaiset tavoitteet ja erilaiset näkökulmat sekä lapsuuksien 

moninaisuus jo omassa maassamme, puhumattakaan maailmanlaajuisesti 

(Järventie 2006: 20, Einarsdottir 2007: 207, Christensen & Prout 2002). Sen 

sijaan että ajattelisimme tutkimuksen keinoin etsivämme ”todellista lasta”, 

voimme tarkastella lapsuuden tutkimusten kertomuksia sinänsä omista 

lähtökohdistaan oikeina ja tosina ja lapsuutta eri puolilta valottavina (James ym. 

2004: 9, Korkiakangas 1996: 45, Bardy 1998: 195–198, Oers 2003: 20–21, 

Bruner 1999). Ennen kaikkea kertomukset valottavat kuitenkin aikuisten 

monenlaisia käsityksiä lapsista ja lapsuudesta.  

Myös taide on tehnyt meille lapsuudentutkijoille pohjatyötä valmistelemalla 

kuvaa lapsista. Nykyisyydestä käsin voimme tutkia ja tulkita lapsista piirrettyä, 

maalattua ja muovailtua kuvaa niin kaukaa kuin jälkiä ja merkkejä löydämme 21 

(Rahikainen 2005, Vuolanto 2011, Bardy 1996). Bardy pohtii, voiko taide joskus 

tavoittaa lapsen paremmin kuin tiede. Batesonin (1987) ja Kuhnin (1982) 

ajatuksiin pohjautuen hän kirjoittaa, että taiteessa on samaan aikaan läsnä 

seesteisyyden ja turbulenssin kontrasti, mistä syystä sillä on kyky korjata 

tietoisuuttamme viisauden suuntaan. Vain jommankumman valitseminen voi olla 

tuhoisaa. (Bardy 1996: 34–35, 1998: 198). Bardy (1996: 185–186, 1988) 

ehdottaa ”tieteen ja taiteen lapsen” välistä kommunikaatiota ja dialogia erilaisten 

elämästä kertomisen tapojen välillä, joilla on kuitenkin sama tavoite. Tärkeää on 

                                                        
21  Tieteen diskursseissa lasten ja lapsuuksien löytämisen kannalta merkittävänä kertomuksena 
mainitaan Arièsin (1960) ranskalaisen säätyläisperheen ja lapsuuden historian tutkimus. Arièsin löytö 
oli taiteen kuvista tulkittuna, että lapsuus erillisenä ikävaiheena, koettuna ja nähtynä ja keskusteltuna, 
on historiallisesti keksitty 1500–1600-luvuilla. Sitä ennen lapsuutta ei meidän tuntemassamme 
mielessä, lapsuuden ja aikuisuuden erona, tunnettu. Löytö on saanut osakseen myös kritiikkiä ja vielä 
kritiikin kritiikkiä. Tutkimuksen merkitys on ollut sen herättämässä laajassa, vieläkin jatkuvassa 
keskustelussa (esim. James ym. 2004: 9, Korkiakangas 1996: 41–45, Alanen 2009: 18–19, Bruner 
1999: 225). Mielenkiintoinen keskustelun säie on esimerkiksi Rahikaisen (2005: 38) ajatus siitä, että 
Arièsin teosta on luettu lapsuuden käsitehistoriana, mutta sitä pitäisi lukea tunteiden ja mentaliteettien 
historiana. Englanninkielinen käännös on Rahikaisen mukaan hukannut Arièsin ajatuksen ytimen 
kääntämällä sanan sentiment (tunne, tietoisuus, ajatus, mielipide, tunteellisuus) ideaksi ja käsitteeksi 
mutta ei tunteeksi. 
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Bardyn (1998: 198) mielestä kertoa lapsesta ja lapsuudesta sellaisilla tavoilla, että 

kosketetaan kokemuksen ja kokemisen tietoa. Omassa tutkimuksessani etsin 

taiteentapaisuuden ja tieteen tiedon yhteisiä pintoja – lapsen olemisen tavasta 

suuntaa etsien. 

Samaan aikaan aikuisten tuottaman lapsipuheen kanssa lapsuus toteutuu eri 

paikoissa lasten itsensä eläminä ja heissä toteutuvina elettyinä kokemuksina ja 

kertomuksina. Lasten elämä sitoutuu aikuisten lapsille ja lapsuuksille rakentamiin 

kertomuksiin, sopusoinnussa ja ristiriidassa. Lapset sekä elävät heille 

määrittämiämme lapsuuksia että vastustavat ja rikkovat niitä. Lapset voivat näin 

ollen samanaikaisesti liittyä itseään ympäröivään kulttuuriin ja myös muuttaa ja 

tuottaa sitä omalta osaltaan. He ovat samaan aikaan sekä aikuisten toimien 

kohteita että aktiivisia oman elämänsä ja muidenkin elämän rakentajia. Lapset 

tarvitsevat aikuisten suojelua ja huolenpitoa ja erityisenä, aikuisesta erilaisena 

pitämistä, mutta se ei estä suhtautumasta heihin kulloisessakin hetkessä omasta 

elämästään ainutlaatuista tietoa omaavina täydellisen valmiina subjekteina. 

(Helavirta 2006, Karlsson 2006, Hurtig 2006, Salo 1999).  

Emme aina huomaa, että samaan aikaan kun aikuisina teemme lapsille heidän 

lapsuuttaan, lapset tekevät meille meidän aikuisuuttamme. Lapsi tekee naisesta 

äidin, miehestä isän, heidän vanhemmistaan isovanhempia ja vanhempien 

sisaruksista tätejä, setiä ja enoja (Kallio 2006: 9). Henkinen äidiksi tuleminen voi 

tapahtua paljon aikaisemmin tai myös myöhemmin ja olla jatkuva tulemisen 

prosessi niin, että lapsi tekee äitiyttä, isyyttä, kummiutta tai hoitajuutta jatkuvasti 

(Kallio 2006, Schmitt 2003: 324, Bardy 1996: 214). Itse olen pohtinut, kuinka 

monta eri äitiä olen elämäni aikana ollut, itse eri-ikäisenä ja kunkin lapsen kanssa 

erilaisessa, jatkuvasti muuttuvassa ihmissuhteessa. Ja vielä, ajattelen, että lapset 

eivät tee meille vain meidän aikuisuuttamme, vaan myös meidän lapsuuttamme. 

Lapset monin tavoin muistuttavat meitä omasta lapsuudestamme, leikistä ja 

mielikuvituksen jokahetkisestä läsnäolosta. He palauttavat mieliimme taustalle 

jääneitä muistoja. Lapset myös tutustuttavat meitä omiin varjoihimme (ks. 

Lahikainen 2001: 41). Muistamalla ja tutustumalla myös muutamme ja 

muokkaamme lapsuuttamme. 

Tutkimuksessani ammennan oman aikani uuden lapsuudentutkimuksen 

keskustelusta, mutta myös etsin omaan tutkimukseeni ja tutkimusasetelmaani 

sopivia, ei juuri nyt vallitsevia tekemisen tapoja (ks. Bohm & Peat 1992: 62–64). 

Ymmärrän kuitenkin, etten suinkaan valitse vapaasti kaikista mahdollisista 

vaihtoehdoista. Monet valinnat on tehty jo puolestani. Omat lapsuuskokemukseni, 

elämänkokemukseni ja suhde lapsiin samoin kuin kuuluminen tutkimus- ja 
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tiedeyhteisööni ovat osa näkökykyäni ja vaikuttavat tutkimukseni tietoon. Niissä 

puitteissa jatkan kuvaajan tavoin: valitsen kohteen ja valaistuksen, rajaan ja 

tarkennan. (Vrt. Munter 1996: 71, Ruckenstein 2009, Värtö 1999, Järventie 2006: 

18, 21, 36, Suojanen 1996: 49). Kuten Lindqvist (1999: 32) kirjoittaa, voin nähdä 

vain ajan kuvan ja toteutua siinä itsekin. ”Jokaisella ajalla on oma kuvansa, 

ikoninsa. Eri aikakaudet esittäytyvät kuvamaailmassaan ja houkuttelevat meitä 

mukaansa. Se kiehtoo, mutta on samalla hämäävää. Luulemme helposti 

todellisuudeksi sellaista, mikä oikeastaan on vain sarjakuva ajasta.” (Lindqvist 

1999: 23). 

3.2 Lapset ja lapsuudet 

Ajatus siitä, kuka on lapsi ja kuka ei, vaihtelee eri kulttuureissa, eikä lapsuutta 

sellaisena kuin sen länsimaissa tunnemme, ole kaikissa yhteiskunnissa (Alanen 

2005:174). Lapsilla voidaan tarkoittaa tietyn ikäisiä ihmisiä. YK:n lapsen 

oikeuksien sopimuksessa (198922) on sovittu, että jokainen alle 18-vuotias on 

lapsi. Suomen kansalaisuuslaissa lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat naimattomat 

henkilöt (Kallio 2006: 9). Suomessa on myös sovittu, että lapsi on lapsi 24 

raskausviikosta alkaen ja sitä ennen häntä kutsutaan sikiöksi (Kallio 2006: 9). 

Tuosta rajasta alkaen lapsella on erilaisia juridisia oikeuksia kuin ennen sitä. 

Myös syntymättömällä ja syntyneellä lapsella on erilaisia oikeuksia (Mahkonen 

2003:149)23. 

Eri asioissa lapsesta muututaan ei-lapseksi eri-ikäisinä. Ikärajan ylittämiset 

tuovat mukanaan oikeuksia ja velvollisuuksia (lippujen hinnat, ajokortti, 

äänestysoikeus, rikosoikeudellinen vastuu, oikeus opintolainaan). Näitäkin 

säädellään aikuisten näkökulmasta, lasten parhaaksi 24. Näin ajateltuna lapsi ja 

                                                        
22 Suomi ratifioi vuonna 1991.  
23 Räikeänä epäkohtana Mahkonen (2003: 149–150) nostaa esiin tilanteen, jossa äidin huumeiden ja 
alkoholin käyttäminen todennäköisesti aiheuttaa syntymättömälle lapselle haittaa ja vammautumista. 
Lasta koskevat lait astuvat voimaan kuitenkin vasta lapsen synnyttyä. Äidin oikeus 
koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeus eivät Suomessa salli lapsen auttamista ellei äiti siihen 
vapaaehtoisesti suostu.  
24 Lasten paras sinällään on monimutkainen asia. Käsitys lapsen parhaasta perustuu henkilökohtaisiin, 
institutionaalisiin tai yhteiskunnallisiin näkemyksiin, jotka ovat eri aikoina ja eri kulttuureissa erilaiset 
ja myös muuttuvat. Kenen vallassa on sanoa, mikä lapselle on parasta? Lasten kanssa toimivilla 
ammattilaisilla, tutkijalla, lain laatijalla, vanhemmalla ja lapsella itsellään voi olla siitä keskenään 
hyvin erilaiset käsitykset. (Mahkonen 2003: 144–145, ks. myös Eide & Winger 2008: 73, Vehkalahti 
ym. 2010: 15, Kallio 2006: 88–109). 
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lapsuus ovat aikuisten päätöksiä tai sopimuksia, aikuisten tapaa merkityksellistää 

lapsia (Kallio 2006: 10). 

Lapsella voidaan tarkoittaa myös jälkeläistä, jolloin ikä ei enää olekaan 

oleellinen. Jokainen on koko elämänsä ajan jonkun lapsi. Lapseus onkin suhde 

kahden ihmisen välillä, jotka edustavat eri sukupolvea. Lasten iässä olevien lasten 

lapsuuskaan ei ole mikään oma saarekkeensa aikuisista ja aikuisuuksista irrallaan, 

vaan lapset ovat lapsia juuri suhteessa aikuisiin. Lapsia ja lapsuutta ei ole 

olemassa ilman aikuisia ja aikuisuutta. (Bardy 1996, 2009, Värtö 1999). 

Lapsella voidaan myös viitata ihmisen ominaisuuteen, joka ei aina liity 

suoranaisesti ikään. Aikuistakin voidaan sanoa lapselliseksi, ja lapsellisuus voi 

olla hyvä tai huono asia. Ihminen, jonka kehitys on viivästynyttä muiden 

samanikäisten kehitykseen verrattuna, voi kantaa lapsen leimaa koko ikänsä 

vaikka iän puolesta olisi jo aikuinen. 

Iän kautta ajateltuna lapsena olemisen aikaa kutsutaan lapsuudeksi. Sen 

paikka on tiettyinä vuosina ihmisen elämän alkupuolella biologisesti, 

psykologisesti ja sosiaalisesti (Bardy 1996: 23, 2009: 17–18). Lapset itse eivät 

sinällään pohdi lapsuudesta käsin lapsuuttaan eikä heiltä siitä kovin usein 

kysytä25. Elämänvaiheena lapsuuden voi nähdä vasta aikuisuudesta käsin, sitten, 

kun sitä ei voi enää lapsen tavoin elää. (Bardy 1998: 197). ”Kun ihminen on 

kuvitteluiässä, hän ei tiedä miten ja miksi hän kuvittelee. Kun ihminen osaisi 

sanoa, miten hän kuvittelee, hän ei enää kuvittele”, kirjoittaa Bachelard (2003: 

472). Kehityksellisesti ihmisen elämää tarkasteltaessa harvoin tuodaan esille, että 

uusia taitoja ei vain opita vaan niitä myös katoaa tai jää taustalle. Kuvitellakseen 

miten kuvitteli on siis ”epäkypsyttävä” (emt. 472). 

Lapsuudella on toisenlainenkin paikkansa. Bardy (1996:23) kirjoittaa: ”Mutta 

lapsuus on myös enemmän kuin ihmisen ensimmäinen elämänvaihe sen erityisen 

paikan vuoksi luonnon ja kulttuurin rajamailla.” Kristevan (1993) ajatteluun 

pohjautuen Bardy (1996) kirjoittaa, että lapsuus määritellään kulttuurissamme 

monin tavoin tiedon kääntöpuoleksi. Lapsuuden paikka on näin ajateltuna 

luonnon ja kulttuurin rajamailla, yksilön ja yhteisön kohtauspaikkana. Tässä 

ajattelussa aikuinen edustaa kulttuuria ja lapsi luontoa. 

Mielenkiintoinen on myös Bardyn ehdotus, että suhteemme luontoon kenties 

noudattelee samantapaisia kaavoja kuin suhteemme lapsiin. Luonnon ja kulttuurin 

välisessä suhteessa olisikin näin kysymys ihmisen suhteesta ihmisluontoon. 

(Bardy 1996: 22–23, 1988). Tällaiseen kulttuuriseen syvyyteen viittaisi Bardyn 

                                                        
25 Lallukka (2003) on tutkinut lasten käsityksiä lapsuudesta.  



47 

(1996, 1998) mukaan myös sanan lapsi alkuperä. Kreikan kielen sana paideia on 

alun perin juontunut sanasta poikalapsi, joka merkitsee myös kokonaisuutta. 

Paideian eri puolia nykykielessä vastaavat kulttuuri, traditio, kirjallisuus ja 

kasvatus ja myös pedagogiikka. (emt.) Bardy (1996: 23 – 24) tulkitsee sanan 

monimerkityksellisyyden vihjaavan ”sellaisiin yksilön ja yhteiskunnan läpäiseviin 

suhteisiin, jotka voitaisiin lausua muodossa: lapsuus on kokonaisuus ja lapsuus 

liittyy kokonaisuuteen, lapsuus kasvaa sivilisaatiosta ja sivilisaatio kasvaa 

lapsuudesta”. Lapsuus kulttuurisena konstruktiona ei Bardyn mukaan riitä 

selittämään lapsuutta, vaan kyse on syvemmästä yhteydestä. ”Lapsen 

kohtaaminen ja ymmärrys lapsuudesta eivät määrity miten sattuu, vaan ne 

kiinnittyvät sukupolvien ja sukupuolten välisiin suhteisiin” (Bardy 1998:184). 

Keskusteluun lapsesta ja lapsuudesta liittyy Bardyn (1998: 185–186) mukaan 

kysymys Onko lapsi vähemmän vai enemmän kuin aikuinen? 

Bardyn (1996: 214) mukaan lapsuudesta tietäminen ei varastoidu. Kiinnostus 

lapsiin nousee pintaan aika ajoin ja näyttää liittyvän yhteiskuntaa ja kehitystä 

koskeviin yleisempiin muutoksiin, samalla tavalla kuin luonnosta etääntyminen 

aiheuttaa aika ajoin vastaliikkeenä paluun takaisin luontoon. Lapsuus toimii ikään 

kuin peittävänä ja paljastavana heijastuspintana yleisemmille muutoksille. 

Lapsuuden vertaaminen luontoon on mielenkiintoinen ajatus. Etääntyykö 

ihminen samanaikaisesti luonnosta, ihmisluonnosta ja myös lapsesta? Kääntäen: 

Auttaisiko lapsista tietäminen meitä tietämään enemmän omasta 

ihmisluonnostamme, siis itsestämme ja yleisemmin ihmisestä, sekä myös 

luonnosta ympärillämme ja maailmanlaajuisesti? Ja auttaako itsestämme ja 

luonnosta tietäminen tietämään myös enemmän lapsista? Bardy (1998: 187) 

kirjoittaa: ”Lapsi sekä enempänä että vähempänä kuin aikuinen tarjoaa laajan 

liikkumatilan. Lapsi on kuin lampi, johon aikuinen heijastaa oman kuvansa 

nähdäkseen itsensä – ja sitten lapsen.” Lasta katsoessaan katsoo siis aina itseään 

ja itseään katsomalla näkee lapsen. Näin tapahtuu sekä yksilötasolla että 

yhteiskunnan tasolla. 

Kallio (2006: 10) ihmettelee sitä, miksi niin itsestään selvästi uskomme, että 

ratkaisu lapsuuden arvoitukseen löytyy juuri lapsesta. Ehkä pitäisikin seurata 

lapsen katsetta ja katsoa lapsuuden tapahtumista, sen todelliseksi tulemisen hetkiä 

ja paikkoja. Lapsuuden ja lapseuden kokemus merkityksellistyy paikoista, joissa 

lapset viivähtävät, mutta lapsuus syntyy myös kokemuksista noissa paikoissa. 

Kun lapsuudeksi sovittu aika päättyy, hämmennyksen jälkeen elämä jatkuu niin 

kuin ennenkin ja oma koettu lapsuus muuttuu kertomukseksi. (Kallio 2006: 10–

11). 
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3.3 Sipulitutkimusta eli tietoa kerrosten väleissä 

Sisareni blogissa on kaunis kuva sipulista. Halkaistu punasipuli kylpee 

auringonvalossa ja keskellä sipulia olevan ytimen päälle kaartuvat kerrokset 

toinen toisensa päälle. Ydin jää kerrosten alle ja varjoon, mutta ei häviä. Yhteen 

valokuvaan kiteytyy se, miten ymmärrän lapsen ja lapsuuden, aikuisen ja 

aikuisuuden sekä niiden suhteet toisiinsa ja tutkimuksessani rakentuvaan tietoon. 

 

Kuva 1. Sipuli (Välimäki 2011). 

Kun aikuisena teemme lapsiin ja lapsuuteen 26 liittyvää tutkimusta, ovat läsnä 

väistämättä monet lapset ja lapsuudet, mutta myös monet aikuiset ja aikuisuudet. 

Bardy (1996, 2009) kiteyttää läsnä olevat lapsuudet ja aikuisuudet neljänlaisiksi. 

Sipulin sijaan Bardy tarjoaa nelikentän. Nelikenttä auttaa eksplikoimaan usein 

implisiittistä kysymystä siitä, ”kenen näkökulmasta lapsuuden ja aikuisuuden 

välisiä suhteita tarkastellaan ja mihin kohtaan niissä huomio kohdistetaan” (2009: 

19). Nelikentän tehtävänä on Bardyn (2009: 19) mukaan havainnollistaa myös 

sitä, ”miten aika virtaa lapsuuden ja aikuisuuden välisissä suhteissa”. Nelikentän 

neljä dimensiota ovat lasten lapsuus, aikuisten lapsuus, lasten aikuisuus ja 

aikuisten aikuisuus. Liikkumalla nelikentässä eri kohtiin katselija ja näköala 

muuttuvat. 

 

 

                                                        
26 Pyrin käyttämään käsitteitä lapsi ja lapsuus niin, että asiayhteydestä voisi päätellä, ketä lasta tai 
keitä lapsia kulloinkin tarkoitan; esimerkiksi tietyssä aineistokatkelmassa, koko tutkimuksessani, 
yleensä lapsuustutkimuksessa vai yleensä lapsen iässä olevia.  
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Elämänvaihe                                      Yksilö/sosiaalinen asema 

                               Lapsi (t/p)                               Aikuinen (m/n) 

Lapsuus                 lasten lapsuus                         aikuisten lapsuus 

                                        1                                                  2                

 

Aikuisuus               lasten aikuisuus                     aikuisten aikuisuus   

                                         3                                                  4       

 

Kuvio 1. Lapsuus ja aikuisuus lapsen ja aikuisen näkökulmista (Bardy 2009: 19). 

Tavallisimmin lapsiin liittyvässä tutkimuksessa aikuinen aikuisuudesta käsin 

tutkii ja määrittelee lapsen iässä olevien lapsuutta. Samasta paikasta, omasta 

aikuisuudestaan käsin, hän voi kääntää katseen omaan tai sukupolvensa elettyyn 

lapsuuteen. Samaisesta ruudusta voi katsoa myös lasten tulevaa aikuisuutta tai 

aikuisten aikuisuutta. Paikkaa vaihtamalla näköala muuttuu hyvin toisenlaiseksi. 

Jos katselijoina ovatkin lapsen iässä olevat lapset, he voivat nähdä paitsi oman 

lapsuutensa, myös aikuisten aikuisuuden, kuulla kerrottavan tai kuvitella aikuisen 

lapsuutta ja kuvitella omaa tulevaa aikuisuuttaan joka heissä jo rakentuu. Aika 

virtaa kuviossa kolmella tavalla: Läsnä on tämä hetki; lapset lapsina, aikuinen 

aikuisena juuri nyt. Läsnä on myös menneisyys; aikuisen lapsuus, joka on läsnä 

nykyhetkessä, mutta ei sellaisena kuin se kerran oli. Sen olemusta järjestetään 

nykyisyydestä käsin. Tulevaisuus on läsnä lasten aikuisuudessa, sitä jo tehdään ja 

muokataan valinnoilla. (Bardy 1996: 199–202, ks. myös Karlsson 2012: 37–39). 

Valinnoilla ajattelen Bardyn tarkoittavan monenlaisia risteyksiä, niitä joihin lapsi 

voi vaikuttaa ja ei voi, niitä joita aikuiset valitsevat tahtoen ja tahtomattaan sekä 

niitä, jotka elämä tuo elettäväksi valiten puolestamme. 

Bardyn kuvio osoittaa tärkeän, usein kokonaan huomiotta jäävän seikan: 

vaikka rajaamme tutkimuksessa asetelman niin, että aikuisena omasta 

aikuisuudestamme käsin tutkimme lapsen iässä olevien lasten lapsuutta, kaikki 

muutkin ulottuvuudet ovat läsnä. Tai kun haluamme tehdä lapsinäkökulmaista 

tutkimusta lapsia kuunnellen, oma aikuisuutemme ja lapsuutemme on mukana. 

Bardyn nelikentässä on helpompi liikkua kuin sipulissa. Tässä tutkimuksessa 

kirjoittaja ja katselija, tutkija ja tutkimustekstin kirjoittaja olen tietenkin itse, 
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aikuisen aikuisuudestani käsin. Voi näyttää, että tutkimuskysymykseni Millaista 

on lasten kerronnallinen tietäminen? asettaa aikuisen katseen kohteeksi lapsen 

iässä olevat lapset. Tarkkaan katsottuna kohteena on kuitenkin lasten 

kerronnallisen tietäminen. Kerronta ei ole sama kuin lapset, mutta se sisältää 

lapsia, lasten ajatuksia ja ajattelemisen ja maailmassa olemisen tapaa. Näiden 

lisäksi se sisältää myös aikuista ja aikuisuutta lapsen tavoin nähtynä ja koettuna. 

Vielä tarkemmin katsottuna kysymys sisältää myös sen, millaista tietoa syntyy, 

kun aikuisena kertoo lapsia ja lapsista. Katseen kohteena ovat näin myös ne 

erilaiset oman tutkimukseni kerronnalliset lähestymistavat, joilla tieto lapsen 

monimuotoisesta kerronnasta ja olemisesta tässä nimenomaisessa kodin 

kontekstissa, äidin positiosta käsin muotoutuu. 

Bardyn (2009) kehikossa en ensisijaisesti katsele mitään ruuduista, vaan 

pikemminkin ruutujen välejä. Tutkin sitä monin eri tavoin syntynyttä kerrontaa ja 

kerronnassa rakentuvaa tietämistä, joka soljuu ruudukon väleissä. Väleissä 

soljuva kerronta kantaa mukanaan niin lasten kuin aikuistenkin näkökulmia, 

kerrostuen ja vaihtelevasti painottuen. Tässä vaiheessa on helpompi siirtyä 

takaisin sipuliin. Sen kerrosten väleissä virtaava sipulin mehu kuljettaa nesteitä 

kerroksesta toiseen niin, ettei voi selvästi osoittaa, minkä kerroksen makuja se 

milloinkin kantaa mukanaan. Kertomisten yhdistyminen ja sekoittuminen tuottaa 

tietoa, joka syntyy kerrostumien väleissä; lasten lapsuuksien, aikuisten 

aikuisuuksien, lasten aikuisuuksien ja aikuisten lapsuuksien välissä virtaavassa 

nesteessä. Virtauksessa saavat sekoittua näin paitsi erilaiset näkökulmat, myös 

tietämisen eri tasot, tiedostettu ja artikuloitavissa oleva ja syvemmältä tuleva, 

jossakin mielen kerroksissa tiedetty. Tietämisen kannalta yhtä tärkeää kuin 

kuunnella lapsen kertomaa, on kuunnella omassa mielessä kulkevaa ja myös 

kertomisten kohtaamisia ja törmäämisiä välitilassa. Bohmia ja Peatia (1992: 80) 

lainaten ”tieto todellisuudesta ei piile subjektissa eikä objektissa, vaan niiden 

välisessä dynaamisessa virtauksessa. Todellisuus itse on kuitenkin tyhjentymätön 

eikä koskaan täysin tiedolla hallittavissa”. 

3.4 Paikka ja tutkija 

Osallistuminen lapsuudentutkimuksen keskusteluun äidin puheenvuorolla kodin 

piiristä tuntuu tärkeältä. Holloway ja Valentin (2000: 774) kirjoittavat kotona 

tehdyn tutkimuksen vähäisyydestä lapsuudentutkimuksessa (ks. myös Kallio 

2010:220). Tutkijoiden voi olla helpompaa tavoittaa lapsia päivähoidon ja koulun 

kautta, sillä niihin liittyy enemmän jo olemassa olevaa tutkimuksen tekemisen 
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kulttuuria ja käytänteitä (Strandell 2010: 99–100, Kallio 2010: 220–221). Usein 

tutkimusta tehdään myös lapsuuteen liittyvästä ammatista käsin (Strandell 2010: 

99–100). Lapsiin ja lapsuuteen liittyvällä tutkimuksella on sinänsä pitkä perinne 

juuri koti- ja perheympäristöissä, jotka ovat olleet tutkimuksen kohteena 

kasvatusinstituutiona mutta eivät niinkään lasten kokemusten kautta (Alanen 

2009:16,19, Vilkko 2010: 11–13). 

Onkin tärkeää tuottaa lapsiin liittyvää tietoa siellä, missä lapset ovat. Eiden ja 

Wingerin (2008: 75–76) mukaan länsimaissa alle kouluikäiset lapset viettävät 

paljon aikaa kodin ulkopuolisissa instituutiossa (ks. myös Rusanen 2011, Kalliala 

2012, Kallard 2012). Suomalaisista 3–6-vuotiaista lapsista päivähoidon ja 

esiopetuksen palveluita käyttää 77 % lapsista, mikä on OECD-maiden keskiarvoa 

vähemmän 27 . Oppivelvollisuus puolestaan oikeuttaa ja velvoittaa koululaisen 

iässä olevien lasten paikaksi arkipäivisin koulun. Kuitenkin myös koti on lähes 

poikkeuksetta kaikkien lasten arkielämän tila, ja Kallio (2012: 220) kirjoittaakin, 

että sen soisi kiinnostavan lapsuudentutkijoita enemmän.  

Päiväkoteja, kouluja ja koteja ja lasten kokemuksia niistä ei voi tarkastella 

yleistäen. Olisi myös liian yksinkertaista niputtaa niitä ja lapsia niin, että 

ajattelisimme tutkimusten tuottavan tietoa päiväkotilapsista, koululaisista tai 

kotilapsista. Näin on ensinnäkin siksi, että erilaiset portinvartijat, mm. eettiset 

komiteat, koulujen ja päiväkotien johtajat, paikalliset päättäjät, hallitukset ja 

johtokunnat vaikuttavat siihen, missä tutkimusta tehdään, ketkä lapset 

valikoituvat tutkimuksiin ja millaista tutkimusta suositaan28 (Dockett ym. 2009: 

298, 294, Flewitt 2005: 554, Mannion 2007:417, Walsh 2005: 75–76). 

Portinvartijana voivat toimia myös tutkijan käyttämät metodit tiettyjä lapsia 

valikoivina ja toisia poissulkevina tai ohjaajien ehdotukset mukaan tulevista 

lapsista. Greenen ja Hoganin (2006: xiii) mielestä tutkimuksissa ei riittävästi 

pohdita valitun metodin eettisiä ja käytännöllisiä seurauksia tutkimuksen 

tuottamaan tietoon.  

Omakaan tutkimukseni ei tuota tietoa ”kotilapsista” eikä edes oman perheeni 

tai lähiympäristön lapsista kaikkinensa. Tavoitteena ei ole ollut esimerkiksi 

kaikkien perheemme lasten tasapuolinen osallistuminen, vaan monenlaisten 

kerrontaan liittyvien ilmiöiden tutkiminen ja lasten osalta yhtä lailla mahdollisuus 

olla mukana kuin olla olematta (ks. 5.2). Kuva, jonka tutkimus välittää mukana 

                                                        
27 http://www.oecd.org/els/socialpoliciesanddata/37864698.pdf (viitattu 14/9/2012). 
28  Yhtenä tutkimusten suuntaajana voi ajatella myös kansainvälisten julkaisujen suosimista 
kansallisten kustannuksella. 
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olevista lapsista, perheestämme ja muista perheistä on tutkimuksen aiheen ja 

valittujen aineistoesimerkkien kautta värittynyt. 

Emme tuota tietoa päiväkoti-, koulu- tai kotilapsista siksikään, että lapset aina 

tuovat päiväkotiin kotinsa, historiansa ja elämänkokemuksensa. Yhtä lailla he 

kantavat kotiin kokemuksia kodin ulkopuolelta. Taiwanilaisessa päiväkodissa 

järjestettiin säännöllisesti kertomishetkiä, joissa lapset saivat kertoa kodistaan 

(Tsai 2007). Omat lapseni puolestaan kertovat koulusta ja leikkivät koulua kotona 

– nekin, jotka eivät ole koskaan käyneet koulussa (Viljamaa E 2010: 135–136). 

Koti, koulu ja päiväkoti ovat kuitenkin kokemusmaailmoina lapselle erilaisia. 

Vaikka ei ole kahta samanlaista päiväkotia sen enempää kuin kotiakaan, yleisesti 

kodilla, päiväkodilla ja koululla on erilaiset tarkoituksensa ja toimintalogiikkansa. 

Korhosen (2006) mukaan toimintalogiikkaan perustuvan jaottelun mukaan koti 

edustaa väljää yhteisöä, jossa suhteet perustuvat läheisyyteen ja 

vapaaehtoisuuteen, ja päiväkoti puolestaan intiimiä aluetta laajempaa 

yhteiskuntaa. Ajattelisin, ettei lapsi voi valita sen enempää perheensä kuin 

päiväkodinkaan ihmissuhteita. Myös läheisyydessä voi molemmissa olla suuria 

eroja. Korhonen (2006) täsmentääkin, että koti on päämäärä sinänsä, jonkinlainen 

elämän keskipiste, josta lähdetään ja jonne palataan. Päiväkoti puolestaan on 

instituutio, jolla on rationaalisia päämääriä ja välineellisiä tavoitteita. (Korhonen 

2006: 67–68). 

On hyvä muistaa, että paikoilla on eri merkitys lapsille kuin aikuisille. Siinä 

missä aikuiset mieltävät päiväkodin hoitopaikkana, lapset ovat kertoneet 

merkitykselliseksi kaverit ja leikkimisen (Korhonen 2006: 67–68, Kyrönlampi-

Kylmänen 2007: 159–163). Aikuisille voi olla antoisaa kuulla lasten kertovan 

omista leikkipaikoistaan tai elinympäristöstään (Hyvönen & Kangas 2010, 

Karimäki 2004, Kyttä, Broberg & Kahila 200929, Raittila 2009). 

Eide ja Winger (2008: 75–76) kirjoittavat, että päivähoidossa tai koulussa 

lapset joutuvat sovittelemaan itsensä ihmissuhteissa toisenlaisille vaatimustasoille 

ja kommunikointimuotoihin kuin mitkä olisivat heille tuttuja kotoa ja kotoisesta 

ympäristöstä (ks. Kyrönlampi-Kylmänen 2007: 156). Ponnisteleminen voi olla 

lapselle yhtä lailla hyvää tekevää kuin stressaavaakin, monen asian vaikutuksesta 

(Kalliala 2012: 15, Kallard 2012). Karlsson (2000: 65) ja Engel (2006: 6) 

puolestaan kertovat tutkimuksista, joissa on huomattu lasten ja aikuisten välisen 

keskustelun olevan erilaista kodissa ja kodin ulkopuolisissa instituutioissa. 

Päiväkodissa lapsille esitettiin paljon kysymyksiä, mutta ne olivat enemmän 

                                                        
29Ks. myös esim. http://ytk.aalto.fi/fi/tietopalvelu/pehmogis_ja_lapset/ 
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kasvattavia, eivät pohtimaan ja keskustelemaan ohjaavia. Myönteisiksi tarkoitetut 

kehotukset ja kannustukset tyrehdyttivät lasten omaa puhetta. Kotipuhe erosi 

Karlssonin mukaan ratkaisevasti institutionaalisesta puheessa siinä, etteivät 

vanhemmat kyselleet niin paljon tai kysymykset nousivat aidosta kiinnostuksesta 

ja myös lapset kyselivät (Karlsson 2000: 65). 

Lastensuojelun asiakkaana olevia lapsia heidän omissa kodeissaan 

haastatelleen Helavirran (2007: 636–637) huomiota kiinnitti lasten runsas 

liikkuminen haastattelun aikana. Hän toteaa, että koti mahdollisti liikkumisen 

monia institutionaalisia tiloja enemmän. Liike ja liikkuminen olivat lapsille 

Helavirran (emt. 637) mielestä myös keinoja viestittää asioita, joille ei löytynyt 

sanoja tai joita oli vaikea pukea sanoiksi. On selvää, että niin kodeissa kuin 

päiväkodeissakin on puhumisen, keskustelun ja liikkumisen suhteen erilaisia 

kulttuureja. 

Tarinat ja kertomuksetkaan eivät tule jostakin vaan ne luodaan, keksitään ja 

löydetään niiden omissa konteksteissaan (Spector-Mersel 2010: 213–214, 

Riesman 2008, Bruner 2006a: 146–149, Gubrium & Holstein 2008: 252–256, 

Karjalainen 2008). Lasten, minun ja yhdessä tuottamamme kertomiset syntyvät 

kodin kontekstissa hyvin monenlaisissa tilanteissa. Gubrium ja Holstein (2008: 

247) kirjoittavat kerronnallisesta ympäristöstä tarkoittaen sillä paitsi kertomisen 

sisältöjä, myös kaikkea sitä, mitä tapahtuu noiden sisältöjen ympärillä. Erilaisin 

tavoin vaikutamme toinen toistemme kertomiseen. Kertomisen sisältö ei näin ole 

irrallaan niistä tavoista ja resursseista, joilla kertomukset (narratives) ”kootaan 

yhteen, kuljetetaan ja vastaanotetaan jokapäiväisessä elämässä” (emt. 247). 

Kertomisen kulttuurit ovat aina olemassa yhteisöissä, ajateltiinpa niiden 

olemassaoloa tai ei (emt. 247). 

 Olemista ohjaavat myös rakennukset ja huonekalujen järjestys, tilat ja tavarat 

(Salo 1999: 79–90, Hakala 2007: 100–112 Kankkunen 2007: 179, Seikkula 2009: 

90–91, Puroila, Estola & Syrjälä 2012b: 350–352, Tuomaala 2004: 52–55, von 

Bonsdorff 2007, Kullman, Strandell & Haikkola 2012). Tilojen, siellä olevien 

esineiden ja ihmisten kutsu on erilainen ja ne mahdollistavat erilaisia tekemisiä. 

Von Bonsdorff (2007) kirjoittaa tilojen ja ympäristöjen hiljaisesta estetiikasta, 

siitä, että tilalla on oma tunnelmansa, kokonaisvaikutelma, joka koetaan enemmän 

kuin nimetään. Tilat voivat kutsua asumaan ja tuomaan mukanaan oman 

yksilöllisyyden ja tavan olla mutta ne voivat myös alistaa ja olla ristiriidassa 

asumisen kanssa. Ihmisillä on sekä hankittua ja myötäsyntyistä esteettistä 

pätevyyttä tunnistaa tilojen ja tilanteiden tunnelmia. (Von Bonsdorff 2007: 75–

80). 



 54

Aikuisina määritämme erilaisia tapoja ja rajoituksia lasten olemiselle 

(Dockett ym. 2009: 293–294, Puroila ym. 2012b, Kyrönlampi-Kylmänen 

2007:156, Mannion 2007). Järjestyksiä ja sopimuksia siitä, mitä ja miten eri 

tiloissa ja paikoissa30 voi puhua, sanoa, toimia ja olla, noudatetaan mutta myös 

rikotaan ja luodaan. Salo (1999) nostaa esille koulun lasten ruumiillisuudelle 

asettamien sääntöjen ja lasten oman ruumiillisuuden väliset ristiriidat. Salon 

tutkimuksen koulussa istutaan peräkkäin, viitataan, seisotaan rivissä ja jonossa, ei 

heiluta eikä huojuta. Tutkija voi olla kiinnostunut sellaisista kohdista, joissa lapsi 

ei asetu määrittelyihin vaan tila ja paikka tuottavat tarpeen olla toisin (Salo 1999, 

Hakala 2007: 100–112, von Bonsdorff 2007: 78, Tuomaala 2004: 52–55, Puroila 

ym. 2012b, Lanas 2011, Pösö 2006: 126–127). Monin tavoin lapset näin 

muuttavat ja muovaavat toiminnallaan itsekin paikkoja ja tiloja (Kullman, 

Strandell & Haikkola 2012). Itseäni kiinnostaa, miten lapset esimerkiksi leikin 

kerronnassaan käyttävät ja muokkaavat erilaisten tilojen suomia mahdollisuuksia, 

mutta myös miten he mielikuvissaan liikkuvat erilaisissa tiloissa ja paikoissa. 

On paradoksaalista, että lasten näkökulman ymmärtäminen elämässä ja yhtä 

lailla tutkimuksessa liittyy niin paljon aikuisiin (Eide & Winger 2008: 85–86, 

Mayall 2003, Mannion 2007, Tangen 2008). Äitinä näin ei ole helppoa eikä 

läheskään aina mieluisaa ajatella. Myös tutkimuksessa olisi mieluisampaa 

kirjoittaa lapsista eikä juurikaan itsestä. Tutkimuksen tekeminen lasten kanssa 

(with children) ja tilan antaminen lasten omalle äänelle ovat ajatuksina 

houkuttelevia, mutta ajattelemmeko liian helposti lapsen mukanaoloksi ja lapsen 

ääneksi sellaista, joka ei sitä ole? Useimmiten lasten kanssa tekemisellä 

tarkoitetaan lasten konkreettista mukaan ottamista tutkimukseen, etenkin sen 

aineiston keräämisen vaiheeseen (Estola ym. 2010, Karlsson 2012: 35). Tuulikki 

Tuominen-Eilola (2004:45) kirjoittaa adultomorfiasta, jolla hän 

tarkoittaa ”aikuisen intentioiden sijoittamista lapseen niin, että lapsen toiminnan 

tulkinnat muodostetaan aikuisen viitekehyksen kautta problematisoimatta sen 

kummemmin lähtökohtaa ja tulkintojen virhemahdollisuuksia”. Tuominen-Eilolan 

                                                        
30  Paikan ja tilan käsitteitä käytetään eri tieteissä eri tavoin. Yhteistä on, että tutkijat ovat 
kiinnostuneita tilan ja paikan muovautumisesta jokapäiväisessä toiminnassa. Tilasta puhuttaessa 
voidaan tarkoittaa sosiaalisesta tilaa, kokemuksellisesta tilaa tai venyvää ja moninaista suhteiden 
verkkoa, niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. (Kullman, Strandell & Haikkola 2012: 14–17). 
Tuan (1977: 6) kirjoittaa, että meille eriytymättömästä tilasta tulee paikka, kun opimme tuntemaan sen 
paremmin ja kun liitämme siihen arvojamme. Kirjoittaessani itse tilasta ja paikasta pyrin kirjoittamaan 
niistä Tuanin ajatuksen tavoin.  
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(2004: 32–33) mielestä tällainen adultomorfia ”on sinänsä välttämätön lähtökohta 

lapsuuden tai lapsen tutkimukselle niin kauan kuin lapset eivät tee tutkimusta 

itsestään.” 

Lapsuutta eletään päiväkodin, koulun ja kodin lisäksi harrastuksissa, 

luonnossa, mökillä, mummolassa, kirjastossa, uimahallissa ja terveyskeskuksissa, 

kaupungissa, maalla, pienellä paikkakunnalla, metropoleissa, kehitysmaissa jne. 

Saman perheenkin lasten lapsuus on jokaiselle lapselle erilainen. (Kallio 2006:11, 

Järventie, Lähde & Paavonen 2006, Crivello, Camfield & Woodhead 2009: 53–

54, Morrow 2005: 155). Lasten kanssa ammatikseen työskentelevien ja 

tutkimusta tekevien lisäksi tietoa on myös äideillä, isillä, sisaruksilla, 

isovanhemmilla, lääkäreillä, hoitajilla jne. Ei ole olemassa yleistettävissä olevaa 

lasten näkökulmaa ja lasten tietoa (Helavirta 2007, Hurtig 2006, Karlsson 2006) 

niin kuin ei ole olemassa kaikille aikuisillekaan yhteistä näkökulmaa ja tietoa 

(Bardy 1998: 69, Vanderbeck 2010: 35). Onkin tärkeää tuottaa lapsiin liittyvää 

tietoa rikkaasti monenlaisissa ympäristöissä ja monenlaisista näkökulmista. 

Paikka ja tutkija ovat lujasti ja monin säikein tutkimuksen tiedossa 

(Johansson 2011: 3, Helavirta 2007: 634). Pösö (2006: 118–120) kirjoittaakin, 

ettei tutkija mene paikan päälle vaan paikka menee tutkijaan. Tai paikka on jo 

tutkijassa ja tutkija paikassa, kuten omassa tutkimuksessani. Paikka ja tutkija ovat 

myös siinä, mitä ja miten lapset kertovat, sillä lapset ovat erityisen herkkiä 

tunnistamaan paikkaan ja ihmisiin liittyviä tunnelmia. Lapset tietävät Barralin 

(2009: 11) sanoin ”aina kaiken, varsinkin sen, mitä ei sanota, mutta tunnetaan”. 

3.5 Koti 

Koti ja kodin ympäristö muodostavat tutkimukseni tapahtumille näyttämön. 

Lasten monenlaiset kertomiset ja oma kirjoittamiseni tapahtuvat fyysisesti 

kotimme sisällä ja ympäristössä: pihamaalla, metsissä ja pelloilla. Kertojina ovat 

kodin asukkaat ja siellä vierailevat. Koti ja kodin kokemus on kerrotussa läsnä, 

vaikka se ei ole tutkimuksen kohteena. 

Kodin määritteleminen tuntuu helpolta mutta osoittautuu vaikeaksi. 

Suomalaisenkin taivaan alla kodin kokemus on jokaiselle oma, kirjoittaa Vilkko 

(2010: 9). Sana koti ja sen johdokset eri kielissä viittaavat mielenkiintoisella 

tavalla samaan aikaan sekä tuttuun että salaperäiseen31. Kodissa paikkana ollaan 

                                                        
31 Engl. family – familiar ’tuttu’; saksa Heim – heimisch ’kodikas, kotoinen’ – heimlich ’salainen’; 
ruotsi hem – hemlighet ’salaisuus’ (Niiniluoto 2001: 12).  
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suojassa ja salassa ulkopuolisilta. Kodin jakavien kesken voidaan tuntea tuttuutta 

ja läheisyyttä (Niiniluoto 2001: 12). Kotiympäristön tuttuus otetaan helposti 

annettuna; oletamme asioiden pysyvän siellä suunnilleen niin kuin ne ovat 

(Karjalainen 2004: 54). Koti ja kodin ulkopuolinen erotetaan kerrottaessakin 

selvästi toisistaan erilaisiksi (Bruner 2004: 703). 

Jos lapsuus on Bardyn (2009) mukaan paikka, suhde ja syvyys, niin samaa 

tekisi mieli sanoa kodista. Koti on fyysinen paikka, talo, rakennus tai huoneisto. 

Mutta koti ei ole ”vain kasa lautoja kivijalan päällä” (Koho 2008: 36). Koti on 

myös läheiset tai läheisiksi tarkoitetut ihmissuhteet paikasta riippumatta. Omakin 

kotimme laajenee lasten jo muualla asuviin sisaruksiin, heidän puolisoihinsa tai 

seurustelukumppaneihinsa, ensimmäiseen lapsenlapseemme, isovanhempiin ja 

sukulaisiin. Kodin ihmissuhteissa toteutuvissa lapsuuksissa ja aikuisuuksissa ovat 

läsnä myös menneet sukupolvet ja yhteiskunta kulttuureineen. 

Yksiselitteisesti sukulaisuus ei ole kodin ja kodikkuuden aiheuttaja, vaan koti 

voi olla omalta tuntuva paikka niin fyysisesti kuin ihmissuhteissakin (Välimäki 

2008). Koti rakennuksena ja ihmissuhteissa tarjoaa paikan, jossa lasten lapsuutta 

ja aikuisten aikuisuutta eletään ja jossa se muodostuu kullekin ainutkertaiseksi. 

Kuinka paljon olemme valmiita venyttämään kotia? Lapsi voi viettää lapsuuttaan 

vastaanottokodissa (Lähteenmäki 2012), sijaiskodissa, perhekodissa (Pösö 2006), 

lastenkodissa, sairaalassa (Törrönen 1999), turvakodissa, tai vankilassa (Enroos 

2008). Entä onko vankileiri koti lapselle, joka syntyy sen epäinhimillisiin 

olosuhteisiin (Harden 2012)? 

Koti on joka tapauksessa menettänyt itsestäänselvyyksisen luonteensa ja 

monimuotoistunut. Tavallisemmankin kodin voi sanoa olevan liikkeessä ja 

muutoksessa (Vilkko 2010, Rajanti 2010, Kallio 2010: 220). Liike ja muutos ovat 

sekä konkreettista että kokemuksellisesta. Kodin paikka vaihtuu mutta myös 

ihmissuhteissa sijaitseva koti voi vaihtua ja olla samanaikaisesti ja vuorotellen eri 

paikoissa. Lapsillakin voi olla monta kotia sekä ulkonaisesti että ihmissuhteissa. 

Allas (2001) kirjoittaa, että vaikka kotia voikin ajatella enemmän mielentilana 

kuin seinien rajaamana asuntona, on ympäristösuhteen rakentaminen eli 

kotiutuminen aloitettava aina alusta siellä, mihin asetutaan. 

Myöhäismodernille on jossain määrin ominaista kodinvastainen ajattelu ja 

kallellaan oleminen julkisten elämänpiirien puoleen. Koti turvallisena ja pysyvänä 

yksilön elämän keskuksena kyseenalaistetaan monin tavoin. (Vilkko 2010: 12–14, 

Rusanen 2011: 18). Lasten näkökulmasta tämä näkyy siinä, että perhelapsuus on 

käynyt harvinaiseksi ja korvautunut Satkan ja Moilasen (2004: 127–128) 

kuvaamalla verkostolapsuudella. Vastaäänenä kodista vieraantumiselle ihmiset 
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ovat alkaneet ”kotoilla”. Hitaammasta elämästä ja erilaisten kotiin liittyvien 

askareiden tekemisestä on tullut monille harrastus. 

Kodille annetaan helposti normatiivisia ja ideaalisia, romanttisiakin, 

merkityksiä myös tutkimuksessa, vaikka kodit voivat olla samanaikaisesti 

rikkinäisiä ja riiteleviä ”huojuvia taloja” (Niiniluoto 2001: 13, Vilkko 2010: 12–

13). Kenenkään koti ei ole aina rauhan tyyssija. Kodin soisikin mahdollistavan 

kaikkien tunteiden olemassaolon. Myös kielteisiä ja ristiriitaisia tekijöitä voidaan 

ottaa tutkimuksen kohteeksi. Kodin syvän merkityksen löytämiseen ei niiden 

purkamisella kuitenkaan päästä (Vilkko 2010: 12–13). Esimerkiksi lastensuojelun 

asiakkaana olevan lapsen kodin ottaminen katseen ja tutkimuksen kohteeksi ei 

kerro alkuunkaan, mitä koti kyseisen kodin lapselle itselleen kokemuksellisesti 

merkitsee (Helavirta 2007, 2011). 

Vilkko (2010) pohtii kodiksi kutsuttavan paikan ytimessä edelleen olevan 

samoja tuttuja tekijöitä kuin ennenkin. ”Kodin kokemus jakaa meitä, mutta 

toisaalta sulkee piiriinsä” (Vilkko 2010: 9). ”Koti on nimitys sille intiimille 

olemassaolon paikalle, jota pidämme yllä ja hoivaamme ja joka tekee samaa 

meille vastavuoroisesti” (Vilkko 2010: 14). Ajattelen, että koti voi myös kantaa 

merkityksiä, joita sillä kokemuksellisesti elämässä ei ole. Kodittomuutta 

kokevalle koti voi olla toive ja haave. 

Vilkon (2010) mukaan kotia on tutkittu lähinnä asumisen ja perheen 

näkökulmista32. Koti kokemuksena on ollut liian tunteisiin liittyvä ja tieteelliselle 

lähestymistavalle etäinen ja vaikeasti hahmotettava kohde. Yleensä kodin 

kokemus on ollut mukana tutkimuksessa liepeillä, artikuloimattomana. (Vilkko 

2010: 11–13). Poikkeuksiakin on: Oikarinen-Jabain (2008a) tutkimuksen 

keskiössä on omien tyttärien kodin kokemus. Helavirta (2011) kirjoittaa, että 

lapsen kodista kiinnostutaan kun siitä ollaan huolissaan. Lapsista kodissaan 

voidaan tuottaa tietoa ylhäältä alaspäin, aikuisten käytännöistä käsin 

(Vandenbroeck & Bouverne-de Bie 2010, Böök 2010, Kallio 2010: 218). Koti voi 

myös tulla tutkimuksiin, vaikka tutkijan mielenkiinto ei siihen varsinaisesti 

kohdistu tai kotia ei ole valittu ensisijaiseksi tutkimuksen tekemisen paikaksi 

(Kyrönlampi-Kylmänen 2007, Kalliala 1999). Tutkijat saattavat vierailla lasten 

kodeissa myös osana tutkimusta (Kalliala 1999: 64–76, Flewit 2005: 554–555, 

Helavirta 2007, Lähteenmäki 2012). 

                                                        
32 Tampereen yliopistossa lapsuuden ja perheen tutkimuksen yksikkö PerLa tekee monitieteistä lapsiin 
ja perheisiin liittyvää tutkimusta.  
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Mutta millaista tietoa lukija tarvitsee kodista ja kodin ympäristöstä, jossa 

tämä tutkimus on tehty? Voin yrittää kuvailla taloa: isoa, hirsistä rakennettua, 

punamullalla maalattua ja haja-asutusalueella sijaitsevaa. Talon keskellä isossa 

pirtissä on suuri valkoiseksi maalattu leivinuuni. Pirtti on monien tutkimukseni 

aineistoksi kirjoitettujen tai kuvattujen leikkien leikkimisen paikka. Talo on 

metsän reunassa ja sen edessä on pelto. Pihapiirissä on autotalli, lato, 

leikkimökki, maakellari ja vanhoista hirsistä koottu saunarakennus. Aineistossani 

on myös pihapiirin tapahtumista kuvattua ja kirjoitettua. Lähiympäristöön kuuluu 

myös puolenkymmentä muuta lapsiperheiden asuttamaa kotia. Aineiston 

keräämisen aikana kaikkien lähitalojen alle kouluikäiset lapset viettivät päivänsä 

kotona. Talojen välillä risteilee sinne syntyneitä polkuja, joita pitkin lapset 

päivisin kulkeutuivat ja edelleen kulkeutuvat toistensa pihamaille ja sisälle. 

Meillä kotona lapsiaan hoitavilla äideilläkin oli toisinaan aikaa poiketa naapuriin. 

Ehkä ”näyttämön maalaaminen” auttaa lukijaa kuvittelemaan tapahtumia 

johonkin kotiin ja kodin ympäristöön. Lukijan mielessään kuvittelema koti ei 

kuitenkaan ole juuri se koti, josta kerron. Tapahtuu niin kuin silloin, kun äitini 

kertoilee lapsenlapselleen oman lapsuutensa tapahtumista kotipihallaan: 

kiipeämisestään navetan katolle, kissan löytymisestä katiskasta kuolleena tai 

riihen syttymisestä palamaan. Lapsi kuuntelee ja kuvittelee tapahtumien 

ympäristöt ja isoäitinsä kodin omasta kokemuspohjastaan käsin, kenties oman 

kotinsa pihapiiriin. Tutkimusta lukevallakin on mahdollisuus kuvitella paikka 

sellaiseksi kuin haluaa. 

Muistomme kiinnittyvät paikkoihin (esim. Karjalainen 2004, 2008, Koho 

(2008: 5)33 ja aivan erityisellä tavalla taloihin. Bachelard (2003: 82) kirjoittaa, 

miten ”saamme kiittää taloja siitä, että suurimmalla osalla muistoistamme on 

katto päänsä päällä”. Koti ja talo, jossa olemme lapsena asuneet, on toisenlainen 

kuin mikään myöhemmin asuttamamme talo. Bachelardin mukaan tuo koti on 

kirjoittautunut meihin ruumiillisesti diagrammiksi ja kaikki muut asumukset 

myöhemmin ovat sen muunnelmia. ”Vaikka olemme elämämme aikana 

askeltaneet lukuisissa nimettömissä portaikoissa, ’ensimmäisen portaikon 

refleksit’ palaisivat vielä kahdenkymmenen vuoden kuluttua emmekä kompastuisi 

askelmaan joka on toisia hiukan korkeampi” (Bachelard 2003: 93). Itse muistan 

vieläkin polussa kohollaan olevat kivet ja esiin tulleet puiden juuret, joista 

ponnistamalla polku kuljetti minua kesäisin omalta mökiltämme serkkujeni 

mökille. Myös pihapiirin ja ympäristön voimme muistaa lihastietoisuudessamme, 

                                                        
33 Life in Place (http://lifeinplace.wordpress.com). 
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ikään kuin polulla olisi lihakset, omien lihastemme vastinparit (Bachelard 2003: 

86–88). 

Koti ympäristöineen kiinnittyy muistiin, ja Bachelard (2003: 119) käyttääkin 

syntymäkotia alkukantaisen kuvittelun esimerkkinä. Bachelard (2003: 119–121) 

kuvaa, miten lapsi uneksii, siis kuvittelee ja leikkii kodissaan. Tämän lapsuuteen 

liittyneen kyvyn kautta ja takia, näin tulkitsen Bachelardia, meille koti on jotain 

määrittelemätöntä, mahdollisuus ylittää se mitä pidämme todellisuutena ja liikkua 

paljon laajemmin. Kotiin liittyy siksi niin paljon voimaa. Koti on meille enemmän 

uneksintaa kuin todellisuutta (Bachelard 2003: 93–94), niin kuin lapsuuskin (emt. 

96). 

3.6 Äidin positiossa 

Lähellä tavanomaista, totuttua ja vallitsevaa käytännettä oleva ei herätä 

kysymyksiä, toisin kuin siitä poikkeaminen. Olen kuullut tai ollut kuulevinani 

kysymyksen: Eikö ole eettisesti arveluttavaa tutkia omia lapsia? Omaa työtäni 

koskevat kysymykset ja kommentit ovat voineet osoittaa kohtiin, joita itse en olisi 

tunnistanut. Taustalla on voinut myös olla omasta tutkimuksen tekemisen 

tavastani poikkeava tutkimustraditio, -käytänne ja tutkijan positio. Syntyneissä 

keskusteluissa on ollut hyvä pohtia tutkimukseeni liittyviä eettisiä haasteita mutta 

osallistua myös yleisemmin lapsi- ja lapsuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä 

koskevaan keskusteluun. 

Läheisyys ja äitiys tuovat tutkimukseen omia erityisiä eettisiä kysymyksiä. 

Läheisyys pakottaa myös huomaamaan ne. Usein kysymykset kuitenkin 

osoittautuvat koskemaan yleisemmin lapsiin liittyvää tutkimusta tai aikuisten ja 

lasten välisiä suhteita. Tämän alaluvun tarkoitus on auttaa paikantamaan 

tutkimukseni eettisiä kysymyksiä pitkin lukemisen matkaa mutta myös herättää 

pohtimaan kysymyksiä ohi tämän tutkimuksen. 

Tutkimuksen tekijänä en ole samanlaisessa asemassa kuin vaikkapa 

päiväkodissa tutkimusta tekevä, lapsille vieras tutkija tai edes oma opettaja. Koti 

on paikkana yksityinen ja sen ihmissuhteet erityiset. Silmieni eteen piirtyy ja saan 

kuunnella sellaista, mikä ei tulisi näkyviin missään muualla eikä missään muussa 

ihmissuhteessa. Lapset eivät ajattele minua tutkijana vaan äitinä. He kertovat 

asioita äidilleen. Puhun ja vastaan lapsille äitinä. Leikkiä katselen äitinä. Syliin 

otan äitinä. Lasten kavereille olen vaikkapa ”Laurin äiti”. Kaikki tämä avaa 

rikkaan näköalan ja tuo mukanaan erityistä huolta ja vastuuta. 
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Kerrottua, nähtyä ja kuultua ei ole kerrottu tutkimusta varten vaan 

vapaamuotoisissa, spontaaneissa hetkissä tutulle ihmiselle. Olen tarvinnut aikaa 

sen miettimiseen, mitä voin aineistoni kanssa tehdä. En omista aineistoa niin, että 

voisin käyttää sitä tutkimuksellisiin tai muihinkaan tarkoituksiin omien intressieni 

mukaisesti, vaan minun pitää kunnioittaa myös lasten omistajuutta, niin hyvin 

kuin voin. ”Elämät ja tarinat joita kuulemme ja tutkimme on annettu meille sillä 

lupauksella, että suojelemme niitä, jotka ovat jakaneet ne kanssamme” (Denzin 

1989: 83). Meillä on ensisijaisesti velvollisuuksia tutkimuksessa mukana oleville, 

ei projektille tai laajemmalle järjestölle (Dentzin 1989: 83, Flewitt 2005: 553). 

Näin on erityisesti silloin, kun tutkimusprosessi on luonteeltaan jaettu ja rakentuu 

lasten ja aikuisen välisessä luottamuksellisessa ja vapaamuotoisessakin suhteessa 

(Einarsdottir 2011, Eide & Winger 2008: 79, Spector-Mersel 2010: 213). 

Kuitenkin, yhtä lailla kuin omaani, lapsiin liittyvää tutkimusta tehdään aina 

jossakin ihmissuhteessa (Johansson 2011: 3, Helavirta 2007: 634). Siinä suhteessa 

lapset kertovat, valokuvaavat, piirtävät jne. aikuiselle, toisilleen ja joskus vain 

itselleen. Lapsen ja aikuisen välisessä suhteessa toinen on toiselle vaikkapa 

opettaja, ohjaaja, terapeutti, päiväkodissa vieraileva uusi aikuinen tai niin kuin 

tässä, äiti ja kavereiden äiti. Tuttuus ja läheisyys tai vieraus ja etäisyys lapsen ja 

aikuisen välisessä ihmissuhteessa ovat olemassa olevia asioita ja aina oleellisesti 

osa tutkimusta, vallankin suhteen. Kaikki tutkijat käyttävät valtaa, ja tämä on 

kaikissa tutkimussuhteissa aikuisen ja lapsen välisen tutkimusasetelman 

kaksiteräinen miekka. (Eide & Winger 2005, Farrell 2005b: 169, Farrell 2005c: 

176–177, Morrow 2005, McNaughton & Smith 2005, Tangen 2008: 162, Munter 

1990: 80). Valtaan liittyen joudun omalta osaltani miettimään mm. sitä, onko 

lapsella mahdollisuus kieltäytyä sellaisesta, mitä ajattelee äidin toivovan. 

Tutkimustani sävyttää tavanomaisesta poikkeava näköala lasten elämään 

ennen tutkimusta ja tutkimuksen jälkeen. Clandinin ja Connelly (2000: 63–64) 

muistuttavat, etteivät kertomukset koskaan ala siitä, kun tutkija astuu kentälle. 

Conle (1999) puolestaan kirjoittaa, miten tutkimuksen ja muun elämän välillä ei 

oikeastaan ole rajaa, sillä jokainen tutkija tuo aina tutkimukseen oman elämänsä 

kertomuksen. Näin on jokaisessa tutkimuksessa, mutta omassani asiaa ei voi 

ohittaa. En ”astu kentälle” vaan olen jo siellä. En myöskään poistu lasten elämästä 

aineiston keruun tai tutkimuksen päätyttyä. Oman tutkimukseni ”kertomukset” 

ovat jatkumoa itseni ja lasteni osalta eletyn elämän mittaiseen kertomukseen. 

Minun on kohdattava se kaikissa tutkimuksissa olemassa oleva asia, että mukana 

olevilla lapsilla on tutkimuksen aikana ja sen jälkeen mietteensä tutkimuksesta. 
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Itse olen saanut niitä kuulla, ja lapsilla on mahdollisuus kertoa niitä minulle 

edelleenkin. 

Ensisijaisesti olen lapsille äiti, mutta teen myös tutkimusta. En kuitenkaan 

tunnista itseäni Eiden ja Wingerin (2008: 72) kuvaamasta tutkijan positiosta. He 

kirjoittavat tutkijoina kohtaavansa lapsen ulkopuolisina ja viittaavat Johanssonin 

(2003) huomioon tutkijan ja pedagogin positioiden erilaisuudesta. Siinä missä 

pedagogin lähestymistapa on normatiivinen ja kasvattava, tutkijan on analyyttinen 

ja kuvaileva. Omaa asentoani sävyttää lasten kanssa olemisen monimuotoisuus, 

jossa en ajattele äidin ja tutkijan positioita toisistaan erillisinä asioina. Äitiyteeni 

on jo ennen tätä tutkimusta liittynyt omaa elämää ja lasten maailmaa ihmettelevää 

ja pohtivaa asennetta ja implisiittisen tekemistä eksplisiittisemmäksi lukemalla ja 

kirjoittamalla. Väitöstutkimuksen tekeminen on tietenkin tuonut mukanaan raamit 

ja päämäärän. Raamien sisällä olen kuitenkin halunnut jatkaa, etsiä ja kasvattaa 

sellaisia tutkimuksen tekemisen tapoja, joissa voin säilyttää olemassa olevan 

tapani olla lasten kanssa. On ollut havahduttavaa ja tarpeellista löytää itseni 

välillä sellaisesta tutkijan positiosta, joka on kaukana äidin positiosta. Se on 

vahvistanut halua tehdä tutkimusta itselle oikealta tuntuvasta asennosta käsin. 

Kirjoitetun julkiseksi tekeminen on tutkijuuteen kuuluva uusi asia. 

Läheisyys tutkimusteksteissä ei ole tavallista mutta ei myöskään kovin 

poikkeuksellista (esim. Värri 1997, Hoikkala 1997, Oikarinen-Jabai 2008a, 

2008b, Rannikko 2008, Mazzarella 1997, Edmiston 2005, Sava 2006, Ferrucci 

2000, Roos & Rotkirch 1997, Latvala, Peltonen & Saresma 2004, Nelson 2006, 

Stern 1992). Lapset voivat näkyä pilkahduksena aineistossa (Kankkunen 2007: 

182), tai he voivat olla tutkimuksen keskiössä (Rannikko 2008, Oikarinen-Jabai 

2008a). Tutkijan katse on voinut olla hyvin erilaisissa asioissa, kuten sisarusten 

välisessä sosiaalisessa suhteessa (Rannikko 2008), lapsen puheessa ja 

kertomisessa (Nelson 2006), aikuisen ja lapsen yhteisessä leikissä (Edmiston 

2005) tai vaikkapa kirjoittajassa itsessään (Värri 1997, Hoikkala 1997). 

Läheisyys voi myös tulla tutkimukseen sen aikana (Coffey 2001, Josselsson 

1996). Tällöin tutkija joutuu kohtaamaan hyvin samankaltaisia kysymyksiä kuin 

perheen keskellä tutkimusta tekevä. Toisaalta, vaikka kirjoittaisimme aivan 

muista kuin läheisistämme, voivat meille läheiset ihmiset tulla teksteihin mukaan, 

ilman että sitä edes tiedostamme (Mazzarella 1997: 26, Richardson & St. Pierre 

2005: 965–966). Läheisillämme voi olla merkittävä vaikutus jo aiheen valintaan 

(esim. Saresma 2004). 

Hyvin vähän on kirjoitettu siitä, mitä lapset itse ajattelevat tutkimuksessa 

mukanaolosta. Nelsonin (2006) tutkimuksesta löytyy mielenkiintoinen poikkeus. 
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Tutkimuksessa tai pikemminkin tutkimuksissa on aineistona Emily-nimisen tytön 

yksinpuhelua. Emilyn (1 v 8 kk – 3 v) vanhemmat äänittivät tyttärensä puhetta, 

kun hän jäi iltaisin omaan sänkyynsä. Useat tutkijat analysoivat Emilyn 

monologeja. Tuloksista kootun kirjan toisessa painoksessa34 (2006) on Emilyn 

itsensä 23-vuotiaana kirjoittama esipuhe. Emily kirjoittaa mm. siitä, miten tehty 

tutkimus avaa hänelle ikkunan hänen omaan lapsuuteensa: ”Monilla meistä on 

mahdollisuus nähdä, miltä näytimme lapsena, mutta harvat meistä voivat kuulla 

näin tarkoin, mitä ajattelimme” (Nelson 2006: v). Emily pohtii, äänittäisikö omien 

lastensa puhetta, ja toteaa, että ainakin kysyisi heiltä, aivan kuten häneltä itseltään 

oli kysytty (Nelson 2006: v, vii). Myös Stern (1992: 162) kirjoittaa omien lastensa 

tehneen ”arvokkaita lisähuomautuksia itse- ja isätuntemuksensa pohjalta” kirjaan, 

jonka tapahtumista osa liittyy hänen omien lastensa elämän alkutaipaleeseen. 

Yksioikoisesti en osaa ajatella läheisyyttä eettisesti arveluttavana tai 

hyväksyttävänä. Läheisyyden mukanaan tuomien eettisten kysymysten pohdinta 

tutkimusteksteissä ei ole kovin tavallista, mikä ei tietenkään tarkoita ettei niitä 

olisi pohdittu. Kirjoittamatta jättämisen ymmärtää, jos tutkimuksen tekemisen 

aikaan kysymyksistä ei ole ollut tapana kirjoittaa. 35  Nykyään lapsi- ja 

lapsuudentutkimuksen eettisistä kysymyksistä kuitenkin keskustellaan vilkkaasti 

siksikin, että lasten muuttunut paikka tutkimuksessa on tuonut mukanaan myös 

uudenlaisia eettisiä haasteita (esim. Eide & Winger 2008, Lagström ym. 2010, 

Dockett ym. 2009, Farrell 2005d, Christensen & Prout 2002, Flewitt 2005, 

Cameron 2005, Leeson 2007). Voiko kirjoittamatta jättäminen olla myös tietoinen 

valinta, jolla halutaan suojella mukana olevia? Kun ei kirjoita, ei myöskään ohjaa 

lukijaa ajattelemaan kysymyksiä. 

Läheisistä ja etenkin läheisistä lapsista kirjoitetut tutkimustekstit ovat 

herättäneet minussa lukijana monenlaisia ajatuksia. Oleellista ei ole ollut se, 

kuinka vähän tai paljon eettisistä kysymyksistä on kirjoitettu. Tutkijan ja lasten 

positiot, intensiteetti jolla lapset ovat mukana, kirjoittamisen tyyli, tutkimuksen 

aihe ja se, mihin tutkija tai kirjoittaja kohdistaa katseensa, luovat kaikki osaltaan 

vaikutelmaa tutkimuksen eettisyydestä. Aineiston keräämisen tapa ja se, miten 

aihetta on lähestytty ja käsitelty, ovat myös osa lukukokemusta. Ajattelenkin 

                                                        
34 Ensimmäinen painos on vuodelta 1989. 
35 Piaget’n kehitysteoria pohjautuu omien lasten havainnointiin vahvasta luonnontieteellisestä 
lähtökohdasta tarkasteltuna (Lehtovaara 2005). Freud kävi läpi oman 22-vuotiaan Anna-tyttärensä 
kanssa neljä vuotta kestäneen psykoanalyysin. Freud kehitti teoriaansa toimimalla psykoanalyytikkona. 
Oman tyttären analyysin voi ajatella vaikuttaneen teoriaan siinä missä muutkin analyysit. 
Lapsipsykoanalyytikko Kleinin julkaisu (1919) perustui myös hänen omien lastensa analyysiin. 
(Lehtovaara 2005, Ahokas 2006: 168, 277- 278, 292). 



63 

eettisten kysymysten kietoutuvan ennen kaikkea tiiviisti tutkijan ratkaisuihin ja 

tutkimuksen tekemisen tapoihin. 

Tehdessäni tutkimusta teen valintoja. Teen isoja linjauksia mutta myös 

reagoin, vastaan ja toimin tietyllä tavalla juuri tietyssä hetkessä, ehtimättä miettiä. 

Kerronnalliseen tutkimusparadigmaan sitoutuminen ja kerronnallisten 

lähestymistapojen suosiminenkin ovat metodis-eettisiä valintoja ja tekoja. 

Tutkimus, osana muuta elämää, on täynnä pienempiä tekoja ja valintoja, 

onnistuneita ja epäonnistuneita. Dokumenttielokuvan tekijän pohdinta sopii 

omaankin tutkimuksen tekemiseeni: ”Eettiset valinnat syntyvät siitä moraalista, 

mikä minulla jo on. Etiikka on aina tilannekohtaista ja tässä tuo tilannekohtaisuus 

aktualisoituu kaikkein herkimmin. Etiikka ei ole siinä missään minun 

yläpuolellani, vaan se on juuri siinä hetkessä. Siinä joudun tekemään ratkaisuja, 

jotka ylittävät tutun ja hallittavan. Pakenevan todellisuuden edessä joudun 

toimimaan epävarmuudessa. Luomisen tuoksinnassa ei ole aikaa pohdiskella, on 

vain yhteys siihen, mitä tapahtuu. Vasta leikkauspöydässä ehdin analysoida 

ratkaisujani.” (Korhonen 2006: 170). 

Tässä luvussa tai myöhemminkään en voi käsitellä kaikkia tämän 

tutkimuksen ratkaisuja. Tutkimukseni metodiset ja eettiset ratkaisut on luettava 

koko tutkimusta lukemalla, sen teoissa. Joskus eettisiä kysymyksiä on helppo 

tunnistaa. Voin pohtia niitä tekstissä itsekin. Paljon on myös vaikeasti 

tunnistettavaa ja hallittavaa. Etiikkaa, niin kuin elämääkään, ei voi rationalisoida 

ja tarjota siistissä paketissa (Lindqvist 1999: 9–21). 

Meillä on hyvä olla ajatus siitä, mikä on oikein, mutta etiikan ydinkysymys, 

käsitys hyvästä ja pahasta, jää aina auki ja kesken, kuten Lindqvist (1999: 62, 70) 

kirjoittaa. Yhtenä tiedostettuna asentona tutkimuksessani on keskeneräisyyteen 

jääminen, josta olen aiemmin kirjoittanut muutaman pienen episodin avulla 

(Estola ym. 2010: 188–190). Keskeneräisyys ja ei-selittäminen tai ei-

ymmärtäminen eivät kovin hyvin sovi tutkijan asentoon. Lapsen maailmaa 

tutkivana aikuisena itsekin haluaisin selittää ja ymmärtää lasta. Lindqvist (1999: 

35, 61–100) kirjoittaa, ettei meillä ole aina aikaa ja halua, ehkä uskallustakaan 

kohdata elämän yllätyksellisyyttä, sen ainutkertaisuutta ja loputonta 

vaihtelevuutta. Irigaray (2002: 121) puolestaan toteaa, että ”tapamme ajatella 

toisesta, jopa tapamme rakastaa, muistuttavat hallitsemista”. Paradoksaalisesti 

kuitenkin juuri keskeneräisyyteen jääminen ja toisen selittämättä jättäminen 

voivatkin antaa hänen erityisyydelleen tilaa. Sillä siinä vaiheessa kun tiedän miten 

asiat ovat, lakkaan näkemästä toisia, lapsella olevia vaihtoehtoja. 
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4 Leikistä kirjoittamisesta poeettisen kuvan 
äärelle 

Tutkimuksessani aineiston kerääminen, analyysi ja tulkinta eivät ole olleet 

toisistaan erillisiä vaiheita (ks. Heikkinen, Huttunen, Syrjälä & Pesonen 2012: 

11). Tulosten avautumiseksi ei riitä tutkimuksen tulososan tai tiivistelmän 

lukeminen, vaan tutkimusta tulee lukea kokonaisuudessaan. Siinä missä 

kvantitatiivinen tutkimus kantaa merkitystään numeroissa ja taulukoissa, 

kvalitatiivisen tutkimuksen merkitys on luettavissa koko tekstissä (Richardson & 

St. Pierre 2005: 959–960). Tämä sopii myös kerronnalliseen tutkimukseen. 

Olen tehnyt tutkimustani lähes kymmenen vuoden ajan. Tuohon aikaan 

mahtuu tekemisen tavan ja intensiteetinkin suhteen monenlaisia ajanjaksoja. 

Taukojenkin aikana työ on voinut kypsyä mielessä. Aikaa onkin tarvittu sanojen 

löytymiseen alun perin sanattomalle. Aikaa on tarvittu myös siihen, miten löydän 

sopivan tavan lähestyä aineistoani. Analyysini ovat vieneet minut pohtimaan niin 

aineiston kuin analyysinkin olemusta ja kehittämään tutkimukseeni sopivaa tapaa. 

Tämäkin kuuluu sekä kerronnalliseen että laadullisen tutkimukseen; valmista 

analyysimenetelmää ei ole, vaan jokainen tutkija luo analyysinsä itse 

(Löyttyniemi 2004: 26, Hyvärinen 2008a, 2010a: 90). Silti kerronnallisen 

tutkimuksen analyysistä on kirjoitettu myös ohjeita (esim. Riessman 2008, 

Clandinin & Connelly 2000, Hyvärinen 2010a, Holstein & Gubrium 2012). 

Oma tutkimuksen tekemisen tapani on ollut pyrkimistä tärkeiksi kokemieni 

asioiden suuntaan. Kuvaan seuraavaksi aineiston kertymistä ja sen analyyttistä 

lähestymistä, ristiriitoja ja analyysin suuntautumista tutkimuksen tekemisen 

tapaani, ja siis myös omiin analyyseihini. Analyysi suuntautuu myös siihen, mitä 

ja millaista tämän tutkimuksen aineisto on. Luvun tavoitteena on kertoa 

tutkimuksen aineistosta ja tutkimuksen tekemisen tavan muotoutumisesta. 

Lopuksi kuvaan millaiseen aineiston uudelleenluennan ja -kerronnan tapaan 

päädyn. 
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4.1 Leikin kaivertaminen36 kirjaimiksi 

Tutkimukseni alkamispistettä on vaikea tavoittaa, mutta merkityksellisiä asioita 

voin huomata. Tärkeä sysäys oli mukanaolo Maija Hintikan Playin’ Story -

hankkeen pilottivaiheessa, syksyllä 2002. Hankkeen keskeisenä ajatuksena oli 

lasten kannustaminen omaehtoiseen leikkimiseen (www.playinstory.com). 

Hintikka (2004) kirjoitti omien lastensa leikkeihin pohjautuen satuja kahdesta 

tonttuveljeksestä, Juusosta ja Jalmarista. Kiinnostuneina huomasimme, että 

lapsille suunnatut sadut vaikuttivat myös aikuisiin. 

Itse hoidin tuolloin kotona kolmea alle kouluikäistä lastani (5-, 3- ja 1- 

vuotiasta). Koulusta tuli iltapäivällä kotiin ekaluokkalainen, kolmasluokkalainen 

ja viides- ja kuudesluokkalainen. Perheeseemme kuului myös kaksi vanhempaa 

lasta. Kaksi lasta syntyi vielä myöhemmin. Usein talo täyttyi myös lasten 

kavereista. Olin pitkään asunut, asuin tuolloin ja asun edelleen, kymmenen vuotta 

myöhemmin väitöskirjaa viimeistellessäni, keskellä eri-ikäisten lasten rikasta 

leikkiä. Noihin aikoihin tutustuin myös kerronnalliseen tutkimukseen. 

Kertomuksen ajateltiin ja paljolti vieläkin ajatellaan olevan, kuten White sen 

ilmaisee, ”verbaalisen representaation muoto, luonnollinen ihmisen tietoisuuden 

tapa ja osa jokapäiväistä puhetta ja diskurssia” (Huttunen, Heikkinen & Syrjälä 

2002: 7). Tutkimuskirjallisuutta lukiessani ajattelin, että kertomukseen ja 

kerronnallisuuteen liittyvät ajatukset sopivat hyvin siihenkin, mitä näin 

tapahtuvan lasten mielikuvitusleikissä. Minun tarvitsi vain hypätä puhumiseen ja 

kirjoittamiseen liittyvien sanojen yli ja ajatella lapsen tekemällä ja toimimalla 

kertomaa. 

Kerronnallisessa tutkimuksessa keskusteltiin tuolloin muun muassa 

kertomuksen ja tarinan käsitteistä sekä kokemuksen ja kertomuksen suhteesta 

(Esim. Hyvärinen 2004a, 2004b, 2005). En itse pohtinut, voiko 

mielikuvitusleikkiä ajatella kertomuksena tai tarinana, vaan sitä, voiko leikkiä 

ajatella kerronnallisena ympäristönä ja voisiko leikissä ajatella tapahtuvan 

samanlaista tietämistä, mistä Bruner (1986) kerronnallisesta tietämisestä 

kirjoittaessaan puhuu. 

                                                        
36  Antiikin aikaan ja keskiajalla kirjoituksia kaiverrettiin kiveen, puutauluun, vahatauluun, 
saviruukkuun, papyrukseen ja nahkaan (Viljamaa T 2000: 4, 2010: 42). Kankkunen (2007: 182) 
kertoo ”kaivertaneensa” kirjainten lisäksi nauhurilla, videokameralla ja valokuvin. Itselleni sana 
kaivertaminen kuvaa hyvin yritystäni saada kirjaimiin ja kirjoitettuun mukaan jotakin leikin 
kokonaisvaltaisuudesta ja fyysisyydestä.  
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Lasten leikissä näkemäni kerronnallisuus ja kerronnan prosessi kiehtoi. Olin 

muotoillut olevani kiinnostunut leikissä näkemäni monimuotoisen kertomisen 

merkityksestä lapsille tapana tietää ja ymmärtää heille tapahtuvia asioita, itseään 

ja maailmaa ympärillään. Näin leikin toimivan lapsella samoin kuin elämäkerran 

kirjoittamisen aikuisella; kertomisena, joka ”ontologisesti rikastuttaa itseyttä ja 

mahdollisesti aiheuttaa hermeneuttisen kokemuksen, jonka jälkeen käsitys itsestä 

muuttuu” (Syrjälä & Heikkinen 2002: 175). 

Hintikan oivallus leikin kirjoittamisesta saduksi oli itselleni merkittävä. 

Lähestyin itsekin lasten leikkiä kirjoittamalla siitä. En tavoitellut kirjoituksille 

ehjää muotoa aloituksineen, juonineen ja lopetuksineen. Pikemminkin halusin 

kirjoittamalla seurata lasten leikeissä kertomaa mahdollisimman uskollisesti, 

vaikka se välillä mutkitteli minulle oudolla tavalla, keskeytyi tai katosi. 

Tarkoituksellisesti en pyrkinyt laajentamaan kerrottua. Ymmärsin kuitenkin, että 

kuvittelulla oli osuutensa jo siinä, miten tulkitsin näkemääni ja kuulemaani. Omia 

ajatuksiani kirjoitin näiden kirjoitelmien loppuun heti ja myös myöhemmin, 

joskus ikään kuin useampaan kerrokseen. Kirjoittaminen oli itselleni tapa lähestyä 

leikkiä. Hatarasti ymmärsin sen liittyvän omaan kertomalla ja erityisesti 

kirjoittamalla tietämiseeni. 

Leikin taltioiminen videoimalla ei tuolloin tuntunut mahdolliselta tavalta, 

kodin kontekstissa, äitinä. Ajattelin, että kameran takana oleminen sitoisi minut 

kuvaamisen tehtävään, tarkkailijaksi ja aineiston kerääjäksi. En myöskään 

ymmärtänyt, miten lasten ympäri taloa levittäytyvää leikkiä voisi seurata 

videoimalla. Rutanen (2012: 94) kirjoittaa samantapaisesta havainnostaan: 

videoimalla ei saakaan ”arkea talteen”, vaan kuvaaminen pikemminkin rajoittaa. 

Itselleni luontevalla tavalla – kirjoittamalla – olin leikin liepeillä ja 

kokonaisvaltaisesti mukana. Se ei tarkoittanut, että olisin ollut välttämättä 

fyysisesti leikissä mukana, vaikka joskus niinkin. Mukana oleminen oli silloin 

enimmäkseen käväisyä lasten leikeissä, lasten sitä ehdottaessa, ja myös omaa 

eläytymistä leikin tapahtumiin ja tunnelmiin. 

Kynään ja käteen sattuvaan lappuseen tartuin silloin, kun se usein monen 

asian summana oli mahdollista. Kirjoittamiseen täytyi olla aikaa ja 

mahdollisuutta. Jonkun täytyi myös herättää mielenkiintoni huomaamaan lasten 

tekemistä. Tekemisen täytyi myös olla minun ulottuvillani, eli lapset leikkivät 

siellä missä itsekin olin. Kirjoitin ydinasioita tapahtumista, muistisanoja ja 

lauseita sekä lasten repliikkejä joskus ruuanlaiton lomassa, joskus leikin virtaan 

itsekin tempautuneena, lattialla tai keittiön pöydän ääressä istuessani, ulkona 
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kävellessäni, vauvaa nukuttaessani. Toisinaan lapset olivat tietoisia 

kirjoittamisestani, toisinaan eivät. 

Kirjoitin ja tallensin leikeistä tekemiäni muistiinpanoja tietokoneelle 

mahdollisimman pian. Aloimme kutsua lasten kanssa kirjoitelmia ”tarinoiksi” ja 

niille jokaiselle annettiin myös nimi. Aineistoesimerkkien yhteydessä suluissa 

oleva nimi, esimerkiksi Käpäläkäävät, viittaa näihin tarinoihin. Useimmat 

nimesin itse, mutta joskus myös lapset ehdottivat nimeä tai pyysivät muuttamaan 

nimeä paremmin leikkiin sopivaksi. Esimerkiksi viisivuotiaan Marian leikin 

nimesin Naruleikiksi. Leikissä Maria kulki pihalla suurten kivien yli, leikkimökin 

ovesta sisään ja ikkunasta ulos, salkotenniksen ympäri jne., ja ajattelin hänen 

vetävän perässään (kuviteltua) narua. Naruleikin kirjoitettuani olen lisännyt 

Marian korjauksen ja nimiehdotuksen: 

Maria oli mukana kun kirjoitin. Korjasi esim. kun kirjoitin että veti perässään 

narua. Sanoi ettei vetänyt vaan naru tuli puserosta. 

Marian nimiehdotus: ”Maria meni leikkimään narua”. 

Syntyneet tarinat ovat avoimia niin alustaan kuin lopustaankin. Niissä ei 

myöskään ole länsimaiselle tarinalle ominaista juonta. Aina kirjoittamiseen ei 

löytynyt aikaa lähipäiviltä, mutta useimmat muistiinpanot tulivat tallennetuksi 

tietokoneelle ennen pitkää. Lappuun pikakirjoituksella merkityt suttuiset koukerot 

järjestyivät riveiksi, joita saattoi lukea. Välillä ympärilleni kerääntyi lapsia 

lukemaan itse tekstiä tai pyytämään, että lukisin ääneen mitä kirjoitan. 

Kirjoittamisestani kiinnostuminen tai leikin uudelleen lukeminen ei ollut 

mitenkään johdonmukaista kokoontumista. Päiväkirjaan olen kirjoittanut: 

Yritän ottaa aikaa kirjoittamiselle arkipäivistä. Olen hakenut paikkaa 

iltapäivästä, kun vauva alkaa päiväunille ja koululaiset välipalalle. Tähän 

asti se on ollut sellaista, että lapset mielellään valuvat yksi toisensa jälkeen 

makuuhuoneeseeni leveälle sängylle lötköttämään. En ole raskinut hätistää 

aina poiskaan. Ja kun nyt olenkin vielä järjestänyt aineistoa, eli kirjoittanut 

puhtaaksi kertomuksia joita on ollut lappusilla, ei haittaa vaikka lapset siinä 

ovatkin. Olen lukenut heille mitä kirjoitan ja tehnyt lisäyksiä. Ilmarikin eilen 

kirjoitti kaksi juttua sylissäni, ”Merirosvoja” ja ”Ulkona”. (Päiväkirja) 

Kirjoittamisrauha meni, mutta tilalle sain lasten omia tarinoita ja heidän omia 

arvokkaita ajatuksiaan leikeistä. Lapset paitsi ehdottelivat leikeistä kirjoittamilleni 
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tarinoille nimiä, myös innostuivat kertomaan leikistä, juttelivat ja väittelivät 

keskenään leikin tapahtumista, pyysivät minua kirjoittamaan tietyn asian muistiin 

ja oikaisivat kirjoituksiani. 

Tämä on äiti hirvileikki niin sää kirjottiit väärin. Tuossa luki että Ilmari ja 

Mari ampu kalapyssyllä susia ja hirviä ja karhua. Niin äiti. Sää kirjottiit 

väärin. (Eriä kieltä) 

Lasten osallistuminen sekä ilahdutti että sai minut mietteliääksi. Lasten ajattelun 

ja kommentoinnin kautta avautui sekä heidän omaan tekemiseensä että omiin 

kirjoituksiini paljon syvempi näköala, kuin mihin olisin tekstejä yksin lukemalla 

koskaan yltänyt. Mietin kuitenkin, voiko lapsille olla haittaa siitä, että kirjoitan 

leikeistä ja että he niitä lukevat. Olin varovainen lapsille lukemisessa enkä 

ehdottanut sitä itse. Toisaalta en tarkoituksellisesti pyrkinyt tekemään 

kirjoitustyötäni lasten ulottumattomissa enkä kieltänyt tai kieltäytynyt lukemasta 

kirjoittamaani. 

Asia kiinnosti lapsiani eri tavoin. Lapset tulivat näin myös aineistooni 

mukaan eri tavoin. Lukemisen hetket eivät olleet systemaattisia eikä minulla ollut 

ajatusta siitä, mitä tarinoita luetaan ja mitä ei. Tarinat ovat olleet kotona kahdessa 

kansiossa, enkä lopulta edes tiedä, kuinka paljon tai vähän ja ketkä lapset ovat 

niitä lukeneet. Niistä hetkistä voin kirjoittaa, joista tiedän. Lapset ja lasten 

ajatukset olivat läsnä jo leikistä kirjoittaessani, sillä tiesin, etteivät kirjoitukseni 

aina jää vain minulle.  

Kun kirjoitan lasten tekemien kertomusten tai leikistä kirjoitettujen 

kertomusten loppuun joitakin havaintojani ja ajatuksiani, tulkintaa, huomaan 

että ainakin toisinaan lapsi on vahvasti läsnä siinä hetkessä. Ikään kuin 

kuuntelemassa että mitähän se minusta kirjoittaa. Ja se vaikuttaa sillä tavalla 

että kirjoitan niin kuin myös lapsi sen jossakin vaiheessa voisi lukea. 

(Päiväkirja 6/2008) 

Itse palasin tarinoihin vuosienkin kuluttua. Edelleen, lapset saattoivat lukea niitä 

tai pyytää minua lukemaan.37 Minua hämmästytti, miten tarkasti he muistivat 

vuosien takaisia leikkejään, miten vuosienkin kuluttua sain kuulla jotakin uutta ja 

miten tarinat toisinaan alkoivat uudelleen elää. Leikistä lukeminen saattoi aloittaa 

                                                        
37 Flewittin tutkimuksessa lapsi halusi joskus yllättäen katsoa mitä hänestä oli videoitu. Flewittin 
(2005: 557) mukaan nuo hetket tarjosivat ”rikkaan näköalan lapsen näkökulmaan”.  
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uuden leikin, joka oli ikään kuin aikaisemman uudelleenkerrontaa. Idea tai 

aineksia oli aikaisemmasta leikistä, mutta muuten leikki lähti elämään omaa 

elämäänsä. (Esim. Elämää maan päällä ja veden pohjassa, Marjoja poimimassa, 

Linnaleikki, Pyörätuoliajelua). Elämää maan päällä ja veden pohjassa -tarinan 

kirjoittamisen aikoihin yksi leikkijöistä, Mari, oli kuusivuotias. Seuraavanlaisia 

merkintöjä on kertynyt tarinan perään38: 

Mari lukee tarinaa kaksi kuukautta myöhemmin. En ollut kertaakaan lukenut 

aikaisemmin Marille. 

– Ai niin, muistan. Mää löysin niitä aarteita. Mulla oli se pikkupöytä 

käännetty nurin ja se oli mun laiva joka aina nousi ylös. (Mari) 

Lisäsin laivan juttuun. Itse en ollut sitä huomannutkaan. 

Noin kuukautta myöhemmin: Luen vähän veden pohjasta kertovaa. Mari 

keskeyttää. 

– Mää aina menniin sillai että että ekkana ihan tasasesti ja sitte ylös. (Mari) 

– Muistakko sää sitä linnaa? (äiti) 

– Muistan. Sääki assuit siinä. (Mari) 

– Oliko sulla joku kaveri. (äiti) 

– Oli. Mää keksin sille nimen. LILLI. (Mari) 

Lähes kaksi ja puoli vuotta leikistä kirjoittamisen jälkeen: Kun Mari lukee 

leikin, innostuu siitä heti ja leikkii uudestaan. (Linnaleikki josta äänitys) 

Keskustelun perään olin kirjoittanut, että taisin johdatella kysymyksilläni Marin 

keksimään Lillin. Kun Mari lukee tätä käsikirjoitusta (13-vuotiaana), hän kertoo 

muistavansa Lillin, mielikuvituskaverinsa. Ehkä Lilli ei sittenkään tullut Marin 

mieleen kysymysteni seurauksena. Osa tarinoista näin ikään kuin kerrostui ajan 

kuluessa omista pohdinnoistani tai merkinnöistäni, lasten ehdotuksista ja 

                                                        
38 Olen jättänyt pois aineistokatkelmien päivämäärät. Lapset ovat valinneet itselleen nimen tai minä 
olen sen valinnut. Sama lapsi voi eri aineistokatkelmissa esiintyä eri-nimisenä. Pyrin kirjoittamaan 
niin, että lukija saa riittävästi sellaista tietoa, mikä on tutkimuksen kysymyksen kannalta tarpeellista. 
Esimerkiksi, tietyn lapsen kaikkien aineistokatkelmien yhdistäminen toisiinsa ja kertomisen 
seuraaminen eri-ikäisenä voisi olla kiinnostavaa, mutta se ei ole tutkimukseni kohteena. 
Päiväkirjakatkelmista ilmoitan ajankohdan (kuukausi/vuosi) paitsi silloin, kun kirjoittaminen liittyy 
tiettyyn lapseen. 
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jatkoleikeistä kirjoitetuista tai äänitetyistä uusista tarinoista. Eivät kuitenkaan 

kaikki. Tarinoista tuli erilaisia sen suhteen, kuinka kerroksellisia ne olivat. 

Olin kirjoittanut kahden ja puolen vuoden aikana noin 100 kuvausta. Nimesin 

siinä vaiheessa kaikki kirjoitelmat tarinoiksi. Kun myöhemmin tarkastelin niitä 

tarkemmin, miettien mitä ne olivat, jaottelin ne uudestaan niin, että lopulta leikin 

kontekstista kirjoitettuja tarinoita oli 76. Uusi tulokaskin oli syntynyt 

perheeseemme leikeistä kirjoittamisen vuosina. Kaiken kaikkiaan leikkeihin 

liittyvissä tarinoissa on mainintoja 21 eri lapsesta. Enimmäkseen kirjoituksissa 

mukana olevat lapset ovat 1–8-vuotiaita, lähinnä omia lapsia mutta myös lasten 

kavereita. Joukossa on mainintoja vanhemmistakin (–15 v) lapsista. Koska 

tarinoita kertyi kahden ja puolen vuoden ajan, samat lapset ovat niissä mukana 

monenikäisinä. Isommat lapset ovat leikeissä nuorempien mukana tai käväisevät 

leikkiä kohentamassa. Insinööri ja junamies -leikissä 11-vuotias kotiin 

sairastamaan jäänyt isoveli toimi leikin aloittajana, moottorina ja johdattelijana. 

– Tämä ois insinööri. (isoveli) 

– Se ois isi. 

– Tämä isi ois insinööri. 

Legot on tuotu keskelle pirtin lattiaa. Insinöörillä on edessään koneen osia ja 

nyt hän etsii ruuvimeisseliä. Insinööri toimii samalla työnjohtajana. Hän 

jakaa junanraiteita ja legoja kahteen kasaan. 

– Lauri, teeppä junarata. Tämä ois juna. Tee sääki Mari. Tehkää kumpiki ja 

yhistäkää. (isoveli) 

... 

– Hyvä, nää korjasit sen! Tämäki on ruuvimeisseli. (pikkuveli 3 v) 

– Se on jakoavain. Se on oikeesti mun ikioma. Menkää nyt pois. Menkää 

ajelemaan junalla ku tämä ’insirööni’ tekkee tässä. (isoveli) 

”Insirööni” uppoutuu itse omiin rakennuspuuhiinsa pitkiksi ajoiksi, mutta palaa 

pienempien, 3- ja 5-vuotiaiden sisarustensa leikkiin. Näitä puolestaan kovasti 

kiinnostaa insinöörin rakentama kullankaivamiskone. Insinööri ja junamies -

tarinan alle olen kirjoittanut eri-ikäisten lasten kiinnostuksesta toistensa 

tekemisiin. 
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Myös me aikuiset, mieheni tai minä, saatoimme pistäytyä leikeissä tai olla 

lähistöllä. Seuraavassa Metsästysleikissä oli mukana monenikäisiä lapsia (1-, 3-, 

5-, 7-, 9- ja 12-vuotiaat). Lasten isä liittyi hetkeksi mukaan menoa rauhoittamaan. 

Olen nimennyt hänet tarinaan kokeneeksi metsästäjäksi. 

– Hei, nyt hirvimiehet rauhoittuu nuotiolle. Hirvimiehetkin joskus istuu 

rauhassa nuotiolla ja paistaa makkaraa. (isä) 

– Tää on hirvi. (poika 5 v) 

– Hirvetkin joskus rauhoittuu makkoilemaan. (isä) 

Hirvet kyselevät, että missä hirvet mahtavat makoilla. Nuotiollako? Kokenut 

metsästäjä kertoo hirville ja muille metsästäjille yhden metsästysjutun. 

Kerran eräs hirvi oli tullut nuotiolle katsomaan kun metsästäjät siinä 

levähtivät ja paistoivat makkaraa. Hirvi oli luullut miehiä hirvilaumaksi. 

– Ammuitteko te sen? 

– Ei, me annettiin sille makkaraa. (isä) 

4.2 Kirjainten kummastelu 

Kiinnostukseni kohteena oli siis lasten spontaanisti kehittyvä mielikuvitusleikki, 

jonka käänteitä ja polkuja olin seurannut kirjoituksissani. Kirjoitukset jatkoivat 

elämäänsä täydentyen ja kerrostuen kuten kuvasin. Välillä luin tarinoita ja niihin 

kerrostuneita merkintöjä. Estola (1999: 140) kirjoittaa, että lukijalla on aina omat 

toiveensa ja odotuksensa aineistolle. Itse toivoin saavani käsityksen siitä, millaista 

aineistoa minulla oli käsissäni ja kansioissa ja mitä noiden tarinoiden 

monikerroksellisen kerronnan kautta välittyy. 

Mutta mitä syntyneet tuotokset siis olivat? Olivatko ne minun kirjoittamiani 

tarinoita, lasten leikkien väljiä kuvauksia vai havaintomuistiinpanoja lasten 

leikeistä ja tämän kaiken kommentointia? Olinko kirjoittaessani ollut liikaa itse 

mukana nauttimassa leikin virrasta? Olisiko minun pitänyt asettua enemmän 

ulkopuolisen havainnoitsijan rooliin? Kuka tai ketkä tarinoissa kertoivat? Voiko 

niitä ajatella aineistona? Miten niitä voisi ja miten pitäisi analysoida? Lukiessani 

tarinoita ja katsoessani muutakin leikin ohessa kertynyttä aineistoa tunsin syvää 

huolta siitä, miten ikinä saisin välitettyä eteenpäin näkemääni ja kokemaani. 

Pohdin myös oikeuksiani aineiston suhteen. Monet tutkijat kanssani ovat 

kokeneet samanlaista huolta aineiston omistajuudesta silloin, kun aineisto on 
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tuotettu yhdessä tutkimuksessa mukana olevien kanssa (Clandinin & Connelly 

2000: 176177, Munter 1996: 77–80, Suojanen 1996: 43, Dockett ym. 2009: 293, 

McNaughton & Smith 2005: 116–120). Clandinin ja Connellyn (2000: 176–177) 

mukaan huoli syntyy vastuusta mukana olevia kohtaan. Omalla kohdallanikin 

tämä oli ilmeistä, mutta sen lisäksi minulla oli todellinen huoli myös siitä, 

millainen lähestymistapa tekisi oikeutta rikkaalle ja lasten elämäniloa pursuavalle 

aineistolle. Tunne oli kenties samantapainen kuin käännöstyötä tekevällä: huolta 

siitä, säilyttävätkö kääntäjän valitsemat sanat alkuperäisiin sanoihin sisältyviä 

monituisia mahdollisuuksia. ”Jotakin jää aina toteutumatta” kirjoittaa Roinila 

(Merleau-Ponty 2012: 49–50). Oli pakko hidastella ja miettiä, odottaakin. Läpi 

tutkimuksen olen kysynyt: 

Ja jos he osaisivat sanoa, miten he haluaisivat minun kohtelevan 

kertomuksia? Tämä on eettinenkin kysymys. (Päiväkirja 8/2010) 

4.3 Leikin lasit päässä 

Ensimmäiseksi analyyttinen katseeni kohdistui tarinoihin leikin tutkimusten 

pohjalta. Olin lukenut leikkiin liittyvää tutkimuskirjallisuutta ja ne lasit päässä 

luin myös aineistoani. Halusin järjestää kirjoittamani tarinat jotenkin. Lisäksi 

päätin kokeilla yhden kirjoituksen, Metsästysleikin, analyysiä ja tulkintaa.39 

Leikkiä ilmiönä on tutkittu paljon, eikä se ole selittämällä tyhjentynyt. 

Leikki, leikkisyys ja leikittely eivät ole vain lapsille kuuluvia ominaisuuksia, vaan 

yleisemmin ihmisten ja useiden eläinten käyttäytymistä ja toimintaa, jota voidaan 

lähestyä lukuisista eri näkökulmista riippuen kulttuurista tai vaikkapa 

tieteenalasta (Hänninen 2003). Kirjoittamani kuvaukset pohjautuvat lähinnä 

leikkeihin, joista voitaisiin käyttää lähes samaa tarkoittaen nimityksiä 

mielikuvitusleikki, symbolinen (kuvittelu)leikki tai roolileikki40 (esim. Piaget 1962, 

Vygotsky 1976,  Engel 2006: 203), kuvitteluleikki (Kalliala 1999, Kalliala & 

Tahkokallio 2001), näyttämöleikki (Riihelä 2000: 181–183), kertomuksellinen 

kuvitteluleikki (Strandell 1996: 79–88), omaehtoinen leikki (Hintikka, Helenius & 

Vähänen 2004) tai vapaa leikki. Itse käytän mieluiten nimitystä mielikuvitusleikki. 

                                                        
39 Tein tämän Childhood-kesäkouluun Jyväskylään kesällä 2005.  
40  Symbolinen leikki ja roolileikki eivät Piaget’n ja Vygotskyn teorioissa ole synonyymejä. 
Yksinkertaistaen Piaget’lla roolileikki on tietty alavaihe symbolisen leikin kehityksessä, Vygotskyn 
kulttuurihistoriallisessa teoriassa kyse on siirtymästä esineleikistä enemmän roolileikin 
toimintamuotoon. (Hännikäinen 1992: 20).  
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Monella nimellä kutsuttua leikkiä pidetään jonkinlaisena leikin prototyyppinä 

ja sen katsotaan kuuluvan tiettyyn ikään ja kehitysvaiheeseen, Piaget’n (1962) 

mukaan 3–6-vuotiaille. Engel (2006: 203) kirjoittaa, että yksinkertaisimmillaan 

tällaisessa leikissä on kysymys jonkin esineen tai asian käyttämisestä jonakin 

toisena. Todellisuuden muuntelu on varhaislapsuuteen kuuluva ja sen läpäisevä, 

voimakas prosessi. Engel (2006: 203–204) viittaa moniin tutkijoihin 

kirjoittaessaan, miten (symbolinen) leikki yhdistyy muihin asioihin, kuten kielen 

oppimiseen, tapahtumien ymmärtämiseen, mielikuvituksen kehittymiseen, eron 

ymmärtämiseen symbolin, symbolin käyttäjän ja yleisön välillä, todellisuuden 

saamien muotojen erilaisuuteen ja toisten ihmisten mentaalisten tilojen 

ymmärtämiseen. 

Tarinoiden pohjalla oli kuitenkin myös muitakin kuin mielikuvitusleikkejä, 

sekä sellaista, mihin mikään määrittelyistä ei suoraan sopinut. Saman 

tapahtumaepisodinkin aikana, sen, josta olin tarinan kirjoittanut, lapset liikkuivat 

erilaisissa leikin muodoissa ja myös leikistä ulos, johonkin muuhun tekemiseen. 

Lapset myös liukuivat mielikuvitusleikkiin erilaisten kokeiluiden ja hulluttelujen 

kautta. Mihin lokeroon sijoittaisin seuraavan Nokkosta ja sokkosta -leikistä 

tiivistämäni kuvauksen? Trampoliinilla oli leikkimässä viisi 3–6-vuotiasta lasta.  

Lapset leikkivät trampoliinilla. Joku lapsista heittää piponsa trampoliinille, 

jolloin pipo alkaa pomppia. Muutkin innostuvat heittämään pipot päästään, 

kintaita lentää myös. Joku keksii, että yritetään hyppiä niin, etteivät 

pomppivat vaatteet pääse hipaisemaan hyppijöitä. Vaatteet ovat nokkosia. 

Lisää sääntöjä keksitään, noudatetaan ja kehitellään. Leikkiin tulee 

mielikuvitusleikin vivahteita. Yksi lapsista vetää pipon syvälle päähänsä ja 

alkaa tavoitella muita. Lapset ottavat itselleen rooleja. Jossakin välissä he 

jakavat rooleja loruttamalla ”Kävelin eilen illalla, Tammerkosken sillalla... 

Sano joku numero!” Maagisia hokemiakin käytetään: ”Lukko, lukko. Ei voi 

ennää perua. Eikä ristit ja rastit auta!” 

Myöhemmin löydän tietokoneelta kaksi lasten kirjoittamaa juttua 

Vaatetramppiksesta, joka muistuttaa Nokkosta ja sokkosta -leikkiä. 

(Nokkosta ja sokkosta, Vaatetramppis 1, Vaatetramppis 2) 

Tekemisestä löytää helposti esimerkiksi Cailloisin (1958) jaottelun kaikki leikin 

neljä perustyyppiä: agon (kilpailu), alea (sattuma), mimigry (jäljittely tai 
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kuvittelu41) ja illinx (huimaus) (Kalliala 1999: 40–49). Lapset kilpailevat siitä, 

kuka saa vähiten nokkosen kosketuksia (agon), kuvittelevat itselleen rooleja 

(mimigry) jakavat rooleja loruttamalla sattumaan perustuen (alea) ja etsivät 

fyysistä tai psyykkistä huimausta, pyörivät ja hyppivät, mutta myös etsivät 

jännitystä, hulluttelevat, kokeilevat, kyseenalaistavat ja kääntävät asioita 

päälaelleen (illinx). 

Leikin pohjalta kirjoitettuja tarinoita oli toki mielenkiintoista katsoa näin, 

mutta jaottelut jäivät aina vajaiksi tai aukkoisiksi. Ja vaikka jaottelu olisi 

toiminut, ei se auttanut minua eteenpäin. Vierastin myös lähestymistapani 

aikuisnäkökulmaa. Leikkiin liittyvän tutkimuksen runsaus ja se, että erilaisia 

leikkiin liittyviä jaotteluja on olemassa satoja, ellei tuhansia (Hänninen 2003: 

131), kertonee aikuisten mielenkiinnosta lasten leikkiä kohtaan ja halusta 

ymmärtää ilmiötä. Luokittelulla ei kuitenkaan pääse käsiksi leikin ontologiaan 

(Hänninen 2003: 14), ja hyväkin leikin teoria yksinkertaistaa monimutkaisia 

tapahtumia (Riihelä 2000: 177). 

Jo lapsen tekemisten jäsentäminen aikuisen näkökulmasta leikiksi tai ei-

leikiksi on ongelmallista. Cheng ja Johnson (2010) analysoivat sellaisia 

kehitykseen ja varhaiskasvatukseen liittyvien tieteellisten aikakausijulkaisujen 

artikkeleita, joiden otsikossa, abstraktissa tai avainsanoissa oli mainittu sana 

leikki. Heidän mukaansa 57 artikkelista vain 19 liittyi leikkiin, ja he ehdottavatkin 

sekä leikki-sanan varovaisempaa käyttöä että leikin tutkimisen perusteiden ja 

metodien uudelleenarviointia (Cheng & Johnson 2010: 249). 

Strandell (1996, 2010) kirjoittaa, että kun leikki erotetaan omaksi erityiseksi 

toiminnan lajiksi, rajataan samalla pois monia aikuisen mielestä epämääräisiä 

tapahtumakulkuja leikkiin kuulumattomina. Juuri nämä saattavat olla kuitenkin 

yhteisen tekemisen kannattelemisen ja kokemusten jakamisen kannalta oleellisia. 

Leikiksi tai muuksi nimeäminen ja leikin erottaminen voi olla yksi aikuisen tapa 

jäsentää omasta näkökulmasta joskus kaoottiselta näyttävää ja vailla punaista 

                                                        
41 Caillois (1958) käyttää kuvitteluleikistä nimitystä mimigry. Sanan alkuperäinen merkitys liittyy 
jäljittelemiseen ja matkimiseen. (Kalliala 1999: 44). Kalliala (1999: 103) viittaa keskusteluun 
kuvittelun ja jäljittelyn osuudesta lasten kuvitteluleikissä ja kirjoittaa, että tutkijat painottavat niitä eri 
tavoin. Riihelä (2000: 185–186) puolestaan kirjoittaa, että sanoilla jäljittely ja matkiminen on 
yksinkertaistava kaiku sille, mitä lapsi kuvitteluleikissään (tai jo pieni vauva aikuisen ilmeitä 
toistaessaan) tekee, eli asettuu toisen asemaan ja toimii sieltä käsin. Heinonen ym. (2012: 12) 
kirjoittavat, että mimeettinen kyky on ominainen vain ihmiselle ja juuri sen avulla lapsi pystyy 
olemaan esimerkiksi leikisti koira. ”Mimesiksen avulla voidaan kuvata tai esittää tapahtuneita asioita, 
mutta myös asioita, joita ei ole tapahtunut, mutta jotka voidaan kuvitella tapahtuneiksi” (emt. 2010: 
12). 
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lankaa olevaa lapsen tekemistä. Leikiksi nimeäminen kertoo kuitenkin myös 

leikin kulttuurisesti itsestään selvästä, lapsiin liitettävästä asemasta, eikä suinkaan 

ole viatonta tai arvovapaata. Leikki tarjoaa liiankin helposti yhden valmiin 

lokeron ja kategorian, johon lapsen ja lapsen tekemisen tipautamme (Strandell 

1996: 29–33, 2010: 106–107). 

Kysymällä Mitä tämä on? en voinut lähestyä sitä, mitä leikki merkitsee 

lapsille kerronnallisena ympäristönä ja areenana. Päiväkirjaan olen kirjoittanut: 

Toinen asia on sitten lasten leikin kunnioittaminen, en oikein pysty sanomaan 

heidän puolestaan asioita. Tai mietin että kun lapset leikkivät, eivät he itse 

tulkitse leikkiään ja mieti mistä mikäkin asia tulee ja miten se minuun 

vaikuttaa, miksi leikin. He leikkivät leikkimisen ilosta. (Päiväkirja 3/2005) 

Samantapaisesti Riihelä (2000: 181) kirjoittaa, että lapsi leikkii, piirtää, puuhailee 

ja liikkuu tekemisen itsensä tuottaman mielihyvän vuoksi, pohtimatta mitä tämä 

on tai miksi tätä teen. 

Avainasia oli alkaa pohtia mitä on leikki. Tai se ei tuntunut minulle tärkeältä 

kysymykseltä mutta se esitettiin tuolla 42 monta kertaa ja ymmärsin, että se ei 

ole edes ollut minulle tärkeä kysymys. Ja kun sen tajusin, tajusin miksi 

ihmiset ymmärtävät helposti väärin tai kapeasti sen mitä teen. Oma syyni 

koska alan puhua leikistä ja leikin tutkimuksesta. Olen keräillyt lasten 

juttuja ”aina”. (Päiväkirja 6/2005) 

Leikin kehityspsykologista ja oppimista korostavaa merkitystä kiinnostavampaa 

on itselleni leikkimiseen liittyvä esteettisyys ja luovuus ja leikin sukulaisuus 

taiteen kanssa (esim. Lindqvist 1998, Piironen 2004, Uusikylä 2004, Huizinga 

1947: 20, Hakkarainen 2004). Leikin valjastaminen oppimiseen tai edes lasten ja 

aikuisten yhteiseksi taidekokemukseksi ei kuitenkaan ole ollut itselläni suuntana. 

Oma teoreettinen lähtökohtani leikkiin nousee kerronnallisesta lähestymistavasta. 

Leikin ja kertomisen liittymisestä toisiinsa onkin mainintoja sekä leikin 

tutkimuksissa (esim. Strandell 1996: 79–84, Lindqvist 1998, Riihelä 2000, 

Karimäki 2012, Bruner 1983b) että lasten kertomiseen liittyvissä tutkimuksissa 

(esim. Engel 1995: 108, 2006: 203–205, Riihelä 2012, Karlsson 2000). 

Itse olen kiinnostunut leikistä yhtenä kerronnallisen tietämisen areenana ja 

muotona, siitä, miten leikki mahdollistaa sinänsä kaikille ihmisille 

                                                        
42 Childhood-kesäkoulussa Jyväskylässä kesällä 2005. 
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yleisinhimillisen toiminnan ja tietämisen tavan (Bruner 2006c). Leikille keskeiset 

kertomisen ominaisuudet eivät ole millään tavalla vain lapsille ominaisia, vaan 

osa kieltämme ja käsitemaailmamme, symbolista järjestelmäämme (Bruner 1986: 

11–19, 1990: 67–97, 1991: 80). Leikkiä voi ajatella yhtenä ihmiseksi tulemisen, 

ihmistymisen punoksena (Perttula & Salonen 2010: 12). Ymmärrän, ettei minun 

pidä eikä tarvitse muuttaa alkuperäistä, leikin väljää kehystä. Tutkin kerrontaa, 

joka usein saa muodon leikiksi kutsutussa toiminnassa. 

Voin lukea leikistä, nauttia lukemastani, puhua leikistä, tunnistaa leikkiä ja 

leikkisyyttä, iloita leikistä ja leikkiä. Mutta haluan myös vaalia leikin 

olemuksessa alueita, joita en sanoilla tavoita. Leikki on tärkeä lapsen kerronnan 

areena, mutta jos seuraan kerrontaa, raja leikin ja ei-leikin välillä on tarpeeton, 

keinotekoinen ja häilyvä. 

4.4 Kenen kertomaa 

Aineistoa lukiessani ja järjestäessäni mietin, kenen tuotoksia leikistä kirjoitetut 

tarinat olivat. Pohdin, miten pystyisin erottelemaan lasten ja oman kerrontani 

toisistaan ja miten tämä tieto auttaisi minua tutkimuksessani eteenpäin. 

Analyyttinen katseeni suuntautui siis kertojiin ja kerronnan tasoihin. 

Kaunismaan ja Laitisen (1998) tulkinta Ricoeurin (1991) elämän ja tekstin 

välisestä suhteesta ja kolmesta mimesiksestä 43  auttoi minua jäsentämään 

kerronnan tasoja. Ricoeur kirjoittaa tekstistä (emt. 179–186), mutta voinko 

soveltaa hänen ajatustaan leikin toimintaan ja siitä kirjoitettuun? Teksti-sanan 

etymologia johtaa kutomiseen, kudelman tekemiseen (Viljamaa T 2007, 2010, 

Barthes 1993: 181–182, Salo 1999: 58–61). Samalla tavalla kuin kudelangoista tai 

seitistä yhdistellään ehjää uutta kokonaisuutta, kirjoittamalla kutoutuu uutta 

tekstiä. Leikin teksti kutoutuu toiminnassa, teoissa ja puheissa. 

Symbolisesti välittynyt ja merkityksinä ymmärretty toiminnan maailma 

(mimesis 1) voisi olla sitä esiymmärrystä, joka lapsilla on maailmasta. Ajattelen, 

että tekstin maailmaksi järjestyvä aktiviteetti (mimesis 2) voi järjestyä myös leikin 

maailmaksi. Ja samoin kuin tekstin maailman ja lukijan horisontit kohtaavat 

tuottaen lukijalle uuden ymmärryksen (mimesis 3), kohtaan itse leikissä 

järjestyneen aktiviteetin ymmärtäen omista lähtökohdistani lasten leikissään 

                                                        
43  The ethics of reading -kesäkouluun (Jyväskylä 2007) tekemässäni esityksessä sovelsin otsikon 
teemaa tarkastelemalla eettisiä kysymyksiä, joita liittyy siihen, että ikään kuin luen lasta ja kirjoitan 
lapsista. Esityksessä jäsensin kirjoittamiani tarinoita Kaunismaan ja Laitisen (1998) Ricoeur-tulkinnan 
kautta. 
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kertomaa, niin kuin ymmärrän. (Vrt. emt. 182). Lapsen mielessä oleva, siitä 

näkyvästi kerrottu, minun kerrotussa näkemä ja kuulema, siitä kirjoittamani 

muistiinpanot, niistä kirjoitettu tarina ja siitä toisinaan lasten kanssa jatkettu 

juttelu olivat kaikki liikettä kertojien ja kerronnan eri tasojen välillä. Kokijana ja 

kertojana oli yhtä lailla jokainen lapsi kuin minäkin. 

Samalla tavalla kuin lasten leikki rakentuu lasten kesken, myös leikistä ja sen 

läheisyydestä kirjoitetut tarinat, niin kuin myöhemmin muukin kerronnallinen 

aineisto, rakentui lasten ja minun kesken. Erityisiä kultakimpaleita olivat lasten 

omat puhelemiset ja uudelleen käynnistyneet leikit, sillä ne avasivat minulle 

useampia ja aina uusiutuvia näkökulmia ja tulkintoja kirjoittamaani. Aineistosta 

tuli kerroksellista ja moniäänistä, niin kuin Bahtin (Bakhtin 1986) kirjoittaa 

kertomusten ja puheemme aina olevan. Kerrostuneissa tarinoissa lasten ja minun 

kerronta oli välillä selkeämmin toisistaan erotettavissa, välillä yhteen 

kietoutuneena ja toisiinsa sekoittuneena. Tutkimuksen kannalta, ajattelin, minun 

pitäisi pystyä erottamaan kerrokset ja äänet toisistaan. Muuten kuin 

tutkimuksellisesti, kerrontojen ja äänten yhteen kietoutuminen ilahdutti minua. 

4.5 Aineisto laajenee 

Aineiston kerääntyminen jatkui samalla kun luin, kirjoitin, tein esityksiä tai olin 

välillä kokonaan miettimättä tutkimusta. Pääosa aineistostani on kertynyt neljän 

vuoden aikana, mutta merkintöjä ja pieniä episodeja, kuvia, videoita jne. on 

tallentunut koko kymmenen vuotta kestäneen tutkimusprosessini ajan. Millaista 

aineistoa minulla siis lopulta on?  

Leikin lasit päässä tekemäni temaattinen analyysi (ks. Estola 1999, 

Polkinghorne 1995, Kelchtermans 1994) paljasti jo, että kirjoittamieni tarinoiden 

joukossa on monenlaista muutakin kerronnallista aineistoa kuin leikin 

kontekstista kirjoitettuja tarinoita. Tiukasti rajattuna mielikuvitusleikin 

kontekstista kirjoitettuja tarinoita oli 76. Määrä siis väheni kun luokittelin 

aineistoa tarkemmin, mikä kertoo juuri siitä, että olin seurannut kerrontaa 

miettimättä mihin kontekstiin se kulloinkin asettui. Mitä loput sitten ovat? Osaa 

aineistostani kutsun nimityksellä kerronnallisia episodeja kotiarjesta44. Joukossa 

on keskusteluepisodeja, toiminnallista kerrontaa, yksinpuheluita jne. Kaikelle en 

keksi luontevaa nimitystä. Oman kokonaisuutensa muodostavat 49 episodia 

otsikolla Jutteluita mielikuvituskaverista. Aineistossa on myös 28 lasten 

                                                        
44 Ks. liite1. Tässä osassa aineistoa voi toisinaan olla keskustelijoina yli 15-vuotiaitakin nuoria.  
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kirjoittamaa tai kertomaa ja muistiin merkittyä tarinaa. Leikin sivutuotteena tai 

muuten on syntynyt kirjeitä, karttoja ja piirustuksia. Alusta alkaen olin kirjoittanut 

myös tutkimuspäiväkirjaa. Joistakin leikeistä tai muusta kerronnasta on 

äänityksiä. 

Paitsi että olen kerännyt, kirjoittanut ja tallentanut, aineistoa on myös 

kertynyt, ilmestynyt ja löytynyt. Aineisto on laajentunut vähitellen sen mukaan, 

missä kaikessa lapsen olemisessa olen tunnistanut kerronnallista tietämistä. 

Aineistossa on myös valokuvia ja videoaineistoa, sekä minun että lasten 

kuvaamaa. Aikaisemmin vierastin videoinnin mukanaan tuomaa ulkopuolisen 

katselijan ja tallentajan positiota. Vähitellen kuvaamisesta tuli kuitenkin itselleni 

tapa katsoa, kuunnella ja huomata lapsia. ”Kuvvaa meiän sirkusta” sisältää lapsen 

pyynnön, että keskeyttäisin omat tekemiseni ja huomaisin lapset. Opin että 

videokamera kädessä voin hyvin kulkea, puhua, olla mukana ja vaikka samalla 

paistaa makkaratikulla leivinuunissa makkaraa. Lusikkaleikki-katkelman äänet 

paljastavat minun niin tekevän, vaikka en sitä itse muista. Videokuvaamisessa 

juuri tuo äänten maiseman tallentuminen on sekä rikkaus että ongelma. 

Kankkunen (2007: 188–189) kirjoittaa videokuvamateriaalin toisista 

ulottuvuuksista, äänten kuvamaailmasta, kuten koputuksista, huudahduksista, 

naurusta ja kolinasta, jotka jäävät helposti huomaamatta kun mielenkiinto 

kohdistuu puhuttuun. Itse huomasin, että äänten maailma voi olla eettisesti 

ongelmallinen. Kameran silmän ulottumattomissa oleva ei aina huomaa tai tule 

ajatelleeksi, että kamera tallentaa kuvan ulkopuolelta puhetta, nahistelua ja 

monenlaisia tapahtumia. 

Seuraavaan luetteloon olen koonnut lasten kertomiseen liittyvän aineistoni. 

Tutkimuspäiväkirjoissa on sekä lasten kertomiseen että omaan tutkimuksen 

tekemisen tapaani liittyviä havaintoja, mietteitä ja pohdintaa. 

1. Leikin kontekstista kirjoitettuja ja kerrostuneita tarinoita (76 kuvausta) sekä 

niihin liittyen tai muuten syntyneitä kirjeitä, karttoja, piirustuksia, valokuvia 

jne. 

2. Kerronnallisia episodeja kotiarjesta (86 episodia) (keskusteluepisodeja, 

toiminnallista kerrontaa, yksinpuheluita jne.) 

3. Jutteluita mielikuvituskaverista (49 episodia) 

4. Lasten kertomia ja kirjoittamia tarinoita (28) 

5. Videoaineistoa (65 episodia) 

6. Valokuvia 

7. Tutkimuspäiväkirja (90 sivua tietokoneella, viisi käsinkirjoitettua päiväkirjaa) 
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Olen tehnyt edellä kuvattuun aineistooni erilaisia lukemis- ja jäsentämisyrityksiä. 

Lukemisesta on seurannut kirjoittamista, pohdintaa ja seminaariesityksiä. Eniten 

siitä on kuitenkin seurannut hämmennystä. Kun jälkeenpäin analysoin omia 

analyysejäni, saatan nähdä lähestyneeni ja yrittäneeni luokitella aineistoa tärkeinä 

pitämieni asioiden kautta. Olen kirjoittanut lasten kertomisen saamista muodoista 

ja kertomisen sisällöistä. Olen myös pohtinut mikä mahdollistaa kertomisen ja 

mitä merkitystä kerronnalla lapsille on. Paljon olen myös kirjoittanut siitä, 

millainen lapsen maailmassa olemisen tapa kerronnallisen aineistoni kautta 

välittyy. Kirjoituksia ja esityksiä on myös lasten tiedosta ja lapsista tietämisestä, 

lapsen lukemisesta. Tein esityksiä työstäni ja kirjoitin esitysten jälkeen 

kokemuksistani. 

Esitysten tekeminen ja niistä kirjoittaminen ovat olleet itselleni aineiston 

analyysiä. Jälkeenpäin niitä lukiessani ja omaa tekemistä tutkiessani huomaan, 

että oleelliset asiat ovat olleet kirjoituksissani jo ennen kuin olen itse ymmärtänyt 

niiden siellä olevan. Kaikkien kuvausten tai analyysien avaaminen ei ole 

mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. Tärkeää on jättää aikaa sen kuvaamiseen, 

miten tulkitsin hämmennyksen ja miten päädyin aineistostani kirjoittamaan. 

Yhden analyyttisen prosessin tuloksesta kuitenkin kirjoitan. Seuraavassa 

luvussa kuvaan erilaisia muotoja, joita lapsen kerronta voi saada. Lasten 

kerronnan muotojen luettelomainen kuvaaminen ei tee oikeutta lasten 

vivahteikkaalle, muodosta toiseen siirtyvälle kerronnalle ja yksinkertaistaa ja 

pelkistää asioita. Muodot ovatkin enemmän aikuisen tapaa ymmärtää kuin lapsen 

tapoja ilmaista. Monia muotoja jää varmasti luettelon ulkopuolelle. Tärkeää on 

myös muistaa, että oikeasti kerronnan muotoa ei voi erottaa kerronnallisesta 

prosessista (Bruner 1985: 113). Kirjoittamalla teen kuitenkin näkyväksi, 

minkälaisissa asioissa lapsen olemisessa ymmärrän kerronnallisen tietämisen 

toteutuvan. Esimerkeistä avautuisi monia polkuja seurattavaksi. Kunkin 

aineistoesimerkin kohdalla pohdin jotakin episodissa helposti näkyvissä olevaa, 

kertomisen merkitykseen tai lasten maailmassa olemisen tapaan liittyvää asiaa. 

4.6 Lasten kerronnan muotoja 

On helppoa tunnistaa kertomus sieltä, missä se muistuttaa kulttuuristakin 

käsitystämme kertomuksesta, tarinasta tai vaikkapa sadusta. Omassa 

aineistossanikin on tarinoita, joita lapset ovat kirjoittaneet itse lappusille, 

vihkoihin ja tietokoneelle. Joitakin kerronnan hetkiä on myös äänitettynä tai 

videoituna. Isommat sisarukset tai minä olemme myös kirjoittaneet muistiin 
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lasten suullisesti kertomia satuja, tarinoita ja juttuja, jotka vaihtelevat 

pituudeltaan. Lyhimmät ovat muutaman sanan mittaisia, juuri avautumassa 

olevalla kirjoitustaidolla sylissäni kirjoitettuja, pisimpiin on tarvittu monta 

vihkoa. Esimerkkinä tämän kaltaisesta kerronnan muodosta olkoon 7-vuotiaan 

Ilmarin kertoma tarina Kake ja Keke. Kertoja on menossa nukkumaan, mutta 

sängyssä tarinaa Kakesta ja Kekestä alkaa virrata. Kaksi nuorempaa sisarusta (5-

vuotias Paulus ja 3-vuotias Hanna) ovat kuuntelemassa. Itse istun lastenhuoneen 

lattialle kirjoittamaan kertomista muistiin, välikommentteineen. 

Olipa kerran Keke ja Kake. He menivät saunaan. Keke meni. Kekellä tuli 

kuuma. Hän meni pesuhuoneeseen. Kake kesti kuumaa ja hän oli siellä. Ja 

sitten he juoksivat saunasta ulos. Kake lähti saunaan lämmittelemään. Keke 

teki lumienkeleitä (niinkö mää äiti oon tehny). He lähtivät saunasta ja 

menivät iltapalalle. Sitten he menivät nukkumaan. Ei tämä tähän loppunut. 

Aamulla he lähtivät aamupalalle. Kun se oli syöty he menivät aamulenkille. 

Kun he olivat menneet kauas kodista he hoksasivat että he olivat eksyksissä.  

– Ilmari, sano että se oli muistanu ottaa kartan mukkaan. (Paulus) 

Kake otti taskustaan maapallon kartan ja katsoi sitä. Siinä ei ollut mitään 

mainintaa paikasta. He olivat väärässä maailmassa. Sitten vastaan tuli 

joitakin olijoita. Sitten Keke keksi ja sanoi Kakelle että ei auta muu kuin 

mennä uimaan lumen alle ja tekemään tunneleita. Oliot tai hirviöt seurasivat 

heitä. Sitten Kake keksi että voisimmehan tehdä sinne sokkelon. Kun tunneli 

oli loppunut ja sokkelo tehty he tulivat kuumalle aavikolle. He menivät sitä 

pitkin kauan. Nyt Kake oli oppinut olemaan kylmässä ja Keke kuumassa. 

Sitten ne löysivät lähteen. Keke tönäisi Kaken pois edestä ja sanoi: Pois 

tieltä. Haluan olla ensimmäinen joka on lähteellä. Kake juoksi perässä. Kun 

he olivat juoneet he jatkoivat matkaa. Sitten heillä tuli nälkä. (Ilmari) 

– Ai kenellä tuli nälkä?(Hanna) 

– Oisit kuunnellu. (Ilmari) 

He löysivät palmuja. Taatelipalmuja. Kake tönäisi palmua ja siitä tippui 

taateleita. He söivät niitä ja jatkoivat matkaansa kunnes olivat perillä. Ja he 

menivät sitten kotiin. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Sen pituinen se.  

Tilanteessa on yhtenevyyttä sadutukseen (vrt. Karlsson 2000). Itse olen 

kiinnostunut spontaaneista, lasten aloitteesta syntyneistä kerronnan hetkistä, 

joissa lähtökohtana on lapsen halu ja tarve kertoa. Näissä hetkissä kertominen 



 82

asettuu eri paikkaan jatkumolla, jossa lapset ”tietävät kertovansa” tai eivät itse 

ajattele kertomaansa kerronnalliseen kehykseen (ks. Engel 2006: 212). Arjen 

jakaminen lasten kanssa auttaa näkemään, miten lapsen kerronnassa kietoutuu 

toisiinsa vasta tapahtuneita asioita (päivällä veljekset olivat möyrineet käytäviä 

lumessa, äsken oli käyty saunassa) siihen, mitä kaikkea voisi tapahtua (eksytään, 

ollaan väärässä maailmassa, sokkelot, oliot, hirviöt). 

Kertojalla on aina yleisö, kuuntelija tai kuuntelijoita (Bakhtin 1986: 67–70). 

Tässä yleisö onkin hyvin näkyvissä: nuoremmat sisarukset kuuntelevat tarinaa ja 

minä kirjoitan sitä muistiin. Bahtinin (Bakhtin 1986: 69) mukaan puheemme 

sisältää aina vähintään kaksi ääntä: puhujansa äänen sekä sävyn siitä, kenelle 

puhutaan. Tämä on näkyvissä hyvin Ilmarin kertomassa tarinassa 

metakommentteina, joilla hän ikään kuin kehottaa meitä vielä pysymään aloillaan 

ja kuuntelemaan (Ei tämä tähän loppunut), ilmaisee kertovansa tarinaa minulle 

(niinkö mää äiti oon on tehny), ottaa veljensä toiveen tarinassaan huomioon (Kake 

otti taskustaan maapallon kartan) tai vastaa pikkusiskonsa kysymykseen (Oisit 

kuunnellu). 

Kun sovitin Kake ja Keke -tarinaa tähän tekstiin keväällä, Ilmari luki tarinan 

ja totesi: 

– Mää muistan tämän. Arvaa mistä mää keksin tuon taatelipalmun? 

– No? 

– Mää olin just lukenu yhtä Tinttiä missä oli taatelipalmuja. 

Ilmari vie minut kommentillaan intertekstuaalisuuden ytimeen, josta Barthes 

(1993: 181) kirjoittaa: ”Tekstissä on eri tasoilla läsnä muita, muodoltaan 

enemmän tai vähemmän tunnistettavia aikaisemman tai ympäröivän kulttuurin 

tekstejä. Kaikki tekstit ovat menneitten lainausten uusia kuteita.” Tintti ja 

taatelipalmut avaavat näkymää lapsen kerronnan intertekstuaalisuuteen. 

Sarjakuvakirjan Tintille tapahtuneet asiat olivat Ilmarille itselleen tapahtuneiden 

asioiden joukossa, Kaken ja Keken kokemuksina. 

Keskusteluepisodeiksi olen nimennyt sellaisia jutteluhetkiä, jotka syntyvät 

spontaaneissa tilanteissa lasten kesken tai lasten ja aikuisen välille (Ochs & Capps 

2001). Niissä roolit vaihtelevat. Seuraava episodi, Kuvittelemisesta ja 

miettimisestä, on lasten keskinäistä ajatustenvaihtoa, sillä en ehdi siihen mukaan. 

– Äiti, kuvitteleeko ihminen aina? (Hanna 5 v) 
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– Kyllä se miettimis välillä loppuu. Ko on kauan ihan paikallaan. Sitte ko 

näin ravistaa [heilauttaa itseään] niin se miettimis alkaa uuestaan. Joskus ko 

kävelee niin sitte se loppuu ko tullee joku vastaan ja sannoo Terve! (Aino 7 v) 

Voin myös olla ynähtelijä ja lapsen ajatusten kannattelija ja kuuntelija, tai lapset 

saavat minut ja muut miettimään ääneen. 

Hanna (5 v) istuu jalat koukussa penkillä aamulla. Näyttää sormillaan suuta. 

– Äiti arvaa mitä. Se puhe on valmiina tässä suussa, oottamassa ja tullee heti. 

(Hanna) 

– Niin se varmaan on. (äiti) 

– Äiti, voiko se puhe loppua? Täältä mahasta? Aivoista se tulee. (Hanna) 

– Ei voi loppua. Joo aivoista, sää aivoissa ja päässä ja varmaan joka 

paikassa muuallaki ajattelet ja mietit ja sitte sanot just mitä haluat sanoa. 

(äiti) 

– Ei aina. (isosisko 17 v) 

– No ei. Tuntuuko että sanoo semmosta mitä ei halua? Tai ei osaa sanoa mitä 

haluais?(äiti) 

Aineistossani on yhden lapsen mielikuvituskaveristaan kertomaa puolentoista 

vuoden ajalta kaverin ilmestymisestä aina siihen hetkeen saakka, kun kuulimme 

hänestä viimeisen kerran. Tarinoita Romosta ovat taltioineet minun lisäkseni 

isommat sisarukset. Mielikuvituskaveri ja kaverin tekemisistä ja ajatuksista 

kertominen näyttää palvelevan lasta aivan erityisellä tavalla. Kaveri voi ja 

uskaltaa, pystyy ja pärjää sellaisessa, mikä lapselle itselleen on vaikeaa, 

hävettävää, kiellettyä ja pelottavaa tai siintää toiveissa. Kaverin välityksellä voi 

uhota. Mielikuvituskaverin ei tarvitse tuntea itseään muita pienemmäksi, niin kuin 

voisin kuvitella lapsen usein itsensä tuntevan. Mielenkiintoisella tavalla kaveri ja 

kertoja lähestyivät toisiaan ennen kaverin katoamista. 

Joonas (4 v) sylkäisee roskia lattialle. Kiellän. 

– Mun kaveri saa sotkia. Vähä se on iso! Meiän isiä isompi ja Heikkilän 

isiäki isompi. Se on mies! Vähä sillä on äkänen rossi! Sillä saa ajjaa tielläki. 
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Sillä pystyy pitemmälle hyppäyttäänki. Korkialle asti, taivaaseen asti! 

Virtasen pihalle ja suoraan Virtasen auton päälle. (Joonas) 

Saatamme aikuisenakin vaihtaa minä-muodossa puhumisen sinä-muotoon 

huomaamattamme, kun haluamme etäännyttää tapahtuneen tai kokemuksen 

itsestämme, aivan kuin hankala asia koskisi jotakin toista henkilöä. ”Sä vaan 

joudut tekemään niin.” (Hyvärinen 2010b: 153–154, ks. myös Nelson & Gruendel 

1986: 23). Palvelevatko ”sinä” ja lapsen mielikuvituskaveri samaa tarkoitusta? 

Kirjoitetun ja puhutun, siis sanallisen kertomisen lisäksi aineistossani on 

muodoltaan toisenlaista kertomista. Aluksi lähdin, kuten kerroin, seuraamaan 

leikissä näkemääni kerrontaa. Barthesin (1977: 79) luonnehdinta kertomuksesta 

kulkee tutuista kohti vähemmän tuttuja muotoja hänen kirjoittaessaan, miten 

kertomus voi olla läsnä ”myyteissä, legendoissa, saduissa, tarinoissa, novelleissa, 

epiikassa, historiassa, tragediassa, draamassa, komediassa, mimiikassa, 

maalaamisessa ... lasimaalauksissa, elokuvissa, sarjakuvissa, uutisissa, 

keskusteluissa” (Hyvärinen 2008a: 450). Tähän joukkoon ajattelen leikissä 

kerrotun, kuvien, puuhailujen, keskustelujen ja muun kerronnaksi ajattelemani 

hyvin solahtavan. Leikin muuttaminen sanoiksi ei ole ollut ongelmatonta. Tunsin 

samoin kuin Salo (2007: 228), joka kirjoittaa joutuneensa ponnistelemaan kovasti 

yrittäessään ”muuttaa kirjoitukseksi lasten tapoja, heidän äänensä laatujaan, 

eleitään ja innostustaan ... Tuli tunne, kuin olisin joutunut kahden maailman 

väliin, sen oikeamman, jo eletyn ja tuon kirjoitukseksi muutettavan.” (Ks. myös 

Rantala 2005: 143, Salo 1999: 52–53, Kankkunen 2007). 

Myös piirtämisessä jutteluineen kerronnallisuus ja siinä tietäminen ovat 

hyvin näkyvissä. Mutta piirtäessään, aivan kuten leikkiessään, lapset liikkuivat 

tekemisistä toisiin vaivattomasti. Aineistossani on lasten piirustuksia ja muita 

tuotoksia, mutta tärkeämpää kuin tuotoksen katsominen tai puhutun 

kuunteleminen on ollut piirtämisen aikaisen kerronnallisen prosessin 

seuraaminen, joka ei asetu yhden tai kahdenkaan nimityksen alle. Sellaisesta on 

esimerkkinä 7-vuotiaan Ilmarin piirtämiskertominen. 

Koulun jälkeen Ilmari innostuu piirtämään. Ensin hän piirtää talon, 

ulkopuolelta. Ilmari kääntää paperin ja piirtää talon takaa. Talo muistuttaa 

paljon meidän kotia. Se on talosuunnitelma.  
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Sitten Ilmari piirtää talosta alakerran ja sisältä asioita, ikään kuin 

pohjapiirroksen. Pöytä ja sillä kakku, hella, jääkaappi, puuhella, kellarin ovi, 

leipomispöytä. Ilmari piirtää myös paperiin portaat yläkertaan. Koska paperi 

loppuu, hän jatkaa toiseen paperiin yläkerran piirtämistä. Yläkertaan Ilmari 

piirtää tyttöjen kauppaleikin ja poikien leikkipaikan ja sinne vankilaleikin. 

 

Vankilaleikin piirtämisestä ilmeisesti Ilmarille tulee mieleen yläkerrassa 

aiemmin leikitty vankilaleikki ja Ilmari ja Paulus innostuvat leikkimään 

vankilaa. Pojat alkavat tehdä vankilaa lastenhuoneen lipaston viereen. 

Lipaston aukinaisista ovista tulee seinät. Siinä on hyvä paikka kun lipaston 
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ovessa on Taikaviitan kuvakin. Ilmari tekee piirustukset vankilasta, siihen 

paikkaan sijoittuvasta.  

 

Kohta pojat tulevat pyytämään minulta lautaa ja rautaa ja nauloja. Siinä 

vaiheessa ehdotan että tekisivät vankilan ulos. Ilmari tekee uudet piirustukset 

ja suunnitelmat vankilasta ulos. En tiedä onko sellaisia lautoja joita voi 

ottaa, mutta alkavat tehdä risuista. Ilmari varsinkin tekee vankilaa kauan. 

Siitä otetaan kuviakin. (Vankila) 

  

Kuvauksen alle olen kirjoittanut: Lapsi ikään kuin asuu piirustuksessa ja 

piirtämisessään, piirtäminen muuta kuin kuvan tuottamista, välähdystä siitä mitä 

mielessä tapahtuu. Lapsi ei vain piirrä portaita yläkertaan vaan hän menee sinne 

piirtämällä ja mentyään muistaa siellä leikityt leikit. Kerrontaa on se, mikä lapsen 

mielessä ja osin näkyvästi virtaa, jotakin siitä näkyy piirustuksena ja 

vankilasuunnitelmina sekä puheissa; minun kirjaama puolestaan on kaikkea sitä, 

mitä ajattelen tapahtuvan. 

Ilmari nimeää oman piirustuksensa talosuunnitelmaksi. Merleau-Ponty (2010: 

413) kirjoittaa, ettei lapsen piirtämisellä ole mitään tekemistä arkkitehdin 
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piirtämisen kanssa. Piirtäminen on lapselle kokonaisvaltaista suhdetta kohteeseen. 

Piirtämisessä ei ole kysymys kohteen mahdollisimman tarkasta kuvaamisesta, 

vaan asian läsnäolon vaikutuksen ilmaisusta. (Merleau-Ponty 2010: 419). 

Piirtäessään lapsi ei siis representoi tapahtumia ja maailmaa, vaan elää niitä. Ja 

aivan kuten leikillä, myös piirtämisellä on merkitystä lapselle piirtämisen itsensä 

vuoksi (emt. 413). Von Bonsdorff (2009) kirjoittaa Merleau-Pontya tulkiten, 

miten lapsen tekemä kuva voi olla monimuotoinen ja moneen suuntaan harova, 

tapahtuman kaltainen. Tapahtuma voi jatkua kuvan ulkopuolelle ja muuttua 

muuksi kuin se alkuperäisesti oli. ”Aikuinen on kuvan edessä, lapsi kuvassaan” 

(von Bonsdorff 2009: 10). Lapsen ja aikuisen piirtämistä voi ajatella kuin kahta 

erilaista kieltä tai ilmaisua (Merleau-Ponty 2010: 416, 417). 

Kerronnallisia hetkiä järjestyy minun ja lasten välille myös kameran tai 

videokameran avulla. Kamera ei ole lapsille samanlainen kuvan ottamisen väline 

kuin minulle (ks. Einarsdottir 2007: 202), eikä valokuvakaan merkitse heille 

samaa kuin minulle ensi näkemältä. Jos en tiedä kuvaamiseen liittyvästä 

prosessista, ymmärrän sen helposti ja pikaisesti siitä näkökulmasta käsin, joka 

minulla on kuvaamiseen ja kuviin. Lapset käyttävät kameraa kokeiluihin, 

hullutteluun, maailman tutkimiseen ja leikkimiseen, mutta he myös hakevat, 

poimivat ja siirtävät kameralla. Kun en pyynnöistä huolimatta lähde katsomaan 

sammakkoa, auringonlaskua tai sisiliskoa, lapsi hakee ne kameralla minulle. En 

erota kuvassa näkyvästä lehtikasasta sammakkoa, mutta kuvan näyttämisen ja 

sammakosta kertomisen ilo kertovat kuvalla ja kuvaamisella olevan lapselle 

toisenlaisen merkityksen kuin kuvalla kuvallisena tuotoksena (Päiväkirja 7/2010). 

Lasten usein alhaalta ylöspäin ottamat kuvat ilman kuvaajansa ajatusta voivat 

viestiä meille lapsen pienuudesta aikuisiin verrattuna. Voiko selityksen tarjota 

myös lapsen tapa hakea, poimia ja tuoda kameralla sellaista mitä muuten ei voi, 

kuten tavaroita ylähyllyltä tai katossa olevan reiän?45 

Holm (2008: 327–328) kirjoittaa kolmenlaisesta kuvien käytöstä 

tutkimuksessa: tutkijalle voidaan tuoda aikaisemmin kuvattuja kuvia, kuvata 

                                                        
45 Einarsdottirin (2011) aineistossa on kuva, jossa näkyy päiväkodissa korkealla oleva hylly alhaalta 
ylöspäin kuvattuna. Lapsi on kertomansa mukaan ottanut kuvan, koska on aina halunnut tietää, mitä 
ylähyllyllä on. Ylähyllyllä olevat asiat eivät näy kuvassa, mutta mietin, olisiko lapsen ajatuksena 
voinut olla se, että kameralla voi ikään kuin hakea tai katsoa tavaroista, joihin ei muuten pääse käsiksi. 
Holm (2011, ks. myös 2008) kertoo tutkimuksesta, jossa tutkijalla ja palestiinalaisella tytöllä ei ollut 
yhteistä kieltä. Tyttö otti tutkijalle kuvia kodistaan. Yhden kuvan perspektiivi on alhaalta ylöspäin, 
kuvassa on korkea pino patjoja, katto näkyy myös ja katossa oleva reikä. Kuvan katsominen kuvana ei 
riitä, vaan tarvitaan ajatus, että tyttö haluaa kertoa tutkijalle kuvalla jotakin, vaikkapa sen, että katossa 
olevasta reiästä tulee kylmää ilmaa.  
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tutkijan pyynnöstä tai kuvata tutkijalle sellaista, mitä halutaan hänelle näyttää 

(vrt. Einarsdottir 2007: 202). Omat lapseni kuvaavat, mutta eivät pyynnöstä. 

Minulle he kuvaavat halutessaan näyttää, itselleen muista syistä. 

Niin kauan kuin lapsella ei ole kuvaamiseen, niin kuin ei muihinkaan 

asioihin, liittyvää oikean tavan ajatusta, kaikki tavat ovat mahdollisia (Merleau-

Ponty 2010: 414, 415). Lapsi voi vaikka kävellä valokuvassa, kuten 7-vuotias 

tyttäreni. 

– Äiti, mulla ei ollu eilen mittään tekemistä niin mää otin kuvan tosta [kartta 

sängyn yläpuolella] ja sitte mää suurensin sitä ja opettelin siitä kaikkia näitä 

paikkoja. Se on paljo helpompaa ko kävellä tuolla. Mää panniin jopa ne 

nuolet pois. 

– Mitkä nuolet? 

– Ne tuonne ja tuonne päin [näyttää kartan keskellä olevia tienviittoja]. 

(Kuvassa kävelyä) 

Lapsi kertoi itsensä kuvaan ja kuljetti itseään siinä paikasta toiseen. Tietämyksen 

vahvistaminen vieraasta ympäristöstä ja itsestä siinä oli lapsen omien sanojen 

mukaan helpompaa kuvassa kuin oikeassa ympäristössä. 

Lapset tuottavat myös keskenään kuva- ja videotarinoita, joissa on 

tapahtumia ja käänteitä ja useita lapsia juonta kehittelemässä ja esittämässä. 

Kuvatarinoiden tekeminen voi jatkua päivästä toiseen (esim. Tonttutyttö, Rosvot). 

Lapsille kameran käyttäminen – valokuvaaminen ja videoiminen – voi olla 

puhumisen, kirjoittamisen, leikkimisen tai piirtämisen kaltaista itsen ja maailman 

tutkimista ja merkityksellistämistä. Itsensä ja toisten kuvaaminen 

vapaaehtoisuuteen perustuen, kokeilemalla ja leikittelemällä itselle mieluisten 

asioiden ja tekemisten parissa poikkeaa suuresti kuvattavana olemisesta muiden 

valitsemana ajankohtana, muiden valitsemalla tavalla, pyynnöstä, käskystä tai 

yllätettynä. Kuvaamista niin kuin kuvan tekemistäkin voi ajatella puheen ja muun 

toiminnan kanssa lapsen osallistumisena kulttuuristen merkitysten rakentamiseen, 

vaikkapa tyttönä tai poikana olemiseen (Kankkunen 2007: 186, 201, Savolainen 

2004, 2008, Setälä 2012).46 

                                                        
46  Aikuisena voi olla näköala siihenkin, että vaikka lapsi tai nuori ei halua olla kuvattavana, 
myöhemmin elämässä voi olla tärkeää palata kuvien kautta muistoihin itsestä tuossa iässä. Antamalla 
lasten käyttää kameraa keskenään kuvia voi kuitenkin kertyä. McNaughton & Smith (2005: 118) 
kirjoittavat tutkimuksen kontekstissa lasten hämmästyksestä ja pettymyksestä, kun heidän 
kieltäytymisensä kuvattavana olemisesta konkretisoitui. Kuvia heistä ei ollut lainkaan.  
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Kerronta voi saada muotoja myös lasten rakennellessa ja askaroidessa 

luonnon tarjoamilla ja ympäriltään löytyvillä materiaaleilla. He käyttävät niitä 

itselleen sopiviin tarkoituksiin, itselleen sopivilla tavoilla välittämättä siitä, mitä 

ne ovat tai mihin ne on tarkoitettu. Tuotokset ovat taiteen tapaisia, usein 

tilataidetta muistuttavia. 

6-vuotias tyttö puuhailee intensiivisesti laudankappaleen, naulojen ja 

vasaran kanssa. Jonkun ajan kuluttua löydän laudan pölkkyyn naulattuna. 

Laudassa lukee lapsen käsialalla: ”katssele taiffaseen”. Noudatan ohjetta ja 

asetun vieressä olevalle puun rungosta tehdylle penkille makaamaan ja 

katselemaan pihlajan lehtien lomasta siivilöityvää sinistä taivasta. Tai kotiin 

tullessani voikukkapolku yllättää minut. Terassin lautojen välissä olevat 

voikukat polun muodossa johdattavat minut ulko-ovelle. Oven lukossa on 

avaimen sijasta tuomenkukka. Pihakeinun jokaisessa rautalenkissä on 

tuomenkukka. Tai kymmenet kodin juhlaan lainaamamme tuolit ovat 

seuraavana päivänä järjestäytyneet ympäri taloa kulkevaksi reitiksi, 

poluntapaiseksi, joka poikkeaa välillä pöydille tai penkeille, nojatuoleille ja 

sohvalle. Huonekaluja siirtelemällä ja pihalta löytämiään esineitä 

käyttämällä lapset rakentavat monenlaisia asetelmia leikkiensä tai 

tekemistensä alustoiksi tai vain rakentelemisen itsensä vuoksi. 

(Videoaineistoa, valokuvia, Katssele taiffaseen) 

En voi olla vertaamatta lasten jatkuvasti sisälle ja ulos rakentamia reittejä, 

monenlaisen leikin ja kerronnan alustoja, kokemuspolkuja, ja lehdessä näkemääni 

kuvaa47China Bluen tilataideteoksesta. Tutkielmia kokemusten vuorottelusta ja 

vaihtumisesta -teoksessa kolmet erikorkuiset penkiltä näyttävät rakennelmat 

kutsuvat liikkumaan polveilevia reittejä pitkin. Erilaisten reittien rakentamisessa 

huonekaluilta toisille tai ulkona rakennusten, lankkujen, kivien yhdistelemisessä 

reiteiksi näen myös paljon yhteistä nuorten aikuisten suosiman parkouraamisen48 

kanssa. Usein käy myös niin, että en ole näkemässä lasten tekemisiä. Löydän vain 

jäljet.  

Pihaympäristössä liikkuessani löydän lentopallokentän hiekkaan 

rakennettuja kumpareita joissa jokaisessa on kolo, heinillä vuorattu. Toisessa 

                                                        
47 Kaleva 15.2.2004 
48 Laji jossa kirjaimellisesti ”hypitään seinille”. Kaiteet ja muurit vaikkapa kaupungissa eivät ole 
parkouraajalle esteitä ja rajoitteita vaan mahdollisuuksia. Niitä käyttäen pyritään innovatiiviseen ja 
katkeamattomaan sulavaan liikkeeseen jokapäiväisessä ympäristössämme. (http://www.parkour.fi/ 
drupal/?q=node/5 (viitattu 12/9/2012). 
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paikassa, kiven kolossa istuu nalle, sukka päässään. Vieressä on taidokkaasti 

toisiinsa nojaavia puunkappaleita. (Valokuvia)  

En tiedä, mitä paikoissa on leikitty tai muuten kerrottu, mutta minulle ne ovat 

jälkiä merkitysten antamisen hetkistä. Levinas (1996: 118) kirjoittaa jäljistä: ”Ne 

ovat merkitseviä perustuen sellaiseen menneeseen, johon jälki ei osoita tai viittaa 

vaan joka edelleen järisyttää järjestystä olematta yhteneväinen ilmitulemisen tai 

piiloutumisen kanssa.” Jäljillä on kyky yllättää. 

 

Kuvat 2. ja 3. Jälkiä. 

Yhtenä lasten kerronnan muotona näen lapsen yksinpuhelun, monologin. 

Yksinpuhelu on ajattelua, joka lapsella on vielä avonaista (Bruner & Lucariello 

2006: 73–74, Stern 2006: 309). Ääneen puheleminen avaa minulle näköalaa 

lapsen ajatteluun, mutta on ennen kaikkea lapselle itselleen tärkeää tapahtumien 

ja kokemusten yhdistelemistä itselle ymmärrettäväksi (Engel 1995, 2006, Stern 

2006). Nelsonin (2006) kokoamassa tutkimuksessa aineistona on Emily-tytön (1 v 

8 kk – 3 v) yksinpuhelua. Aikuisen tuki ja kannattelu – joka on totuttu liittämään 

puheen kehitykseen – puuttuu, mutta lapsen ei myöskään tarvitse miettiä aikuisen 

eikä kenenkään muun näkökulmaa. Monologissa lapsen oma ajattelu pääsee hyvin 

esille (Nelson 2006: 6–7, 15). Nelson (2006: 16–17, 41) kirjoittaa, että 

yksinpuhelussa lapsi ottaa sekä puhujan että kuuntelijan roolin. Tämä näkyy 

seuraavassakin katkelmassa, joka on alku 5-vuotiaan tytön pitkästä 

yksinpuhelusta Antista ja Tantista. Monologissaan lapsi yhdistelee uudeksi 

kokonaisuudeksi hiljattain tekemiään asioita, sisiliskojen kädessä pitämistä ja 

pienten ötököiden purkkiin ottamista ja tutkimista, mutta myös sillä hetkellä 

kädessään olevan Aku Ankan kuvitusta. 

Olipa kerran kaksi puuta. Toinen puu sanoi: 
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– Meneppäs kalastaan kaloja. 

Toinen puu sitoi... oksaan syötin, leivänmurusen. Heti tarttui kala ja puu 

kaatui. Toinen hämmästyi kun puu oli kaatunut. Toinen tippui syvään rotkoon. 

– Mitä sinä siellä teet? 

– Olen uimassa. Etin sisiliskoja. 

– Ei ne ui. 

Toinen löysi maalta, pani purkkiin ja pani vettä ja pysytteli siellä aina 

perjantaihin asti. 

Anti ja Tanti -monologista ei helposti tule vaikutelmaa yhdestä ainoasta kertojasta 

vaan kahdesta keskustelijasta. Bahtin (Bakhtin 1986: 69) kirjoittaa, että puhe on 

aina sosiaalisesti värittynyttä, silloinkin kun sen suuntaa itselle. Myös Stern 

(2006: 313) kirjoittaa, miten ihminen on harvoin yksin, mentaalisesti. Emilyn 

monologeja analysoidessaan kaikkien tutkijoiden yhteinen kysymys oli, miksi 

Emily, tai ylipäänsä kukaan, puhuu itselleen (Nelson 2006). Tätä pohdin 

enemmän tarinassa Käpäläkäävät ja puro. 

Yhtenä kerronnan muotona ymmärrän unen. Unen aikaisessa kerronnassa 

erityisen hyvin pääsemme liikkumaan ja assosioimaan asioille uusia yhteyksiä, 

sovittamaan kokemuksiamme aikaisempiin kokemuksiin, kohtaamaan hyvän ja pahan 

ristiriitaa, artikuloimaan tunteitamme ja yhdistämään tunteita, mielikuvitusta ja 

toimintaa (Bardy & Känkänen 2005: 129–132, Lindqvist 1999: 69–70, von Bonsdorff 

2002: 224, 2009: 9). Von Bonsdorff (2009: 9) kirjoittaa, että uni edellyttää 

antautumista ja antautuneena olemista, mutta ei sulje pois toimijuutta. Unessa 

tunteiden ja mielikuvituksen avulla tietäminen ja toiminta sekoittuvat. 

Kaivola-Bregenhøj (2010: 126) kirjoittaa, ettei meidän kulttuurissamme opeteta 

lapsille unenkerrontaa, mutta monet aikuiset muistelevat kertoneensa lapsena unistaan 

niitä kuuntelevalle aikuiselle. Unesta kertominen muille tai sen muisteleminen on 

uneen liittyvää uudelleenkerrontaa, jossa koetulle edelleen muovataan uutta 

muotoa. Unen kertoja keskittyy niihin osiin, joita muistaa ja pitää kertomisen 

arvoisena. (Kaivola-Bregenhøj 2010: 15). Seuraavassa esimerkissä 5-vuotiaan 

pojan aamupuurolla kertoma uni saa pienemmän veljen yhtymään kertomiseen. 

– Me oltiin sisällä. Yhtäkkiä alko kuulua lohikäärmeen kopinaa. Ja sitte 

kaikki ryntäs siihen kattomaan mitä tulee. Ja määki halusin tulla kattomaan, 
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mutta Maija tuli roikkumaan jalkaan. Sitte mää yhtäkkiä heräsin unesta. (5-

vuotias) 

– Mää heräsin ja menin kattoon ja sitte menin lohikäärmeen selkään ja sitte 

tikapuitten yli hyppäs se. En tippunu yhtään pois. (3-vuotias) 

Osallistun itsekin keskusteluun arvelemalla, että isonveljen lumesta pihalle 

tekemä lohikäärme on tullut uniin, mutta 5-vuotias on omien sanojensa mukaan 

tiennyt lohikäärmeistä vauvasta asti. Idean uneensa hän kertoo saaneensa Aku 

Ankasta, jossa Aku oli heitellyt semmosilla punasilla juttuilla niin alko tähän 

kaulaan kuplimaan. Nuorempi veli ottaa sujuvasti isonveljensä kertomasta 

ainekset omaan käyttöönsä ja kertoo ne niin kuin asiat olisivat tapahtuneet 

hänelle. (Vrt. Nelson 2003: 31–33) 

Kertoa voi myös laulamalla. Omaa tarinaa voi laulaa vaikka sarjakuvakirjasta 

(videoaineisto) tai pianon takana yksikseen (Kukkaan ei kuuntele). Laitinen 

(2011) sanoo laulun olevan toinen pyhempi äidinkielemme. Laulu on kaikissa 

lapsissa. Lapset rallattelevat ja lapsissa on valtava luovuus musiikillisesti jo 

geneettisesti. Lapset voivat kertoa laulaen omasta elämästään pitkiä tarinoita, kuin 

runonlaulajat. (Laitinen 2003, 2011). Tämäntapaiseen asioiden ilmoille 

laulamiseen ajattelen Merleau-Pontynkin (2010: 413) viittaavaan hänen 

kirjoittaessaan, että ”lapset piirtävät niin kuin laulavat”. Seuraava katkelma on 

pitkän lauluhetken alusta, jossa 3-vuotias tyttö istuu kiikkutuolissa ja laulaa Tintti 

Haijärvellä -kirjasta. 

– Kaupassa vain istuu mutta ei oo mitään väliä. Ja kaloja vain katteli. Mutta 

venneessä kyyissä kaukana, mutta kaukana he olivat ja lentokonneessa 

kyyissä. Ja matkustajaa ei oo, oli joku matkustajaki. Ja tuu tuu tuu laulu. 

(Videoaineisto) 

Päiväkirjaan olen tallentanut myös ajatuksiani tekemisistä, joita en osaa asettaa 

minkään otsikon alle, mutta joissa tunnistan lapsen kertomalla antavan 

merkityksiä asioille. Lapset voivat kehitellä paperille, vihkoihin ja mihin vain 

kokonaisia maailmoja, joissa on omat säännöt, henkilöt, rahayksiköt, tapahtumat. 

Vihkoissa voi olla vaikka ratsastuskoulu. Helposti leikiksi solahtaisi myös se 

tekeminen, jossa 7-vuotias tyttö kertoo uudeksi (näin ymmärrän) hiihtokilpailujen 

tapahtumia. Kilpailuissa kolmantena liikkeelle lähtenyt tyttö oli palkintojen 

jakamisen hetkellä kolmastoista, eikä voinut ymmärtää asiaa. 
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Kaikki eriväriset pyykkipojat on pantu vierekkäin ja Maija näyttää mikä hän 

on pyykkipojista. Ville on yksi kilpailija. Maija on rivissä vasemman 

reunimmainen, se joka lähtee ensimmäisenä. Sitten koko rivi hiihtäjiä lähtee 

liikkeelle siirtyen vasemmalle ja Maija voittaa kun on ensimmäisenä 

maalissa. (Kilpailuja) 

Tekemistä seuraa mitalien askartelemista ja kilpailujen järjestäminen pienemmille 

sisaruksille. Itselleni ei ole oleellista tietää, mitä tekeminen on. Tärkeää sen sijaan 

on tekemiseen liittyvä terapeuttinenkin kerronnallinen prosessi (vrt. Bruner 

2006c: 93, Engel 1995: 37–45), jossa lapsi käyttää niin pyykkipoikia kuin omia 

sisaruksiaan apuna kertoakseen tapahtumaa uudelleen, itselleen ymmärrettävällä 

ja kenties toivomallaan tavalla. 

Kerronnallisuus toteutuu myös monissa kokeiluissa, joissa kukin lapsi tuo 

oman uuden ajatuksensa ja ideansa yhteiseen kerrontaan. Uusi ja ennen 

näkemätön esine, asia ja vaikkapa tila otetaan käsittelyyn ja kerrotaan osaksi 

lapsen aikaisempaa kokemusmaailmaa, tiedoksi maailmasta ja itsestä. 

Edellä olen luetellut ja kertonut esimerkkejä tilanteista, joissa ymmärrän 

kertomalla tietämisen toteutuvan lapsen elämässä. On helppo yhtyä siihen Engelin 

(2006: 200) ajatukseen, että kertominen on lasten maailmassa läpitunkevalla 

tavalla läsnä. Lasten kerronta ei noudata luetteloani eikä kaikkea voi luetteloida. 

Esimerkkien avulla haluan kuitenkin osoittaa, miten rikkaita ja monenlaisia 

muotoja lasten kerronta saa. Oleellinen osa kertomista on siinä näkyvissä oleva 

lapsen tapa ja tyyli. Kertomisen kautta välittyy mielenkiintoisella tavalla paitsi 

sitä, mitä lapset ajattelevat myös miten he ajattelevat. Niitä ei voi erottaa 

toisistaan. 

Olen koonnut joihinkin esityksiini 49  aineistoni pohjalta sanoja kuvaamaan 

lapsen tapaa ja tyyliä ajatella, kertoa ja olla maailmassa. Leikittely, kokeilu, ajan 

antaminen tärkeälle, epäoleellisen sivuuttaminen, keskittyminen siihen mitä 

kulloinkin tehdään, liikkuminen ajassa ja paikassa, todessa ja fiktiossa (joita ei 

oikeastaan voi erottaa) ja rajoilla, päälaelleen kääntäminen, hulluttelu ja huumori 

ovat lasten kerronnassa esille tulevia maailmassa olemisen tapoja. Lasten 

oleminen muistuttaa myös kulkurin ja vaeltajan kuljeskelua ilman kiirettä ja 

                                                        
49 Leikki osana lapsen arkea. Täydennyskoulutusta varhaiskasvattajille ja alkuopetuksen opettajille. 
Chydenius-instituutti, Kokkola 13.12.2006. 
 Lapsen rajaton mielikuvitus. Esitys syntymäpäiväseminaarissa 23.10.2007.  
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tarkkaa suunnitelmaa reitistä.50 Olemisen ja ajattelemisen tapa on synkretistinen51, 

eri tekemisen tavat yhdistyvät toisiinsa (Karlsson 2006: 177). Analyysi muuttuu 

nopeasti synkretiaksi: mikä tämä on? ja mistä tämä on tehty? -kysymykset mitä 

tällä voi tehdä?, miten tämä toimii? ja miten tämä yhdistyisi muuhun? -

kysymyksiksi. Lapsessa on samaa kuin Levi-Straussin bricoleurissa. Bricoleur, 

käsityöläinen tai askartelija, käyttää ongelmia ratkaistessaan erilaisia menetelmiä 

ja materiaaleja luovalla tavalla välittämättä niiden alkuperäisestä tarkoituksesta 

tai ”oikeasta” käyttötavasta (Heikkinen 2002b: 192–193). Sivenius (1989: 155–

173) kirjoittaa, ettei Levi-Straussille primitiivisen kulttuurin 

jäsenten ”bricoleeraaminen” ole millään tavalla vähäisempää tietämistä vaan 

ainoastaan vapaampaa valmiista malleista. Lapsella on myös ”miniatyyrikatse”,52 

joka saa pysähtymään ja katsomaan kauan ja tarkasti pieniä asioita. 

Miniatyyrikatseella, tarkasti, lapset katsoivat meillä kyläilemässä ollutta 88-

vuotiasta isoäitiään ja tämän liikkumista. Välittömästi isoäidin lähdettyä lapset 

alkavat leikkiä mummuja ja pappoja. Leikissä on mukana 8-, 7-, 5-, 3- ja 1-

vuotias. 

Vanhukset istuvat rivissä lattialla. Jokaisella on kävelykeppi [krokettimaila, 

kävelysauva]. Yhdellä mummulla on rullalle kääritty retkipatja ympärillään. 

Veera (7 v) kipaisi hakemassa sen ullakolta, kun pojat hakivat kävelykeppinsä 

ja alkoivat leikkiä mummuja. Liikkuminen on hyvin vaikean ja vaivalloisen 

näköistä. Lattialta nouseminen ilman apua ei oikein onnistu. (Mummuja) 

Lapset kokeilevat erilaisia liikkumisen tapoja mummuina ja pappoina. 

Kaatuilevat ja maassa pitkällään makaavat vanhukset vetävät 1-vuotiaankin 

mukaan kiipeilemään ja hyppimään retkipatjojen sisällä olevien mummujen yli. 

Meno yltyy riehakkaaksi. 

Lasten tapa ja tyyli kertoa estää usein itseäni huomaamasta, mitä lapset 

oikeastaan kertovat. Riehumisen, pelleilyn ja hulluttelun seasta ei helposti 

huomaa, että he oikeastaan kertovat ja ”keskustelevat” tässä vanhemman ihmisen 

                                                        
50  Kulkurin ja vaeltajan kuvaa tietynlaisesta tutkijasta ja tutkimuksen tekemisen tavasta käyttävät 
Karjalainen (2008: 17), St. Pierre (Nomadic inquiry) (Richardson & St. Pierre 2005: 967, St. Pierre 
1997a) ja Hultman ja Taguchi (nomadic thinking) (2010: 527, 538–539).  
51 Kreikan sana synkretismos tarkoittaa eri oppiaineiden sekoittumista tai sekoittamista (Lindqvist 
1998: 70).  
52  Känkänen ja Tiainen (2007: 86) käyttävät sanaparia lapsen miniatyyrikatse kuvatessaan miten 
aikuiset pääsivät koulutuksen joissakin harjoituksissa lähelle lapselle ominaista hämmästelevän 
avointa ja uteliasta mieltä. 
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erilaisesta liikkumisesta, asiasta, joka poikkeaa heille totutusta. Lapset voivat 

pohtia vakaviakin asioita kaikkea muuta kuin ryppyotsaisesti.  

Sisällön ja lapsen kertomisen tavan välisestä yhteydestä on mielestäni kyse 

myös Sternin (2006) pohtiessa Emilyn monologeja. Sternin mielestä oli 

yllättävää, ettei Emily puhunut lainkaan aineiston keräämisen aikana 

tapahtuneista isoista, traumaattisistakin muutoksista, kuten päiväkotiin 

menemisestä ja pikkuveljen syntymisestä. Stern päätyy ajattelemaan, että Emilyn 

tapa pohtia elämän isoja muutoksia oli puhua siitä, kuka hänet hakee 

päivähoidosta, missä hän nukkuu ja missä kohdassa pöydässä istuu. (Stern 2006: 

309–312). Emily ei siis vaikene asiasta vaan kertoo toisin kuin odottaisimme. 

Lapsen kertomisen tapa on merkittävällä tavalla osa hänen kerrontaansa. 

4.7 Lapsen tarve kertoa vai aikuisen tarve tietää 

Tutkimuksen tekeminen toi omaan lasten kanssa olemiseeni asioita, joita siinä ei 

ollut aikaisemmin ja joita oudoksuin. Eiden ja Wingerin (2008: 72) tutkijaa 

kuvaava ulkopuolisen positio sekä tutkijan analyyttinen ja kuvaileva tapa eivät 

istu tapaani ymmärtää, tietää ja lukea lasta. Tunsin, että tällaisen tutkijan position 

vahvistaminen veisi minua suuntaan, joka ei ollut itselleni mahdollinen omissa 

ihmissuhteissani kodin kontekstissa. Olin huolissani asennon muuttamisesta tai 

muuttumisesta. 

Seuraavan katkelman taustalla on tilanne, jossa kotiin tullessani lapset 

ryntäsivät minua vastaan ja kertoivat innoissaan pikkusiskonsa (4 v 6 kk) leikistä. 

Ymmärsin lasten kertomasta, että pikkusisko oli rakentanut leikkihellan päälle 

pienoismaailman, jossa hellan levyt olivat legoukkeleiden koteja. Lapset kertoivat 

pienoismaailman tapahtumista. Pikkusisko oli piirtänyt myös kartan ja kertoi siitä 

minulle vuolaasti takkia riisuessani. Toiset lapset osallistuivat kertomiseen. 

Jostakin tuli mieleeni ehdottaa, että voisin äänittää leikkijän kertomista. Voisimme 

jutella leikistä rauhassa eri huoneessa. Näin tehtiinkin. Seuraava katkelma on 

jutteluhetken alusta. 

– No näytäppä sitä [leikistä piirrettyä karttaa]. Mitä sää... kertoit tästä 

äitille? Sää olit sillä aikaa piirtäny ko mää olliin jossaki. Niin, niin... Sulla oli 

siinä... leikkihellan päällä oli... oli tota... Mitä siinä oli siinä... aina yhen 

levyn päällä oli jotaki? Siinä hellan päällä? (äiti) 
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– Niin, siinä oli aina yhen hellan päällä... Tai kahen hellan päällä aina... 

Kahen vaan päällä... Niin siinä oli nuita ukkeleita. Kaks. (tyttö) 

– Mmm... Joo. Oliko ne levyt niitten jotaki... (äiti) 

– Oli ne semmosia juttuja. (tyttö) 

– Mitä ne oli? (äiti) 

– Semmosia. Emmää muista. (tyttö) 

Leikki, josta minulle oli innoissaan juuri kerrottu, kutistui ja katosi nauhurin 

ääressä jonnekin tavoittamattomiin. Oikeastaan yritin haastatella lastani. 

Katkelma oli haastatteluksi ja vieläpä lapsen haastatteluksi epäonnistunut53. Olin 

hämmentynyt jo äänitystilanteessa, vaikka ympärilläni oli omia lapsiani. 

Ymmärsin, että jotakin hyvin tärkeää särkyi. Kaikki se tieto, jonka lapset olisivat 

halunneet jakaa kanssani, katosi. Kävi niin kuin Skiftesvik (2005) kirjoittaa 

kansankertojista: ”Olen nähnyt ja kuullut taitavia kertojia, suoraan kansan 

keskuudesta. Lähes poikkeuksetta he mykistyvät, jos eteen työnnetään mikki ja 

nauhuri napsautetaan auki – tai käteen annetaan kynä ja kehoitetaan pistämään 

juttu paperille. Sen jälkeen tarina ei enää solju spontaanisti. Lumous on rikottu, 

ainutkertaisuus menetetty. Tarina näivettyy, kuivuu pois. Pian tarinankertoja 

häpeää kertomustaan. ’Enhän minä mitään osaa...’” (Skiftesvik 2005). 

Samalla katosi myös yhteinen, mukava ilmapiiri, joka oli ollut osa kerronnan 

hetkeä. Ajatukseni saada kertomista tallennettua nousi tutkijan asennostani ja oli 

ristiriidassa lapsen kertomisen tarpeen kanssa. Vaikka haastatteluun liittyvä 

äänittäminen kiehtoi lapsia, aiheutti se myös kummallisen tilanteen, jossa 

huomioin yhtä lasta muita enemmän. Hämmennykseni oli tärkeä, sillä se auttoi 

minua ymmärtämään, ettei haastattelu taitenkaan toteutettuna sovi tutkimukseeni. 

Lapsen tieto on olemassa hänen kerronnassaan hänelle sopivalla hetkellä ja minun 

tulee se vain huomata. Tajusin syvästi, miten tärkeää minun on säilyttää äidin 

positioni ja sen kautta ja tavoilla tietäminen vaikka teen tutkimusta. 

Haastatteluepisodin perään olen kirjoittanut omia ajatuksiani, muun muassa näin: 

Se seikka ei lisää yhtään haastattelun arvoa siltä kannalta että aikuisena 

saisi jotakin tietää lapsen maailmasta ja ajattelusta. Paljon paremmin saa 

                                                        
53  Lasten haastattelu on taiten toteutettuna hyvä aineiston keruun menetelmä (ks. Kyrönlampi-
Kylmänen 2007, Kyrönlampi-Kylmänen & Määttä 2011, Helavirta 2007).  
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kun on kuulolla ja herkkänä silloin kun lapsi haluaa kertoa itse. Pitää tajuta 

niiden hetkien arvo. 

Huoleen äidin position kadottamisesta liittyi myös aiemmin kertomani 

videokuvaamisen välttäminen. Kuvaamiseen liittämäni ajatukset ulkopuolisesta, 

hiljaa pysyttelevästä tarkkailijasta ja keräilijästä kuitenkin väistyivät ja löysin 

rennomman kuvaamisen tavan. Paljolti opin sitä lapsilta katsoessani, miten he 

käyttivät kameraa ja videokameraa, ilman oikean kuvaamisen tapaa. 

Opin myös toisen tärkeän asian. Kun 13-vuotias isoveli kertoi pienemmille 

sisaruksilleen iltasatuja Hirveästä hirviöstä ja Kauheasta kanasta tai Kaarle 

käärmeestä ilta toisensa perään, syntyi itselleni jälleen ajatus saada satuja talteen 

ja luettavaksi. Esitin sadunkertojalle, että hän kirjoittaisi satuja muistiin. 

Muutamia sainkin. Olin kuitenkin jälleen mietteissäni. Eri-ikäisten lasten yhteinen 

kerronnan hetki oli heille merkityksellistä, spontaania tekemistä, jonka arvo oli 

hetkissä itsessään. Pienempien lasten kerronnassa isonveljen keksimät tarinat ja 

niiden merkitys pienemmille pilkahtelivat minulle näkyviin. Nämä jäljet 

itsessäänkin olivat kerronnallisia hetkiä. Jälkien huomaaminen tuotti minulle iloa, 

mutta se ei riittänyt. Halusin saada talteen niiden alkulähteenä olevia tarinoita. 

Jälleen tunnistin tutkijuuden tuoman asennon, joka muutti äidin asentoani 

keräilevään ja taltioivaan suuntaan. 

Tutkijuuteen kuuluva orientaatio aineiston keräämiseen ei sinällään kuulu 

lapsen kanssa olemiseen tai lapsesta tietämiseen. Toki vanhempanakin voi löytää 

itsensä keräilemästä. Tärkeimmäksi olemista määrittäväksi asiaksi voi niin 

tutkijana kuin vanhempanakin tulla kuvitelma ja pyrkimys hetken saamisesta 

talteen. Kankkunen (2007: 182) kirjoittaa, että tutkija tarvitsee jotain 

konkreettista, ”matkamuistoja ja tuliaisia”, joita pyöritellessä muistaa jotakin 

tapahtuneesta. Matkamuistojen keräämisestä voi kuitenkin innostua niin, että siitä 

tulee ensisijainen tunne lapsen kanssa ollessa. Uteliaisuus ja kiinnostus lasta ja 

lapsen tekemisiä kohtaan voi muuttua oleskelemattomuudeksi lapsen ääressä. 

Tällaisen uteliaisuuden tunnistin lisääntyneen itsessäni tutkijuuden myötä. 

Uteliaisuudella on varjonsa, josta Heidegger kirjoittaa seuraavasti: ”Näin 

ollen uteliaisuutta on luonnehdittu erityiseksi oleskelemattomuudeksi lähimmän 

ääressä. ... Tässä oleskelemattomuudessa uteliaisuus pitää huolta jatkuvista 

huvitusmahdollisuuksista. Uteliaisuudelle ei ole merkityksellistä, että ihmettely 

tavoittelee ei-tiedettyä, vaan se huolehtii tietämisestä, mutta ainoastaan 

saadakseen tietonsa.” (Monk & Raphael 2008: 524–525). Hyvin usein, edelleen, 

löydän itseni oleskelemattomuuden tilasta lapsen läheisyydessä. 
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Aineistoon liittyen alkoi syntyä uusia kysymyksiä vailla vastauksia: Onko 

tietynlainen aineisto toista parempaa ja liittyykö aineistojen arvottaminen 

sanoihin ja kielellistämiseen? Himmeneekö aineiston arvo, jos merkkejä 

tapahtuneesta raapustaa vasta myöhemmin ja lapsen kanssa ollessa unohtaa 

kirjoittamisen ja tallentamisen? Onko aineistolla ylipäänsä oltava aina 

konkreettinen muoto? Voiko muisto olla aineistoa vai onko sitä vasta muistosta 

kirjoitettu teksti? Onko aineistoa se, mitä tiedän analysoivani vai tulenko 

analysoineeksi jotakin myös tietämättäni? 

4.8 Aineiston ja analyysin olemus 

Osaa aineistostani voin kuvata samoin kuin Clandinin ja Connelly (2000: 92–95) 

kuvaavat omaansa: tutkimusaineiston (data) ja aineiston keräämisen sijaan he 

puhuvat yhdessä tuotetusta tutkimusmateriaalista, kenttämuistiinpanoista (field 

notes). Heidän aineistonsa rakentui ja tuottui eri ihmisten ja asioiden erilaisesti 

painottuvilla osuuksilla, kuten omanikin. Hakala (2007: 30–41) kuvaa, miten 

tutkimuksen edetessä aineiston rajat hämärtyivät ja murtuivat ja tutkimus laajeni 

kattamaan ”omassa tietämisessäni tapahtuneita kohtaamisia, kehkeytymisiä, 

keskeytymisiä, haasteita ja kyseenalaistuksia niin tutkijana koulussa kuin 

arkisissa yksityisissä kohtaamisissa, biografiassani, kirjojen ja tutkijoiden 

kohtaamisissa ja niistä kummunneissa tulkinnoissa” (Hakala 2007: 30). Itselleni 

aineiston rajat olivat jo alun alkaen hämärät. Analyysikään ei ole ollut erillinen 

vaihe tai vaiheita tutkimuksen tekemisessä, vaan juuri pitkään jatkunut aineiston 

kerääminen on ollut jatkuvaa analyysin ja uudelleen kertomisen vuorottelua. Jos 

aineistoa on se, mitä analysoidaan, mitä siis olen analysoinut ja miten? 

Hakalan (2007) tutkimus laajenee yksityisiin kohtaamisiin, minun on jo niissä 

mutta laajenee muihin elämänalueisiin ja ulospäin. Kotona lasten kanssa koettu ja 

tiedetty kietoutuu kohtaamisiin kirjallisuuden ja kodin ulkopuolisten ihmisten 

kanssa. Koska analyysin kohteena on lasten kerronnan lisäksi oma tapani tutkia 

sitä, tulevat tutkimuksesta tekemäni esitykset myös aineistoksi, joihin palaan ja 

joista kirjoitan päiväkirjassani. Keskustelut puolisoni ja monien äitien ja isien 

kanssa, vastaamiset kysymykseen Mitä sinä oikein teet? kahvihuonekeskustelut 

varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien ja oman tutkimusryhmäni jäsenten 

kanssa ja palautteet esityksistä ovat jatkuneet pohdintoina päiväkirjassa tai 

jääneet ilman konkreettista jälkeä. St. Pierre (1997b: 185–186) mainitseekin 

muilta saatavan palautteen (response data) yhtenä aineiston muotona. 
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Tunne, jonka voi tai ei voi pukea sanoiksi, josta voi tai ei voi kirjoittaa, voi 

olla siinä mielessä aineistoani, että voin tutkia ja analysoida sitä ja sen sisältämää 

vihjettä (vrt. Lanas 2011, Timonen 1998, St. Pierre 1997b: 180–181). Tunteet 

olivat tärkeässä asemassa niin haastatteluun kuin keräilemiseenkin liittyvissä 

esimerkeissä ja auttoivat tunnistamaan liikkumista äidin positiosta enemmän 

tutkijan positioon. Hämmennys, nolostuminen, epätietoisuus ja vieraus ovat 

monissa muissakin tilanteissa antaneet signaalin jostakin, mitä on kannattanut 

miettiä. Epäonnistumisen kokemuksiin liittyvistä tunteista kirjoittaminen tulkitaan 

helposti tutkijan taitamattomuudeksi (Suojanen 1996: 56–57, Perttula 1996: 102–

103, Syrjälä ym. 2006, Josselsson 1996). Kuitenkin tunteiden tiedon 

hyödyntäminen on itselleni ollut välttämätöntä. Juuri tunteissa on ollut tarjolla 

tieto jo ennen kuin sille on ollut sanoja (ks. Lindqvist 1999: 59, Timonen 1998: 

25–26). 

Samalla tavalla kuin lapset kertovat uniaan, voin itsekin palata niihin, joita 

muistan. Joidenkin unien olen tunnistanut liittyvän tutkimuksen tekemiseen. 

Tällöin unesta kirjoitettu on tullut myös aineistoksi. Joitakin unien ja oman 

työskentelyn yhteyksiä olen tunnistanut, kaikkia en tiedä. Voin näyttää unista 

kirjoittamiani kuvauksia ja kertoa, miten niitä olen analysoinut. Uni jossa mieheni 

oli ostanut kasan vanhoja hirsiä ja jossa kaupasta seurasi nykyisen purkamista ja 

vanhoista uudelleen rakentamista, on hyvä esimerkki siitä, miten käytin 

ympäröivän arjen asioita ja toisten tekemisiä ratkaistakseni omia, työn 

rakenteeseen liittyviä kysymyksiä. Ne unet, joista en ole kirjoittanut, joita en 

muista tai joita en edes tiedä, voivat myös näkyä tutkimuksessani. Unissa niin 

kuin taiteessakin voimme mielikuvituksemme avulla tavoittaa ja ilmaista 

sellaisiakin asioita, joita emme tiedosta (von Bonsdorff 2002: 224, Bardy 1996: 

34, Taskinen 2006, Richardson & St. Pierre 2005: 969, 1997b: 182–183). 

Olen kirjoittanut myös muistoista. Merleay-Ponty (2006: 7–8) kirjoittaa 

taidokkaasti veden olemuksesta uima-altaassa ja siitä, miten vesi lähettää elävän 

olemuksensa taustalla oleviin sypresseihin. Todennäköisesti hän on kirjoittaessaan 

kaukana vedestä, huoneessaan, mutta palauttaa muistamalla veden mieleensä. 

Kuinka vanha muiston pitää olla ollakseen muisto? Omassa aineistossani muisto 

voi olla hetki sitten tapahtunut ajatustenvaihto lapsen kanssa tai vuosien takaa 

omasta lapsuudesta mieleen muistuva tapahtuma tai asia. Kirjoittamalla kerron 

muiston uudestaan ja kertoessani kirjoitetusta voin liikkua ajassa ja paikoissa. 
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Kädessä pideltävä ja kädessä pitelemätön aineisto 

Kirjoitettuun muistoon, uneen, keskusteluun ja tunteeseen voi palata mutta niin 

voi kirjoittamattomaankin. Kädessä pideltävää aineistoa voin sanoa 

analysoineeni, mutta miten on kirjoittamattoman ja muun kädessä pitelemättömän 

laita? 

Hyvärinen (julkaisematon) kirjoittaa kertomuksen käsitteen liikkuvuudesta. 

Ryanin (2005) ehdottama jako olla kertomus ja prosessoida kertomuksellisesti 

tarkoittaa Hyvärisen mukaan, että meidän ei ole tarpeen ajatella kertomuksina 

(narratives) kaikkia ilmiöitä, joissa tunnistamme kerronnallisia piirteitä. Aina kun 

käytämme termiä kertomus (narrative), meidän tulisi kysyä, missä on 

kertomuksen teksti (narrative text), semioottinen objekti. Huolimatta siitä, että 

rajaamme kertomuksen semioottisiin objekteihin, voimme jatkaa keskustelua 

niiden ohi, sillä ne eivät ole sama kuin kertomus. (Hyvärinen, julkaisematon). 

Ajattelen itsekin, että ero on tärkeä tehdä. Tutkimuksessani on olemassa 

aineisto, jonka voin muille konkreettisena esittää. Se sisältää kirjoitettua, 

kuvattua, ja piirrettyä materiaalia, semioottisia objekteja. Läheskään aina ne eivät 

ole kertomuksia (narratives), mutta useimmiten ne sisältävät kerronnallisuutta tai, 

kuten vaikka esitykset ja tutkimuspäiväkirja, kerronnallisuuden ja kerronnallisen 

tietämisen ilmiöiden pohtimista lasten kertomiseen tai omaan tutkimuksen 

tekemiseeni liittyen. Tällaista aineistoa voin analysoida ja uudelleen kertoa sekä 

esittää myös muille. 

Mutta voin analysoida – ja tiedän analysoineeni – myös aineistoa, jota en voi 

näyttää muille. On myös aineistoa, jota olen analysoinut vaikka en tiedä niin 

tehneeni. Hakalan (2007: 30) käännös St. Pierren (1997b: 179) aineiston 

analyysistä tuntuu tutulta: ”Tutkimuksessani tiesin, että olin analysoinut paljon 

sellaista aineistoa, mikä ei koskaan ollut sanallistunut paperille. Aineistoa, joka 

pakeni kieltä … pursuili joka puolelta tutkimustani – aineistoa, joka oli 

mahdotonta koodata, kohtuutonta, hallitsematonta, luokittelematonta.” Hakala 

(2007: 31) päätyy omassa tutkimuksessaan rajaamaan kirjoittamista varten 

analyysiyksiköt, kentän ja aineiston, mutta kirjoittaa jättävänsä ”aavistuksen, 

pienen särön tai murtuman, huokosen hengittämään jotakin toista ’kenttää’, toisia 

mahdollisia aineistoja”. 

Aineiston merkitsevyyteen itselleni ei välttämättä vaikuta se, onko se kädessä 

pideltävää vai kädessä pitelemätöntä. Saatan olla aineistosta hyvin tietoinen tai 

vain aavistaa sen olemassaolon (vrt. Perttula 2005: 116–119). Konkreettisuus ei 

myöskään välttämättä ole raja, jonka yli siirtyessään aineisto olisi minulle 
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enemmän olemassa. En aluksi pitänyt kunnollisena aineistona sellaisia lappuja ja 

paperinpaloja, joihin tekemiäni merkintöjä en ollut ehtinyt avata tai kirjoittaa 

tarkemmin, tai hetkiä, joista en ehtinyt ”tallentaa” mitään. Jäljen katsomisen 

ajatus ja muistoon palaaminen antoivat arvon niillekin. Mutta myös toisin päin 

tapahtui. Tutkimusta ajatellen sopivaan muotoon tallennetun aineiston merkitys 

saattoi himmetä ja kuin liueta käsistä. Ymmärsin, että pitäytymällä ”sopivissa 

muodoissa” voin tavoittaa vain hitusen lapsen kerronnallisesta tietämisestä. 

Kirjoitetut ja kirjoittamattomat, tallennetut ja tallentamattomat muistot 

muuttuvat kun niitä kertoo uudelleen (Peltonen & Eskola 1997: 7). Tekstikään ei 

ole aineistona pysähtynyt, staattinen kuva jostakin, vaan samakin tutkija lukee sen 

joka kerta hiukan erilaisena (esim. Hakala 2007: 39). Hamelnin Pillipiipari -satu 

on jaksanut hämmästyttää minua ensin lapsena, sitten nuorena ja myöhemmin 

monenikäisenä aikuisena aina vain uusilla löydöillä. Teksti on sama, mutta luen 

tai kuuntelen sitä itse muuttuneena. 

Olisiko niin, että liike aineiston ja analyysin välillä muuttuu tekstualisoinnin 

tai muun tallentamisen jälkeen ”loivakaarteisemmaksi”? Kirjoittaminen ja 

yleisemmin kielellistäminen on paitsi eteenpäin suuntautuvaa ja uutta luovaa, 

myös kahlitsevaa, tuhoavaakin (Saresma 2007: 18–19, 44–45, Bruner 2006c: 230, 

1996: 3–4, Vaden 2006, Barthes 1993). Valokuva voi paitsi auttaa muistamaan, 

myös sitoa muistamista. Lapsen tekemisen tekstualisoiminen on näin ajatellen 

luonteeltaan kaikkea muuta kuin viatonta. Asiat voivat hahmottua meille myös 

ilman eksaktia kieltä, kuvaa tai muuta konkreettista, ja voimme kysyä, onko se 

alempaa vai kenties perustavampaa itsensä ja maailman mieltämistä kuin 

käsitteellinen ajattelu (von Bonsdorff 2002: 211, 221). 

MacLure (2006) kysyy laadulliseen kasvatustieteelliseen tutkimukseen 

liittyen, sisältääkö aineiston ja analyysin selkeän esittämisen vaatimus jäänteen 

toisenlaisesta totuudesta ja todellisuudesta, kuin mitä se tunnustaa. MacLure 

kirjoittaa, että postmodernismilla voisi olla annettavaa käytäntöjen ”annettuna” 

ajattelemisen purkamisessa kyseenalaistamalla ja vastustamalla hierarkioiden 

rakentamista, kehyksiä, käsitteellisyyttä ja korostamalla ”aineiston” osalta 

erilaisten kohtaamisten, heikkojen yksityiskohtien ja pienten osasten merkitystä. 

(MacLure 2006: 225, 230). 

Aineisto paljon merkityksiä sisältävänä sanana ei ehkä veny tarkoituksiin, 

joita sille ehdotan. Konkreettisella, vaikkapa kirjoitetulla aineistolla ja mielessäni 

olevalla (aineistolla, paremman termin puutteessa) on itselleni keskenään 

erilaiset, tärkeät tehtävänsä. Konkreettisen voin esittää muillekin. 
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Ydinaineisto ja varjoaineisto 

Ajattelen tutkimuksen tekemiseen sopivan saman kuin dokumenttielokuvan 

tekemiseen: kuvausmateriaalia kertyy paljon, mutta kaikkea ei voi eikä pidä 

käyttää (Passi & Olsson 2012). Tapojen, joilla teen esityksiä tutkimuksestani, 

käsittelen aineistoa ja kirjoitan, pitää olla sellaisia, että ne mahdollistavat lasten 

mukanaolon siinä määrin kuin asia heitä kiinnostaa. 

Olen tehnyt työtä ainakin ajatuksen tasolla lapsiin päin avoimesti, eli en ole 

kirjoittanut sellaista mitä en voisi heille lukea. Heidän maailmastaanhan on 

kyse. (Päiväkirja 3/2005) 

Olen päätynyt katsomaan pientä osaa aineistostani läheltä, ikään kuin lapsen 

miniatyyrikatseella. Tätä osaa aineistosta kutsun ydinaineistoksi 54 . On 

mieluisampaa sanoa vähästä paljon ja syvältä kuin paljosta vähän ja yleisesti. 

Ydinaineistosta kirjoitan kolme tarinaa: Tyttö ja pölkky, Peikkometsä ja 

Käpäläkäävät ja puro. Varjoaineistoksi puolestaan kutsun aineistoa, joka asettuu 

ydinaineiston taakse ikään kuin varjoksi. Varjoaineisto voi olla käsissä pideltävää: 

kirjoitettuja tarinoita, valokuvia, videoita. Itselleni se voi myös olla käsissä 

pitelemätöntä, sellaista, mistä ei ole jäänyt konkreettista jälkeä. Varjoaineisto ei 

ole pääroolissa, mutta voi silti olla lopputuloksen kannalta merkittävää. 

Esimerkiksi ilman kaikkia leikistä kirjoitettuja tarinoita (ja lukemattomia leikkejä 

joista en ole kirjoittanut) en näkisi yhdessä leikissä niitä asioita, joita nyt näen. 

Ajatus ydinaineistosta ja varjoaineistosta syntyi, kun huomasin alkaneeni 

kirjoittaa ja tehdä esityksiä tutkimuksestani pienten episodien kautta. Näin 

tehdessäni koko muu aineisto ikään kuin järjestäytyi uudelleen tuon 

yhden ”kuvan” taakse ja oli mukana mutta ei pääroolissa. Valitsemalla erilaisia 

kuvia ja erilaisia kerronnallisia hetkiä uudelleen kerrottavaksi läsnä olivat samat 

osaset, joka kerta eri tavoin järjestäytyen ja painottuen. 

Vaikka ottaisin minkä tahansa esimerkin aineistostani, koko muu aineisto 

asettuu ikään kuin varjoksi sen taakse ja tihkuu, työntyy, pusertuu jotenkin 

sen yhden ainoan pienenkin episodin kautta, jos annan sen tulla. Hassuja 

kokemuksia tästä itsellä. Se kai kertoo kokonaisvaltaisesta suhteestani 

aineistoon. Se on minussa, minä sen äärellä, en kaukana, etäisenä, 

                                                        
54  Komulainen (1998: 95–101) käyttää ydinkertomuksen käsitettä arvioinniltaan ja odotuksiltaan 
tiheistä kohdista haastateltavien kertomuksissa. Komulainen viittaa Hyvärisen (1994) ydinepisodin 
käsitteeseen.  
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analyyttisenä vaan ihan siinä. Voin kääntyillä ja ottaa erilaisen asennon, 

kaikki on mukana, mutta vähän aina järjestys sekoittuu ja muuttuu, yhdestä 

tulee se minkä läpi katson.  

Ydinaineiston valikoituminen uudelleen kerrottavaksi on monen asian summa. 

Peruste kuhunkin tarinaan valitsemalleni aineistolle on osin erilainen. Kiteytyykö 

valitsemissani aineistokatkelmissa siis tutkimukseni kannalta tärkeitä tuloksia? 

Sillä ymmärryksellä, mikä minulla oli aineistoa valitessani, toki näin niissä 

tihentyneenä jotakin lasten kerronnan kannalta keskeistä. Mutta ajattelen myös 

niin, että valitsemani aineisto suuntasi ja tuotti tietynlaisia tuloksia. Jokaisen 

tarinan kirjoittaminen on ollut oma, erilainen kerronnallisen tietämisen 

prosessinsa, jossa aloittaessani en tiennyt miten kaikki päättyy. Aineistossani on 

monia mahdollisia episodeja odottamassa uudelleenkirjoittamista. Yhden jo 

kirjoitetun jätin pois.55 

Tarinoita voi ajatella kuvateksteinä, jotka ehdottavat merkitystä. 

Kirjoittamalla teen esityksiä merkityksistä itselleni ja muille. Jokainen tarina 

omalla erilaisella tavallaan etsiytyy kohti kysymystä, millaista on lapsen 

kerronnallinen tietäminen ja millaista on tietää lapsista kertomalla heistä. 

Tarinoiden kirjoittamista kutsun dialogiseksi uudelleenluennaksi ja -kerronnaksi. 

Tällä tarkoitan tutkimuksessani sellaista aineiston lukutapaa, jossa luotan 

kerronnalliseen tietämiseen aineistoa analysoidessani ja tulkitessani. Lukutapa ei 

sulje pois analyysiä, mutta antaa tilaa omien muistojen, kokemusten, aineistosta 

mieleen tulevien yksityiskohtien, kirjallisuuden ja lasten kommentoinnin 

järjestäytymiselle joksikin uudeksi, tässä tämän tutkimuksen tiedoksi. En lue 

ydinaineistoani systemaattisesti ja perin pohjin analyyttisesti, vaan pikemminkin 

niin, miten Conle (2005) kirjoittaa kerronnallisen tietämisen toimivan: ”Tästä tuli 

mieleeni...” (emt. 956). 

Dialogisuudella viittaan tietoon, joka kertyy ikään kuin väleihin. Sanan 

ensimmäinen osa, dia, viittaa välittämiseen ja vuorotteluun ja toinen osa, logos57 , 

voi tarkoittaa yhteen koottuja sanoja, ajatuksia tai tarinoita (Varto 2007: 62, 

Viljamaa 2012). Kerronnallisella lähestymistavallani etsiydyn niihin väleihin, 

joita on aikuisen ja lapsen sekä kirjallisuuden ja aineiston väleissä ja joissa 

                                                        
55  Mikko-pukki jäi kokonaisuudesta pois. Neljä tarinaa tuntui paljolta. Mikko-pukki oli tarinoista 
keskeneräisin ja toi kokonaisuuteen vähiten uutta.  
56  Sivunumero viittaa Conlelta saamaani englanniksi käännettyyn artikkeliin. Alkuperäinen on 
julkaistu ranskaksi. 
57  Logos-sanan laajempi merkitys, tieto, kuvaakin sitä, kuinka ”jotkin asiat on koottu yhteen, 
esimerkiksi yhden sanan alle (kuten kaikki kirahvit sanaan ”kirahvi”)” (Varto 2007: 62). 
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väleissä tutkimukseni tieto ja tietäminen erilaisissa kerronnallisissa kohtaamisissa 

kerrostuu. 

Tyttö ja pölkky -tarinan konkreettisena aineistona on videoepisodi, jossa 

viisivuotias tyttö askaroi puisen pölkyn kanssa puhellen samalla mieleen tulevia 

asioita. Episodin valitseminen uudelleen kerrottavaksi perustui aavistukseen, että 

sen avulla voisin kirjoittaa lapsen kerronnan usein huomaamatta jäävistä puolista. 

Tarinan avulla kuvaan lapsen kerronnan olemusta ja sidoksisuutta paikkaan, jossa 

lapsi kertoo. 

Peikkometsä-tarinan aineistona on minun muistiin kirjoittamiani erikoisia 

tapahtumia ja lasten sekä omia muistojani niistä. Lisäksi aineistona on 

Peikkometsästä noitametsään -tarina, jonka seitsemänvuotias poika tapahtumien 

jälkeen kertoi ja joka tallennettiin kirjoittamalla. Konkreettiseksi aineistoksi 

tallentui myös keskustelua, jota muut lapset kävivät veljensä tarinan äärellä. 

Valitsin nämä aineistot uudelleen luettavaksi ja kerrottavaksi, koska niiden avulla 

on mahdollista saada näkyviin lapsen kerronnallista tietämistä ja tutkimukseni 

tekemisen tapaa. Peikkometsässä kirjoitan kertomisen merkityksestä eri-ikäisille 

mukana oleville lapsille ja itselleni sekä tiedon ja tietämisen kerrostumisen 

prosessista. 

Käpäläkäävät ja puro -tarinan aineistona ovat Käpäläkäävät-leikistä 

kirjoitettu tarina ja videokatkelma lapsista ja purosta. Halusin valita kolmanteen 

tarinaan yhden leikin uudelleen luettavaksi ja kerrottavaksi ja päädyin lastenkin 

ehdottamaan Käpäläkäävät-leikkiin. Olin aikaisemmin pohtinut, miksi vesi, 

konkreettisena tai kuviteltuna, on läsnä monissa lasten leikeissä. Videokatkelmaa 

lapsista ja purosta (Puroparas) olin puolestaan alkanut käyttää kuvana leikin 

virtaavasta olemuksesta. Kokeilin, miten Puroparas-video ja Käpäläkäävät-leikki 

kietoutuisivat kirjoittamalla yhteen ja saisinko niin tehden kuvattua 

mielikuvitusleikin virtausta. Oli melkoinen sattuma (vai oliko sittenkään), että 

kirjoittaessani huomasin veden olevan Käpäläkäävät-leikinkin kontekstina. Vesi 

alkoikin viedä tarinaa tavalla, jota en kirjoittamista aloittaessani osannut aavistaa. 

Aineisto laajentui käsittämään lapsista ja vedestä tekemiäni havaintoja ja 

muitakin sellaisia leikkejä, joissa lasten kerronta liittyy veteen. Käpäläkäävät ja 

puro -tarinassa pohdin lasten ja veden vuorovaikutusta. Etsin myös sanoja lasten 

kerronnallisessa tietämisessä keskeiselle esteettiselle tietämiselle. Pohdittavaksi 

tulee myös kerronnallinen ympäristö. 

Seuraava kuvio havainnollistaa ydinaineistoani ja varjoaineistoani.  
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Kuvio 2. Ydinaineisto ja varjoaineisto. 

4.9 Lapsen katsominen taiteen tapaisesti 

Minun aikuisen mielenkiinto on ollut lasten monennäköisessä kerronnassa ja 

kertomisen tavassa, rikkaudessa. Olen katsonut sitä kuin taidenäyttelyä. Ihan 

kuin olisin ollut taideteoksessa tai tuollaisessa taidenäyttelyssä kuin 

Saareen58. Lasten kanssa. Katsellut paitsi sitä mikä näkyvillä on, työstettyä 

taidetta, myös lasten tapaa olla näyttelyssä, olla taiteessaan sisällä ja asua 

siellä. Olla ja asua omassa elämässään ja omassa tiedossaan. (Päiväkirja 

6/2010) 

Lapsen tapa olla maailmassa ja kerronnallinen tietäminen ovat olleet lähtökohtina 

tutkimuksen tekemisessäni aina aiheen valinnasta ja aineiston tuottumisesta 

                                                        
58 Saareen. Elämyksellinen taidematka meritarinoihin ja saariseikkailuihin. 5.5.–13.6.2010 
Valvegalleria, Oulu. 
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sopivan aineiston lähestymisen tavan etsimiseen. ”Jos tutkimusta ei mallinneta 

tutkimuskohteen mukaan, minkä mukaan sitten? Jos tutkimuskohde ei muotoile 

tutkimusta, mikä sen muotoilee?” pohtii Saarikoski (2010: 7). Salonen (2010) taas 

kirjoittaa, miten linturetkeilijän tavoin ”on ylitettävä luokittelemisen ja 

keräilemisen vaihe” (emt. 71), sillä ”luokitteleva erottelu estää tieteellisessä 

tutkimuksessa koettujen väkevien elämysten esteettistä tulkitsemista” (emt. 76). 

Kerronnallinen tietokäsitys ja lasten maailmassa olemisen tapa mielestäni 

ehdottavat ja hyväksyvät taiteen tapaisen suhtautumisen niin aineistoon kuin 

yleensäkin lapsen olemiseen ja lapseen. Voin analysoida, niin kuin taidettakin voi, 

mutta voin myös vain olla ja vaikuttua. Silloin kuuntelen enemmän kaikkea sitä, 

mitä ”teos” minussa herättää.  

Samankaltaista lukutapaa, jolla itse luen ja katselen aineistoani, tunnistan 

Bachelardin (2003) teksteistä, kun hän kirjoittaa poeettisten kuvien lukemisesta. 

Bachelardille kuvien lukeminen ei ole niiden tarkastelua ja vertailua tai 

luokittelua eikä tekijän kuvalle antamien merkitysten pohtimista vaan kuvan 

elämistä. Siinä missä kirjallisuuskriitikko tai tutkija tarkastelee runokuvaa 

ulkopuolelta, itsestään erillisenä kohteena, Bachelard (2003: 16–17) puhuu kuvan 

vastaanottamisesta ja ihailemisesta, jokaisen kuvan yksilöllisyydestä ja 

osallisuudesta kuvan kanssa, kaiusta, jota kuva herättää. Oma liikkumiseni 

ydinaineistoksi valitsemieni esimerkkien, koko aineiston ja yleensä lasten parissa 

muistuttaa taidenäyttelyssä olemista tai hyvän kirjan lukemista. Pysähdyn niiden 

äärelle vaikuttumaan ja kuuntelemaan niiden herättämiä kaikuja itsessäni. Luen 

aineistoani ja lasta niin kuin Bachelard (2003) hyvää kirjaa, rivi riviltä, kuvissa 

oleskellen ja niitä eläen. 

Bachelard (2003: 15) kirjoittaa välttävänsä tarinaan, kirjan tietoiseen osaan, 

mukaan tempautumista. Myös lapsen olemisesta, vaikkapa leikistä, voi 

halutessaan löytää tarinan ja juonen. Monet aineistoni kerronnalliset episodit 

tarjoavat juonta – selitystä, joka houkuttelee yksinkertaistamaan asioita ja 

pääsemään pian päätökseen. Niin tarjoaa myös lapsen oleminen ja lapsi itsessään. 

Lapsi ja lapsen kertoma kuitenkin myös vilisee vaihtelevia kuvia ja maisemia, 

joissa voi viipyä kuin runokuvassa. 
 
 

 

 



 

Tarinat 
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Tyttö ja pölkky 

jossa kerronta on liikettä ja sidoksissa paikkaan 59 

– Äiti, saanko ottaa vasaran ja nauloja? 

Kysyjä on viisivuotias Aino. Annan luvan, ja Aino ottaa vasaran ja nauloja ja 

menee ulos. Jonkin ajan kuluttua menen itsekin pihalle ja huomaan Ainon 

polvillaan maassa suuren pölkky- ja halkokasan vieressä. Kasan takana 

metsän reunassa kuusten ja mäntyjen latvat kohoavat korkeuteen. Ainon 

toisella puolella on kotitalomme seinä ja toisella puolella, ei kuitenkaan 

aivan lähellä, pihasauna. Lähistöllä touhuavat myös Ainon kolmevuotias 

pikkusisko Anna ja seitsemän- ja yhdeksänvuotiaat veljet. On syksy, syyskuu. 

Kasvillisuutta on vielä paljon, mutta on maassa jo lehtiäkin. Aino on ottanut 

kasasta ison pölkyn ja nyt hän hakkaa siihen vasaralla nauloja. Mutta ei vain 

nauloja: pölkyn päälle on hakattu nauloilla kiinni tikkuja ja lakastuneita 

lehtiä, jäkälää, ruohoa. Puolukka. Käyn hakemassa videokamerani ja videoin 

Ainon askarointia. Seuraavan katkelman olen kirjoittanut videoinnin alusta. 

Aino osoittaa tikkua. 

– No niin. Kato, tuossa laituri. Sitte... (Aino) 

Aino kääntyy ympäri ja ottaa maasta palan kaarnaa. Hän yrittää kiinnittää 

sitä pölkyn sivulle. 

– Mittä te laituli, nauti [näytä] laitulia. (Anna) 

– Missä oli laituri. Annalle näytäppä. (äiti) 

Aino näyttää sormellaan pölkyn päälle naulattua lehteä. 

– Tuossa. (Aino) 

– Mitä muuta siinä on? (äiti) 

Aino osoittaa vuorotellen naulaa, puutikkua, jäkälää ja kaarnaa ja kertoo, 

mitä ne ovat. 

                                                        
59 Tarina pohjautuu aikaisempaan kirjoitukseeni Block story: listening to child’s narrating at home 
(Viljamaa E 2010). 
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– Vene. Purjevene [naula]. Suomi [puutikku]. Ruotsi [jäkälä] ja... [näyttää 

kaarnaa] 

– Venäjä. (isoveli 9 v) 

– Ei... ei... niin, Venä. (Aino) 

– Eikö ookki hieno? (Aino) 

– No on! (äiti) 

Aino pitää naulaa pystyssä ja alkaa vasaroida sitä pölkkyyn. 

– Sitte tuoho, tuohon vielä tehhään yks suora naula. (Aino) 

– Näytäppä. (pikkusisko) 

– Siitä tullee hieno laituri. Tossa men... on... Ja silta josta mennään tuohon. 

(Aino) 

Aino osoittaa puhuessaan sormellaan kahta vierekkäistä naulaa. 

– Mmm. (äiti) 

Aino hakkaa vasaralla. Hänen koko ruumiinsa tekee työtä, suukin on 

avoinna. Sitten hän vaihtaa asentoa ja pitelee vasaraa sylissään. Hän 

pyörittää vasaraa käsissään ja juttelee: 

– Ja… ja arvaa mitä! Viiään etupihalle, ko joulupukki ylleensä tullee 

etupihalta. Ja se kattoo että ”Onpa hienosti tehty!” (Aino) 

– Mmm, viiään vaan. (äiti) 

– Ja jos se kyssyy sitte... sillon talvena että ”Kuka tuon on tehny, joka oli 

pihalla”, niin sanotaan että Ain... Minä. Minä olin tehny sen niin. Jos me 

vaan muistetaan. Voi olla ettei muisteta. (Aino) 

Puhuessaan Aino poimii lehden maasta ja alkaa naulata sitä pölkkyyn. 

... 

Pikkusisko näyttää pölkkyyn naulattua puolukkaa. 

– Tuotta. (pikkusisko) 

– Niin, siinä. Onks se puolukka? (äiti) 

Aino vasaroi ja vastaa siskolle. 
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– On. Hm! Sääski! Käveli mun otalla! Sitte... Äiti, otappa kuva tuosta nytte! 

(Aino) 

– No niin, mää tällä kuvvaan. Tietenki vois ottaa kameralla kuvan jos sää 

haluat. (äiti) 

– Äiti, mää naulaan tuohon, niin mun pittää mennä tähän etteen, haittaako? 

(Aino) 

– Ei. (äiti) 

 

 

 – Ennää kolme naulaa voi laittaa. (Aino) 

Aino yrittää naulata kaarnan palasta pölkyn kylkeen, pudottaa sen ja nostaa 

uudelleen paikoilleen. Hän pyyhkäisee sääsken otsaltaan. 

– Sääsket on tyhymiä! (Aino) 

Millaista on lapsen kerronta? Edellinen katkelma on Tyttö ja pölkky -tarinan 

aineistona olevan videotallenteen alusta. Sanat on helppo poimia videosta ja 

kuullakin. Ne voi kirjoittaa muistiin ja esittää muille. Sanojen äänenpainot ja väri 

eivät tekstin kautta välity, eivät myöskään tauot ja huokaukset, ei sääsken 

herättämä ärtymys. Lasten kertomuksia ja kertomista tutkinut Engel (1995: 18–

19) kirjoittaa, että lasten kertomat tarinat, irrotettuna usein vivahteikkailta 

syntysijoiltaan ja perspektiivistään ja tulkittuna vaikkapa juonen ehdoilla tai 

tapahtumien järjestyksenä, näyttävät vaatimattomilta ja niiden psykologinen 

merkitys katoaa. 
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Kun irrotan pienen osan kokonaisuudesta kerrottavaksi tässä uudelleen, en 

voi välittää lukijalle kaikkea sitä mitä itse näin ja kuulin, puhumattakaan että 

saisin välitettyä sen, mitä kertominen merkitsi Ainolle. Otankin kirjoitukseni 

kohteeksi juuri sen, mikä puuttuu ja mikä, jos kertominen ymmärretään sanoina, 

jää lasten kertomista tutkittaessa pois. Kirjoitan ensin sanojen ja muulla tavoin 

kerrotun kietoutumisesta toisiinsa ja sitten paikan merkityksestä Ainon 

kerronnalle. Paikkaan kuuluvat myös toiset, kuvitellut ja todelliset. 

Lasten kerronnasta 

Puroila ym. (2012a: 193) kirjoittavat, että lasten kertomista on tutkittu paljolti 

yhtenä osana lasten kehitystä. Tutkijoita on kiinnostanut, minkä ikäisenä lapset 

oppivat kertomaan tarinoita ja miten kertomisen taidot kehittyvät. Kertomista on 

tutkittu myös terveyteen, kehitykseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyen. Tällöin 

on korostunut kertomisen terapeuttinen merkitys. 

Lasten kertomiseen liittyvää aineistoa on kerätty monissa maissa Suomesta 

lähtöisin olevalla sadutusmenetelmällä ja sen sovelluksilla. Sadutukseen liittyy 

myös tutkimusta, jossa mielenkiinto on ollut lasten omissa kokemuksissa ja lasten 

ajatusten tuomisessa aikuistenkin tietoon (esim. Karlsson 2000, Riihelä 2000, 

Karimäki 2004)60. 

Engel (2006: 207–209) kirjoittaa, että lasten kertomista tutkittaessa on opittu, 

miten kertomisen taitojen kehittyminen auttaa lapsia tulemaan kulttuurinsa 

jäseneksi ja miten kertomukset ovat yksi tapa oppia erilaisia ajattelemisen taitoja, 

omaksua tietoa jokapäiväisestä elämästä ja päästä käsitteellisessä ajattelussa 

abstraktimmalle tasolle. Engel (2006) näkee kuitenkin kehityspsykologisen 

tutkimuksen lisäksi toisen, mielenkiintoisen suunnan, johon tutkimuksessa 

voitaisiin edetä. Lasten kertomukset tarjoavat paljolti vielä tutkimattoman 

ja ”korvaamattoman näköalan siihen, mitä lapset ajattelevat ja tuntevat ja miten 

he ajattelevat ja tuntevat” (Engel 2006: 209–210). Lapset näyttäisivät 

ymmärtävän maailmaa dynaamisilla tavoilla ja heitä kiinnostaa rajojen 

rikkominen ja muokkaaminen. On kuitenkin vasta vähän tietoa siitä, miten he 

leikkivät rajoilla; miten he liikkuvat sanallisen ja ei-sanallisen, todellisen ja 

mielikuvitusmaailman välillä ja sen välillä mitä on ja mitä voisi olla. (Engel 2006: 

208–210). 

                                                        
60  Lisää julkaisuja: http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/julkaisut_paa.htm (viitattu 
1/9/2010) 
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Lasten kerronnan tutkimukset liittyvät enimmäkseen lasten sanalliseen 

kertomiseen. Engel (2006: 203–205) näkee kuitenkin esimerkiksi leikin 

toiminnassa olevan samanlaisen kerronnallisen rakenteen, joka myöhemmin on 

lasten kertomissa tarinoissa. Vaikka Engel ei ajattele sen vielä olevan kertomista, 

hänen kirjoituksensa tarjoavat minulle keskustelukumppanuutta, kun mietin 

millaista Ainon kertominen on. Kertomisen muoto ja prosessi kietoutuvat 

toisiinsa, kuten Bruner (1985: 113) kirjoittaa. Kuitenkin tarinan (story) ja tarinan 

kertomisen (storying process) ajatteleminen omine, erilaisine ominaisuuksineen 

antaa perustan ajatella kertomista itsessään mielenkiintoisena (Gubrium & 

Holstein 2008: 241). Mielenkiintoni on siinä kerronnallisessa aktiviteetissa, jolla 

Aino luo itselleen merkityksiä kotipihallaan puisen pölkyn, luonnosta löytämiensä 

asioiden ja ympärillään olevien ihmisten avulla. 

Ainon kerronta on liikettä 

Aino kertoo laiturista, veneestä ja eri maista: Suomesta, Ruotsista ja Venäjästä – 

joulupukistakin. Samanaikaisesti ja lomittain puheen kanssa hän poimii maasta 

kaarnaa, lehtiä ja jäkälää ja naulaa ne kiinni pölkkyyn. Kun Aino hakkaa 

vasaralla, hän tekee sitä koko olemuksellaan; suu on avoinna ja liikkuu, otsa on 

rypyssä, katse tiukasti kaarnanpalassa, naulassa ja vasarassa ja niiden 

yhdistymisessä. En voi tietää mitä hänen mielessään liikkuu, mutta hetken 

kuluttua tuo liike pulpahtaa muotoon, jota paremmin ymmärrän. Vasara pyörii 

Ainon sylissä ympyrää kun hän kertoo: 

Ja... ja arvaa mitä! Viiään etupihalle, ko joulupukki ylleensä tullee etupihalta. 

Ja se kattoo että ”Onpa hienosti tehty!” 

Joulupukin tuleminen Ainon kerrontaan yllätti minut. Juuri ennen hiljaista, 

keskittynyttä naulaamisen hetkeä Aino oli kertonut minulle kaarnan, tikun, 

puolukan ja naulojen olevan purjevene, laituri ja eri maita. Minun ajatukseni 

kulkivat kesäisten asioiden suuntaan. Kesään liittyvät veneet ja laituri eivät minun 

ajattelussani liittyneet Suomeen, Ruotsiin ja Venäjään, mutta näiden asioiden 

yhdistäminen toisiinsa ei ollut minulle vaikeaa. Olin nähnyt lasten liikkuvan 

vaikkapa keväällä pälvien syntymisen aikaan lumenlampareelta toiselle laudat, 

sukset ja pulkat siltoina, kuin maanosista tai saarista toisiin. Joulupukkia en 

osannut odottaa. 
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Engel (2006: 202) kirjoittaa, että lasten tarinoita tutkittaessa niitä on usein 

verrattu aikuisten tuottamiin tarinoihin. Näin tehden on huomattu, että pienten 

lasten kertomissa tarinoissa on ensin vain yksi tapahtuma, myöhemmin jo kaksi. 

Sitten tapahtumat voivat jo liittyä toisiinsa, mutta lapset usein sekoittavat 

järjestyksen niin, että kuulijan on vaikea huomata kronologisuutta. Kouluikäisten 

lasten tarinat alkavat muistuttaa jo aikuisen tapaa esittää asioita; niissä on usein 

kronologinen järjestys, päähenkilö ja juoni. Vasta kouluiässä eri lasten kertomat 

tarinat alkavat keskenään yhdenmukaistua. (Engel 2006: 202). Lasten 

haastattelussa kertomaa ei ole pidetty merkittävänä, tai lapsen kertomisen 

epäloogisuus on koettu tiedon tuottamisen kannalta haasteellisena, sillä se 

poikkeaa paljon aikuisen tavasta kertoa. (Helavirta 2007: 633). Cameron (2005: 

605) kirjoittaa, etteivät lapset pysty haastattelussa tuottamaan tutkijalle loogista 

tarinaa ennen kolmatta ikävuottaan. Katse on siis lapsissa epäloogisen tiedon 

tuottajana, vaikka se yhtä hyvin voisi olla aikuisissa lapsen kerronnan tavan 

kadottaneena. 

Jos kuitenkin välttämättä haluamme verrata lasten ja aikuisten kertomista ja 

tarinoita, verrattakoon niitä sitten, ei kenen tahansa aikuisten, vaan taiteilijoiden 

ja erityisesti kirjailijoiden tuotoksiin. Engel (2006) kirjoittaa, että näin tehden 

lasten kertomusten kaari näyttääkin aivan toisenlaiselta. Kirjailijoiden ja muiden 

taiteilijoiden kertomisessa on paljon ilmeikkäitä aistimuksiin liittyviä mainintoja 

ja pienten yksityiskohtien kuvausta. Niissä tavoitellaan kokemuksen intensiteettiä 

ja yksityiskohtien herkkyyttä. Ajassa ja paikassa ei liikuta järjestelmällisesti vaan 

niiden tärkeyden mukaan. Kirjailijoiden kuvauksissa saattaa olla pieni maininta 

maailmansodasta ja kymmenen sivua pienen asian kuvausta. Kokonaisia 

ajanjaksoja voidaan joutua romahduttamaan siksi, että aikaa jäisi sille, mikä on 

tärkeää. Samat piirteet näyttäisivät olevan ominaisia sillekin, mitä lasten 

kerronnassa kaikuu heidän suhteestaan maailmaan. (Engel 2006: 202–203). 

Kaunokirjallisuudesta löytyy esimerkkejä myös ns. luonnollisen kertomuksen 

rikkomisesta: tapahtumat rikkovat fysiikan lakeja, ajassa liikutaan epätavallisesti 

tai tapahtumat sulkevat toisiaan pois (Alber 2010). Lukija voi olla hämmentynyt. 

Samat asiat löytyvät lapsen kertomisesta. Vaikutelma voi olla epätodellinen. 

Ainon kerronnassa vilahtaa veneitä ja laituri, jotka ajallisesti, ainakin hänen 

kokemuksissaan liittyvät menneeseen ja menneisiin kesiin. Joulupukin 

ilmestyminen liittyy samalla tavalla menneiden joulujen kokemuksiin, kuten 

sekin, että joulupukki on tullut meille aina etuovesta. Mutta se liittyy myös 

tulevaisuuteen, seuraavan joulun odotukseen, jolloin pukki taas tulee. Samalla 

tavalla veneet ja laiturikin voivat viitata tulevaan. Juuri tietyt kaarnat, tikut ja 
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puolukat tässä nimenomaisessa pölkyssä tulevat kerrotuiksi tietystä hetkestä 

käsin. Siinä hetkessä ovat läsnä menneen muistot ja tulevan odotus. 

Voimme ajatella aikaa muullakin tavoin kuin kronologisena jatkumona, jossa 

mennyt, nykyisyys ja tulevaisuus seuraavat toisiaan. Karjalainen (2006: 39, 2008: 

19–21) kirjoittaa augustinolaisesta ajankäsityksestä, jossa on vain nykyisyys tai 

pikemminkin nykyisyyksiä. Nykyisen nykyisyys käsittää kaiken sen, mitä 

itsemme ympärillä tietyllä hetkellä tapahtuu tai pikemminkin sen, mitä siitä 

havaitsemme. Siinä hetkessä on läsnä myös menneen nykyisyys, muistot, jotka 

mieleemme tulevat aktiivisen muistelemisen kautta tai niin, että jokin aistimus 

laukaisee muiston. Ja vielä, läsnä on tulevan nykyisyys eli kaikki se, millaista 

elämää on odotettavissa. Ainon kerronnassa todellakin voi nähdä kaikkien kolmen 

nykyisyyden samanaikaisen läsnäolon. Tietyssä hetkessä ja paikassa ovat samaan 

aikaan läsnä sekä mennyt että tuleva kesä ja yhtä lailla joulupukin muisto kuin 

odotuskin. Karjalainen (2008: 20) kirjoittaa myös muistojen, havaintojen ja 

odotusten kolmiyhteydestä noissa nykyisyyksissä. Havainnot, ruumiin liikkeet 

ovat reaalisia, ne tapahtuvat tässä ja nyt. Muistot ja odotukset, mielen liikkeet, 

ovat ideatiivisia, mielikuvia synnyttäviä. Ne eivät ole peräkkäisiä vaan 

yhtäaikaisia. Lapsen kerronnan liike kaikkien nykyisyyksien välillä on vaivatonta. 

Miksi ei olisi, kun nykyisyydet ovat yhtä. 

Paitsi nykyisyyksissä, Aino liikkuu myös todeksi ja kuvitelluksi 

kutsumassamme. Pölkky, kaarnat, tikut ja lehdet, naulat ja puolukka ovat Ainolle 

käsin kosketeltavia, mutta sujuvasti naula on hänen kerronnassaan hetken naula 

tai kaksi naulaa ja kohta laituri ja silta. 

Aino pitää naulaa pystyssä ja alkaa vasaroida sitä pölkkyyn. 

– Sitte tuoho, tuohon vielä tehhään yks suora naula... (Aino) 

– Näytäppä. (pikkusisko) 

– Siitä tullee hieno laituri. Tossa men... on. Ja silta josta mennään tuohon. 

(Aino) 

Aino osoittaa puhuessaan sormellaan kahta vierekkäistä naulaa. 

Ainon kerronnalle on ominaista keveys ja helppous, jolla hän liikkuu ajassa, 

paikoissa, kuvitellussa ja todessa. Engel (2006) kirjoittaa, että lasten leikeissä 

näkyvä kyky hyppiä ajassa ja paikassa ja liikkua toden ja fiktion välillä näkyy 

myös heidän kertomissaan tarinoissa (Engel 2006: 203, 204–205, 210, ks. 
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Helavirta 2007: 633). Ainon kertomasta ei minulle avaudu helposti asioiden 

toisiinsa liittyminen, mutta olisi kapeaa ajatella asioiden välisten yhteyksien 

olevan Ainolle niin kuin ne ovat minulle. Joulupukin, laiturin, naulojen ja lehtien 

välillä oleva koherenssi on erilaista kuin omani. 

Engel (2006: 203) kirjoittaa, että lasten tarinoissa, aivan kuten 

kirjailijoidenkin, merkitys dominoi kronologiaa. Kun lapset kertovat, järjestys, 

aika ja paikka pannaan palvelemaan merkitystä. Kertomisen mutkittelun, 

liikkuvuuden ja kiemurtelun voi ajatella johtuvan narratiivisten työkalujen 

puutteesta ja taipumuksesta unohtaa yleisö (Engel 2006: 211). Mutta helppous ja 

virtaavuus voi johtua myös siitä, etteivät lapset ajattele kertoessaan tuotosta vaan 

nauttivat kertomisesta itsessään (emt. 2006: 210, Bruner 1983b: 60–61, vrt. von 

Bonsdorff 2009: 10, Merleau-Ponty 2010: 413 ). 

Keveys liikkua eri asioiden välillä näkyy myös siinä, miten Aino liikkuu 

sanojen ja muulla tavoin kerrotun välillä. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Ainon 

puheissakin on paljon tekemistä. 

– Sitte tuoho, tuohon vielä tehhään yks suora naula. 

– Siitä tullee hieno laituri. Tossa men... on . Ja silta josta mennään tuohon. 

– Viiään etupihalle ko joulupukki ylleensä tullee etupihalta. 

– Äiti, mää naulaan tuohon, niin mun pittää mennä tähän etteen, haittaako? 

Ainon mielessä tapahtuvaa en voi tietää, mutta kaiken aikaa saan viittauksia ja 

vihjeitä siitä. Sanat ovat samanlaisia vihjeitä kuin Ainon tekeminen ja 

toimintakin: kaarnan, tikkujen ja puolukoiden hakeminen ja naulaaminen, silmien 

vilkkuminen hänen kertoessaan joulupukista, keskittynyt ilme hänen hakatessaan, 

eleet, huokaukset ja puhinat, vasaran pyörittelyt. Välillä minun on helppo 

huomata, miten sanat laskeutuvat toiminnan päälle, sitä täydentämään, kuten 

Bruner 1983a: 24–31, 39) kirjoittaa. 

Aino osoittaa tikkua ja kertoo minulle mikä se on. 

– No niin. Kato, tuossa laituri. Sitte... 

Välillä taas yhteyttä ei minun mielessäni muodostu, mikä jälleen ei tarkoita ettei 

sitä olisi Ainon toiminnan ja hänen ajatustensa välillä. Tekemisestä itsestään – 

liikkeestä, asennosta, ruumiin suhteesta johonkin sen ulkopuoliseen – voi tulla 
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mieleen jotakin, joka jatkaa elämäänsä Ainon ajatteluna ja muotoutuu välillä 

sanoiksi, sanotusta puolestaan voi seurata toimintaa. 

Myöhemmin Aino juoksee saunalle hakemaan lisää nauloja, pysähtyy 

palatessaan kesken juoksemisen, katsoo käsissään olevia nauloja, sitten minua ja 

palaa vielä takaisin saunalle. Aino jatkaa vasarointia ja puheluaan. Jossakin 

vaiheessa hän kantaa pölkyn saunan lähelle. Pölkyn kanssa askaroiminen 

keskeytyy, kun Aino menee toisten lasten kanssa saunarakennuksen sisälle. 

Muiden kiipeillessä ja jutellessa Aino enimmäkseen makoilee saunan lattialla 

ajatuksissaan, sanomatta sanaakaan. Ainon mielessä soljuu jotakin silloinkin, kun 

hän ei näytä tekevän mitään. 

Lapset kokevat ja tulkitsevat maailmaa tavoilla, jotka ovat olennaisesti 

ruumiillisia (Rogers, Casey, Ekert & Holland 2006: 162). Ruumiillisuutta voidaan 

ajatella kokemisena, tekemisenä, tietämisenä, suunnittelemisena ja 

vuorovaikutuksena, joka tapahtuu ihmisen kehossa ja kehon kautta 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa (Hyvönen & Marjomaa 

2005: 15–16). Ajatteleminen ja puhuminen, vasaroiminen, kantaminen, 

loikoileminen ja juokseminen voivat siis olla maailman kokemista, tulkitsemista 

ja tietämistä, jossa sanoilla voi olla osansa, mutta ei välttämättä ole. Näen 

yhteyden Brunerin (1985, 1986, 1996) kerronnalliseen tietämiseen, jos 

ymmärrämme, etteivät sanat ole ensimmäisiä ja ainoita kertomisen tapoja. 

En ajattele kuitenkaan, että vasaroiminen, loikoileminen ja juokseminen ovat 

aina kerronnallisia. Toimintaakaan ei pidä irrottaa kontekstistaan. Samallakin 

toiminnalla on erilaisia merkityksiä erilaisissa tilanteissa. Kun poliisi ja rosvo -

leikissä lapsi juoksee rosvona, hän on rosvo ja hänen koko ruumiinsa kertoo ja 

tietää rosvona olemisesta ja pakoon juoksemisesta. Hän juoksee seikkailussa61. 

Juokseminen on osa sitä kerrontaa, joka hänen mielessään virtaa ja joka saa hänet 

juoksemaan. Kun itse lähden juoksulenkille, juoksemisen merkitys on minulle 

aivan toinen. 

Voi myös sanoa, että lapset ajattelevat ja tietävät ruumiillaan. Lasten ruumis 

kuulee esimerkiksi lämpimien paikkojen kutsun toisin kuin minun. Voin nähdä 

lasten makoilevan lattialla, jossa on lattialämmitys, tai vaikkapa lämmintä ilmaa 

puhaltavan kuivausrummun edessä. Hyvin harvoin he istahtavat alas ja puhumalla 

kertovat mitä heillä on mielessään. Miettiessään he menevät monelle mutkalle ja 

                                                        
61 Voi aikuisenakin joutua juoksemaan seikkailussa, niin että juostessaan tietää elävänsä kertomusta 
eikä raja alkuperäisen kokemuksen ja jälkeenpäin tulevan kerronnallisen tulkinnan välillä ole 
ollenkaan selvä (Hyvärinen 2007: 135–136).  
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liikehtivät, kiipeilevät tuolilla ja käyvät välillä juoksemassa. (Vrt. Helavirta 2007: 

636–637, Sansom 2007). Paikoillaan oleminen voi näyttää lapsesta oudolta. 5-

vuotias poikani ihmetteli ääneen, miten kummassa aikuiset toisiaan tavatessaan 

voivat istua ja puhua keskenään niin kauan. Hänelle se ei olisi ollut mahdollista ja 

ihmettely nousi eron huomaamisesta. 

Ainon kerronta kietoutuu paikkaan 

Aino istuu maassa, lähellä kotitaloaan, suurten puiden katveessa. On syksy. Juuri 

tämä paikka ja juuri ne asiat, joita paikassa saattaa tehdä – vasaroida, juosta, 

käyttää luonnon tarjoamia materiaaleja, kiivetä, tuntea syksyn, tuntea maan, 

huomata sääsket, poimia puolukan ja askaroida pölkyn kanssa – ovat dialogissa 

Ainon mieleen tulevien asioiden kanssa. Ajatteleeko Aino ensin laituria ja ryhtyy 

sitten etsimään jotakin joka sopisi laituriksi? Vai sattuuko hänen käteensä 

kaarnanpalanen, josta ajatus kulkeutuu kesään ja laituriin? Sitä on mahdoton 

tietää, mutta toista ei olisi ilman toista. 

Ainon läheisyydessä ja ympärillä on erilaisia asioita, materiaaleja ja ihmisiä. 

Ne ovat olemassa koko ajan, mutta eivät Ainolle, ennen kuin hän on niihin 

jonkinlaisessa suhteessa. Hänen ruumiinsa, mielensä, ajatuksensa, tunteensa ja 

aistinsa ovat vuorovaikutuksessa maailman kanssa, josta hän itsekin on osa. 

Joihinkin asioihin Ainolla on intensiivinen suhde, jotkut vain hipaisevat häntä ja 

hän niitä ja jotkut eivät ole hänelle olemassa. Suhde yhden pölkyn kanssa on 

intensiivinen, muutamat lakastuneet lehdet ja yksi puolukka kietoutuvat hänen 

kerrontaansa, yksi erityinen kaarnanpalanen on laituri, lehti ja naulat purjevene. 

Mitä Aino valitsee ja mitä hän kertoo, on hänelle itselleen merkityksellistä juuri 

sillä hetkellä ja siinä paikassa. Hetken kuluttua ja toisessa paikassa hän kertoisi 

toisin. Hän ei olisi kertonut samaa ja samalla tavalla sisällä kodissamme tai 

automatkalla. ”Maailma nähdään, ymmärretään ja tulkitaan aina jostakin 

maailmankohdasta eli havaintopositiosta käsin. Kun kohta vaihtuu, vaihtuu myös 

maailman kuva.” (Karjalainen 2008: 22). Sanalla kohta Karjalainen viittaa sekä 

paikkaan, että pian olevaan hetkeen. 

Voidaan ajatella, että Ainon ympäristössä olevat asiat ovat hänelle olemassa 

kun ne ovat hänen tietoisuudessaan (Karjalainen 2004: 53). Merleau-Ponty (2000: 

171) kirjoittaa, miten lopulta kaikki tulee tietoisuuteemme ruumiimme kautta. 

Olemme maailmassa joka hetki ruumiimme kautta: havaitsemme, ymmärrämme 

ja käsitämme ruumiillamme (Merleau-Ponty 2002: 235–239, Hyvönen 2000: 24). 

Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän maailmassa olo on kehollis-
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kokemuksellista ja siitä syntyvä tieto sanatonta. Kaikki käsitteellistäminen ja 

tieteellinen tieto kerrostuu tämän esirefleksiivisen, sanattomankin tiedon pohjalle 

(Hyvönen 2000: 24, Merleau-Ponty 2000: 171, Varto 2001: 61, Karjalainen 2008: 

24–25). 

Tapaa, jolla todellisuus 62  tulee meille merkitykselliseksi, kutsutaan 

fenomenologisessa ajattelussa intentioksi. Intentio, suuntautuneisuus, on voimaa, 

jolla maailma vetää puoleensa, ohjaa katsetta, herättää uteliaisuuden ja saa 

pyrkimään kohti sitä, mikä sen on herättänyt (Hyvönen & Marjomaa 2005:16). 

Ainon ympärillä on asioita, jotka vetävät häntä puoleensa, jotka kutsuvat ja joiden 

kutsuun hän tarttuu. Esineillä ja asioilla voi ajatella olevan ominaisuuksia, joilla 

ne ehdottavat ja kutsuvat ihmisiä vuoropuheluun kanssaan (Bennet 2010, 

Hultman & Taguchi 2010, Riihelä 2000: 156–161, Rautio julkaisematon). 

Hultman ja Taguchi (2010) kirjoittavat tytöstä ja hiekasta ja toteavat, ettei meidän 

pidä katsoa vain sitä, mitä tyttö tekee hiekalla. Yhtä tärkeää on katsoa mitä 

hiekka ”tekee” tytölle. Aino käy kaarnanpalasen, naulojen, puolukan, pölkyn ja 

myös ihmisten kanssa vuoropuhelua, jossa ehdotetaan ja kuunnellaan, jatketaan ja 

poiketaan. Vuoropuhelussa kutoutuu monimutkainen merkitysten verkko, jossa 

toimiminen, havaitseminen ja tulkitseminen liittyvät toisiinsa saumattomasti 

(Karjalainen 2004: 52). 

On mahdotonta, ja omassa tutkimuksessani tarpeetonta miettiä, missä 

vaiheessa esimerkiksi Ainoa ympäröivä luonto saa kerronnallisia muotoja. Rajaa 

en voi nähdä, voin nähdä vain näkyvän muodon saavan, ympäröivään luontoon ja 

asioihin ja ihmisiin liittyvän kerronnan. Raja kokemuksen ja kerronnan välillä on 

ohut ja ei selvärajainen. 

Toiset ja Ainon kerronta 

Lapsen ensimmäiset tilakokemukset liittyvät Rusasen ja Torkin (2000: 49) 

mukaan oikeastaan ihmisten välisiin psyykkisiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Lapsen 

kertomaa ei myöhemminkään voi tulkita ilman kertomisen tilanteeseen liittyviä 

muita ihmisiä. Engel (2006: 206) kirjoittaa, että lasten tarinoiden muoto ja sisältö 

liittyvät kontekstiin jossa he kertovat ja tarkoituksiin joihin tarina on kerrottu. 

Lapset kertovat eri tavalla jutellessaan keskenään toisilleen kuin kertoessaan 

                                                        
62  Todellisuutta voidaan ajatella hyvin abstraktina asiana. Perttulan (2005) mukaan situaatio eli 
elämäntilanne on käyttökelpoisempi. ”Situaatio on se todellisuus, johon ihminen on suhteessa” (emt. 
116).  
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aikuiselle. Aikuisille pyynnöstä kerrotut tarinat ovat erilaisia kuin ne, jotka 

pilkahtelevat näkyviin itsestään. (Engel 2006: 205–206, 210–212). Lasten 

kerronnallinen tuotos on erityisen herkkä yleisön, tilanteen, läsnäolon ja 

tarkoituksen vaikutuksille, ja lapset ovat hyvin tietoisia vastakaiusta, jota 

kertominen saa muissa aikaan (Engel 2006: 211, 214). Lasten kerronnassa näen 

samuutta myös kansanperinteen tai -satujen tai taitavan sanankäyttäjän 

kertomiseen, jossa muiden keskeytykset ja kommentit tai hiljaisuus toimivat 

kertojaa inspiroivana vuorovaikutuksena (ks. Kaivola-Bregenhøj 1988: 18–20). 

Ainon kertominen suuntautui minulle. Ennen kuin tulin, hän oli jo 

vasaroimassa ja arvatenkin puhui ja kuvitteli mielessään tai selitti sisaruksilleen. 

En tiedä, miten se kertominen olisi edennyt, mutta varmuudella toisin. Kun tulin 

paikalle (tai olin Ainon situaatiossa), kietouduin myös osaksi hänen kerrontaansa. 

Olin yhtä lailla osa paikkaa kuin pölkky, lehdet ja kaarnatkin. Esittääkö Aino siis 

minulle? Näin voi hyvin ajatella. 

Langellier ja Peterson (2004: 39–40) kirjoittavat kertomuksen (narrative) 

olevan esitys tietyssä monitasoisessa kontekstissa, joka järjestää ruumiillisuuden, 

tilanteen ja diskurssin. Aino on hyvin tietoinen minusta ja siitä, että kuvaan hänen 

esitystään. Kädessäni oleva videokamera ja se että kuvaan osaltaan vaikuttavat 

siihen, mitä Aino kertoo ja miten kertominen etenee. Ajattelen, että videokamera 

ja kuvaaminenkin voivat olla Bahtinin (Bakhtin 1986: 68–69) tarkoittamia sanoja 

ja pieniä eleitä, hiljaisuutta jne. vastaavia merkkejä, jotka vaikuttavat siihen, mitä 

ja miten kertominen etenee. 

Kertominen ei voi koskaan olla monologia, vaan aina jatkuvasti etenevää 

dialogia (Karjalainen 2008: 24, Bakhtin 1986). ”Kieli – puhe, kirjoitus, kaikki 

kommunikaatio – ei kuulu primaarisesti minän vaikutuspiiriin, vaan meidän 

vaikutuspiiriin” (Karjalainen 2008: 25). Kuulijat ja lukijat voivat olla todellisia 

toisia, mutta voimme myös kuvitella toisen tai toiset: yleisön, kuulijan tai lukijan, 

jopa silloin, kun puhelemme itsekseen (Eräsaari 2004: 63, Karjalainen 2008: 25, 

Nelson 2006). Kuvitellut ja todelliset toiset ovat oleellinen osa Ainonkin 

kerrontaa ja vaikuttavat siihen, miten kertominen etenee. Joulupukki tulee Ainon 

ääneen lausumana hänen mielensä sisäiseltä näyttämöltä hetkeksi meidän 

muidenkin situaatioon. Joulupukkikin vaikuttaa Ainon kertomisen etenemiseen. 

Muut lapset puuhailevat lähistöllä. Ainakin silloin, kun he osallistuvat Ainon 

puuhailuun ja juttelevat hänen kanssaan, he ovat hänelle myös olemassa. 

Pikkusisko tulee Ainon luokse ja kyselee häneltä, mitä pölkkyyn naulatut asiat 

ovat. Isommat veljet ovat myös lähistöllä ja välillä aivan vieressä. Kun Aino 

luettelee eri maita, Venäjä tuskin olisi tullut hänen mieleensä ilman veljen 
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ehdotusta. Veli jatkaa Ainon luetteloa toteamalla Venäjä. Ainon äänensävy on 

epävarma kun hän toistaa Ei... ei... niin, Venä., aivan kuin sanakin olisi hänelle 

uusi. Sen lisäksi että sisarukset vaikuttavat Ainon kerronnalliseen prosessiin, hän 

vaikuttaa heihin. 

Kertomamme sisältää aina muiden kertomaa niin, että lopulta on vaikea 

sanoa, mikä meidän ajattelussamme on omaa. Alusta alkaen olemme toisistamme 

riippuvaisia. Alusta alkaen toiset tulkitsevat ja tarjoavat muotoa lapsenkin 

kokemuksille, vaikkapa erilaisille itkuille. ”Katselemme itseämme muiden avulla. 

Meille tärkeiden ihmisten kautta alamme hahmottaa sitä tilaa, jonka tarvitsemme 

ollaksemme näkyviä ja kokevia, totta itsellemme ja muille.” (Känkänen & Tiainen 

2007: 82, ks. myös Lindqvist 1999: 47–49, Stern 1992, Bakhtin 1986). 

Tarinan loppu voi olla uusien tarinoiden alku 

Jotakin hyvin oleellista häviää tai muuttuu, jos erotamme sisällön kontekstista, 

muodosta ja kertomisen tavasta, sanat kokonaisuudesta, toiminnasta, paikasta, 

jossa ne on lausuttu ja yleisöstä jolle ne on suunnattu (Hyvärinen 2008b: 44, 

Engel 2006: 206, Bruner & Lucariello 2006: 75). Lasten kokonaisvaltainen tila ja 

tunteet vaikuttavat siihen, mitä ja miten lapset hahmottavat asioita, ja edelleen 

siihen, mitä ja miten kerrotaan, miten muistot rakentuvat ja miten lapset 

merkityksellistävät elämistään ainutlaatuisessa fyysisessä, suhteisessa ja 

kulttuurisessa maailmassa (Rogers ym. 2006: 162). 

Lasten kertomista katsellessa, kuunnellessa ja tutkiessa on helppo yhtyä 

Ochsin ja Capsin (2001) ajatukseen, etteivät tarinat ole staattista eikä niillä ole 

yhtä ainoaa hyvää muotoa. Lasten kerronta muistuttaa kirjailija Joni Skiftesvikin 

(2005: 15) kuvausta hyvästä tarinasta: ”Alkeellisimmillaan tarina alkaa yhdestä 

pisteestä ja etenee suoraviivaisesti toiseen pisteeseen, tavallisesti kronologisesti. 

Edistyneemmässä muodossaan tarinan alku ja loppupisteet hämärtyvät, aikatasot 

vaihtuvat, ihmisiä tulee ja menee, päätarina poikii pikkutarinoita. Syntyy 

jännitteitä, arvoituksia. Loppu voi tarjota ratkaisun arvoituksille, mutta loppu voi 

olla myös alku uudelle tarinalle. Tarina on kuin elämä, kuka tietää sen 

päätepisteen...” 

Lasten tarinat ja kerronta ovat usein avoimia lopustaan ja muistuttavat 

siinäkin suhteessa heidän elämisensä tapaa (Engel 2006: 210, Bruner 1983b: 60). 

En osaa sanoa, mistä Ainon kertominen sai alkunsa tai missä on sen loppu. Se oli 

alkanut ennen kuin tulin paikalle ja jatkui kuvaamani katkelman jälkeen. Kuten 

kerroin, Aino juoksi saunalle, haki sieltä lisää nauloja ja jatkoi vasaroimistaan ja 
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jutteluaan. Jonkin ajan kuluttua Aino, hänen kaksi veljeään ja pikkusisko menivät 

saunarakennukseen. Vanhoista hirsistä koottu, vielä keskeneräinen rakennus 

tarjosi pojille mielenkiintoisen kiipeilypaikan, ja he kiipesivät sen sisäpuolella 

katonrajaan, löysivät ampiaispesän kesän jäljiltä, siirtyivät saunan ulkopuolelle ja 

kiipesivät puun kautta rakennuksen katolle. Kiipeillessään he juttelivat ja 

kertoilivat asioita, joista voisi kirjoittaa toisen tarinan. Poikien kiipeillessä Aino 

makasi saunan pukuhuoneen lattialla, avonaisen oven edessä mietteissään, eikä 

paljon puhellut. Yhtäkkiä hän hyvin nopeasti nousi ylös ja palasi pölkkynsä luo. 

Aino on kantanut pölkkynsä saunan lähelle. Hän ottaa lisää ja lisää lehtiä, 

tikkuja ja monenlaista muuta maasta ja vasaroi ne pölkkyyn. Hän ottaa myös 

multaa, puhuu ja selittää. Koko pölkky on kuorrutettu luonnosta otetuilla 

asioilla ja lopuksi mullalla niin ettei nauloja enää näy. Mielessäni 

harmittelen kauniin taideteoksen peittymistä mullan alle. Ainon kerronnassa 

tärkeää on prosessi. Huomaan, että minulle olisi ollut tuotos. Jonkin ajan 

kuluttua Ainon pikkusisko ja isoveli hakevat myös pölkyt itselleen. Pikkusisko 

alkaa vasaroida. Hän ottaa lehtiä maasta ja hakkaa ne nauloilla pölkkyyn. 

Veli kaivertaa omaa pölkkyään. Hän kertoo tekevänsä venettä. 

Pitkään puuhailtuaan Aino kantaa pölkyn kodin ulko-oven viereen, 

odottamaan joulupukkia. Pikkusisko haluaa tehdä samoin. Pölkyn yhdelle 

sivulle Aino on naulannut puunsuikaleen, joka näyttää nuolelta. Kun Aino 

pyöräyttää sitä, sen alta paljastuu kolo. 

Lokakuu. Siinä pölkky seisoo. En kuule kerrottavan siitä mitään. Kaikki se, 

mitä Aino ei ollut naulannut kiinni, tippuu vähitellen pois. Lumi peittää 

pölkyn. Se jäätyy ja nauloilla kiinnitetytkin asiat tipahtelevat. Naulat 

jököttävät paikoillaan. Usein näen koko pölkyn kellahtaneena maahan. Sitten 

se on taas pystyssä. Pari kertaa nostan sen itsekin pystyyn. 

Joulukuu. Haluaisin asettaa pölkyn päälle kynttilän mutta kun Aino huomaa 

aikeeni, hän kieltää minua. Aino sanoo, ettei joulupukki huomaa pölkkyä jos 

laitan siihen kynttilän. 

Joulu. Joitakin päiviä joulun jälkeen Aino muistaa pölkkynsä ja kertoo, että 

joulupukki näki sen tultuaan etuovesta sisään. 

Maaliskuu. Pölkyt ovat kaatuneet ja jääneet lumen alle. Jään odottamaan 

kevättä nähdäkseni mitä niille tapahtuu. 
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Peikkometsä 

jossa kerronta toimii kohtauspaikkana ja metsän tapahtumista 

tietäminen kerrostuu aikuisen ja lasten välisessä tilassa 

 

Hiekkaläjä tässä, lapset leikkimässä. 

Takana on aita ja ison metsän laita. 

Metsä kätkee mitä vain, 

sienet, marjat, käpykarjat. 

Mitä muita, paitsi puita? 

(Ichikawa 1981) 

 

Satomi Ichikawan (1981) kirjassa on kuva lapsista leikkimässä hiekkalaatikossa. 

Lapioita, ämpäreitä, autoja ja iloisia lapsia; kaikki on niin kuin pitääkin. Mutta 

kirjan kuvassa ja runokuvassa, heti aidan takana, häämöttää metsä. Metsä on 

salaperäinen eikä sinne näe hyvin. 

Meidänkin piha loppuu ison metsän laitaan. Aitaa ei ole mutta on ovi. Vanha 

aitan ovi karmeineen odottaa pihan reunalla kunnostusta. Kuvittelen, että isoon 

kuuseen nojaavan oven kautta voi astua metsän maailmaan, kuin lapset 

Narniaan63. Sienet, marjat ja käpykarjat kuuluvat metsään. Lapsen metsä kätkee 

mitä vain, niin paljon muita kuin vain puita. Joskus lapsi tulee metsästä ja kertoo 

mitä siellä tapahtui. 

Lapsi tulee metsästä 

Olen päiväunilla kotimme yläkerrassa. Herään hätääntyneeseen huutoon: –

Josefina on eksyny metsään! Ryntään alakertaan, jossa viisivuotias Juuso 

kertoo sekavaa tarinaa peikoista. Peikot olivat tukistaneet hänen 

pikkusiskoaan Josefinaa, ja vieneet hänet sitten metsään. Juusolle itselle oli 

meinannut käydä samoin. – Ne mua yritti tosissaan! Juuso kertoo. Samalla 

hetkellä sisään juoksee Juusoa kaksi vuotta vanhempi Lauri, joka vahvistaa 

veljensä kertomuksen. Josefina on kaapattu ja peikot ovat vieneet hänet. 

Lauri kertoo myös, että veljekset ovat olleet pikkusiskonsa kanssa 

kotimetsässä leikkimässä Noitaleikkiä. Yhtäkkiä he ovat kuulleetkin oikeiden 

noitien ja peikkojen ääniä. Susien ääniä kuului myös. Juusokin puhuu susista. 

                                                        
63 Velho ja leijona (Lewis 1992) 
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Pojat näyttävät olevan oikeasti peloissaan ja pikkusiskoa ei näy, joten kaikki 

kynnelle kykenevät ryntäävät metsään siskoa etsimään. 

Etsintä keskeytyy, kun metsiköstä yhtäkkiä astelee perheelle tuttu, isompien 

lasten kaveri taluttaen mukanaan kadonnutta pikkutyttöä. Tyttö itse ei vaikuta 

lainkaan kovan kohtalon kokeneelta ryöstetyltä lapselta vaan hyppelee 

pelastajansa vierellä hyväntuulisena ja iloisena. Olen huojentunut kun 

kadonnut lapsi on löytynyt. Olen myös hämmästynyt, uteliaskin. Olisi kovin 

mielenkiintoista tietää mitä on tapahtunut. 

Mitä lapsille onkin tapahtunut, se näyttää olleen voimakas kokemus Laurille ja 

Juusolle. Hämmennyksen ja pelonkin tunteita aiheuttaneet tapahtumat ovat vielä 

heissä. Tunteet ovat kaikkien aistittavissa, ne näkyvät lasten olemuksessa ja 

ilmapiirissä. Josefinan olemus sitä vastoin on iloinen ja huoleton. Josefinan ja 

poikien olemukset kertovat ristiriitaista tarinaa. Hätääntynyt ja epäselvä 

tapahtumista kertominen on ensimmäisiä yrityksiä etääntyä pelottavista asioista. 

Jotakin lausutaan, mutta enemmän on lausumatonta. Tunteita voikin ajatella 

ensimmäisinä kokemuksina, jotka ovat aina totta (Lindqvist 1999: 59). Ne eivät 

vaadi syntyäkseen käsitteitä ja kieltä, vaan ne ovat niin välitöntä suhdetta 

aiheeseen kuin se on ihmiselle mahdollista (emt.  58–60). 

Olisi helppoa ajatella, että kysymällä lapsilta saan tietää mitä on tapahtunut ja 

selityksen kaikelle. Lapsen tieto ei kuitenkaan ole otettavissa kysymällä. 

Kuuntelin vasta neuvolan terveydenhoitajan ja kohta neljävuotiaan tyttäreni 

keskustelua. Terveydenhoitaja kyseli lapselta itseltään arjen touhuista: syömisestä, 

kavereista, leikeistä ja nukkumisesta. Keskustelua oli mukava kuunnella, lapsi 

kertoi vuolaasti ja minusta oli hienoa, että asioita kysyttiin lapselta itseltään eikä 

vieressä olevalta äidiltä. Äitinä kuitenkin tiesin, ettei suurin piirtein mikään lapsen 

kertomasta pitänyt paikkaansa. Lapselta kysymisessä voi käydä toisinkin; 

johdattelen lapsen kertomaan minua kiinnostavasta asiasta, ja lapselle tärkeä jää 

piiloon. Lapsilla on myös kokemuksia tilanteista, joissa aikuisen kysymysten 

takana ei ole halu kuunnella lapsen omia ajatuksia, vaan neuvoa, ojentaa ja 

tarkistaa tietääkö lapsi oikean vastauksen (Kyrönlampi-Kylmänen 2007: 81–85, 

Karlsson 2000: 59–61, 2006: 183–184, Engel 2006: 210–211, 215). Lapset itsekin 

omaksuvat asetelman ja asettuvat arvaajan asemaan. Pyhäkoulusta tultuaan 5-

vuotias tyttäreni kertoi ilahtuneena: – Äiti, mää sain arvata kaks kertaa!  
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Lasten kokemukset jäävät usein minulle salaisuudeksi, tai verho niiden edestä 

raottuu vain hiukan. Monen asian summana tieto tapahtumista alkaa tällä kertaa 

kuitenkin rakentua. 

”Tästä pittää kirjottaa tarina!” 

Lapset ovat sisällä. Tuntuu, että olemme kaikki vielä seikkailun maagisessa 

kehässä, tapahtumien tunnelmassa. Yritän rakentaa mielessäni jotakin 

ymmärrettävää selitystä tapahtuneelle, mutta silti oma päällimmäinen 

tunteeni on hämmennys. 

Varmaan olen virittäytynyt kuulemaan lisää, sillä Laurin huudahdus ”Tästä 

pittää kirjottaa tarina!” tavoittaa minut heti. Tarinaksi kirjoittaminen voisi 

tehdä hyvää meille kaikille, niin tarinan kertojalle kuin kuulijoillekin ja niille, 

jotka ovat eläneet äskeiset tapahtumat. 

Tapahtumien kertominen tarinaksi oli Laurin spontaani ehdotus. En tiedä, mistä se 

tuli hänen mieleensä. Itsekin olin mielessäni jo alkanut rakentaa tapahtumia 

selittävää tarinaa, jolla saisin toisilleen irrallisen tuntuiset asiat liitettyä toisiinsa. 

Tapahtumat, joihin olin tempautunut mukaan, häiritsivät käsitystäni siitä, miten 

asioiden kuuluisi olla. Laurin tarve kertoa tapahtumat tarinaksi saattoi johtua 

samasta syystä. Hänelle ja muille lapsille oli tapahtunut jotakin mitä ei kuuluisi 

tapahtua. Lapset olivat olleet rauhassa leikkimässä metsässä. Lasten leikkiin, sen 

enempää minun kuin heidänkään näkökulmasta, ei kuulu leikin muuttuminen 

todeksi tai hallitsemattomaksi. Leikin kanonisuus oli jostakin syystä nyt 

rikkoontunut pelottavalla tavalla. 

Bruner (1990) käyttää nimitystä kansanpsykologia kuvaamaan 

kulttuurisestikin jaettuja käsityksiä siitä, mikä on asioiden normaali kulku. 

Poikkeamat tästä vaativat selittämistä. Vaikka lapsille maailma on avoin ja 

jännittävä ja asioiden toteutumiselle on erilaisia vaihtoehtoja, he tunnistavat ja 

toistavat jo hyvin varhain niin kutsuttuja skriptejä; käsikirjoituksia tai rakenteita, 

jotka kuvaavat tapahtumajaksoja niiden erityisissä konteksteissa (Hyvärinen 

2008a: 454–456, Nelson & Gruendel 1986, Bruner 1990: 33–65). Ruokailulla 

esimerkiksi on erilainen käsikirjoitus kuin kaupassa käymisellä. Oma 

käsikirjoituksensa voi olla vaikka lintujen tarkkailemisella (Hyvärinen 2007: 

135). Leikilläkin on omansa tai omia. Bruner (1991: 55–56) kirjoittaa, että 

mahdollisuus sijoittaa kokemus johonkin tuttuun kehykseen on meille niin 



 126

tärkeää, että sen estyessä ”eksymme kaoottisen kokemuksen mustuuteen”. Bruner 

(1991) tarkoittaa tätä mahdollisuutta myös tunteiden osalta. Juuri kertominen ja 

sen saama muoto ovat tuollaista kehykseen sijoittamista (emt. 56). 

Käsikirjoituksia ja kaavamaisia kertomuksia käytämme sekä elämän että 

kertomisen varantona, ja toisaalta, kuten Ricoeur (1984) asian ilmaisee, koko 

kerronnallisuuden idea nousee hämmästyksestä, odotusten paljastamisesta ja 

elämän epäjärjestyksestä (Hyvärinen 2008a: 456). Tarvitsemme tietyn määrän 

kulttuurisia skriptejä pystyäksemme yhdistelemään tapahtumia tarinan muotoon, 

mutta syntyäkseen tarinan täytyy myös poiketa riittävästi odotuksista. Kertominen 

syntyy siis kanonisuuden ja sen rikkoutumisen välimaastossa. (Bruner 2006a: 

147, Hyvärinen 2008a: 456). 

Tarinan ja kertomisen lähtökohtana on aina jokin ongelma, häiriö ja särö, joka 

täytyy selittää, että kanonisuus palaisi (Bruner & Lucariello 2006: 76, Bruner 

2006a: 147). Ongelma syntyy, kun tavallisen, odotettavissa olevan tarinan 

elementit joutuvat epätasapainoon. Kertomus puolestaan on työkalu 

ongelman ”luonnehtimiseen, selostamiseen, torjumiseen, miettimiseen, 

korjaamiseen tai ongelman seurauksista kertomiseen.” (Bruner & Lucariello 

2006: 76). Jännitteen kanonisuuden ja sen rikkoontumisen välillä on kuitenkin 

oltava riittävä, että syntyisi tarve kertoa. ”Kertomus on diskurssi ja ensimmäinen 

sääntö diskurssille on että on suurempi syy kertoa se kuin olla hiljaa. Tämä on 

hyvin syvä totuus ja niin itsestään selvä, että meillä on taipumus unohtaa se.” 

(Bruner 2006a: 147) On täysi syy ajatella, että Laurin huudahdus Tästä pittää 

kirjottaa tarina! kumpusi tarpeesta kertoa. 

Sanan mahti 

Lauri sanelee. Minä kirjoitan. Hanna leikkii lattialla ja kiipeää välillä syliin. 

Juuso istuu vieressä hiljaa ja kuuntelee. Vaikka Juuso tavallisesti on puhelias 

ja eläväinen viisivuotias, hän istuu nyt aloillaan sanaakaan sanomatta. 

Minusta näyttää, että hän koko olemuksellaan ahmii tarinaa. Kenties sanat 

jotka tipahtelevat isonveljen suusta ja jotka kirjoitan kynälläni paperille, ovat 

hänelle eläviä merkkejä siitä, että asiat oikeasti tapahtuivat. Tapahtumat 

sanotaan. Ne piirretään kirjaimiksi ja sanoiksi ja voidaan lukea uudestaan ja 

uudestaan.  

Ehkä Juusoa enemmän kuin mikään aikuisen läsnäolo, lohduttaminen tai 

puhe auttaakin juuri nyt Laurin tarinan kuunteleminen. Kokemus saa Laurin 
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kertomana muodon, jota hänellä ei sille vielä äsken ollut tapahtumien 

virratessa kiihkeästi. Ehkä sanoittaminen auttaa katsomaan tapahtumia 

hiukan etäämpää. Laurin sanoittaessa kokemustaan me muut kuuntelemme, 

kukin omalla tavallamme. Juuso voi liittää sen omiin kokemuksiinsa 

tapahtumista, joissa hän oli hetki sitten mukana ja jotka ovat hänessä vielä 

pelottavana ja outona, ehkä jäsentymättömänä möykkynä. Minä tulin 

tapahtumiin mukaan vasta äsken ja Laurin kertoman tarinan kautta saan 

niihin yhden näköalan. Aukkopaikat täytän kuvittelemalla. Laurin kertoessa 

olen kuitenkin ennen kaikkea hänen ainutlaatuisen, henkilökohtaisen 

kokemuksensa äärellä. Voin nähdä, kuulla ja aistia sitä64. 

Sanan mahti on vahva. Se ei sulje pois sitä, että myös sanattoman mahti 

kerronnassa on vahva. Kyse ei ole kahdesta eri asiasta vaan pikemminkin saman 

asian eri muodoista. Eräsaari (2004: 71–78) valaisee hienosti erästä kirjoitetuksi 

tulemisen kokemusta Karen Blixenin kertomuksen pohjalta. Blixen (1987) 

kirjoitti luku- ja kirjoitustaidottoman afrikkalaisen Jogonan elämäntarinan 

oikeudenkäyntiä varten sanoiksi paperille. Tuota paperia mies kantoi mukanaan 

loppuelämänsä luetuttaen sitä kaikilla lukutaitoisilla. Kertomuksen kuunteleminen 

ja varsinkin oman nimen kuuleminen tuotti Jogonalle suunnatonta 

iloa. ”Menneisyys, joka oli ollut niin vaikea kerätä kokoon ja pitää kiinni ja joka 

tietenkin oli muuttanut hahmoaan joka kerta kun hän oli sitä muistellut, oli tässä 

hänen silmäinsä edessä ainiaaksi vangittuna, järjestettynä ja vahvistettuna” 

(Eräsaari 2004: 75–76). 

Sanan mahti on vahva myös toisessa mielessä. Sanomalla ja muullakin tavoin 

kertomalla emme vain kuvaa todellisuutta, vaan teemme sitä. Kertomalla luomme 

uutta. ”... kieli ei koskaan ole siten puhdas eikä puhtaasti kieltä, että se vain 

viittaisi johonkin itsensä ulkopuoliseen kohteeseen, representoisi jotakin itsen 

ulkopuolista. Ilmaisuissa kulkee koko ajan mukana ainutkertaisia 

ennakoimattomia sävyjä, vivahteita, jotka luovat yhteyttä ja tapahtumaa, jossa 

ymmärtäminen tapahtuu – osiltaan ainutkertaisesti pitäen ja pettäen” (Vaden 

2006:105). 

Vaden (2006: 93–95) kirjoittaa kielten olevan keskenään erilaisia sen suhteen, 

kuinka paljon niillä kuvataan asioita ja kuinka paljon tehdään ja luodaan. Kun 

                                                        
64 Kuuntelemisella tarkoitan, kuten Rinaldi (2008), kaikkien aistien kautta kuuntelemista ja 
sensitiivisenä olemista. Näkemisellä tarkoitan myös erityistä tietämisen muotoa, joka ei ole 
katselemista vaan ymmärtämistä ja näkemistä (Seppänen 2001: 36, Merleau-Ponty 2006, von 
Bonsdorff 2009). 
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joikaaja joikaa järven, hän luo sen olemaan.65 Etenkin kulttuureille, joissa ei ole 

kirjoitettua kieltä, on ominaista, että sanat ruumiillistavat asiat. ”Sana luo kohteen 

ja siinä on todellisuuden ja totuuden voima.” (Vaden 2006: 94). Myös Lauri 

sanomalla tapahtumat ääneen luo ja tekee ne olemassa oleviksi. Tapahtumien 

kirjoittaminen paperille saattaa luku- ja kirjoitustaidottomalle lapsellekin olla 

voimakas kokemus ja tuoda asiat enemmän oleviksi. Joka tapauksessa, 

tapahtumat saavat ääneen sanotun ja paperille kirjoitetun muodon. 

Lauri täydentää ja luo uudenlaiseksi sanatonta tai vain osin sanallista 

tunnekokemustaan, leikkiään ja sen rikkoneita tapahtumia. Vaikka Juuson 

kokemukset tapahtumista varmasti ovat poikenneet veljen kokemuksista, saattaa 

kertomuksessa olla myös paljon sellaista, joka hänestä tuntuu tutulta. Toisen 

ihmisen kerronnan kuunteleminen saattaa saada meissä aikaan ilmiön, jota Conle 

(2005) kutsuu resonanssiksi. Termi on tuttu musiikista ja tarkoittaa 

myötävärähtelyä. Toisen soittimen ääni saa toisenkin värähtelemään, ilman että 

kukaan sitä soittaa. Kertomus tai kerronta voi saada meidät resonoimaan 

herättämällä meissä vahvan tunteen siitä, että tämä on tärkeää minullekin. (Conle 

2005: 966, Heikkinen 2002b: 194–196). 

Kun Lauri puhumalla luo kokemustaan uudeksi, on hetkessä jotain erityistä. 

Hän ei kerro meille, mitä metsässä tapahtui vaan laulaa ilmoille sisintään, kertoo 

millainen hänen asentonsa on maailmassa ja millaisena maailma hänelle ilmenee, 

juuri nyt, kohta kummallisten tapahtumien jälkeen. 

Peikkometsästä noitametsään 

Laurin tarinasta tulee tällainen: 

Kävelimme metsässä. Peikkometsässä. Vastaan tuli noitametsä. Menimme 

noitametsään. Kun kävelimme, huomasimme noidan mökin. Sitten 

kuulimme peikkojen äänen. Sitte piti lähteä karkuun. Mutta Lauri ei 

lähtenyt. Sitten näin peikot. Lähdin Juuson ja Josefinan perään. Peikot 

kaappasivat Josefinan. Sitten Juuso otti ihan tosissaan peikot. Sitten kun 

kuulin peikkojen ääntä, huomasin että peikot on ihan totta. Menimme 

kotiin. Peikot seurasivat meitä. Piti lähteä etsimään Josefinaa. Sitten löysin 

                                                        
65  Kalevala on täynnä kertomuksia sanalla ja laulamalla maailmaan vaikuttamisesta, Raamatun 
luomiskertomuksessa luodaan Sanalla. 
66  Sivunumero viittaa Conlelta saamaani englanniksi käännettyyn artikkeliin. Alkuperäinen on 
julkaistu ranskaksi.  
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peikkojen kätköpaikan jossa peikko vartioi. Vakoilin häntä niin kauan kun 

hän nukahti. Sitten menin ovesta sisään. Siellä oli Josefina. Vein Josefinan 

kotiin. Siihen loppui pitkä tarina. 

Toimin kirjurina kertomuksen alkuosassa. Kun vauva alkaa vaatia huomiota, 

kirjoittamista jatkaa isosisko. Lauria kertominen vapauttaa ja kohdassa ”Piti 

lähteä etsimään Josefinaa” hän kommentoi: – Nyt en ennää puhu niinku se 

oli. Tästä tullee hyvä tarina! Kirjoitetun tarinan lopussa Lauri pelastaa 

siskonsa oveluudella peikon kätköpaikasta. Lauri antaa tarinalle 

nimeksi ”Peikkometsästä noitametsään”. 

Laurin sanelema tarina on länsimaisittain tutussa tarinan muodossa. Siitä löytyvät 

alku, keskikohta ja loppu. Tarinassa on myös hyvä juoni. Kenties Laurin 

kommentti Tästä tullee hyvä tarina! tarkoittaakin sitä, että hän on oppinut 

kulttuurissaan vallitsevan käsityksen hyvästä tarinasta. Kotiarjessa tällaisen 

kultivoidun tarinan kertominen tuoreista lasta hämmentävistä tapahtumista ei ole, 

ainakaan meillä, tavallista. Tavallista sen sijaan on, että lasten kokemuskudelmaa 

pilkahtelee esiin toisenlaisissa kerronnallisissa hetkissä ja muodoissa. Nytkin 

kerronta on soljunut leikin muodossa metsässä.  

Ochs ja Capps (2001) esittävät Brunerin (esim. 2006a: 147) ajatuksen 

tapaisesti kaikkien kertomusten pohjalta löytyvästä kahden asian välisestä 

jännitteestä. Yhtäältä ihminen haluaisi rakentaa kaikkia koskettavan, asioita 

yhdistävän juonen, joka sitoisi tapahtumat saumattomasti yhteen, jonkinlaiseksi 

rungoksi. Toisaalta hän haluaisi vangita koettujen tapahtumien 

monimutkaisuuden, sattumanvaraiset yksityiskohdat, epävarmuuden ja 

ristiriitaisuuden. Ensimmäisessä hämmentäville kokemuksille saadaan rauhoittava 

päätös, joskin siinä väistämättä jää kertomuksen ulkopuolelle paljon tärkeitä 

näkökulmia, jotka eivät sovi valittuun juoneen. Kerrottavaksi valittu on hyvä, 

vaikkakin vain yksi monista mahdollisista näkökulmista asioihin, vain siivu. 

Toisessa puolestaan kertojille ja kuuntelijoille annetaan intiimimpi ja 

sisäpuolisempi kuva tapahtumista, vaikka sattumanvaraisiin, oudon tuntuisiin ja 

vielä ratkaisemattomiin tapahtumiin mukaan joutuminen samalla voi huolestuttaa 

niin kertojaa itseään kuin kuuntelijoitakin ja aiheuttaa kaikissa epävarmuutta. 

(Ochs & Capps 2001: 3–4). 

Lauri kertoi tapahtumien pohjalta tarinan, yhden mahdollisen. Hänen 

valitsemansa kertomisen tapa muistuttaa Ochsin ja Cappsin (2001) ensimmäistä 

vaihtoehtoa. Lauri kertoo hämmentävät tapahtumat järjestykseen, omien 
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sanojensa mukaan hyväksi tarinaksi. Ehkäpä Lauri sittenkin tarkoittaa hyvällä 

tarinalla samaa kuin Bruner ja Lucariello (2006: 78), kun he kirjoittavat, että 

kriisit ja ongelmat tuottavat mukaansatempaavia tarinoita. Yksi kertomisen 

merkitys on heidän mukaansa siinä, että kertominen pelkistää asioita ja viilentää 

tunteita (emt. 2006: 75, ks. myös Engel 1995: 40). Näin voi hyvin ajatella 

tapahtuvan myös Laurille. Tarina voi siis olla hyvä myös siksi, että se tekee 

hyvää. 

Tarina on merkityksellinen paitsi Laurille myös meille muille. Laurin tarina 

avaa muille näköalaa hänen mielenmaisemaansa. Brunerin ja Lucariellon (2006: 

77–78) mukaan kerrottu sisältää aina kertojansa perspektiivin, ikään kuin kaksi 

maisemaa, joita he kutsuvat toiminnan ja tietoisuuden maisemiksi. Toiminnan 

maisemassa näyttäytyy sitä, mitä Laurin mielestä todellisessa maailmassa, 

metsässä, tapahtui ja myös sitä, miten Lauri järjestää tuota tapahtunutta itselleen 

ymmärrettävään muotoon. Tietoisuuden maisema puolestaan sisältää Laurin 

suhteen tuohon toiminnan maisemaan, eli kaikkea sitä mitä hän uskoo, toivoo, 

kuvittelee ja pelkää. Tarinan perspektiivi ei näin osoita vain sitä, mitä on 

tapahtunut vaan myös sen, mitä olisi voinut tapahtua. (Vrt. Bruner 1986: 14, 

Bruner & Lucariello 2006: 78–79). Merleay-Ponty (2010, 2006) puhuu 

ilmaisusta, joka mielestäni tarkoittaa enemmän kuin Brunerin perspektiivi. 

Ilmaisulla Merleau-Ponty ei tarkoita, että ilmaisisimme sisällämme olevaa 

itsemme ulkopuolelle näkyväksi, vaan asioiden tapaa ilmetä meille, niiden tyyliä, 

joka on läsnä niin taiteilijan maalauksessa kuin lapsen piirtämisessäkin (von 

Bonsdorff 2009: 8, Merleau-Ponty 2006: 14, 2012: 131–132). Tai kuten ajattelen, 

lapsen kerronnassa aina. Niin tässäkin. 

Engel (1995) kirjoittaa, että kertoessaan lapsi ikään kuin liikkuu edestakaisin 

toiminnan maailman ja kertomisen maailman välillä. Molemmat maailmat 

muokkaavat toisiaan, mikä tekee kokemuksista ja kerrotusta ainutlaatuisia. 

Kerrottu järjestää havaintojamme toiminnasta ja kohteista, ja havainnot taas 

puolestaan muokkaavat kertomaamme. (Engel 1995: 6–7). Se mitä lapsi kertoo, ei 

ole siis sama kuin se, mitä hän on kokenut. Kerrottu tulee osaksi lasta ja hänen 

minuuttaan, kun hän kerronnassaan muovaa koettua sellaiseksi, minkä voi 

ymmärtää. Siinä mielessä lapsen kertoma on aina lapselle tosi ja oikea. 

Nelivuotiaanikaan ei siis lasketellut luikuria neuvolan terveydenhoitajalle. 

Pikemminkin hänen kertomansa sisälsi kaikkea sitä, millaisena hän itsensä ajatteli 

tai millaiseksi päivänsä toivoi. Ja tuskinpa Blixenkään tarkoitti Jogonan 

katselevan menneisyyttään muuttumattomana ja samaan muottiin vangittuna koko 
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loppuelämänsä ajan (Eräsaari 2004: 85). Joka kerta hän kuunteli tarinaansa uutena 

ihmisenä, erilaisella elämänkokemuksella varustettuna. 

Engel (2006: 208) kirjoittaa lasten liikkuvan toden ja mielikuvituksen välillä 

sujuvasti. Laurin tarinan äärellä on mielenkiintoista pohtia, onko tämä kuitenkin 

jotakin, mitä me aikuisen näkökulmasta ajattelemme lapsen kertoessaan tekevän. 

Ja onko se myös jotakin mitä itse emme ajattele tekevämme? Kun sanomme, että 

lapsi kuvittelee, tarkoitamme kai yleensä sitä mikä on meille itsellemme jotain 

muuta kuin todellista. Mutta mikä on lapselle mielikuvitusta? Laurin omien 

sanojen mukaan tarina nousee kuvittelun siiville vasta loppumetreillä, kun hän 

irrottaa itsensä tapahtumien kulusta ja palaa metsään, löytää peikkojen 

kätköpaikan ja pelastaa pikkusiskonsa peikkojen kynsistä. Noidat ja peikot 

metsässä eivät siis olleet hänelle mielikuvitusta sellaisena kuin minä niitä 

ajattelen, vaan asioita hänen toiminnan maisemassaan. Se mikä minun mielestäni 

on lapsen elämässä mielikuvitusta, ei sitä siis lapselle välttämättä ole. Se voi olla 

hämmentävää ja lasta ja aikuista erottavaa. 

Metakommentillaan Nyt en ennää puhu niinku se oli. Tästä tullee hyvä 

tarina! Lauri siis kertoo siirtyvänsä kuvittelemaan. Kommentti myös antaa 

ymmärtää, että hän omalla tavallaan tietää tietoisuuden maiseman olemassaolosta 

ja siihen liittyvästä huikeasta mahdollisuudesta muuttaa tapahtuneet sellaisiksi 

kuin hän toivoo, uskoo ja haluaa. Sitä samaa mahdollisuutta käytämme itsekin. 

Elämäkertakaan ei ole eletyn elämän kuvausta, vaan omat kokemukset ja 

kuvittelemamme sekoittuvat siinä meitä palvelevalla tavalla (Bardy & Känkänen 

2005: 101, Bruner 2004: 692–693). Syntyy hyvä tarina. 

Tarinaa puhkotaan ja ravistellaan 

Joitakin päiviä tapahtuneen jälkeen sopivan hetken tullen otan lapun, johon 

Laurin sanelema tarina on kirjoitettu ja suuntaan tietokoneelleni. Lapset 

kerääntyvät samaan huoneeseen yksi toisensa jälkeen. 

Tapanani on tallentaa tietokoneelle käsin raapustettuja lappusia, joihin olen 

kirjoittanut vaikkapa kuvauksia lasten leikeistä, omia pohdintoja, törmäyksiä, 

pieniä keskustelu- ja tapahtumaepisodeja, lapselta kuultuja lausahduksia, 

lasten leikkien kuvauksia jne. Se että tartun kynään ja paperiin, on monen 

asian summa. Voin kirjoittaa vain sellaisesta, jonka huomaan. Huomaan 

sellaista jota pidän tärkeänä. On myös hetkiä, joista haluaisin kirjoittaa 

mutta se ei ole mahdollista; kädet ovat muussa tekemisessä tai aikaa 
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kirjoittamiseen ei ole. Niistäkin jää jälki. On myös hetkiä, jolloin tärkeitä 

asioita sanotaan ja tehdään minun lähelläni, mutta en niitä huomaa. Asiat 

eivät tuolloin ole minulle olemassa eivätkä edes hipaise minua. Minussa 

oleva tieto suuntaa minua huomaamaan. 

Tämän kerrotun tarinan tallentamiseen tarjoutui mahdollisuus monen asian 

toteutuessa samaan aikaan. Laurin ehdotus ”Tästä pittää kirjottaa tarina” 

oli avaus siihen suuntaan, johon itsekin tunsin tarvetta ja siksi se tavoitti 

minut. Olin virittäytynyt kuuntelemaan, ymmärsin tai aavistin jollakin tasolla 

asian tärkeydenkin, lapsella oli tarve kertoa ja kertomiseen ja kuuntelemiseen 

oli mahdollisuus. Kurkotimme toisiamme kohti samanaikaisesti. 

Alan kirjoittaa tarinaa tietokoneelle. Tietokoneen vieressä lattialla Lauri ja 

Juuso pelaavat Taikakenkä-peliä. Josefina tulee ja kiipeää syliini istumaan. 

Josefina pyytää lukemaan mitä kirjoitan. Kirjoitan tarinaa ja luen sitä 

samalla Josefinalle ääneen. Lapset alkavat kommentoida tarinaa. Kirjoitan 

lasten kommentteja tarinan väleihin. 

Kävelimme metsässä. Peikkometsässä. Vastaan tuli noitametsä. Menimme 

noitametsään. Kun kävelimme, huomasimme noidan mökin. Sitten 

kuulimme peikkojen äänen. 

– Ei kuulunu ko Laurin ääni ja Artun ääni. (Josefina) 

– Ei ko peikkojen, laita äiti peikkojen. (Lauri) 

– Ei ko sinun ja Artun! (Josefina) 

– Siinä oli minä. Sitte Elias ja Juho tuli hakkeen munt. (Josefina) 

Sitte piti lähteä karkuun. Mutta Lauri ei lähtenyt. Sitten näin peikot. 

– Äiti, oispa meillä semmonen että ko kirjottas tarinan siitä tulis semmonen 

peli, siinä voi menettää kavereita. (Lauri) 

– Ja ukot. (Juuso) 

– Ekkana pittää kirjottaa tarina. Minä voin kertoo tarinoita. ( Lauri) 

Lähdin Juuson ja Josefinan perään. Peikot kaappasivat Josefinan. Sitten 

Juuso otti ihan tosissaan peikot. Sitten kun kuulin peikkojen ääntä, 

– Ei ko Lauri ja Arttu on ääni. (Josefina) 
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huomasin että peikot on ihan totta. Menimme kotiin. Peikot seurasivat 

meitä. 

– Elias ja Juho tuli ja vei munt kottiin. (Josefina). 

Piti lähteä etsimään Josefinaa. 

– Josefina oli syöty. (Juuso) 

– Ei! (Josefina) 

– On, ollaan. On se syöty. (Juuso) 

– Arttu meni sinne ja... on se syöty. (Josefina) 

Sitten löysin peikkojen kätköpaikan jossa peikko vartioi. Vakoilin häntä 

niin kauan kun hän nukahti. 

– Laita siihen että Marian ja Eveliinan kans menettiin... käytiin köysiradalla 

ja sit ramppiksella. (Josefina) 

 Sitten menin ovesta sisään. 

– Ja siellä oli Josefina! (Juuso) 

– Peikko liikku sen kans ja sieltä metästä konnee, konneeseen. (Josefina) 

– Sieltä metästä peikkokonneeseen. (Lauri) 

Siellä oli Josefina. Vein Josefinan kotiin. Siihen loppui pitkä tarina. 

– Ei ko ei sitä voi sillai ko Jose oli syöty. (Juuso) 

– Pistä pois se. Se on liian raaka. Liian raaka Jaakollekki! (Lauri) 

Laurin tarinan äärellä syntyy vilkasta ajatustenvaihtoa, keskustelua. Keskustelu 

on Ochsin ja Cappsin (2001: 3–4) mukaan ensimmäinen tarinan genre, johon 

kaikki muut kertomuksen genret, kirjallisuuden lajitkin, pohjautuvat. 

Keskustelulla he tarkoittavat arkisissa ympäristöissä usein yllättäen syntynyttä 

sosiaalista ajatustenvaihtoa. Keskiössä on jonkun kertoma henkilökohtainen 

kertomus (personal narrative), joka heidän mukaansa on ”tapa käyttää kieltä tai 

muuta symbolista järjestelmää valaaksemme elämän tapahtumat ajalliseen ja 

loogiseen järjestykseen, tapa tehdä ne ymmärrettäviksi ja poistaa niistä mystisyys 

ja saada aikaan koherenssi menneiden, nykyisten ja vielä toteutumattomien 

kokemusten välille” (Ochs & Capp (2001: 1–2). ”Tapa käyttää kieltä” on lähellä 
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Merleau-Pontyn (2002: 225) ajatusta siitä, että kieli ilmentää asettumistamme 

merkityksiemme maailmaan. 

Laurin kertoma ja muistiin kirjoitettu, myöhemmin minun ääneen lukemani 

tarina toimii tässä Ochsin ja Cappsin (2001) kuvaaman henkilökohtaisen 

kertomuksen tavoin. Ochsin ja Cappsin (2001: 1–2) mukaan kerromme tällaisia 

kertomuksia kaikkialla: kaupassa, tiellä kulkiessa, työssä, leikissä, kotona tai 

muissa yhteisöissä, aina kun olemme muiden ihmisten kanssa. Olemme 

taipuvaisia puhumaan asioista, joita olemme kuulleet tai tapahtumista joita meille 

on sattunut vastikään, ja myös siitä mitä kuvittelemme. Kertoessamme muilla on 

mahdollisuus reagoida ja osallistua tai vain kuunnella. (Ochs & Capps 2001: 1–

2). Syntyy ajatustenvaihtoa, keskustelu. Keskustelua voidaan ajatella myös 

luonnollisena kertomuksena erotuksena ei-luonnollisesta, tiettyyn tarkoitukseen 

valmistetusta ja hiotusta kertomuksesta (Hyvärinen 2010b). Laurin kertoma tarina 

on samaan aikaan luonnollinen ja ei-luonnollinen.  

Ochsin ja Cappsin (2001) tarkoittamassa keskustelussa on kaksi erilaista 

tapaa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kertojat ovat usein hämmentyneitä, 

yllättyneitä tai ahdistuneita. Heille on tapahtunut jotakin odottamatonta. He 

alkavat kertoa niin, että saavat keskustelukumppaninsa huomaamaan heille 

tapahtuneiden asioiden merkityksellisyyden. Toisessa vaihtoehdossa kertojat 

lähtevät liikkeelle saumattomasta tulkinnasta, johon sitten keskustelukumppanit 

alkavat puhkoa reikiä. Molemmissa tapauksissa kertomukset muotoutuvat ja taas 

muotoutuvat vaihe vaiheelta keskustelun kuluessa. (Ochs & Capps 2001: 2). 

Laurin tarina toimii jälkimmäisen vaihtoehdon kaltaisena saumattomana 

tulkintana tapahtumista. Lauri itse on mukana kahdessa roolissa; sekä tarinansa 

kautta, että myös keskustelemassa siitä muiden lasten kanssa. Salo (2008: 76) 

kirjoittaakin, että ”myös kertoja on kuulija, erityinen omassa lajissaan. 

Parhaimmillaan kertoja voi käyttää kertomisen tilaa hyväkseen, sillä se suo 

hänelle mahdollisuuden elää kokemuksensa uudelleen.” 

Laurin kertomaa tarinaa ei kuitenkaan hyväksytä sellaisenaan, vaan lapset 

alkavat vuoron perään puhkoa siihen reikiä. Jos Lauri olikin selvitäkseen kertonut 

kokemuksensa hyväksi, aukottomaksi tarinaksi, näyttää se mitä nyt muotoutuu 

kehkeytyvän enemmän Ochsin ja Cappsin (2001) esittelemän toisenlaisen 

kertomisen kaltaiseksi, jossa halutaan ”vangita koettujen tapahtumien 

monimutkaisuus, johon sisältyvät sattumanvaraiset yksityiskohdat, epävarmuus ja 

päähenkilöiden välinen ristiriitaisuus” (Ochs & Capps 2001: 3–4). Jokainen kohta 

tarinassa kirvoittaa lasten kesken vilkasta ajatustenvaihtoa tapahtumista, ja 

vuorollaan kukin tuo oman näkemyksensä tarinaan lisättäväksi tai muuten muiden 
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kuultavaksi. Keskustelusta näkyy hyvin, miten erilainen kokemus sama 

tapahtuma on jokaiselle lapselle ollut. Laurille ja Juusolle peikot ovat olleet 

oikeasti peikkoja ja äänet peikkojen ääniä, Josefina puolestaan on nähnyt 

tapahtumiin mukaan tulleet pojat poikina, jotka ääntelivät ja veivät hänet sitten 

ystävällisesti kotiin. 

Yhteisen kerronnan sisältö ja suunta riippuu Ochsin ja Cappsin (2001: 2) 

mukaan muiden keskustelijoiden panostuksesta, jotka tukevat, paljastavat, 

kritisoivat, kumoavat ja tekevät päätelmiä meneillään olevasta selostuksesta. 

Tässäkin keskustelussa 

– tuetaan toisia On, ollaan, on se syöty. 

– paljastetaan Juho ja Elias tuli ja vei munt kottiin. 

– kritisoidaan Ei ko Lauri ja Arttu on ääni. 

– kumotaan Ei! ja 

– tehdään päätelmiä meneillään olevasta selostuksesta Josefina oli syöty. 

Näiden Ochsin ja Capsin (2001: 2) mainitsemien keskustelijoiden 

panostusten lisäksi tässä keskustelussa myös 

– muutetaan omaa ajatusta Arttu meni sinne ja... on se syöty 

– palautetaan keskustelu aiheeseen Ekkana pittää kirjottaa tarina. Minä voin 

kertoo tarinoita. 

– ehdotetaan Laita siihen että Marian ja Eveliinan kans menettiin... käytiin 

köysiradalla ja sit ramppiksella. 

– laajennetaan keskustelua, assosioidaan Äiti, oispa meillä semmonen että ko 

kirjottas tarinan, siitä tulis semmonen peli, vois menettää ukot. 

– kerrotaan lisää Peikko liikku sen kans ja sieltä metästä konnee, 

peikkokonneeseen ja 

– pohditaan Pistä pois se. Se on liian raaka. Liian raaka Jaakollekki. 

Tässä episodissa lapset käyttivät sanoja keskustellessaan. Vaikka Ochsin ja 

Cappsin ja tässä myös minun mielenkiintoni on sanoin sanotussa, voivat muutkin 

symboliset järjestelmät (Ochs ja Capps 2001: 1) toimia keskustelun välineinä. 
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Lapsi voi tuoda yhteiseen tekemiseen vaikkapa asian, joka hämmentää, yllättää tai 

ahdistaa. Näin tapahtui esimerkiksi aiemmin kuvaamassani hiihtokilpailujen 

jälkeisessä tilanteessa, jossa hämmentävää asiaa esitettiin uuteen muotoon 

pienempien sisarusten kanssa (Kilpailuja). Teoissa ja toiminnassa lapsi voi esittää 

kysymyksen tai toteamuksen, vihjeenomaisesti tai aukottomasti, ilman sanoja tai 

sanoilla täydennettynä. Leikissä ja muussakin toiminnassa lapset voivat 

kannatella, kritisoida tai kumota toistensa henkilökohtaista kerrontaa, siis 

keskustella. Meille sanoihin tottuneille aikuisille lapsen sanattomien vihjeiden tai 

aukkoisten ja aukottomien tarinoiden huomaaminen ja kannatteleminen on 

vaativaa. Lapset keskenään ymmärtävät toisiaan paremmin. 

Keskustelussa ei kerrota jollekin, vaan yhteisesti rakennetaan jotakin uutta. 

Valmiita kertojan ja kuuntelijan rooleja ei ole, vaan keskustelijat 

mieluummin ”liikkuvat edestakaisin, välillä kertoen ja välillä ymmärtäen 

kerronnan yksityiskohtia tai perspektiiviä” (Ochs & Capps 2001: 3). Bohm ja Peat 

(1992) kutsuisivat tätä keskustelun sijaan dialogiksi. Heidän mukaansa dialogissa 

voimme suosia tiettyä omaa ajatustamme, mutta emme pidä siitä niin tiukasti 

kiinni kuin keskustelussa ja olemme jopa valmiita sitä muuttamaan. Dialogiin 

tarvitaan hyväntahtoinen tai ystävällinen, ei kilpaileva ja hyökkäävä ilmapiiri. 

(Bohm & Peat 1992: 245–246, Varto 2007: 62). 

Jaettu kertominen, käytämmepä siitä nimitystä hyvä keskustelu tai dialogi, 

synnyttää sen kaltaista uutta tietoa, jota kenelläkään ei olisi yksin. Varton (2007) 

mukaan dialogi on odottamaton vieras, jota emme voi käskeä paikalle. ”Dialogi 

voi tapahtua vain silloin, kun paikalla on ihmisiä, joilla on erityinen syy ja 

valmius jakaa keskenään koettuja asioita. ... Dialogi on riippuvainen ihmisten 

välille kootusta puheesta, joka ei ole kokonaan riippuvainen kenestäkään mutta 

aina riippuvainen kaikista paikalla olevista.” (Varto 2007: 62–63). Jaetussa 

kertomisessa sanan tietoisuus alkuperäinen merkitys tulee esille. Yksilöllisyyttä 

korostavassa kulttuurissamme tietoisuudella tarkoitetaan sitä, mitä yksilö kaiken 

kaikkiaan tietää, mutta alun perin tietoisuus tarkoitti sellaista, mitä kaikki tietävät 

yhteensä (Bohm ja Peat 1992: 219). 

Keskustelumme tai dialogimme jälkeen meillä jokaisella on edelleenkin oma, 

erilainen tarinansa tapahtumista kerrottavana. Se on kuitenkin muuttunut ja saanut 

sisältöä muiden kokemuksista. Minun aukkoinen käsitykseni tapahtumista on 

saanut uusia palasia sovitettavaksi. Olen kuullut arvokkaita, kunkin lapsen 

henkilökohtaisia näkökulmia ja kokemuksia tapahtumista. Aikaisemmin en ollut 

kuullut peikkokoneesta enkä Josefinan liikkumisesta isojensiskojensa kanssa 

köysiradalla ja trampoliinilla (ramppiksella). Lapsille keskustelu on tarjonnut 
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vaihtoehtoja nähdä tapahtumat toisin sekä mahdollisuuden pohtia yhdessä ja 

rikastuttaa tai jopa muuttaa omaa kokemustaan. Ajatustenvaihtoa on käyty 

esimerkiksi siitä, syötiinkö Josefina vai ei. Josefinan joutumista syödyksi 

ehdotettiin lopulta jätettäväksi tarinasta pois, koska se oli liian raaka 14-vuotiaalle 

isolleveljellekin. Toisten esille nostamat näkökulmat ja vaihtoehdot ovat 

provosoineet jokaista meitä ajattelemaan tapahtunutta uudelleen. Ochsin ja 

Cappsin (2001: 16) mielestä tällainen yhdessä tapahtuva reflektoinnin sarja voi 

estää jämähtämästä ”vallitsevaan tulkintaan itsestä ja muista ja antaa 

mahdollisuuksia vaihtoehtoisilla tavoilla muistaa mennyttä ja asua jo tulevaa”. 

Tästä tullee hyvä tarina! saattoikin tarkoittaa sitä, mitä Bruner (1990: 53–54) 

hyvällä tarinalla tarkoittaa: tarinassa on jotakin epätavallista ja se ikään kuin 

tarjoaa useita erilaisia vaihtoehtoisia selityksiä. 

Bohm ja Peat (1992: 221) kirjoittavat, että tarvitsemme automaattisesti 

toimivaa, piilossakin olevaa ajattelun perusrakennetta, jotta voimme keskittyä 

muuhun, mutta tuo perusrakenne voi myös jähmettyä. ”Silloin tutkijat ovat 

taipuvaisia suosimaan aina sitä, mikä kulloinkin tuo mielihyvää ja tarjoaa 

harmoniaa ja varmuutta” (emt. 221). Bohm ja Peat viittaavat tieteen kontekstiin, 

mutta ajattelisin että yleisemminkin tietämisemme mielellään jähmettyy eikä 

Bohmin ja Peatin (1992) tarkoittamia uusia järjestyksiä avaudu. Tarvitaan 

ravistamista (emt. 219–229) tai puhkomista (Ochs & Capps 2001). Metsä ei ole 

sitä miltä se näyttää vaan kätkee mitä vain, muitakin kuin puita. 

Lapset ravistelivat Laurin valmista tarinaa. Minä puolestani ravistin 

tapahtumat ja kerrotut vielä kerran liikkeeseen kirjallisuuden kanssa. Näin tehden 

näkyviin tuli sellaista uutta tietoa, jota ei ollut kenelläkään lapsella yksin, ei 

lapsilla keskenään, ei minulla eikä kirjallisuudessa. Tieto syntyi niiden välisessä 

kerronnallisessa dialogissa, sen poimuissa ja laskoksissa. 

Kun luen keittiön pöydän ääressä työn alla olevaa Peikkometsä-tarinaa, pyörii 

Juuso lähellä ja lopulta kysyy, mitä olen kirjoittanut. Muistelemme yhdessä 

tapahtumia ja Juuso huomattaa: – Äiti, silloin oli sunnuntai muuten. Tarkistan. 

Kyllä, kaikki tapahtui sunnuntaina. Luen Laurin saneleman Noitametsästä 

peikkometsään -tarinan Juusolle. – Vähä väärennetty tota, hän toteaa. Kysyn 

miten tarinaa on väärennetty. Juuson vastaus Nehän toi takasi Josefinan 

muistuttaa minua siitä, että tarinan harmoniaa tuova ratkaisu on edelleen erilainen 

paitsi minulle, Juusolle ja Laurille, myös Josefinalle, Marialle, Eveliinalle, 

Artulle, Eliakselle ja Juholle.  
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Käpäläkäävät ja puro 

jossa Käpäläkäävät-leikki ja Puroparas-video kutsuvat tietämään 

lasten esteettisestä maailmassa olemisesta ja kerronnan virtaavasta 
olemuksesta 

Joka kevät pihallemme ilmestyy suuri rapakko. Maa on vielä routainen eikä 

sulava lumi imeydy maahan, vaan muodostaa isoja lammikoita pihan 

alavimpaan kohtaan. Pitäisi salaojittaa, toteamme. Emme salaojita, ei ole 

rahaa juuri nyt. Kesällä asia unohtuu. Isä vetää lapiolla uria rapakoista 

läheiseen ojaan, lankku tuohon ja tuohon niin pääsee kulkemaan, taas tämän 

kevään. 

Isosisko on videoinut pienempien sisarustensa touhuja pihalla. – Kato äiti! 

Otan kameran käteen ja katson videon näyttöruudun kokoisesta aukosta 

maailmaa. Lapsen silmät ja lapsen katse on rajannut, hakenut ja kantanut 

minulle käsiin palan maailmaa pihalta. Puron solina tulee sisälle 

huoneeseen, siihen, missä istun, valkoiseen keinutuoliin. Lasten äänet, 

huudahdukset, nauru, ilman kuulaus ja märän mullan tuntu. Lapio kääntää 

vedelle uutta uraa. Likomärät lapset kaivamassa, uittamassa, kokeilemassa, 

rakentelemassa. Tajuan heti, perustavalla tavalla, ilman selityksiä. 

Luettuani ensimmäisen kerran läpi leikeistä ja niiden läheisyydestä kirjoitetut 

tarinat jäin ihmettelemään niissä olevaa veden määrää. Aineiston laajentuessa 

ihmetys vain kasvoi. Mikä lapsia vedessä kiinnostaa? 

Mielikuvitusleikit, puron virta ja vesi lasten kerronnassa ja havainnoissani 

alkoivat kietoutua yhteen. Kirjoittamisprosessin aikana teksti muotoutui 

kaksiosaiseksi. Ensimmäisessä osassa (Käpäläkäävät) kirjoitan ensin 

Käpäläkäävät-leikistä, ja jatkan pohtimalla miksi lapset askaroivat leikeissään, 

tarinoissaan ja muissakin toimissaan paljon vedessä, vedellä ja veden 

mielikuvilla. Kirjoittamiseen kietoutuu omia veteen liittyviä kokemuksia, veteen 

liittyvää kirjallisuutta ja lasten kertomiseen liittyvää tutkimusta. 

Toisessa osassa (Puro) käytän puroa ja vettä kuvina, joiden avulla kirjoitan 

lapsen kerronnan olemuksesta ja omasta tavastani tietää lapsia. Kuvina ovat sekä 

konkreettinen purovideo että veden kuva poeettisessa mielessä. 
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Käpäläkäävät 

Käpäläkäävät tulivat minun kokemusmaailmaani kotona, sisällä, tavallisena 

arkipäivänä. Isommat lapset olivat koulussa, vauva nukkui päiväuniaan ja kotona 

olevat lapset leikkivät käpäläkääpiä. Leikin fyysisenä ympäristönä oli kotimme 

iso pirtti ja sen yhteydessä oleva keittiö, mutta leikki ja leikkijät kulkeutuivat 

välillä myös muihin huoneisiin. Mukana oli kolme lasta: kuusivuotias (6 v 8 kk) 

tyttö, neljävuotias (4 v 7 kk) poika ja kaksivuotias (2 v 7 kk) poika. Myöhemmin 

lapset ovat kertoneet leikkineensä käpäläkääpiä mökillä ja kotona jo ennen tätä 

kertaa useampaan otteeseen. Lapset itse kertoivat leikkivänsä, ja kutsun tekemistä 

itsekin leikkimiseksi. Leikkimisellä tarkoitan tässä väljästi mielikuvitusleikin 

kontekstia. 

Käpäläkäävät olivat jonkinlaisia otuksia. Yksi lapsista, leikin aikoihin 

kuusivuotias tyttö, muisteli yli kuusi vuotta myöhemmin leikistä lukiessaan, että 

hän oli keksinyt leikin otuksille nimen käpäläkäävät. Tyttö kertoi 

hämmästyneensä, kun myöhemmin kuuli aikuisten nimittävän puun kylkeen 

kasvanutta sientä kääväksi. Leikissä käpäläkäävät olivat olentoja, jotka pystyivät 

elämään maalla ja vedessä. 

Nämä äiti ellää veessä. Tällä on täällä veessä huone. Isä ja äiti ossaa välillä 

kävellä takajaloilla, mutta nuo muut ei ossaa ko tällai vaan [nousee 

varpailleen ja alas, varpailleen ja alas]. 

Käpäläkääpänä oleminen ja maailman katsominen käpäläkäävän näkökulmasta, 

asioiden tekeminen käpäläkääpänä niin maalla kuin vedessäkin ja kaiken 

kutoutuminen kerronnassa yhteen, näytti olevan keskeistä. Mukana ollut tyttö 

kertoi ja näytti, jälleen tätä kirjoittaessani, miten käpäläkäävät liikkuivat pentuina 

ryömimällä ja konttaamalla ja kasvaessaan isommiksi alkoivat haparoiden 

opetella kahdella jalalla astelemista, ensin varovasti, jokaista askelta tarkkaillen ja 

sitten vähitellen varmemmin. 

Mielenkiintoni on kerronnassa, niin lasten tapana tietää kuin omana tapanani 

lähestyä lasten kertomalla tietämistä. Olen kirjoittanut leikistä muistiin neljän 

sivun mittaisen kirjoitelman, tarinaksi kutsumamme. Lisäksi olen äänittänyt 

leikkiin liittyneet ristiäiset, joihin sain kutsun. Leikin ja muun kerronnan tarkka 

tallentaminen ei ole ollut itselleni päätarkoitus enkä näe sen olevan edes 

mahdollista, ei videoimalla, äänittämällä, havainnoimalla tai millään muullakaan 

tavalla. Leikin aikaisen kirjoittamisen tarkoitus oli paitsi kirjata leikin kulusta 
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muistiin toimintaa ja puhetta, myös itse elää ja kokea lasten leikkiä ja sen 

tunnelmaa, iloa, intoa, monipuolisuutta, monihaaraisuutta ja sitkeää jännitettä. 

Tuo jännite kesti päivien ja viikkojenkin uinumisen mielessä, josta se oli valmiina 

syttymään uudelleen. Kirjoittamalla voin ihmetellä kaikkea tätä. Havaintoni 

leikistä ovat sen tapaisia, mitä Heinämaa (2000) kirjoittaa Merleau-Pontya 

mukaillen: ”Havainto ei perustavalla tasolla muistuta tieteellistä tarkkailua, vaan 

nautintoa tai tunne-elämystä” (Heinämaa 2000: 93). Uudelleen kertomalla kerran 

kirjoittamani edelleen kerrostuu. 

Lasten alkaessa leikkimään teen keittiössä päivittäisiä askareitani. Leikin 

päästessä vauhtiin siirryn enemmän kirjoittamaan. Kirjoittamalla seuraan lasten 

kerrontaa, joka enimmäkseen minusta näyttää leikiltä. Leikin kerronta virtaa 

ympärilläni, välillä lähempänä ja välillä etäämpänä. Välillä se katoaa kokonaan 

näkyvistäni. Tallennan lasten puhetta sanatarkasti, mutta kaikkia sanomisia en 

ehdi kirjoittaa. Kirjoitan mitä huomaan, ymmärrän ja ehdin. Leikin tapahtumia 

menee minulta myös ohi silmien, korvien ja tajunnan. 

Oma positioni vaihtelee. Hetkittäin olen kuin näytelmän katsoja katsomossa. 

Toisinaan olen mukana, lasten kysymyksiin ja kommentteihin vastaillen tai 

leikissä käväisten silloin kun lapset siihen kutsuvat. Erilaisin tavoin he asemoivat 

minut leikkiin tai sen liepeille. 

Käpäläkääpä sukeltelee ja löytääkin vedestä kauniita helmiä. 

– Mää panin siihen pussiin. Se [tarkoittaa äitiä] ois näitten hoitaja.  

(tyttö 6 v) 

Äitikäpäläkääpä [tyttö] näyttää kirjoittavan jotakin. Kohta hän tuokin 

hoitajalle [äidille] lappusen, josta lukee ääneen viestin: VOISITKO TULLA 

YSTÄVÄLLISESTI RISTIÄISIIN. 

Välillä lapset vetäytyvät leikkimään enemmän omiin oloihinsa: 

Isäkäpäläkääpä ajaa lastenhuoneeseen. Äitikäpäläkääpäkin menee ja viipyy 

kauan. Isä tulee takaisin kirjojen kanssa. Äidillä on pikkuinen apina, jolla on 

mustekala sylissään. 

Se ois näitten hoitaja -kommentti tai kutsukortti ristiäisiin ovat esimerkkejä 

suoraan minulle suunnatuista toiveista ja ehdotuksista osallistua leikkiin. Ehdotus 

saattaa koskea myös tapaa, jolla lapset toivovat minun osallistuvan. 

– Ne on huomenna jo ne ristiäiset, eikö se mee jo ostamaan lahjaa? (tyttö 6 v) 
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– Pitäs mennä. (äiti) 

– Jää sinä vahtimaan vauvoja. Tai tämä poika jäis vahtimaan. Jos ne alkaa 

itkemään niin anna niille... Täällä [patjan alla] ois kauppa. Ääää, äää. Ne 

vauvat itkee, anna niille tutti. (tyttö 6 v) 

Käpäläkäävät-leikissä kertominen tapahtuu ihmissuhteissa niin kuin kertominen 

aina. Tarina kerrotaan aina jollekin, niillä variaatioilla, joita nuo toiset 

kertomiseen tuovat (Gubrium ja Holstein (2008: 247). Lasten kommenteista leikin 

aikana voi kuulla, miten kertominen suuntautuu vaihtelevasti lapselta toiselle 

lapselle (Joonas, tämä sukeltaa helmiä!), lapselta minulle (Täällä ois näitten 

piano. Mää tekkiin ite. Kuunteleppa!) tai joskus ikään kuin lapselta itselleen tai 

jollekin kuvitellulle toiselle (Pittää alkaa nukkuun ko huomenna pittää alkaa 

järjestelleen ristiäisiä). Kertomisen suuntautuminen leikin aikana suoraan minulle 

muistuttaa, etten äitinä, sen enempää kuin tutkijanakaan ole lasten kerronnan 

ulkopuolella. En edes silloin, kun istun kirjoittamassa ja lapset näyttävät 

unohtaneen olemassaoloni. Gubriumin ja Holsteinin käsite (2008: 247) 

kerronnallinen ympäristö sisältää kaiken sen, mitä Käpäläkäävät-leikissä tulee 

kerrotuksi mutta myös kaiken sen, mitä tapahtuu kerrotun ympärillä. Kerrottu ei 

ole koskaan irrallaan kertomisen käytännöistä ja tavoista, resursseista, joita juuri 

sillä hetkellä, mutta yleisemmin juuri siinä yhteisössä ja siinä kulttuurissa on 

olemassa. Kertomisen kulttuurit yhteisöissä ovat aina olemassa, ajateltiinpa niiden 

olemassaoloa tai ei (emt. 247). Näin ajatellen kaikki se, mitä Käpäläkäävät-

leikissä kerrottiin (tai ei kerrottu) yhtä lailla kuin se, miten kerrottiin (tai ei 

kerrottu) rakentui siis tässä tietyssä kerronnallisessa ympäristössä ja tässä 

kerronnallisessa hetkessä sellaiseksi kuin rakentui. 

Lapset liikkuvat ja tekevät, juttelevat, piirtävät, kirjoittavat ja rakentelevat, 

välillä leikin sisällä, välillä enemmän leikin rinnalla tai joskus ihan erilläänkin 

leikiksi kutsutusta. Äitikäpäläkääpä kirjoittaa kutsuja ristiäisiin, pojalle 

valmistetaan tuolin alle kattoon paperista tietokone ja välillä lapset katselevat ja 

lukevat lehtiä. Ajattelen, että myös toiminnalla voi olla samanlainen 

kerronnallinen merkitys kuin sanoilla. Kummallakaan ei sitä aina ole. Mutta kun 

käpäläkääpäemo kantaa hampaissaan pientä rasiaa, jossa on pyyhe ja kaksi pientä 

otusta puettuna pieneen vauvan sukkaan, valmistelee touhukkaana poikasille 

ristiäisiä, kirjoittaa kutsuja, rakentaa isä- ja poikakäpäläkäävälle kotia, liikkuu 

sulavasti ja tanssahtelee kahdella jalalla, laskeutuu välillä neljälle, haistelee 

kultaa, ui, sukeltaa meren syvyyksiin ja tuo tullessaan sieltä aarteita tähän 

maailmaan, rinnastan tekemisen sanalliseen kerrontaan. 
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 Brunerin (1983a: 77) mukaan lapsi käyttää kerronnallista rakennetta 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa jo ennen kuin tuo rakenne saa kielellisen 

muodon. Bruner viittaa Sterniin ja Brazeltoniin ja kirjoittaa, että jo vauvat 

herkästi kiinnostuvat toisen ihmisen toiminnasta ja syttyvät vuorovaikutukseen 

jossa toiminnalla on keskeinen sija. Toiminnassa on jo sama rakenne, kielioppi, 

joka myöhemmin on meillä kielessä; on toiminnan esittäjä ja kohde, on joku jolle 

esitetään, on paikka ja välineitä (Bruner & Lucariello 2006: 76, Bruner 1983a: 

34). Ei-kielellinen, toiminnallinen interaktio on näin ajatellen lapsella jo ennen 

kieltä olevaa vuorovaikutusta, jota kieli sitten myöhemmin tehostaa (Bruner 

1983a: 24–31, 39, 1990: 77–80, 2006a: 146, Tolska 2002: 50). Kertomisen 

taitojen kehittyminen ei siis ala vasta lapsen oppiessa kieltä, vaan sanat tulevat 

täydentämään lapsella jo olemassa olevaa kerronnallista rakennetta. Leikin 

toiminnasta on helppo löytää samaa kerronnallista rakennetta, jota on lapsen 

puheessa (Bruner 1983b, 1990: 77–80, 2006a, Engel 2006: 203–205, Nelson 

2003). Tässäkin leikissä puhe ja tekeminen vuorottelevat sopusoinnussa 

keskenään. 

Emo kertoo, että poikaset ovat syntyessään vihreitä ja isompana sitten 

ihmisen värisiä. Sitten emo näyttää miten se kantaa poikasiaan. Se kuljettaa 

poikaset pienen pöydän alle. 

Ja vaikka sanat tulevat, ei tekemällä kertomisen tarvitse kadota. Kuusivuotiaana 

leikkimäänsä leikkiä kolmetoistavuotiaana muisteleva tyttö tarvitsee koko 

kehonsa kertoessaan, miten käpäläkäävät liikkuivat pentuina haparoivasti 

kahdella jalalla maata tunnustellen, jokaista askeltaan tarkkaillen ja sitten 

vähitellen varmemmin. 

Olen usein kuullut kysyttävän, miten voin tulkita sellaista, jossa ei puhuta. 

Kysymys sisältää ajatuksen, että puhetta siis voi tulkita mutta jotakin muuta ei. 

Sanoilla sanottu arvotetaan näin selkeämmäksi ja kirkkaammaksi tiedoksi kuin 

sanaton (vrt. Stolp 2011: 38–43, Hyvönen 2000: 15). Ajatukseen voi kätkeytyä 

myös oletus, että sanat merkitsisivät meille ihmisille samoja asioita. Omaa 

tulkintaansa siitä, mitä lapsi sanoo, ei näin ajatellen tarvitsisi kyseenalaistaa, 

toisin kuin tekemistä, piirtämistä, leikkimistä tai muulla tavoin kertomista. 

Kuitenkaan, sanat eivät kanna luotettavalla tavalla meille ihmisille yhteistä 

merkitystä (Vaden 2006: 101–102), sen enempää kuin toimintakaan. Molempien 

osalta voin tulkita yhtä oikein ja yhtä väärin. 
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Katson siis toiminnallista ja puhuttua kerronnallista prosessointia rinnan 

toistensa kanssa, saman asian hiukan erilaisina ilmenemismuotoina, arvottamatta 

kumpaakaan toista merkityksellisemmäksi. Pyrin myös perustelemaan, miksi näin 

teen. Molempien merkitystä joudun arvaamaan ja tulkitsemaan, samalla tavalla. 

Molempien kohdalla se tuntuu joskus helpolta ja joskus vaikealta. Sekä ruumiin 

kieli että puhuttu voi tuntua minusta tutulta tai olla minulle tuntematonta. Joskus 

lapset käyttävät minulle tuntematonta käpäläkääpien kieltä ja odottavat minun 

tietävän, mitä se merkitsee. Olen kirjoittanut näin: 

Käpäläkääpä nyökyttelee pöytään päin ja ääntelee samalla käpäläkääpien 

kielellä. Mitähän se yrittää nyt sanoa? Hoitajan täytyy vain arvailla, kun ei 

osaa niiden kieltä. 

– Jäppi, jäppi ! [nyökyttelee ja katsoo pöydälle] (tyttö 6 v) 

– Nälkä ? (äiti) 

– Ei. (tyttö) 

– Jano? (äiti) 

– Ei. (tyttö) 

– Tämä panis helmiä. (tyttö) 

– Oi ko ihania! (äiti) 

Yhtä lailla kuin puhetta, myös kerronnallista toimintaa vilisee siinä 

kerronnallisessa ympäristössä, jossa Käpäläkääpiä leikitään, jossa leikki lasten ja 

minun välillä olevassa tilassa rakentuu. Ja niin kuin puhekin suuntautuu aina 

jollekin, myös kertova toiminta suuntautuu lapselta lapselle, lapselta minulle ja 

minulta lapselle. 

Käpäläkääpä katsoa tapittaa tiiviisti ylöspäin keltaista henkaria. Hoitaja 

antaa henkarin. Pienempi käpäläkääpä tuo keltaisen lelusotilaan. Kaikki 

keltainen on kultaa. 

Ja aivan niin kuin puhe, voi tekeminenkin suuntautua ikään kuin itselle tai 

jollekin kuvitellulle toiselle. 

Äitikäpäläkääpä hoitaa poikasiaan pesässä pöydän alla. 
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Paitsi että lapset liikkuvat erilaisten kerronnallisten muotojen välillä sujuvasti, he 

liikkuvat myös siitä, mikä näyttää leikiltä, johonkin muuhun tekemiseen. 

Äitikäpäläkääpä lähtee paluumatkalle ja törmää matkallaan Aku Ankka -

lehteen, jota jää pitkäksi aikaa lukemaan. Isä- ja poikakäpäläkääpä ampuvat 

jotakin isän huoneesta [tuolilta]. Kesken lukemisen äitikäpäläkääpä muistaa 

ristiäiset. 

Äitikäpäläkääpä jatkaa kulkuaan pöydän alle ja ristiäisten valmistelu jatkuu. Ei 

ole oleellista, oliko Aku Ankan lukeminen osa leikkiä vai ei. Mielenkiintoista sen 

sijaan on, miten lapsen oleminen käpäläkääpänä kestää keskeytyksiä ja 

katkeamista. Käpäläkääpänä olemiseen ja sen suomiin mahdollisuuksiin täytyy 

olla mielenkiintoa ja sisäistä halua. Vetoa on myös yhdessä olemiseen ja 

kokemusten jakamiseen. 

Isäkäpäläkääpä lähtee moottorikelkka-ajelulle. 

– Hei, tuu sää lapsi kyytiin! 

Leikin sisään ja lähettyville mahtuu monenlaista tekemistä ja toimintaa, yhteen 

kokoontumista ja kokemusten jakamista, mutta myös oman tekemisen kehittelyä, 

henkilökohtaista toiminnallista ja muuta tarinointia, jota ei niin selvästi ole 

suunnattu muille. Muiden sukeltaessa helmiä nuorin leikkijöistä touhuaa pitkään 

huoneensa katossa (nojatuolin pohjassa) olevan paperisen tietokoneensa kanssa. 

Välillä hän pelaa tietokoneella yläkerrassa, pöydällä. 

– Mää pellaan yläkerrassa [kiipeää pöydälle]. (poika 2 v) 

– Siellä on yhteinen tietokone. (tyttö 6 v) 

Poikakäpäläkääpä ottaa tietokoneen ja vie sen omaan huoneeseensa tuolin 

alle. 

– Mää pellaan Alkupolku tokaluokkaa, te toimii. Niin. Atennan. (poika 2 v) 

Muita tarvitaan jakamaan tietokonekokemusta, kun kone menee ”tilttiin” eikä 

asennus onnistu tai kun konetta ei saa sammutettua. Toiset osallistuvat välillä 

kaksivuotiaan kerrontaan ja hän toisten. Leikin intensiteetti on tiivis, kaksivuotias 

käyttää paljon aikaa, voimia ja äänivaroja saadakseen pelit asennettua, 

vaihdettua ”Alkupolku tokaluokan” ja sitten laivapelin. 
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Poikakäpäläkääpä alkaa seuraavaksi pelaamaan laivapeliä. 

– Mittä tammutettaan? (poika 2 v) 

– Mittä tammutettaan? 

– Mittä tammutettaan? 

– Mittä tammutettaan? 

– MITTÄ TAMMUTETTAAN! 

Isäkäpäläkääpä jättää Aku Ankan ja rientää auttamaan. Isä ryömii taas 

pojan huoneeseen tuolin alle ja painaa oikeaa nappia. 

– No... (poika 4 v) 

Isä palaa lukemaan Aku Ankkaa. 

Mielikuvitusleikin toiminnallinen kerronta, jota sanat täydentävät, muistuttaa 

myös Ochsin ja Cappsin (2001) keskustelunarratiivia. Mielikuvitusleikeissään 

lapset kertovat, pohtivat, väittelevät, epäröivät tai kuuntelevat ja myötäilevät 

toistensa kertomaa ja tulevat näin yhdessä kertoneeksi ja tietäneeksi sellaista, mitä 

eivät olisi yksin kertoneet ja tienneet. 

Käpäläkäävät-leikissä lapset asettuvat katsomaan maailmaa, toisiaan ja 

itseään erilaisista asennoista käsin. Asentoa voi hyvin vaihtaakin; sama lapsi voi 

oikein hyvin olla ensin käpäläkääpä, sitten puhutella itseään jäpiksi, olla myös 

emo, äitikäpäläkääpä, leikin edetessä enemmän ja enemmän äiti, ja välillä oma 

itsensä oman nimisenä lapsena. Vaikka asento vaihtuu, katsoja ja kokija pysyvät 

samana. Käpäläkääpänä ollessaan lapsi on myös tietty lapsi, jolla on tietty nimi, 

lapsena ollessaan käpäläkääpänä oleminen on hänessä muistona ja tulevana 

ideana. Maailman katsominen erilaisista asennoista saa maailmasta ja myös 

itsestä esiin aina uutta. Käpäläkääpänä huomaa erilaisia liikkumisen tapoja kuin 

lapsena, äitikäpäläkääpänä huomaa synnyttämisen, poikasten hoitamisen, 

ristiäisten järjestämisen. Lapsi katsoo maailmaa erilaisista asennoista, mutta silti 

aina omasta ruumiistaan käsin (ks. Merleau-Ponty 2000: 171). 

– Vuh, vuh.. (tyttö 6 v) 

– Oi, mitä sulla on? 

– Tämä synnytti. Nämä ei ossaa vielä tehä samoja asioita ku... jäpit. 
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Voi myös ajatella, että samalla kun lapsi katsoo maailmaa omasta ruumiistaan 

käsin, hän ikään kuin kutsuu mieleensä muita. Ketä nuo muut ovat ja mistä he 

tulevat? Pieni yllä oleva katkelma antaa minulle paljon pohdittavaa. Lapsen 

mielen maisemassa näyttäisi olevan samanaikaisesti paljon porukkaa. Siellä on 

käpäläkääpä, jonka olemuksessa voi sekoittua monia asioita. 

Aikaisemmin ”jäpätysäänellä” äännellyt käpäläkääpä ääntelee nyt koiran tavoin. 

Käpäläkääpä on synnyttänyt, niin kuin äiti. Aikaisemmin lapsi onkin kertonut 

olevansa äitikäpäläkääpä: – Joonas, se on isäkäpäläkääpä. Tämä on 

äitikäpäläkääpä. Ja sitten on vielä jäppi. Jäpissä on jotain samaa kuin aikuisissa: 

Nämä ei ossaa vielä tehä samoja asioita ku... jäpit. Kuitenkin tämä, joka on 

jotakin muuta kuin jäppi, synnytti. Käpäläkääpä, koira, äiti, äitikäpäläkääpä, 

jäppi, aikuinen; henkilöiden ja olioiden kirjo on melkoinen, jos näin haluamme 

ajatella, tässä pienessä hetkessä, samanaikaisesti. Vaikka mielessä olevien 

olemuksissa on samankaltaisuutta, on niissä myös eroja. Äiti, aikuinen, ja 

äitikäpäläkääpä muistuttavat toisiaan, mutta hienoisella erolla maailma voi 

näyttää niiden näkökulmasta hivenen erilaiselta. Mutta mikä tämän kaiken 

merkitys on lapselle? 

Nelson (2003: 31–33) kirjoittaa Milleriin viitaten, että 2–4-vuotiaiden lasten 

tarinoissa on paljon toisia ihmisiä, heille tapahtuneita asioita ja heidän 

kokemuksiaan, joita lapset kertovat ikään kuin asiat olisivat tapahtuneet heille 

itselleen. Myös Bruner ja Lucariello (2006: 96–97) tekevät Emilyn (1 v 8 kk – 3 

v) yksinpuheluista havainnon, että Emily sulauttaa puheeseensa äidin ja isän 

puhetta ja tekee siitä omaansa. Lapset käyttävät toisten puhetta, kommentteja ja 

erityisesti kertomuksia kokeillakseen itselleen uusia, toisten ihmisten näköaloja, 

kirjoittaa Nelson (2003: 33). Toisten avulla lapsen omat näkökulmat laajenevat. 

Ennen kaikkea lapsen tietoisuus itsestä vahvistuu. 

Samasta asiasta on kyse Sternin (2006) pohtiessa, miksi Emilyn 

yksinpuheluissa saattoi kuulla äidiltä ja isältä lainattua puhetta ja puhumisen 

tapaa. Sternin (2006: 312–313) mukaan olisi helppoa selittää asia niin, että Emily 

halusi pitää kiinni vanhemmistaan ja lievittää näin yksin jäämisestä seuraavaa 

eroahdistustaan. Emily kuitenkin näytti myös nauttivan yksinolostaan. Stern 

ehdottaa asialle toisenlaista, kiinnostavaa selitystä. Luomalla vanhemmat 

uudelleen ja aktivoimalla heidät mieleensä yhdessä itsensä kanssa Emily kenties 

käyttikin vanhempiaan apuna oman sisäisen tilansa säätelemisessä. Vaikka hän 

tällä tavalla olisi hoitanut eronikäväänsä, tarjosivat mielessä olevat vanhemmat 

Emilylle ennen kaikkea ulkopuolista apua hänen omaan maailmaansa liittyvissä 

asioissa. (Stern 2006: 312–315). Stern (2006: 314) kirjoittaa, että muiden läsnäolo 
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mielessä voi paitsi rauhoittaa, myös saada aktiiviseksi, kuten Käpäläkäävät-

leikissä näyttäisi tapahtuvan. 

Nelsonin (2003), Sternin (2006) ja Brunerin (2006c) esimerkeissä lapset 

luovat ja palauttavat mielen maisemiinsa toisia ihmisiä ja heille tapahtuneita 

asioita. Kaksivuotiaanikaan ei ollut koskaan pelannut ”Alkupolku tokaluokkaa” 

tai asentanut pelejä tietokoneeseen, mutta hän oli nähnyt itseään vanhempien 

sisarustensa molempia tekevän. Käpäläkäävät-leikin puheesta ja toiminnasta voi 

nähdä, miten toisten ja heille tapahtuneiden asioiden palauttamista omaan mieleen 

tapahtuu paitsi todellisiksi, myös kuvitelluiksi kutsumiemme toisten avulla. 

Kuvitelluilla on yhteys todellisiin toisiin, ihmisiin ja eläimiin. Äitikäpäläkääpä 

tekee samoja asioita kuin äiti, mutta monin tavoin muistuttaa vaikkapa koiraa tai 

kissaa (jotka perheessämme tuolloin olivat). Mielen maisemassa olevien toisten 

määrä ja ominaisuudet laajenevat ja saavat lukuisia variaatioita, kun mukaan tulee 

fiktiivinen ulottuvuus. 

Äitikäpäläkääpä siirtää vauvat kotiinsa tarttumalla niihin hampailla 

varovasti kiinni ja kuljettamalla sitten niitä kuin kissa poikasiaan. 

Emily (Nelson 2006) tarjosi verbaalisesti lahjakkaana ja ääneen yksin ollessaan 

puhelevana tukijoille huikean näköalan vielä avoimena olleeseen ajatteluunsa. On 

täysi syy olettaa, että puhumaan kykenevä lapsi käy kielellistä prosessointia myös 

hiljaa mielessään, minulta tavoittamattomissa. Ajattelenkin, ettei vain se, miten 

äitikäpäläkääpä puheellaan raottaa verhoa mielensä maisemassa oleviin 

mahdollisiin toisiin, tietenkin minun tulkitsemana, ole kaikki. Yhtä lailla verho 

raottuu, kun hän käärii poikaset sukkaan, kuljettaa niitä pesäänsä, siivoaa pesässä 

ja järjestää ristiäisiä. Ajattelua en voi nähdä, mutta voi olettaa sen olevan 

samansuuntaista toiminnan kanssa. Toiminnassa näkyvä voi antaa viitteitä 

mielessä tapahtuvasta ja ääneen sanottu vahvistaa sitä, mitä lapsi tekee. Bruner ja 

Lucariello (2006: 75) kirjoittavatkin, ettei lapsen puhetta pidä tulkita, ellei 

samalla ota huomioon mitä lapsi tekee ja tuntee. 

Nelson (2003: 32) kirjoittaa lasten sanallisten kertomisten ja kertomusten, 

verbaalisen, olevan erilaisella tasolla kuin suorassa toiminnassa koettu. Voiko 

kuitenkin olla, että leikissä, jossa tekeminen ja puhuminen soljuvat lomittain, 

myös leikin tekemiset ovat lapselle samankaltaista ja yhtä merkityksellistä 

kerronnallista tietämistä kuin verbaalinen representaatio? Voiko asioiden 

tekeminen niin kuin joku toinen ne tekisi olla yhtä lailla omia näkökulmia 

laajentava kokemus kuin toisen puheen, äänensävyn tai sanomisen käyttäminen 
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omiin tarkoituksiin? Ja ovatko ne tietämisen kannalta hierarkkisesti erilaisia, niin 

että verbaalinen on eksplikoidumpaa tietoa? Jatkaessani Käpäläkäävät-leikin ja 

muun aineistoni pohjalta seuraavaksi veden ja lapsen suhteen pohtimista liikun 

tekemisessä ja toiminnassa olevan ei-kielellisenkin tiedon ja tietämisen suuntaan. 

Käpäläkäävät-leikin yhtenä tärkeänä juonteena on vesi. (Nämä äiti ellää 

veessä. Tällä on täällä veessä huone.) Useissa muissakin leikeistä kirjoittamissani 

kuvauksissa ja videoinneissa on vettä. Onko vesi leikin kerronnassa aihe tai 

areena, kuin näyttämö tapahtumille? Tuntuu liian yksinkertaistavalta ajatella näin. 

Eivät lapset pysy yhdessä aiheessa tai yhdellä näyttämöllä. Tai onko vesi 

kertomisen juoni? Leikin kerronnasta voi löytää juonia ja kaavoja (ks. Lindgvist 

1998: 72–73). Mutta jos välttää juoneen mukaan tempautumista ja helppoja 

selityksiä ja viipyilee kuvissa, tekee mieli kysyä, miksi juuri vesi. Onko vedessä 

jotakin erityistä? Millainen vesi on? 

Ensimmäinen sukellus, jossa vesi havaitaan ja siitä kerrotaan 

– Nämä ossaa hypellä tästä vetteen! 

Vesi on elementti. Heinämaa (2000: 93) kirjoittaa Merleau-Pontya mukaillen, että 

elementit ovat ”maailman säteitä, asioita jotka ovat ulottuvuuksia”. Tämä 

syvyysulottuvuus erottaa elementit esineistä (emt. 93). Näin ajatellen vedessä on 

jo lähtökohtaisesti lapsellekin jotakin erilaista kuin vaikkapa lapselle hankitussa 

lelussa tai ulkoa löytyneessä puun kappaleessa. Elementtejä, vettäkään, emme voi 

käännellä eri puolilta niin kuin esineitä voimme (emt. 93). Mutta vaikka 

elementeillä, vedelläkään, ei oikeastaan ole puolia joita voisimme tutkia, niillä on, 

esineistä siis poiketen, syvyysulottuvuus. Merta ei voi käännellä mutta sillä on 

syvyys, johon voi mennä, upota ja hukkua. Ja juuri syvyysulottuvuus on se, jossa 

ensisijaiset havaitsemisemme tapahtuvat. 67  Elementtien havaitseminen on 

toisenlaista kuin esineiden, perustavampaa ja ensisijaisempaa. Me olemme ja 

elämme niissä, emme käsittele niitä, vaan nautimme niistä. (Heinämaa 2000: 93). 

Nämä ossaa hypellä tästä vetteen! -huudahdus Käpäläkäävät-leikissä kertoo, 

että lapsi on maailmassaan havainnut veden olemassaolon. Eikä vain havainnut, 

vaan myös kietonut sen kerrontaansa. Havaitseminen on Merleau-Pontyn (2002) 

                                                        
67 Vesi on lapsesta kiinnostava, mutta niin ovat kasvotkin. Vastasyntynyt kiinnittää katseensa toisen 
ihmisen kasvoihin heti. Kasvoilla ja merellä on samuutta; molemmilla on syvyys eikä kääntöpuolta 
(Heinämaan 2000: 93).  
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mukaan kaiken lähtökohta. Se ei ole tahdonvaraista eikä ensisijaisesti tiedollista. 

Havainto tai ehkä paremminkin havaitseminen68 on perusta josta kaikki muut 

toiminnot kohoavat esiin. Maailma ei ole havaitsemisemme kohde vaan 

pikemminkin maailma on se mitä havaitsemme (Merleau-Ponty 2000: 177–178). 

Vesi on maailmassa olevaa, vesi on maailmaa. Vesi ei ole lapsenkaan katseen ja 

havaitsemisen kohteena, Merleau-Pontyn ajattelua seuraten, vaan kenttänä, jossa 

lapsen havaitseminen ja ajattelu tapahtuu. ”Minussa havaitaan” on Merleau-

Pontyn ajattelua lähempänä kuin ”minä havaitsen” (Merleau-Ponty 2002, Haapala 

& Lehtinen 2005: xiv). 

Vettä kyllä riittää havaitsemisen tapahtumapaikaksi päivittäin. Vettä juodaan, 

siinä kylvetään, sitä suihkutetaan ja joskus siinä uidaan. Vettä on sateena ja 

lumena, sumuna ja rapakkoina, ojissa, joissa ja järvissä. Vesi on ollut jokaisen 

lapsen ensimmäinen ympäristö jo ennen syntymää.  

Vedestä kirjoittaneiden kanssa voin jatkaa ajatusta, sillä tiedän, että vettä on 

myös lähteinä ja pohjavetenä, kasveissa, eläimissä ja ihmisissä. Suurimmaksi 

osaksi olemme itsekin vettä. Maapallomme avaruudesta katsottuna näyttääkin 

enemmän vesipallolta. Vedenalaisella luonnolla on oma ekosysteeminsä. Vesi voi 

olla raja. Olemme täysin riippuvaisia vedestä. Vesi tarjoaa lukuisia 

mahdollisuuksia, suo nautintoja, on hyödyllistä ja sillä on esteettistä arvoa ja 

lukuisia muotoja ja tehtäviä. Sama vesi voi olla turva ja uhka, sammuttaa 

tulipaloja ja temmata mukaansa koteja. (Sepänmaa 2002: 9–17, von Bonsdorff 

2002: 222–223, Glassie 2002: 80, Knuutila 2002). Tätä kirjoittaessani tsunami vei 

Japanissa kokonaisia kaupunkeja ihmisineen.69 

Omassa elämässäni veteen liittyvät jokapäiväiset asiat ovat 

itsestäänselvyytenä taustalla (vrt. von Bonsdorff 2002: 222). Käytän vettä 

päivittäin, juon vettä, lasken hanasta vettä perunoiden keitinvedeksi, kaadan 

kuuman veden pois, keitän kahvia, pesen käsiäni, käyn suihkussa, joskus uimassa, 

kuulen pyykkikoneen ottavan vettä rumpuun, sekoitan ulkosaunassa kuumasta ja 

kylmästä vedestä sopivaa pesuvettä. Kävelen lankkua pitkin rapakon yli. Näen 

märän hiekan kulkeutumisen sisälle lasten vaatteissa ja kengissä, kuivattelen 

märkiä vaatteita ovien päällä ja lattialämmityksellä. Huomaan lumisateen, 

vesisateen ja pilvet ja ne merkitsevät minulle säätä. 

                                                        
68 Von Bonsdorff (2009: 13) kirjoittaa, että havaitseminen kuvaa havaintoa paremmin Merleau-Pontyn 
tarkoittamaa havaitsemisen prosessuaalista, toiminnallista ja maailmaan sekoittunutta luonnetta.  
69 11.3.2011 
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Merleau-Pontyn (2000: 176) ajattelua lainaten, veteen liittyvät asiat ”sujuvat 

itsestään”, menevät ohi huomaamatta. Vesi ei useimmiten herätä minua 

kertomaan itsestään. Se on asettunut osaksi elämääni, sillä on paikkansa, eikä 

minun tarvitse pohtia sitä perheenjäsenten kesken tai työpaikalla. Olen 

rauhoittunut veden suhteen. Veteen liittyvät asiat ovat niin kuin niiden pitääkin 

olla (Bruner 1990: 39–40). Mutta jos jokin uhkaa veden itsestäänselvyyttä, vettä 

ei tule hanasta, kesä on liian kuiva ja kuuma, vettä tulee liikaa tai vesi aiheuttaa 

onnettomuuksia, alamme puhua vedestä (Knuutila 2002: 87, von Bonsdorff 2002: 

223–224). Brunerin (1990) ajatuksia seuraten vedettömyys tai liika vesi 

häiritsevät tuolloin veteen liittyvää kanonisuutta. 

Von Bonsdorff (2002: 222) kirjoittaakin: ”Juodessa tai uidessa huomaamme 

veden laadun välittömästi, eikä meidän tarvitse muistuttaa itseämme sen 

tarkkailemisesta.” Ajattelen von Bonsdorffin tarkoittavan meitä aikuisia, jotka 

huomaamme siis, mutta emme muistuta. Entä lapset? Huomaavatko he? Ja 

muistuttavatko? 

Mielikuvitusleikeissään lapset uivat ja sukeltelevat vedessä, kalastavat ja 

matkustavat vettä pitkin. Kulkuneuvoina ovat milloin vauvan kylpyammeet tai 

pahvilaatikot, milloin peitot, patjat, nojatuolit tai sängyt. Merirosvolaivat 

seilaavat ja vesi vilisee haita. Kun hai puraisee jalat pois, lapset keksivät 

uusia liikkumisen tapoja. Lapset matkustavat junalla uimaan ja sukeltavat 

uimahallissa altaan pohjasta kaloja. He rakentavat penkeistä laiturin, 

vaihtavat uikkarit päälle tyttöjen ja poikien uimakopeissa ja hyppivät 

laiturilta uimaan. Joskus hyppimässä on monta Peppi Pitkätossua ja 

leiskautukset veteen sen mukaisia. Yksi Peppi juoksee hakemaan 

uikkareita, ”ettei pylly kastu”. Lautankuljettaja seilaa peitosta tehdyllä 

lautalla virran mukana ja kiirehtii auttamaan veden varaan joutunutta 

ystäväänsä. Ulkona jäätyneen ojan kannella kulkiessaan lapset äkkiä 

huomaavat ojan muuttuvan joeksi ja täyttyvän vedellä. (Elämää maan päällä 

ja veden pohjassa, Junalla uimaan, Pyörätuoliajelua, Merirosvolaiva, 

Moottoriveneet, Joki ja kukkia, Pepit uimassa, Lautankuljettaja, 

videoaineistoa, valokuva-aineistoa) 

Leikeissä veteen hypitään, mutta sitä myös kierretään. Lattia on vettä eikä 

siihen saa koskea. Matolta hypätään toiselle, sitten nojatuolille, puulaatikolle 

ja sieltä penkille, mutta vettä pitää varoa. Pihalta löytyvät styrox-levyt, 

vanerit, lankut ja jokunen pulkka yhdistettynä jäljellä oleviin 
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lumenlampareisiin näyttävät maapallon eri maanosilta tai mantereilta 

saarineen. Lumen alta paljastunut maa ympäröi niitä, nyt valtamerinä ja 

vesinä, joihin ei saa pudota. (Lattiaan ei saa koskettaa, valokuvia pihalta) 

Lapset pohtivat yhdessä, tuleeko vesi joesta vai hanasta ja miten se sinne on 

joutunut. Iltasadussa lapsi kertoo kahdesta kaveruksesta, jotka sukeltelevat 

lumessa ja tekevät sinne sokkelon. Sitä pitkin kaverukset saapuvat kuumalle 

aavikolle ja juoksevat lähteelle. Lapsi pitää nyrkkiä vesihanan alla ja kertoo, 

miltä maapallosta tuntuu kaatosateella. Lapsen katse seuraa auton 

sivuikkunassa vaeltavien vesipisaroiden kilpajuoksua, sulautumista toisiinsa 

ja uusien kuvioiden muodostumista. Kalastaja nappailee ilmasta kiinni 

kaloja, pölyhiukkasia. (Joki ja kukkia, Kake ja Keke, Maapallo, päiväkirja, 

Kalastaja) 

Yhtäkkiä vesi on koti, jossa voi asua. Nurin käännetyllä pöydällä lapsi 

laskeutuu meren pohjaan. Veden kautta lapset siirtyvät toiseen maailmaan. 

He vierailevat veden maailmassa, jäävät sinne ja vierailevatkin vedestä käsin 

maan päällä. Vedenalaisesta maailmasta löytyy haaksirikkoutunut laiva. 

Lapset sukeltavat veden pohjasta helmiä. Veden valtakunnassa on valtaisa 

ilmatiivis kupla, jossa voi hengittää ja jonka sisälle lapset menevät. Vedessä 

voi muuttua joksikin toiseksi. Sillan alitse sukeltamalla lapset muuttuvat 

veden asukkaiksi ja meren pohjan tutkijoiksi, ihmisiksi he palaavat 

sukeltamalla takaisin sillan toiselle puolelle. (Linnaleikki, Elämää maan 

päällä ja veden pohjassa, Käpäläkäävät, Sukelluskello, videoaineistoa) 

Lapset askaroivat vedellä ja veden eri olomuodoilla, tekevät kokeita ja 

tutkimuksia. Läpinäkyvä muovipussi täyttyy vedellä, ja kun nurkasta 

puraisee, vesi lirisee kuin pissa. Kun kaksi nurkkaa on poissa, on pussi otus, 

jolla on suihkuavat korvat. Korvista virtaavalla vedellä voi täyttää kuppeja ja 

kupeista juoda vettä. Kun pussiin tekee venymiä sormilla, vesi muovaa 

pussiin silmät, kuonon, muumin. Pienessä kylpyammeessa lapset tutkivat 

vedenalaista äänimaisemaa. Sukelluksissa he kokeilevat, miltä sormien 

napsuttelu veden alla tuntuu ja kuulostaa. He peittävät lumella toisiaan niin 

että vain pää jää näkyviin. Ulkona rapakossa lapset rakentavat itselleen 

styrox-lauttaa. Rapakon läpi edestakaisin juostessa vesi roiskuu korkealle. 

Rapakkoon asetellut alumiinitikkaat näyttävät sillalta tai pitkospuilta. Yksi 

lapsista vetää rapakossa suurta ahkiota, jäänmurtajaa. Ja kun pyörällä vetää 

sutia, rapakon vesi lähtee virtaamaan pitkin pehmeään maahan syntynyttä 
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uraa. Virta laajenee ja sen voima kasvaa kun lapion kärjellä auttaa. 

Syntyneelle purolle puhkotaan seuraksi uusia uria. Puron virrassa lapset 

uittavat kuppeja, keppejä, lehtiä ja kintaita ja rakentavat puroon patoja ja 

portteja. (Pussikokeiluja, päiväkirja, Purovideo, videoaineistoa, valokuvia) 

Lasten runsas veteen liittyvä kerronta ja muu askarointi veden ja veden 

mielikuvien parissa viittaa siihen, että he paitsi huomaavat veden myös 

pysähtyvät sitä kaikin tavoin tarkkailemaan, muistuttavat itseään siitä ja palaavat 

kerta toisensa jälkeen veden ja sen mielikuvien pariin. Miksi lapset näin tekevät? 

Syntymästään saakka lapsi tekee havaintoja siitä, mikä on asioiden oikea 

järjestys. Samoin hän tekee havaintoja siitä, mikä poikkeaa noista järjestyksistä. 

(Bruner & Lucariello 2006: 81, 1990: 77–78, 2006: 232). Esimerkiksi aikuisen 

puheessa tavallinen saa vain vähän lasten huomiota ja epätavallinen paljon. 

(Bruner & Lucariello 2006: 81). Erilaisin rutiinein itsekin osallistun järjestysten 

tuottamiseen. Bruner (1990: 78) kirjoittaa, etteivät lapset vain tee huomioita 

tavallisuudesta poikkeavasta ja yritä sovittaa sitä totuttuun, vaan he piristyvät ja 

innostuvat, elehtivät ja hiukan vanhempana puhuvat siitä, mikä ei asetu 

järjestykseen. Epätavallinen, häiriö totutussa, on kertomisen liikkeelle paneva 

voima (Bruner & Lucariello 2006: 76, Bruner 2006a: 147). 

Voin kuvitella, miten paljon häiritsevää vedessä on maailmaan tutustumassa 

olevalle. Veden monimuotoisuus voi olla häkellyttävä. Vesi ei pysy paikoillaan ja 

sen muoto vaihtelee. Vai onko sillä edes muotoa? Tai kokoa? Vesi on taipuisa, 

muotoutuva, muovailtava, karkaava, pakeneva, kiinni otettavissa, saavuttamaton, 

juotavissa, ympärille kietoutuva, kannatteleva, kannattelematon, pisaran kokoinen 

ja äärettömän suuri. Vesi on huomaamaton ja näkyvä. Vesi on ystävällinen, 

kutsuva, houkutteleva, kiehtova, pelottava, jännittävä ja kartettava. Sama vesi. 

Vettä voi roiskuttaa, vedessä voi peseytyä ja uida. Vedessä ollessaan voi tuntea 

itsensä kevyemmäksi ja painottomammaksi. Kylvyssä hyvin pienikin vauva voi 

rentoutua ja avata vielä nyrkissä olevan kätensä. Vesi vastustaa liikettä. Veden alla 

äänimaisema muuttuu. Monin tavoin vesi puhkoo tuttua ja totuttua ja rikkoo 

yksinkertaisia käsityksiä. 

Yksi selitys veden runsaaseen läsnäoloon lasten kerronnassa voisi olla se, että 

lapset näin sovittavat ihmettelyn aihetta omaan elämään ymmärrettäväksi, 

tutkivat, kokeilevat ja kääntävät vedestä esiin erilaisia puolia ja ottavat siihen 

kantaa. Lapsi ei ole vielä rauhoittunut veden suhteen samalla tavalla kuin minä. 

Lapset kertovat vedestä niin kauan, kunnes se asettuu heidänkin elämässä 
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enemmän taustalle ja ympäristön tarjoamat veden kokemukset toistaiseksi 

seestyvät heissä.  

Vesi on kuitenkin vaikea kertomalla selittää järjestykseen. Se ei asetu 

selityksiin. Näyttää siltä, että vedestä kertominen ei laannuta ja kuihduta vettä 

vaan pikemminkin synnyttää lisää vedestä kertomista. 

Kertovatko lapset Käpäläkäävät-leikissä siis vedestä? Vai onko vielä jotakin 

muuta? 

Toinen, syvempi sukellus, jossa mielikuvitus ja tunteet liittyvät 

havaitsemiseen 

– Tällä käpäläkäävällä on täällä semmonen johon voi vaikka simpukoita sitte ku 

sukeltaa, semmonen pussi. 

Leikin kerronnassa, niin kuin muussakin kerronnassaan lapset usein kuvittelevat, 

niin kuin tapaamme sanoa. Mistä he keksivät olevansa käpäläkääpiä? Mistä 

tulevat simpukat tähän pussiin? Pussia ei voi nähdä, ei simpukoitakaan, ei 

myöskään vettä, johon käpäläkääpä sukeltaa. Silti ne ovat hyvin todentuntuisesti 

olemassa pirtissämme. Veden runsas läsnäolo juuri mielikuvitusleikeissä saa 

minut miettimään veden ja kuvittelun yhteyttä. 

Kuvittelua on vaikea irrottaa jostakin sellaisesta, jota kutsuisimme 

havainnoksi todellisuudesta. Haapala ja Lehtinen (2005) kirjoittavat, että ne 

molemmat ovat tapoja suuntautua reaalimaailmaan. Ilman kuvittelua 

havaintomme meitä ympäröivästä maailmasta jäävät merkityksettömiksi. 

Kuviteltu yhdistyy havaittuun välittömästi, elävöittää sen ja antaa havaitulle 

merkityksen. (Haapala & Lehtinen 2005: xlii, myös Seppä 2005: 160–162). 

Sartren kuvitteluteoriaa seuraten Seppä (2005: 160) kirjoittaa, ettemme havaitse 

kiinteää kohdetta kaikille samanlaisena, vaan ikään kuin paljastamme ja luomme 

kohteen havaitsemisen ja kuvittelun yhteistyönä. Bachelardillekaan (2003) 

todellisuus ei ole jotakin sellaista olemassa jo olevaa, jonka sitten voisimme 

havaita, vaan se syntyy, ilmenee meille juuri kuvittelun avulla. ”Kuvallisuus ei ole 

jotakin mitä todellisuus herättäisi meissä tai meidän mielissämme; se on 

perustavampaa. Kuvallisuus on läsnä jo kun todellisuus todellistuu meille. Tässä 

tarkastelutavassa ei ole erikseen ulkoista (todellisuutta) ja sisäistä (mieltä, tajuntaa 

tms.), vaan tapahtuma, eräänlainen leimaus, jossa kuva luo todellisuutta.” 

(Bachelard 2003: 13). Ei siis ole olemassa tosiasia-aineistoa, josta kuvittelu 
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muovaa jotakin, kuvittelu ei ole muistojen ja havaintojen yhdistelemistä, vaan 

kuvittelu edeltää havaintoa (Bachelard 2003: 14). 

Tämän ymmärrän. Näen, miten poikani istuu keittiön lattialla vauvan 

kylpyammeessa, kädessään oikea virveli, liikehtii, heittää siiman päässä olevan 

painon kauas, kelaa. Kasvojen ilmeet vaihtelevat kun hän vuoroin pidättää 

hengitystään, vuoroin hengittää, koko vartalo taipuu ja ruumis ponnistelee. Ilman 

lapsen mielikuvitusta ja ilman minun mielikuvitustani hänen tekemisensä jäisivät 

oudoksi, tyhjäksi ja merkityksettömäksi sekä hänelle että minulle. Lapsi ei ole 

aktiivisesti alkanut kuvitella istuessaan kylpyammeeseen virveli kädessään, enkä 

minä voi estää kuvittelua jo olemasta valmiina minussa kun hänet huomaan. 

Kuvittelu ”tapahtuu meissä, jolloin asiat löytävät yllättäviäkin muotoja” (von 

Bonsdorff 2002: 224). Mitä siis, näitä ajatuksia seuraten, tapahtuu, kun lapsi 

hyppää penkiltä lattialle, sukeltaa? 

Pohjasta löytyy vielä lisää aarteita. Patalappu, leipurin myssy, väritetty 

paperinpala, pakastearkusta irronnut osa, leikkipuhelin... Käpäläkääpien 

jäpätys vain kuuluu kun ne sukeltelevat edestakaisin. – Jäppi, jäppi, jäppi... 

– Nämä ossaa haistaa kultaa. Jos lähtee aarretta metsästään, nämä 

kannattaa ottaa mukkaan. Tämä haisto kultaa. Jäppi, jäppi... (tyttö 6 v) 

Lapsi ei huomaa patalappua, leipurin myssyä, väritettyä paperinpalaa ja muita 

asioita lattialla eikä keksi niille sitten leikkiinsä sopivaa käyttötarkoitusta. Kyse 

on perustavammasta asiasta. Keittiön lattiaa siivotessani kuvittelu tapahtuu 

minussa ja paljastan havaitsemisen ja kuvittelun yhteistyönä maassa 

pakastearkusta irronneen osan ja leipurin myssyn. Lapsikin on jo kuvittelussaan, 

kun huomaa väritetyn paperinpalan. Siksi hän käpäläkääpänä aarteita 

sukeltaessaan löytää aarteita. Äitinä, äitikäpäläkääpänä ja kalastajana samaa 

maailmaa havaitessamme ja kuvitellessamme paljastamme siitä eri asioita. 

Mutta kuvittelukaan ei nouse tyhjiöstä eikä ole rajatonta. Seppä (2005) 

selittää Sartren kuvitteluteoriaa ja kirjoittaa, miten tietoisuutemme muodostaa 

monitasoisia yhteyksiä havaitsemamme ja oman eksistenssimme välille, tässä 

hetkessä, pyrkien luomaan jatkuvuutta aikaisempiin ja tuleviin tietoisuuden 

tiloihin. Emme havaitse jotakin kohdetta kaikille samanlaisena vaan omaan 

elettyyn ja koettuun tietoon perustuen luomme ja paljastamme sitä havaitsemisen 

ja kuvittelun yhteistyönä. (Seppä 2005: 160–162). Kuvittelu ei siis ole vain 

kuvittelua, vaan koettuun ja elettyyn tietoon perustuva uutta luova tapahtuma ja 
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teko. Minun ja lapsen aikaisemmin eletyt yhdistyvät havaitsemassani niin, että 

osaan kuvitella vauvan kylpyammeessa istuvan pojan kuvittelevan virvelin 

toiseen päähän suuren kalan, jonka painosta hänen ruumiinsa taipuu kaarelle ja 

kädet puristuvat tiukasti pitämään kiinni virvelistä hänen houkutellessaan hitaasti 

kalaa lähemmäksi. Elettyä tietoa kantavat mukanaan myös käpäläkäävät, jotka 

ossaa haistaa kultaa ja jotka kannattaa ottaa mukkaan, jos lähtee aarretta 

metsästään. 

Mukana ollut tyttö kertoi kirjoituksesta esimerkkejä lukiessaan, siis kuusi 

vuotta leikin jälkeen, että leikissä kultaa kaivaessaan hän oli ajatellut Harry 

Potterissa olleita ”haiskuja”, otuksia, jotka kaivoivat maasta 

menninkäiskultaa. 

Lapsen muisto avasi mielenkiintoisen näkymän siihen, etteivät nämä tulleet 

lapsen mieleen tyhjästä, vaan perustuivat lapsen elämään ja kokemaan tietoon 

Rowlingin (2001) Liekehtivän pikarin haiskuista. Tästä hetkestä käsin lapsen 

eksistenssin ja aikaisemmin eletyn välille syntyi yhteyksiä, jossa juuri kuvittelu 

synnytti ja loi jälleen uutta; lapsen kultaa sukeltelevaksi käpäläkääväksi ja 

patalapun, leipurin myssyn sekä väritetyn paperinpalan kullaksi. 

Näköala on kerroksellinen ja kulttuurinen. Tyttö kuvitteli olevansa 

käpäläkääpä. Käpäläkääpänä hän käytti kerrontansa aineksina Rowlingin 

kuvittelemia haiskuja. Niiden tausta puolestaan oli Rowlingin eletyssä ja koetussa 

tiedossa. Emmekä taida löytää haiskujen alkuperää, vaikka pystyisimme ketjua 

jatkamaan. Kertominen ja kertomalla tietäminen on kulttuurista (Bruner 2006c, 

1996). Lapsen kerronnassa kuuntelen siis paitsi maailmaa juuri tämän lapsen 

henkilökohtaisesti elämänä ja kokemana, myös muiden elämää ja kokemaa tietoa 

maailmasta lapsen valikoimana ja omakseen tekemänä. Näkyvissä on myös se, 

miten lapsi sen tekee. Bruner ja Lucariello (2006) viittaavat Elliotin sutkaukseen, 

miten heikot runoilijat lainaavat toisilta, mutta hyvät varastavat. Emilykään ei 

omissa monologeissaan oikeastaan lainaa kielen muotoja vanhempiensa puheesta, 

vaan varastaa ne ja tekee niistä omiaan käyttämällä niitä omilla tavoillaan omiin 

tarkoituksiinsa. (Bruner & Lucariello 2006: 97). Vastaavasti lapsi ei leikissä 

lainaa Rowlingilta haiskuja vaan vie ne häneltä ja muuttaa ne omikseen, laittaa ne 

sukeltelemaan omia aarteitaan. 

Lapsi ei, kuvittelun teorioita (Seppä 2005, Bachelard 2003) seuraten havaitse 

vettäkään juuri tietynlaisena, kaikille ihmisille samanlaisena vetenä. 

Havaitsemisensa ja kuvittelemisensa yhteistyönä hän paljastaa vedestä itselleen 



157 

jotakin, joka ei synny suoraan vedestä aineena, vaan liittyy aiemmin koettuun ja 

edelleen kuviteltuun, lapsen elettyyn tietoon. Tämä tieto vedestä on mukana 

Käpäläkäävät-leikissäkin, jokaisella lapsella olevana henkilökohtaisesti elettynä, 

koettuna ja kuviteltuna tietona, joka siis sisältää myös kulttuurisia aineksia lapsen 

omakseen ottamina. Syntyy monitasoisia yhteyksiä veden, lapsen oman 

eksistenssin ja kulttuurin välille. 

En voi tietää asioiden mieleen tulemisen yhteyksiä, enkä sellaista tavoittele. 

Mutta samalla tavalla kuin veden läheisyys, veden mielikuva tai sen tunnelma 

voivat vaikuttaa tietämättäni siihen, mitä ajattelen ja teen (vrt. von Bonsdorff 

2002: 223, Anttila 2002: 143), voivat ne vaikuttaa lastenkin havaitsemiseen ja 

kuvitteluun, mieleen tulevaan ja kertomaan. Vedestä von Bonsdorff (2002: 223) 

kirjoittaa Bachelardia mukaillen, miten ”vesi ehkä puhuttelee mielikuvitustamme 

muita elementtejä täyteläisemmin.” Vesi on hedelmällinen syli mielikuvitukselle. 

Vesi on hedelmällinen syli paitsi mielikuvitukselle, myös tuntemuksille ja 

tunteille. Veteen liittyy paljon fyysisiä tuntemuksia niitä tarkkailevalle. Kylmän 

veden virtaamisen sisällään voi tuntea, kunnes vesi lämpenee ja tulee osaksi itseä. 

Veteen voi mennä. Vesi tulee iholle ja ympäröi, häivyttää ihon ja veden rajan. Kun 

työntää käden veteen tai menee uimaan, voi tuntea oman kätensä tai koko itsensä 

rajat. Vesi puristuu ympärille ja painaa, tiiviisti, ei jätä edes ilmarakoa. Vesi 

tuntuu näin ulkopuolella ja sisäpuolella. 

Lapsi on ruumiinsa välityksellä suhteessa maailmaan, sulautuu siihen ja on 

osa maailmaa. Kaikista muista elementeistä poikkeavalla tavalla, terävämmin, 

vesi mahdollistaa niin lapselle kuin aikuisellekin fyysisen tuntemuksen ja tunteen, 

kokemuksen ympäristöön sulautumisesta. Berleant (2002: 234) kirjoittaa uimisen 

kokemuksesta: ”Missään toisessa ympäristökokemuksessa ei fyysinen 

kohtaaminen ole välittömämpää.” Meille niin ensisijainen näköaisti ei juuri 

merkitse, olemme lähes täydellisesti tuntoaistin varassa. ”Elämme vedessä 

aktiivisina kehoina, tunnemme konkreettisesti ja kinesteettisesti sen painon, 

voiman, tiheyden, lämpötilan. Maailmassa olemisen perusilmiöt ovat siinä 

fyysisesti läsnä ja ehdottomia.” (Berleant 2002: 234). Vesi on poikkeuksellinen, 

sen avulla voimme kokea ympäristöön uppoutumisen. Olemme aina osa 

ympäristöämme, mutta ilma väliaineena ei tuo kokemusta esille niin terävänä ja 

fyysisenä kuin vesi (emt. 234). Vedelle läheisiä ovat myös hiekka ja lumi, joihin 

molempiin lapset mielellään itseään ja toisiaan, osittain tai kokonaan peittelevät 

(Kake ja Keke, Lumileikki, valokuvia hiekkaleikeistä). Niissä pään pitää olla 

pinnalla eikä liikkuminen ole mahdollista. 
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Veden kanssa kokemamme fyysiset tuntemukset oikeastaan lähenevät tunteita 

eikä rajaa niiden välillä aina ole. Vesi tuntuu. Rankkasateen yllättäessä kesällä 

lapseni toimivat täsmälleen samoin kuin itsekin toimin lapsena; he vaihtavat 

uikkarit päälle ja säntäävät pihalle juoksemaan. Minun on vaikea erottaa omasta 

muistostani tuntumista ja tunnetta; veden voimakas kosketus iholla sulautuu 

voimakkaaseen ilon ja jännityksen tunteeseen. Veden monimuotoisuus on omiaan 

herättämään tuntuja ja tunteita. Sukeltaminen voi pelottaa ja kuitenkin houkutella, 

uskaltautuminen veden varaan voi vahvistaa ja tuottaa suurta iloa. Arvaamaton 

vesi voi myös jättää pysyvän kauhun tunteen. Läheisensä vedelle menettäneen 

suhde veteen on erityinen läpi elämän. Veden päällä veneessä oleminen vaatii 

luottamusta. Veneestä katsottuna vesi on syvässä kohdassa mustaa eikä sen 

loppumista voi aistia. Virvelin uistin katoaa näkyvistä veden sisään ja palaa 

omistajalleen kevyenä, vain hiukan vettä vastustaen. Mutta jos on kerran kokenut 

sen ankaran vastustuksen ja painon tunteen, jännittävän odotuksen, on koko 

ruumiillaan valmiina siihen hetkeen, kun kala tarttuu uistimeen. Kalan painon 

tuntu lihaksissa sekoittuu kalastamiseen liittyviin tunteisiin niin, ettei niitä voi 

erottaa. 

Vedellä ja tunteilla on paljon yhtäläisyyksiä. Niiden kuvauksissakin on 

yhtäläisyyksiä. Molempien yhteydessä puhutaan kuohumisesta, myrskyämisestä, 

tyynestä ja seesteisestä. (Von Bonsdorff 2002: 223–224). Oikeastaan meillä ei ole 

tunteita, vaan olemme aina jossakin tunteessa, tunteen tilassa ja siitä käsin 

toimimme maailmassa (emt. 22470, Karjalainen 2008). Myös vesi on tila. Voimme 

olla altaassa, järvessä, lumipyryssä, sumussa. Molemmilla – tunteilla ja vedellä – 

on siis syvyysulottuvuus. Molemmissa tiloissa voimme liikkua. Molemmat tilat 

itsessään ovat myös ainaisessa liikkeessä. Peilityynen järven pinnan alla on aina 

liike ja elämä ja viimeistään kosketus saa aikaan liikkeen vedessä. Tunnekin voi 

olla lepoa ja seesteisyyttä mutta sen alla elossa ja liikkeessä. Monissa kielissä 

tunteisiin liitetäänkin ilmaus liikuttua. Vesi ja tunne tarjoavat tilan liikkumiselle ja 

liikuttumiselle. Fenomenologit kuvaavat tunnetiloja yhtenä ihmisen maailmassa 

olemisen tapana, perusulottuvuutena, ensimmäisenä kokemuksena, johon emme 

juuri kiinnitä huomiota. (Von Bonsdorff 2002: 223–224, Perttula 2005: 124). Niin 

kuin emme veteenkään. 

                                                        
70 Suomeksi sanomme, että olemme surullisia tai rakastuneita, mutta esimerkiksi englanniksi olemme 
surussa (in grief) tai rakkaudessa (in love) ja tuohon tilaan ”kaadutaan” (fall in love) (von Bonsdorff 
2002: 223–224). 



159 

Merleau-Pontyn (2002) mukaan tunne on ruumiin suhdetta maailmaan, 

kokemuksen tietoista tulkintaa edeltävää luonnostelua, ”intentionaalista kudosta” 

(Merleau-Ponty 2002: 61, Haapala & Lehtinen 2005: xiv). Silti tunteet eivät ole 

jotakin ennen tietoa, vaan eräs tiedon laji (von Bonsdorff 2002: 223–224, Perttula 

2005: 124–126). Tunne on siis lapsessa olevaa tietoa ja tietämistä, maailmassa 

olemisen ja tietämisen tapaa. Lapsi on aina jossakin tunteessa ja tunne muodostaa 

lapselle tietämisen pohjan leikissäkin. Tunteessa, tunteissa ja myös fyysisessä 

tuntumisessa tapahtuu kaikki muu. 

Hanna (1 v 4 kk) leikkii tyhjässä ammeessa pussilla jossa on ilmaa. 

Hannallekin tehdään vesipussi [5- ja 3-vuotiaat veljet tekevät]. Hanna 

pyörittelee sitä ammeessa, painelee ja nostaa sitten suulleen. Hanna puraisee 

pussia ja siihen tulee reikä. Reiästä alkaa suihkuta vettä! Hanna pitää pussia 

vähän kauempana ja juo suihkuavaa vettä. Kaikkia naurattaa ja Hannallakin 

tuntuu olevan oikein hauskaa. Pussiin on tullut useampi reikä puraisuista ja 

niistä vesi suihkuaa eri tavoilla, joistakin isolla kaarella, joistakin 

pienemmästi, eri suuntiin. Hanna juo suihkusta ja maiskuttaa välillä ja 

katsoo äitiin päin. Kohta Hannan ilme kuitenkin muuttuu kun vaatteet alkavat 

tuntua märiltä. Juominen unohtuu ja Hanna alkaa vetää vaatteita pois. 

(Pussikokeiluja) 

Veljet ovat veden tarjoamissa tuntumisten ja tunteiden tilassa, joka tila heijastuu 

heistä myös Hannalle ja minulle. Olin kirjoittanut Pussikokeiluissa aikaisemmin, 

miten Hanna pyrkii pesuhuoneeseen, jossa pojat ovat jo jonkin aikaa tehneet 

kokeitaan. Tavallisuudesta poikkeava äänimaisemako kiinnitti Hannan huomion? 

(vrt. Bruner 1990: 78). Ajattelisin, että myös tunne ja tunnelma tilana voivat 

kutsua, niin minua kuin Hannaakin. Veljet ikään kuin tarjoavat veden tuntua ja 

tunnelmaa Hannallekin tekemällä hänelle samanlaisen vesipussin kuin heillä 

itsellään on, näyttämällä hänelle, miten vesi tuntuu pussin läpi, miten sitä voi 

painella, miten veden saa lirisemään, miten pussin päällä voi istua jne. Hanna ei 

lainaa vaan ottaa tunnut ja tunteet omaan käyttöönsä, niin kuin aikaisemmin 

isosisko Rowlingin (2001) haiskut ja Emily (Bruner & Lucariello 2006) äidin ja 

isän puheen. 

Vesi on hyvin erityinen tietämisen ympäristö juuri sen herättämien lukuisten 

tuntumisten ja tunteiden takia. Mutta ei vain tunteiden herättäjänä ja aiheuttajana 

vaan myös tunteista muistuttajana. Ihmetys, ihastus, pelko, jännitys, uteliaisuus, 

kauhu on koettu ennenkin, muissa tilanteissa. Hanna ja veljet ovat 
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aikaisemminkin olleet iloisia, innoissaan, jännittyneitä, hämmästyneitä ja niin 

kuin kenties Hanna, veden kastellessa vaatteet märiksi, hämmentyneitä, 

epämukavassa olotilassa. Vedellä, vedessä ja vettä leikkiessä ja siitä kertoessa 

tunteet kertautuvat ja kenties aikaisemmin ilman muotoa olleet tunteet tulevat 

itselle tutummiksi. 

Käpäläkäävät-leikissä ei ole konkreettista vettä mutta on veden mielikuva. 

Leikeissä juuri veden mielikuva voi johdattaa lapsia. Von Bonsdorff (2002: 223) 

kirjoittaa, miten ”veden mielikuvat johdattelevat intiimiin, kontemplatiiviseen 

kokemukseen, jossa tiedostamme myös omia tunnetilojamme. Vesi kuitenkin 

liittyy muillakin tavoin tunteisiin: liike, tila, tiedostamaton ja mielikuvitus 

rakentavat analogiaa veden kokemisen ja tunne-elämän välille. Näin vesi yhdistää 

emotionaalisen, tilallisen, tiedostamattoman ja kuvittelevan kokemuksen aspektit 

toisiinsa.”  

Ei ole sattumaa, että vesi on lasten kerronnassa niin vahvasti läsnä. Vesi on 

omiaan herättämään kuvitteellisia mielikuvia paitsi vedestä, myös tarjoamaan 

kuvittelulle siipiä muutenkin. Lisäksi se tarjoaa tunteita ja tuntumisia, 

vastaanottaa niitä, muistuttaa ja ehdottaa uusia. Käpäläkäävät -leikissä kerronta 

välillä irtoaa ja taas palaa kuvitteelliseen veteen. Vesi ei rajoita vaan pikemminkin 

kutsuu, herättää, innostaa ja työntää lasta eteenpäin kuvittelemaan, tuntemaan ja 

liikkumaan eletyn ja koetun tietoisuuden ja tulevan välillä. 

Eletty ja koettu, veden läpi sukeltelu ja vedentakainen maailma, tunteet, 

pohjasta haetut esineet ja niiden havaitsemista edeltävä kuvittelu kietoutuvat 

kerronnaksi jostakin lapselle juuri nyt tärkeästä. Yhdelle lapselle tärkeäksi ja tällä 

kertaa kerrotuksi tulevat pikkusiskon syntymä, hoivaaminen ja ristiäiset. 

Käpäläkäävän poikaset kääritään sukkaan ja pyyhkeeseen, syntyessään vihreät 

mutta isompana ihmisen väriset. Perheelle rakentuu koti pöydän alle, tuolille ja 

tuolin alle. Kotiin kuuluvat myös isä- ja poikakäpäläkääpä. Leikissä lapsi liikkuu 

erilaisissa tunteissa; intoa, levollisuutta, hellyyttä, uskallusta, ärtymystä. Tunteissa 

lapsi on koko ajan ja niistä käsin liikkuu ajassa (suunnittelee poikasten ristiäisiä, 

muistaa kenties oikean pikkusiskonsa ristiäiset, touhuaa nyt), ilmiöissä (syntymä, 

äitiys, löytäminen, yllättyminen, yhteys) ja paikoissa (maalla, vedessä, 

vedenalaisessa, käpäläkääpien kodissa, sisällä pirtissä ja keittiössä, 

lastenhuoneessa, pöydän alla, nojatuolin alla ja päällä, sohvalla, lattialla, 

aikaisemmin mökillä ja kotiympäristössä). Havaittu, koskettu, koettu, tunnettu ja 

kuviteltu vesi on leikin kerronnassa dialogissa lapsen elämässä olevan muun 

havaitun, kosketun, koetun, tunnetun ja kuvitellun kanssa. Tunteen tiedossa, 
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kuvittelu välineenä, lapsi liikkuu koetun ja eletyn ja tulevan maisemissa ja 

artikuloi, osin ilman sanoja. Mitä syntyy, on uutta lapsellekin. 

Kolmas ja syvin sukellus, jossa lapsen olemista ja kertomista tarkastellaan 
esteettisenä kokemuksena 

– Tämä sukeltaa pohjasta helmiä! 

 

Millaista asentoa veden huomaaminen ja enemmän kuin taustalla kokeminen 

vaatii? Von Bonsdorffin (2002: 222) mukaan ”ympäristön herkistynyt, esteettinen 

tarkastelu tai vaikkapa kalastajan, purjehtijan tai limnologin tutkiva katse” saavat 

havaitsemaan veden toisin kuin vain taustalla. Huomatakseen veden, ympäristöä 

pitää tarkastella siis herkistyneesti, esteettisesti ja tutkivasti. 

Lapsi on helppo lisätä kalastajan, purjehtijan ja limnologin joukkoon. Lapsi 

huomaa veden tulemisen hanasta ja pysähtyy rapakon kohdalla. Lapsen katse on 

tutkiva ja asento kysyvä. Miten tämä toimii, mitä kaikkea tällä voi tehdä, mihin 

kaikkeen tätä voi käyttää, mitä kaikkea tämä muistuttaa, mitä kaikkea tästä saa? 

Leikeissä ja muussa toiminnassa – esineiden, asioiden, erilaisten materiaalien, 

ilmiöiden, elementtien ja siis myös veden kanssa – tällainen kysyvä ja tutkiva 

asento tulee näkyväksi. 

Otan matot pois lattialta ja lapset innostuvat välittömästi kokeilemaan mitä 

kaikkea muuttuneessa maisemassa voi tehdä. Tyhjä lipasto keskelle huonetta 

kannettuna aloittaa pitkät kokeilut ja leikit, jossa joudutaan lopulta 

linturetkelle. Irrallinen nukenvaunujen ratas lattialla synnyttää valtavan 

määrän yhteisiä kokeiluja ja liikkeen tutkimusta. Piano ei ole vain soittamista 

varten, sen pedaaleita painelemalla syntyy kumahtelevaa ääntä ja takana on 

kolo jossa lapsi kuuntelee oman äänensä kaikua. Trampoliini ei pienille 

lapsille ole voimisteluväline vaan alusta lukuisille leikeille, kokeiluille, 

nukkumiselle ja tarinoimiselle. Pesuhuoneen lattialta löydetystä tyhjästä 

muovipussista riittää vesikokeiluja. Puroon tehdään pato ja patoon portti. 

Puron virta pannaan kuljettamaan pihalta löytyneitä kuppeja, keppejä ja 

esineitä. 

(Linturetkellä, Hyrräkokeita, Käpäläkäävät, Kukkaan ei kuuntele, Luistelua, 

Linturetkellä, Pussikokeiluja, Purovideo, päiväkirja, videoaineistoa) 
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Pienen lapsen tekemistä sävyttää avoimuus uudelle. Lapsella itsellään on 

rajattomasti aikaa ihmettelyyn ja sen tutkimiseen, mikä on tärkeää. Tällainen 

antautuminen ja tärkeälle ajan antaminen on esteettisen tarkastelun ja asioiden 

syvällisen käsittämisen, ruumiin kautta tietämisen perusta (von Bonsdorff 2002: 

221, 223–224). Asiat seuraavat toisiaan ilman suunnitelmaa ja miettimistä. 

Joonas (5 v 3 kk) hoksaa että oma pussi, jossa on reikä, on hyvä 

kastelukannu. Vesi lirisee kastelukannun nokasta ammeeseen. Kun pussi 

tyhjenee, Joonas täyttää sen uudelleen. Vesi tulee hitaasti, mutta siinä on 

jotakin kiehtovaa ja Joonas jaksaa täyttää ammetta kastelukannullaan monen 

kannullisen ajan. Sitten Joonas huomaa laittaneensa valmiiksi kylvyn. 

– Juuso saa mennä kylpyyn. Lämpimää vettä Juusolle! Ota pikkuhousut pois! 

– Ei ko mulla on laastari. 

Juuso (3 v 3 kk) istuu vettä täynnä olevan pussin päällä. Juuso ei ole ehtinyt 

syömään koko aamuna, kun on pitänyt hoitaa norsua ja nyt on sitten näitä 

pussihommia. Alkaa jo vähän marista. Ei kuitenkaan malta lähteä syömään. 

Puistelee ja puristelee pussiaan ja siitä kuuluu narskuva ääni. Joonakselle 

tulee mieleen uusi idea. 

– Muumi-ilmapallo! Mää teen Juusolle muumi-ilmapallon! 

– Ihan löttönä tämä on. 

Lasten olemiselle ja myös kerronnalle, joka muistuttaa olemisen tapaa, on 

tyypillistä nopeasti aiheesta ja asiasta toiseen siirtyminen. Joonas on jo aiemmin 

puhaltanut läpinäkyvään muovipussiin ilmaa ja pyytänyt minua laittamaan siihen 

solmun. Hän on soittanut pussilla rokkia, täyttänyt pussia vedellä ja yrittänyt 

saada sitä pysymään pystyssä. Kun pussia ei ole saanut lähteä heittelemään ulos 

kivikkoon, on hän heitellyt sitä ammeen pohjalle, jossa on vähän vettä ja antanut 

veden roiskua. Pussiin tullut pieni reikä on aloittanut lirinän ihmettelyn, josta on 

seurannut kylpy pikkuveljelle. Jostakin on tullut mieleen uusi idea, pussin 

muovaaminen muumin näköiseksi. Kaksi pienempää sisarusta on touhunnut 

samoja ja erilaisia asioita omien pussiensa ja veden kanssa. Voi näyttää, että 

lapsen toiminta niin kuin leikin kerrontakin muuttaa suuntaa sattumanvaraisesti. 

Käpäläkäävät-leikissä taikinalastan hakeminen sukeltamalla veden pohjasta 

muuttuu helmien sukeltamiseksi, keltaisen henkarin löytyminen käpäläkääpien 

kullanetsinnäksi. 
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 Lapsen kyky olla samaan aikaan aktiivinen ja passiivinen jaksaa 

hämmästyttää minua. Merleau-Pontyn ajattelussa ruumiillisuus tarkoittaa juuri 

tällaista konkreettista maailmassa olemista, johon liittyvä ”aktiivisuuden ja 

passiivisuuden rinnakkaisuus ja yhteenkietoutuminen ... jo sinällään muodostaa 

paralleelin esteettisen kokemuksen” (von Bonsdorff 2009: 4). Oleminen ei ole 

tällöin aktiivisen päämäärätietoista vaan avointa tutkimista ja tunnustelemista, 

tietämättömyyttä siitä, mitä tulee vastaan, passiivista olemista maailmaa kohti ja 

maailmalle (von Bonsdorff 2009: 5, Merleau-Ponty 2000: 180). Lapsen 

olemisessa ja lapsen kerronnassa on paljon sellaista, minkä von Bonsdorff (2009) 

liittää esteettiseen kokemukseen, kun esteettisyys ymmärretään ”aistimellisen 

tiedon muotona ja kokemuksena, joka ajattelun ja kielen lisäksi sisältää myös 

kuvittelun ja tuntemisen variaatiot” (emt 4). Kenties juuri aistien kautta 

tietoisuuteen tulviva tieto häiritsee voimakkaimmin käsikirjoitustamme 

(Hyvärinen (2010b: 144–148). Vedellä, voimakkaasti aistittavana, voisi ajatella 

olevan erityisen suuri häiritsevyysominaisuus. 

En enää ihmettele, miksi vesi on lasten kerronnassa runsaasti läsnä. Vesi 

tarjoaa monia muita asioita helpommin esteettisen kokemuksen, aistimisen kautta 

tietämisen, johon sitten ajattelu, kieli, tunteminen ja kuvittelu kietoutuvat. 

Lapsella itsellään puolestaan on suuri valmius esteettiseen kokemukseen. Veden 

ja lapsen kohtaaminen on oikeastaan väistämätöntä ja helppoa. Veden olemus ja 

lasten oleminen vaikuttavat tutuilta toisilleen. 

Olen kirjoittanut lapsista ja vedestä hiukan laajemmin kuin kerronnallisessa 

kontekstissa. Raja kertomisen ja ei-kertomisen välillä on kuitenkin, todella, 

veteen piirretty. Ajattelen nyt, että Käpäläkääpien ja muiden veteen liittyvien 

kertomisten ja lapsista ja vedestä tekemieni havaintojen kautta piirtyy näkyviin 

lasten maailmassa olemisen ja tietämisen esteettistä olemusta. Merleau-Pontyn 

(2000) ajattelussa toistuva ajatus ruumiillisesta tiedosta ja tietämisestä tulee 

näkyväksi veden ja lapsen suhteessa ja siihen liittyvässä kertomisessa. Se on 

tietoa, jolle aina ei ole sanoja ja käsitteitä. Se on tietoa asioista sellaisina kuin ne 

ovat, sellaisina kuin ne näyttäytyvät meille alkuperäisinä ja josta kaikki muu tieto, 

tieteellinenkin lopulta aina puhuu. (Merleau-Pontyn 2000: 170, 171, 177). Lasten 

ja veden kohdatessa olen lapsilla olevan, hyvin perustavanlaatuisen tiedon ja 

tietämisen tavan äärellä, jossa lapset tietävät ja kertovat läheltä kokemustaan ja 

välillä aivan kokemuksessaan. 
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Vesi on erityinen kerronnan ja tietämisen paikka 

Vedestä lukiessani ja vedestä ja lapsista kirjoittaessani oli mielenkiintoista 

huomata, ettei veden läsnäolo kertomisessa ole vain lapsiin liittyvä asia. Vesi on 

ollut suosittu aihe myös kirjallisuudessa ja taiteessa 71 . Myös eri kulttuurien 

tarusto ja mytologia kantavat mukanaan runsasta vedestä kertomista (Knuutila 

2002: 94–98). Tarut ja mytologia ovat olleet kannattelemisen arvoista tietoa ennen 

tieteellisiä selityksiä ja osin sen rinnallakin72. Merkityksellistä tietoa säilytämme 

niin yksilötasolla kuin kulttuurissakin. Esimerkiksi lasten löytämä tieto 

vedenalaisesta äänimaisemasta ei ole kannattelemisen arvoista omassa 

yhteiskunnassamme, sillä emme tarvitse tietoa. Tiedämme kyllä, mutta emme 

muistuta itseämme siitä. Kulttuurissa, jossa vedenalaisen äänimaiseman tieto on 

ollut tärkeää, se on ollut käytössä myös aikuisilla. Heiskanen (2007) kuvailee 

Vienan Karjalasta löytyneitä kalliopiirroksia ja kirjoittaa, että niistä voi tulkita 

ihmisten tienneen maitovalaiden synnyttämiseen liittyneestä 

vedenalaisesta ”valaiden laulusta”. Laulun on voinut kuulla ja tuntea kehossaan 

painumalla veden alle (emt. 151–153) kuin lapset kylpyammeessaan. 

Hyvin mielenkiintoista on huomata, miten paljon yhteistä eri kulttuurien 

vesikertomusten ja lasten leikeissään kertoman välillä on. Kulttuurisissa 

vesikertomuksissakin kuvitellaan vedenalaisia maailmoja. Veden asujat toimivat 

niissä lähes samoin kuin maan päällä asuva kansakin, tekevät heinää ja hoitavat 

veden karjaa. Tai sitten veden alla kaikki tapahtuukin päinvastoin, ylösalaisin, 

toisessa järjestyksessä 73 . Vedessä asuu monia ihmisen kaltaisia olioita, kuten 

Näkki, Ahti, veden kansa ja merenneidot. Vesi on pitänyt sisällään toisen 

maailman, ja veden läpi ja kautta on menty toisenlaiseen maailmaan. Kalevalassa 

Tuonelan joki toimii rajana tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen välillä. Vesi on 

                                                        
71 Esimerkiksi Ernst Hemingwayn Vanhus ja Meri, Virginia Woolfin Majakka ja Aallot, Maria Peuran 
Vedenaliset, Jules Vernen Sukelluslaivalla maapallon ympäri. Veteen liittyvästä taiteesta on lukuisia 
esimerkkejä vaikkapa Sepänmaan ja Heikkilä-Palon (2002) toimittamassa teoksessa Vesi vetää 
puoleensa.  
72  Kertomukset näkistä, joka vie liian lähelle rantaa uskaltautuvan lapsen, ovat olleet käytössä 
hyödyllisyytensä vuoksi vielä sittenkin kun aikuiset eivät itse ole niihin uskoneet (Krohn 1979). 
73 Vesi ei ole herättänyt tällaista ajatusta vain kertomuksissa ennen luonnontieteellistä tietämystä. 
Tästä on mainio esimerkki muutamien harrastesukeltajien tekemä video (Mettälä 2011), jossa jääkansi 
toimi vedenalaisen maailman maankamarana tai oikeastaan jäänkamarana. Vedenalaisessa maailmassa 
kaikki tapahtui ylösalaisin. Jääkannen nurjalla puolella kävellään, siinä työnnetään kottikärryjä, jäähän 
kairataan reikää ja siitä pilkitään tänne ”oikean maailman” puolelle. Kaikki tämä on pitänyt tehdä jään 
alla sukelluksissa väärinpäin, mutta katsojille kuva on käännetty ylösalaisin, jolloin näyttää siltä, että 
vedenalainen jään kansi on pohja jne. Video sai muutamassa päivässä valtavan määrän katsojia eri 
puolella maailmaa. http://www.youtube.com/watch?v=VIs00QjiJZQ (viitattu 10/1/2012)  
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Kalevalassa myös muodonmuutoksen paikka. Ainon veteen meneminen on 

tulkittavissa paitsi hukuttautumisena, myös muodonmuutoksena ihmisestä 

kalaksi, jonka Väinämöinen myöhemmin nostaa veneeseen. Monien myyttien, 

tarujen ja mytologioiden mukaan maailmankaikkeuden aarteet ovat vajonneet 

meren pohjaan. Sinne on vajonnut Kalevalan Sampo, mutta myös kokonaisia 

kaupunkeja, kuten Atlantis. (Knuutila 2002: 94–98). 

Kaikki nämä kulttuuriset vesikertomukset löytyvät aineistostani lasten veteen 

liittyvästä kerronnasta. Veden alla asuva kaveri liikkuu veden pohjassa niin kuin 

me täällä maalla, kävelee vaan. Se assuu siellä, niin kuin me täällä ja niin kuin 

Näkki, Ahti ja merenneidot, käpäläkäävät, kaveri ja kaverin porukat, Pepit tai 

merenpohjan sukeltajat. 

Se assuu siellä ihan yksin. Ei... on sillä äiti... ja isi. Mun kaverilla on ollu äiti 

ja isi ja ne on humpsahtanu... ne on semmosia ukkeleita että heti vaan on 

hukkunu ku on menny vetteen. Mun kaveri ossaa sillai tehä että kun se 

mennee vetteen niin se kelluu. Se ossaa mennä minne vaan se haluaa. Se 

kelluu vaan. Se mennee ihan pohjaan vaan ja kävelee siellä... Sillä on isot, 

isot, isot uimalasit. (Jutteluita mielikuvituskaverista, poika 4 v)74 

Vesi voi lapsillekin olla raja tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen välillä ja veden 

pohjasta voi löytyä uudenlainen maailman, Atlantikseen verrattavan. 

Mari on sillä aikaa löytänyt uimalasit. Niiden avulla voi sukeltaa veden alle. 

Sieltä löytyy aivan uusi ihmeellinen maailma. 

– Nyt mää oon uudessa maassa! 

Uudesta maasta pääsee takaisin maan päälle. Nurin käännetty pieni pöytä on 

pieni alus jolla voi matkata molempiin suuntiin. 

– Mää kävin maan päällä! Mää meen taaskin! 

(Elämää maan päällä ja veden pohjassa) 

Käpäläkääpien ympäristönä oli vesi. Käpäläkäävissä veden voi ajatella olleen 

muodonmuutoksen paikka, niin kuin vesi Kalevalassa Ainolle. Eräässä 

                                                        
74 Luonnolliseen ja ei-luonnolliseen kertomiseen (Hyvärinen 2010b) liittyen aineistoni tarjoaisi paljon 
aineksia. Tässä katkelmassa tapahtumat sulkevat pois toisiaan. Monissa kertomisissa on 
epäloogisuutta joka ei haittaa tarinaa. Lapset myös liikkuvat kertomisissaan epätavallisilla tavoilla 
ajassa. 



 166

videoimassani leikissä sivustavedettävän sängyn kansi on laitettu nojatuolia 

vasten ja sillan ali toiselle puolelle sukeltaessaan lapset muuttuvat merenpohjan 

asukkaiksi. Seuraavassa, kirjoitetussa leikissä liikutaan myös vedenalisen ja 

maanpäällisen välillä. 

Maan päällä Jaakko ajaa betoniautoa. Hommassa tulee välillä niin hiki, että 

hän pulahtaa veteen uimaan. Välillä hänkin käväisee vedenalaisessa 

maailmassa. Mari asuu siellä linnassaan josta aina välillä käy maan päällä. 

Yksin Marin ei tarvitse onneksi asua veden pohjassa. Linnassa asuu myös 

Marin kaveri. Kaverin kanssa on kiva jutella ja tehdä retkiä maan päälle. 

– Kaveri, eikö ookki siistiä käyä maan päällä? 

(Elämää maan päällä ja veden pohjassa) 

Taruissa meren pohjaan on uponnut kokonaisia kaupunkeja, aarteita tai Kalevalan 

Sampo. Lasten meren pohjastakin löytyy haaksirikkoinen laiva, kadonnut 

kaupunki, ilmatiivis kupla tai linna jossa voi asua (videoaineistoa, Elämää maan 

päällä ja veden pohjassa). 

– Paulus, tuu ettiin kadonnutta kaupunkia! (poika 7 v) 

– ... semmoseen ilmatiiviiseen... kuplassa. Kuplassa. Sinne pittää sukeltaa. 

Tuu. Sinne pääsee hyvin tästä [kiipeää tuolin selkänojan yli]. (poika 7 v) 

Ja veden pohjasta sukelletaan milloin mitäkin, usein aarteita, joiden taruissa ja 

mytologioissakin kerrotaan sinne uponneen. 

Ensin Mari löytää pallon jonka sisällä on jotakin. Pallo helisee. Sen sisällä 

on aarre. Aarre on kultainen helmi. Seuraavaksi löytyy aarrearkku jossa on 

rahaa ja kultaa. 

Pauli sukeltaa myös ja löytää aarteen. Paulin aarre on ruokaa, 

maksalaatikkoa. 

– Onko se kultaista? (Mari) 

– Ei! (Pauli) 

(Elämää maan päällä ja veden pohjassa) 
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Maailman syntykertomuksissa, eri kulttuureissa, vesi on usein ollut ensin. Veden 

tulemista ei selitetä, se on ollut alusta alkaen; erilaisin kertomuksin selitetään 

sitten maan syntyminen veden keskelle. Raamatun luomiskertomuksen alussa 

Jumalan henki liikkuu vetten päällä. Arktisten alueiden myyteissä vesilintu 

sukeltaa meren pohjaan ja tuo sieltä nokassaan maata, josta maan kamara 

muodostetaan. Monista kulttuureista löytyy maailmanmunamyytti, maailman 

syntyminen munasta. Kalevalassa sotka munii kuusi kultaista munaa ja yhden 

rautamunan veen emosen polvelle, joka kohoaa vedestä. Munat vierivät veteen, 

rikkoutuvat ja muodostavat maan. Munista muodostuu maa, taivaankansi ja 

taivaankappaleet. (Knuutila 2002: 91–92). Omassa aineistossanikin on 6-vuotiaan 

pojan kertoma maailmanmunamyytti: 

Koko maapallo oli noidan linnaa. Kaikki ilmat ja kaikki pöydät oli noidan 

lempiruokaa. Se söi niitä kauheesti. Sitten tuli ritari jolla oli miekka. Hän 

tappoi noidan ja silloin koko linna muuttui kananmunaksi joka kuoriutui ja 

kuoresta tuli taivas. Keltuaisesta tuli aurinko ja valkuaisesta tuli maapallo. 

Tuo on totta. Silloin kauan aikaa aikaa sitten kun ei ollu edes ihmisiä oli yks 

noita. Ja ritari. (Noita ja ritari) 

Mistä tulevat noidat, ritarit ja maailmanmunamyytti lapsen kerrontaan? Mistä 

meren pohjan aarteet, käpäläkäävät, vedenalaiset kaverit ja linnat veden pohjassa? 

Olen kirjoittanut aikaisemmin, miten lapset sujuvasti sulauttavat kerrontaansa 

muiden kertomaa, varastavat tarinat ja kertomukset, sanat ja sanomisen tavat 

itselleen. Joskus lasten kanssa arkea viettäessäni ja siinä lasten kerrontaa 

tutkiessani saan lapsilta itseltään vihjeen siitä, mistä kerronnan ainekset ainakin 

osin on otettu. Maailmanmunamyytin kertoja totesi vuosia myöhemmin, että oli 

kuullut Kalevalan luomiskertomuksen radiosta. Sujuvasti siihen yhdistyivät noita 

ja ritari jostakin toisesta yhteydestä. Mutta paljon jää itselleni myös arvoitukseksi.  

Olisi kapeaa ajatella, että kertoessaan lapset kertovat omista kokemuksistaan. 

Pikemminkin kertominen on heille lähes rajatonta omien kokemusten, muiden 

kokemusten, tarinoiden, ilmiöiden, esineiden, asioiden jne. yhteen kietomista 

joksikin uudeksi tiedoksi itsestä, toisista ja maailmasta. 

Veteen liittyvien tarinoiden ja myyttien sekä lasten veteen liittyvän kerronnan 

yhteyttä tekee mieli lähestyä myös toisin, vedestä käsin. On vaikea ajatella kaiken 

lasten veteen liittyvän kerronnan pohjalta löytyvän kontakteja muiden kertomaan. 

Mistä ihmiset ovat alun perin ”keksineet” veden pohjassa elävän kansan ja veden 

peilikuvamaailman? Ei liene sattumaa, että juuri vesi on kerrottu 
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muodonmuutoksen paikaksi. Ei myöskään se, että näitä tarinoita on kannateltu ja 

kerrottu edelleen. Miksi lapset kertovat niin samankaltaisesti vedestä kuin ihmiset 

ovat aina kertoneet, eri kulttuureissa? 

Knuutila (2002) varoittaa yksinkertaisista selityksistä, kun pohdimme, miksi 

ihmiset ennen ovat kuvitelleet vedenalaisen maailman olemassaolon. Selitykseksi 

on tarjottu sitä, että ihmiset ovat uskoneen veden pinnasta tyynellä ilmalla 

heijastuvan peilikuvan kuvastavan veden alla olevan kansan puita, rakennuksia ja 

pilviä. Knuutilan mielestä ”veden kuvajainen on ymmärrettävä ensisijaisesti 

maailmankuvallisten merkitysten mimeettisenä inspiroijana”. (Knuutila 2002: 

88). 

Maalla liikkuessamme voimme luulla, että kaikki on sitä, miltä näyttää 

(Berleant 2002, Merleau-Ponty 2012: 129). Näinhän ei ole, mutta maalla 

oleminen antaa petollisen vakauden tunteen eikä ilmakaan väliaineena tuo 

yllätyksellisyyttä esille. Vedellä on ominaisuuksia, jotka paljastavat harhan 

välittömästi ja terävästi. Kaikki se, miten olemme tottuneet liikkumaan, 

kuulemaan, näkemään, havaitsemaan ja aistimaan, muuttuu vedessä erilaiseksi, 

yllätykselliseksi ja ennakoimattomaksi. (Berleant 2002: 234–237).  

Vesi sille kuuluvine ominaisuuksineen on saanut ihmiset pohtimaan ja 

kertomaan sellaista, missä keskeistä on jonkinlainen rajojen ylitys (toisella 

puolella rajaa on toisin) ja merkitysten pohdinta. Veden symbolinen käyttö viittaa 

ajatukseen veden tarjoamasta muutoksen mahdollisuudesta. Vedestä kertominen 

on mahdollistanut myös sen pohtimisen, miten aistein havaittava katoaa ja jälleen 

ilmestyy sekä kiinnittymisen johonkin aina olleeseen, pysyvään. (Knuutila 2002: 

87–101, Riekkinen 2002: 115–117, Huttunen 2002: 119–127). 

Ajattelen siis, että vesi, siksi että se on vettä ja sillä on veden ominaisuudet 

on saanut ihmiset ennen ja saa lapset tässä havaitsemaan, ajattelemaan, kokemaan 

ja tietämään toisin. Vesi tarjoaa ja ehdottaa myös lapselle rajojen yli liikkumista, 

merkitysten pohdintaa, katoamista ja löytymistä, muutosta. Vesi kutsuu 

vuoropuheluun, jota voi käydä vain veden kanssa. Vesi tarjoaa lapsille 

merkityksiä ilman luonnontieteellistä vesitietämystä. Tai juuri siitä syystä. 
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Puro 

Alussa katsoin videon näyttöruudun kokoisesta aukosta lapsen katseen rajaamaa, 

minulle sisään kannettua maailmanpalasta. Likomärät lapset touhusivat purolla. 

He olivat kaivaneet uoman pihalla olevasta valtavasta rapakosta läheiseen ojaan, 

ja puron solina ja lasten huudahdukset näyttivät minulle rapakon niin kuin ei 

koskaan ennen, kerralla. Voima, jolla sisään kannettu veden liikkuva kuva ja 

lasten purolla leikkimisen seuraaminen minuun vaikuttivat, lupasivat jotakin. Heti 

en osannut tietoani artikuloida. Taiteen kontekstissa von Bonsdorff (2002: 222–

223) toteaa vedestä, että se näyttäisi muistuttavan asioista joita se ei 

suoraan ”sano”. 

Video ja kamera ovat mielenkiintoisia välineitä. Niiden avulla olen kokenut 

toistuvasti, miten yksi yllättävä hetki saattaa valaista enemmän kuin laaja aineisto. 

Niillä saa muodostettua kehyksen jonkun tärkeän asian ympärille ja erotettua sen 

kaikesta muusta aisteihin tulvivasta tiedosta. Lapsi toimii kuin 

taiteilija: ”pysäyttää näytelmän johon osallistumme itse sitä näkemättä ja tuo 

sen ’inhimillisisimpien’ ihmisten ulottuville” (Merleau-Ponty 2012: 134). 12-

vuotias isosisko, lähellä omaa lapsuuttaan vielä, huomasi pienempien tekemisen, 

pysähtyi sitä katselemaan ja kuvaamaan. Olin itsekin nähnyt puron ulkona ja 

lapset siinä, mutta kävellyt niiden ohi. Purolla touhuaminen olisi toki jatkunut 

lasten kesken minun siitä kiinnostumatta. Kuvaamalla tekemistä isosisko 

kuitenkin merkityksellisti purolla tapahtuvat asiat ensin itselleen ja sitten minulle. 

Myöhemmin, jatkaessani videon ja kirjoittamisen parissa ne saattoivat 

merkityksellistyä muillekin lapsille, kullekin eri tavoin. 

Yksi vanhemmista lapsista teki videosta leikkeen, joka sai nimekseen 

Puroparas. Aloin käyttää sitä esityksissäni, joita tein lasten kertomisesta ja 

leikistä. Seminaariesityksissä Puroparas saattoi virrata ja esitykseni teksti 

ilmestyä ”puron päälle”. Saatoin myös käyttää Puroparas-videota, 

kokemuksellisena alkupuheenvuorona, jonka jälkeen minun oli helpompi kertoa 

tutkimuksestani. Puroparas-videon tarkoituksena saattoi myös olla ajan 

antaminen omien ajatusten virralle.  

Puron ja veden herättämät mielikuvat yhdistyvät omassa mielessäni lasten 

elämässä olevaan kerronnallisuuteen ja erityisesti leikin kerrontaan. Minun on 

helpompi lähestyä lasten kerrontaa näin kuin määritellä kerronnan käsite tarkasti. 

On asioita jotka pakenevat määrittelyä tai tukehtuvat siitä (Bachelard 2003: 13–

14). Käytän puroa ja vettä kuvina, joilla haluan kutsua lukijan edelleen 

kuvittelemaan ja omaan veteen liittyvän tietämisensä kautta miettimään mistä 
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puhumme kun puhumme lasten kertomisesta ja kerronnasta. Kuva ei ole valmis, 

lopullinen ja aina samanlainen, vaan liikkuva ja elävä. 

Kerronnan virrassa 

Puro oli pihalla jo ennen kuin sen huomasin. Näytti että puro lähtee rapakosta. 

Mutta oikeasti, mistä vesi rapakkoon oli tullut? Joki ja kukkia -leikissä lapset 

kävelivät ojaa peittävän jääkannen päällä, oja oli joki, joka alkoi täyttyä vedellä. 

Lapset miettivät, mistä vesi mahtoi tulla. Yksi ehdotti veden tulleen putkesta, 

toinen että putkeen vesi tuli joesta. Kolmannen mielestä vesi tuli suihkusta ja 

neljäs arveli että hanasta. Joku ehdotti veden tulleen lavuaarista. Mutta miten se 

niihin on joutunut? Veden alkuperän kyseleminen johtaa aina vain eteenpäin. 

Koska vesi vielä ilmentyy monissa muodoissa, on mahdoton sanoa, missä sen 

alku on. Pihallamme virtaava puro on saanut monia muotoja muututtuaan lumesta 

rapakoksi, rapakosta virtaaviksi puroiksi ja suuremmaksi ojaksi. Se katoaa pellon 

läpi metsikköön ja painuu kesän tullessa pohjavesiksi maan uumeniin, haihtuu 

taivaan pilviksi ja tulee taas jossakin näkyviin. Purolla on muotoja, joita en voi 

nähdä, mutta se saa myös silmin nähtäviä ja korvin kuultavia muotoja. Joskus 

voin sitä koskettaa, joskus tuntea kosketuksen ilman kosteudessa tai sateessa. Nyt, 

tänä keväänä tajusin puron ja jäin sitä tutkimaan ja ihmettelemään. 

Käpäläkäävät olivat olleet jo ennen kuin minä ne huomasin. Missä niiden 

alku sitten oli? Yhtä epämääräinen kuin on puron alku ja loppu, voi olla lapsen 

kerronnan alkaminen ja lopetus. Ennen käpäläkääpiä oli jotakin muuta ja siihen 

kerronnan kudelmaan Käpäläkäävät-leikkikin liittyi. Veden muotojen tavoin 

lapsen kerronta saa lukuisia muotoja. Joskus kertominen näkyy ja kuuluu, joskus 

siihen voi koskea tai sen voi jollakin tavoin aistia. Leikki, jutteleminen, 

kiukuttelu, piirtely, rakentelu, askarointi ja monet taiteen tapaiset tekemiset 

näkyvät ja kuuluvat osin konkreettisinakin muotoina, mutta unet, ajattelu, 

uneksinta, haaveilu ja mielen sisäinen puhe kulkevat minulta näkymättömissä, 

kuin pohjavesi. Näkymättömissä olevasta voin aistia jotakin tunnelmana ja lapsen 

olemuksena, näkymättömän ilman kosteutena. Aina en tunnista näkyvääkään 

kerrontaa. Näen rapakoita, leikin metelinä ja sotkuna, lapsen pyynnön ”Äiti 

kato!” kiusallisena keskeytyksenä. 

Puro virtaa aina jossakin paikassa ja olosuhteissa, kivisessä maastossa tai 

selkeämmässä ja suoraviivaisemmassa. Puro kulkee sinne mihin helposti pääsee, 

puhkoo uusia uomia sinne ja toisia tänne. Puron reitti myös sopeutuu 
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kulloiseenkin ympäristöön. Vähitellen pienet purot sulautuvat suurempien 

valitsemiin uomiin ja mukautuvat niiden rytmiin ja virtaan. 

Lapsi on jo heti syntymästään ja ennen sitä kulttuurinsa ympäröimä. 

Ensimmäisenä lasta ympäröi vesi. Vesi johtaa hyvin ympäröivän kulttuurin ääniä; 

äidin sydämen lyöntejä ja puhetta, sisarusten ilakointia ja riitelyä, isän laulua, 

musiikkia, leivinuunin luukun kolahduksen tai muuta kodin äänimaisemasta. 

Kertomisen ja kertomusten rakenteessa ja tyylissä, niin myös kertomisen tavoissa 

on samuutta ja omaleimaisuutta eri maanosissa, maissa, paikkakunnilla, suvuissa 

ja perheissä (Bruner 1996, Vaden 2006, Hyvärinen 2008b). 

Spontaania, luonnollisissa tilanteissa kerrottua ei kuitenkaan pidä verrata 

suoraan ympäröivän kulttuurin vallitseviin kertomisen tapoihin, esimerkiksi 

meillä länsimaisiin taiteen kertomuksiin (Hyvärinen 2010b). Lasten leikki, 

keskustelua muistuttava afrikkalainen musiikki 75  ja juttelu työpaikan 

kahvihuoneessa sen sijaan muistuttavat toisiaan. Tarkoitukseltaan ne ovat 

toisenlaisia kuin valmis, esitettäväksi tarkoitettu, suunniteltu ja pitkään 

prosessoitu teos. Niiden lähestyminen eri lajityyppeinä voi olla hedelmällisempää 

kuin sen miettiminen, kumpi on ensin tai niitä yhdistävän teorian kehittäminen. 

(Hyvärinen 2010b: 132). Ne voivat myös sekoittua, kuten lasten kerronnassa 

näyttää tapahtuvan. Niillä voi kuitenkin olla samankaltaista merkitystä. Yhtä lailla 

spontaani leikin kerronta kuin lapselle luettu aikuisen kirjoittama satu voivat 

avata ymmärrystä elämästä. Molemmat voivat olla osa lapsen kerronnallista 

ympäristöä.  

Lapset tunnustelevat, mihin ja miten on lupa lapiolla omaa puroaan aukaista, 

mitä kaikkea puron virrassa saa kulkea, tässä maaperässä, tässä ilmastossa. Mitä 

ja miten tässä kulttuurissa ja kerronnallisessa ympäristössä, juuri nyt 

läsnäolevassa hetkessä saa kertoa. Leikin virrassa kerrotut polveilevat, risteävät 

välillä toisiinsa, yhtyvät hetkeksi ja eroavat toisistaan palatakseen jälleen yhteen. 

Lastenkin kerronta yhdistyy vähitellen ympäröivän kulttuurin ehdottamiin 

uomiin. 

Leikin kerronta muistuttaa lapsen maailmassa olemisen tapaa. Ferrucci 

(2000) vertaa välittömän kokemisen ja ohjatun elämän tapaa puroon ja 

raitiovaunuun kuvatessaan pienen poikansa elämistä. ”Puro virtaa sopeutuen 

eteensä osuviin kiviin, savikkoihin ja kasveihin, välillä hitaammin, välillä 

                                                        
75 Smallin (1994: 27–28, 44–46) kuvaamasta afrikkalaisesta musiikista löytyvät samat säännöt ja 
konventiot kuin keskustelusta. Aiheet syntyvät tilanteesta, aikaisempia yhdistellään ja ne kietoutuvat 
yhteiseksi uudeksi. Esimerkkinä Small mainitsee rumpalin, joka muuttaa ja ehdottaa tilanteeseen 
sopivia rytmejä, kuulostellen muiden musisoijien ja tanssijoiden esityksiä.  



 172

nopeammin, se kiepsahtelee luoden valopyörteitä, se ei koskaan seisahdu. 

Raitiovaunu toistaa samaa kierrosta raiteillaan ja pysähtyy siinä missä sen on 

määrä. Puro ei tunne esteitä, raitiovaunun reitti taas perustuu turvallisiin 

pysäkinväleihin. ... Voimme kulkea ennalta määrättyä reittiä ja ponnistella 

muuttaaksemme muun maailman siihen sopivaksi tai voimme sopeutua 

kohtaamaamme ja antautua virran vietäviksi.” (Ferrucci 2000: 132). 

Puroparas-videossa virta kuljettaa tikkuja ja oksia, kuivia lehtiä. 

Huulirasvaputkilon. Sitten menee tyhjä roihuastia, toinenkin. Vihreä muovimuki. 

Lapsen punainen kintas. Käpäläkäävät-leikin virrassa kulkee patalappu, leipurin 

myssy, väritetty paperinpala, pakastearkusta irronnut osa, leikkipuhelin, keltainen 

henkari, piano, taikinalasta, pyyhe, lelusotilas, sukka, nojatuoli ja monta muuta 

esinettä. Lisäksi virta kuljettaa mieleen tulevia asioita, muistoja, haaveita, unia, 

pelkoja, harmin aiheita, ympäröivää ilmapiiriä, fyysistä todellisuutta, todellisia ja 

kuviteltuja toisia. Puron ja kerronnan virrassa esineet, asiat, tunteet ja toiveet 

saavat uusia merkityksiä. Puron aukaiseva lapsi muuttaa maailmaa. Kertomisella 

on virtaavan veden voima jossa virrassa lapsi jatkuvasti avaa itsestään ja 

maailmasta esille uutta. 

Vesi voi olla liikkeessä ja seesteinen, samaan aikaan. Leikin kerrontaa 

sävyttää liike ja liikkuminen jotka eivät ole sukua kiireelle, kiiruhtamiselle ja 

levottomuudelle. Leikin liikkuva kerronta on samanaikaisesti pysähtymistä ja 

uppoutumista, ajan tajun katoamista ja tiivistä intensiteettiä siihen mitä juuri nyt 

tehdään. Hyvin virtaava leikki vaikuttaa syvästi Csikszentmihalyin (2005) 

kuvaamalta toiminnan ja tietoisuuden yhteensulautumisen kokemukselta, jossa 

kaikki tarkkaavaisuus sitoutuu täysin kyseiseen toimintaan. Aika ja ympäristö, 

muut tapahtumat ja ihmiset menettävät merkityksensä ihmisen keskittyessä joka 

solullaan meneillään olevaan toimintaan. 

Csikszentmihalyi tutkimusryhmineen haastatteli eri puolilla maailmaa 

erilaisissa olosuhteissa ja elinympäristöissä eläviä ihmisiä tutkiessaan ihmisten 

kokemuksia onnesta ja onnellisuudesta. Tuhansien ihmisten haastatteluissa toistui 

kokemus, jossa ”ihminen lakkaa olemasta tietoinen itsestään erillään toiminnasta, 

jota on tekemässä” (Csikszentmihalyi 2005: 88). Tällaisen optimaalisen 

kokemuksen Csikszentmihalyi nimeää sanalla flow, virta. Vuorikiipeilijä-

runoilijan kuvaus siitä, mitä Csikszentmihalyi kutsuu sanalla flow, sanoittaa 

haastateltujen samantapaisen kokemuksen. ”Vuorikiipeilyn salaisuus on 

kiipeämisessä: pääset huipulle ja olet iloinen että se on ohi, mutta samalla toivot 

että se jatkuisi ikuisesti. Kiipeämisen oikeuttaa kiipeäminen, niin kuin runouden 

oikeuttaa kirjoittaminen, siinä ei voita mitään muuta kuin itsensä. Kirjoittamisen 
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toiminto oikeuttaa runouden. Kiipeäminen on samanlaista: siinä tuntee olevansa 

virta. Virran tarkoitus on virrata, ei etsiä jotakin utopian huippua vaan pysyä 

virrassa. Ei ole kysymys ylöspäin liikkumisesta vaan jatkuvasta virtaamisesta; 

liikut ylöspäin pitääksesi virran virtaamassa. Kiipeämiseen ei ole mitään muuta 

mahdollista syytä kuin itse kiipeäminen; se on kommunikointia itsensä kanssa.” 

(Csikszentmihalyi 2005: 89). Lasten leikin kerronnassa näen Csikszentmihalyin 

tarkoittaman flown, virran, joka oikeuttaa itse itsensä ja johon ei ole muuta syytä 

kuin leikin virrassa pysyminen sen itsensä vuoksi. 

Purolle keskeistä on liike ja virta. Mistä mihin ja minkä välillä? Tyyneltä 

näyttävälle vedelle on ominaista sen kyky heijastaa. Mitä vesi heijastaa? 

Lasten leikin kerronnassa tai purossa virtaavat esineet eivät ole siinä 

sattumalta vaan niiden sisältämän kutsun ja lupauksen vuoksi. Samasta syystä 

lapset huomaavat veden, kokemustemme perustavan kohteen, elementin. Ja vielä, 

itsekin kuulen lasten kerronnassa ja veden ja lasten suhteessa kutsun ja niiden 

vihjaaman lupauksen. Tempaudun virtaan ja liikkeeseen mukaan ja liikutun 

tietämään. Tai pysähdyn katsomaan lapsesta ja lammen kuvastimesta itseäni ja 

sitten lasta, niin kuin Bardy (1998) kirjoittaa. 

Kun nojaan muistoihin ja tunteisiin ja kuvittelen, ei keittiössä minua vastaan 

konttaa lapsi rasia suussaan ja rasiassa sukkaan käärittyjä pehmo-otuksia, vaan 

käpäläkääpäemo, joka kantaa kahta poikastaan pesän turviin. Kuvittelu ja 

tunteminen ovat minulle välttämättömiä lapsen kanssa olemisessa ja tutkimuksen 

tekemisessä. Kuvittelemalla ja tuntemalla voin tavoittaa jotakin lapsen 

kuvittelemisesta ja tuntemisesta, sikäli kuin kuvittelemisemme yhtään tuntuvat 

toisilleen tutuilta. Parhaimmillaan, joskus, tunnen dialogisuuden, jota Bohmin ja 

Peatin (1992: 244) sanoin voi pitää ”kommunikoivien ihmisten välisenä 

merkityksen vapaana virtauksena, sellaisena kuin rantojen välissä virtaava joki.” 
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5 Tulosten tarkastelua ja johtopäätöksiä 

Tutkimuksessani lähdin ajatuksesta, että jos kerronnallinen tietäminen on 

ihmisille ominainen tapa järjestää kokemuksiaan, ymmärtää itseään ja maailmaa 

ympärillään, sen täytyy näkyä aivan pienten lastenkin elämässä. Tämän luvun 

ensimmäisessä alaluvussa (5.1) nostan tärkeänä pitämiäni asioita lasten 

kerronnallisesta tietämisestä ja tutkimuksen tekemisestä kotona ja äitinä. Kirjoitan 

intertekstuaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja temporaalisuudesta. Lisäksi kirjoitan 

kuvittelun merkityksestä ja kerronnallisesta ympäristöstä. Lopuksi kiteytän 

ajatuksiani lapsen tiedosta ja tietämisestä. Toisessa alaluvussa (5.2) käsittelen 

tutkimuksen metodologisia ja eettisistä kysymyksiä siitä näkökulmasta, mitä 

annettavaa tutkimuksellani voisi olla lapsuudentutkimuksen keskusteluun. 

Kolmannessa luvussa (5.3) pohdin tutkimuksen luotettavuutta sen omista 

taustasitoumuksista käsin. Lopuksi (5.4) suuntaan tulevaan: kirjoitan miten 

tutkimuksen tuloksia voisi hyödyntää ja millaisiin kysymyksiin aineistoni vielä 

tarjoaisi keskustelukumppanuutta. 

5.1 Lasten kerronnallinen tietäminen 

Lasten kertominen koostuu monista aineksista, ja sen voi hyvin sanoa olevan 

intertekstuaalista. Aineistossani näkyy, miten lapset kirjaimellisesti hyödyntävät 

kerronnassaan muiden kirjoittamia tekstejä mutta myös monia muita aineksia: 

lukemiaan ja kuulemiaan satuja, tarinoita, myyttejä, sarjakuvia, kuvia, videoita, 

pelejä, radion ohjelmia, sanomalehdestä luettua tai katsottua jne. He käyttävät 

kerronnassaan aineksia niin todellisten kuin kuviteltujen toisten, niin ihmisten 

kuin eläintenkin maailmasta. Kerronnallisen tietämisen prosesseissaan he 

käyttävät muille tapahtuneita asioita ja muiden ihmisten kokemuksia; omissa 

esimerkeissäni vanhempien, sisarusten ja muiden lähipiirin ihmisten, mutta myös 

itselleen tuntemattomien, jotakin kautta heidän tietoonsa tulleiden ja heitä 

kiinnostavien. Kerronnan aineksiksi kelpaa vaikkapa tässä tutkimuksessa 

kerääntyvä aineisto tai väitöskirjani käsikirjoitus. 

Lasten kerronnasta on helppo tavoittaa lasta ympäröivän kulttuurin ääniä. 

Joskus tiedän, mistä ainekset lasten tuottamiin ”teksteihin” – kirjoitettuihin ja 

suullisiin tarinoihin, keskusteluun tai vaikkapa leikin kerrontaan – ovat tulleet. 

Toisinaan haiskujen, joulupukin, Kalevalan maailmanmunamyytin, vedenalaisten 

kaupunkien ja monien muiden alkuperän kyseleminen johtaa aina vain eteenpäin. 

Bahtinin (Bakhtin 1986) ajatus kertomisen moniäänisyydestä ja Brunerin (1996) 
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ajatus kertomisen kulttuurisuudesta ovat lasten kerronnassa hyvin selvästi 

näkyvissä. 

Kerronnassa lapsen mieleen palautuu myös asioita, kokemuksia, ihmisiä ja 

tunteita. Kertominen ei kuitenkaan ole kulttuuristen ja muiden aineksien 

toistamista eikä liioin kokemuksista ja itselle tapahtuneista asioista kertomista. 

Leikkiessään lapsi ei esimerkiksi kerro ristiäisistä, joissa oli äskettäin mukana. 

Pikemminkin kertomisessa on kysymys monien eri osasten yhdistelemisestä 

itselle uusiksi kokonaisuuksiksi. Kertoessaan lapset yhdistävät omia 

kokemuksiaan, itselleen tapahtuneita asioita, toisten kokemuksia ja toisille 

tapahtuneita asioita kaiken muun käyttöönsä ottaman kulttuurisen aineksen 

kanssa. He voivat kertoa toisille tapahtuneesta niin kuin asiat olisivat tapahtuneet 

heille itselleen. He voivat myös kertoa itselleen tapahtuneesta niin kuin kaikki 

olisi tapahtunut jollekin toiselle. Lapsen omaa on se uusi kudelma joka 

kerronnassa syntyy. Lapsi on lukija, jonka mielessä teksti syntyy uudeksi 

tekstiksi. 

Lapsi käyttää uuden luomiseen koko aistivaa, liikkuvaa kehoaan. Lasten 

kerronnallinen tietäminen on ruumiillista. Leikin toiminnat, esittäminen, 

askarointi, puuhailut, piirtäminen, rakentelut sekä asioiden sanoittaminen, silloin 

kun niillä on itselle tai toisille kertova tarkoitus, ovat kaikki saman asian erilaisia 

ilmenemismuotoja ja täydentävät toisiaan lapsen kerronnallisessa tietämisessä. 

Ruumiillinen tekeminen on samalla tavalla ääneen lausumista kuin sanoilla 

sanottu ja voi tulla samalla tavalla myös jaetuksi muiden kanssa. Yhtä lailla kuin 

sanoin kerrottu, voi ruumiillinen ilmaisukin tulla väärin ymmärretyksi. 

Lapsen samaan aikaan aktiivinen ja passiivinen maailmassa oleminen 

mahdollistaa lapselle asioiden esteettisen kokemisen: ajattelun, tunteiden, aistien 

ja mielikuvituksen yhdistymisen tietämisessä. Tällainen tietäminen on hyvin 

perustavaa, omassa ruumiissa maailmasta ja itsestä tietämistä. Merleau-Pontya 

(2000, 2002) mukaillen ajattelen, että se tieto ja tietäminen, jota lapset eivät 

sanallista tai joka ei ole sanallistettavissa, ei ole vähäarvoisempaa tai 

kehittymätöntä vaan pikemminkin perustavammanlaatuista tietoa maailmasta, 

asioista ja itsestä. Se on tietoa, jonka päälle kaikki muu tieto pohjimmiltaan 

lopulta rakentuu. 

Lasten kerronta heijastaa heidän maailmassa olemisen tapaansa. 

Länsimaiseen kulttuuriin kuuluva asioiden hahmottaminen peräkkäisiksi 

jatkumoiksi ei ole lasten kerronnassa vallitseva piirre. Kerronnassa on näkyvissä 

siis myös lasten suhde aikaan. Kerronnasta löytyy kyllä kulttuuriimme kuuluvaa 

lineaarista jatkumoa silloin, kun lapset kertovat tarinoita muilta opitussa, 
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länsimaisen tarinan muodossa. Silloin kun lapsi kertoo ilman ”tarinan kertomisen 

asentoa” luonnollisissa tilanteissa, kertominen on moneen suuntaan 

samanaikaisesti liikkuvaa, tapahtuman kaltaista. Lasten kertominen on 

mielenkiintoisella tavalla samanaikaisesti mahdollisimman luonnollista (ei-

taiteelliseksi esitykseksi tarkoitettua) ja ei-luonnollista (monia elementtejä 

taiteentapaisista esityksistä sisältävää) kertomista. 

Huomionarvoista on, että kaikessa kerronnassa, niin sellaisessa, jossa lapsi 

ajattelee kertovansa tarinaa kuin sellaisessakin, jossa lapsi ei välttämättä itse 

ajattele kertovansa, kertominen suuntautuu paljolti tulevaan. Vaikka lasten 

kertomisesta voi löytää heille aiemmin tapahtuneita asioita ja heidän aikaisempia 

kokemuksiaan ja vaikka kertomisessa voi olla mennyt aikamuoto, on kerrotussa 

näkyvissä se, miten kaikki olisi voinut mennä (esimerkiksi Peikkometsästä 

noitametsään). Toiminnan ja tietoisuuden maisemista (Bruner & Lucariello 2006) 

tietoisuuden maisema on lasten kerronnassa voimakkaasti esillä. Lapset eivät siis 

kerro niinkään siitä mitä tapahtui, vaan enemmän siitä, mitä olisi voinut tapahtua 

ja mitä he toivoisivat, uskoisivat tai haluaisivat tapahtuneen ja tapahtuvan. 

Kuvittelun merkitys lapsen kerronnallisen tietämisen prosesseissa on aivan 

keskeinen. Kuvittelullaan lapsi paljastaa maailmasta asioita. Kuvittelu ulottuu niin 

kerronnan intertekstuaalisuuteen, temporaalisuuteen kuin ruumiillisuuteenkin. 

Lapsen kerronnassa oleva tietoisuuden maisema antaa näköalan lapsen 

kuvitteluun. Metakommenteillaan lapset voivat kertoa, milloin he itse siirtyvät 

kuvittelemaan (Nyt en ennää sano niinku se on), eikä se tapahdu silloin kun sen 

ajattelisin tapahtuvan. Tietoisuuden maiseman näköalat antavat viitettä siihen, 

etteivät lapset minun ajattelemassani mielessä kuvittele vettä pirtissämme 

olevaksi, vaan lapsilla toden ja fiktion rajat sulautuvat toisiinsa eri tavoin. 

Kuvittelemalla lapsi pystyy luomaan mieleensä ”toisia” ja heidän avulla 

katselemaan maailmaa omistaan poikkeavista asennoista. Kuvittelemalla lapsi 

pystyy myös muuntelemaan niitä, joita on mieleensä luonut. Käyttämällä toisia 

voi paitsi saada ilmiöistä esiin erilaisia puolia myös säädellä etäisyyttä 

tapahtumiin ja kokemuksiin. On eri asia kertoa omana itsenään itselleen 

syntyneestä pikkusiskosta ja ristiäisistä kuin leikkiä äitiä joka järjestää ristiäisiä 

tai järjestää ristiäisiä käpäläkääpänä poikasilleen. Kerronnallisen tietämisen 

prosessista tulee kulloinkin erilainen. 

Kuvittelulla on osuutensa siihenkin, että lasten kerronnassa tietoisuuden 

maiseman ja toiminnan maiseman suhteet ovat toisenlaiset kuin aikuisella ja että 

aikaa voi ajatella toisin kuin lineaarisena jatkumona. Kuvittelun asennon 

ottaminen tuottaa lukuisia vaihtoehtoisia etenemisiä jo tapahtuneelle ja koetulle. 
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Maailmasta, ihmisistä, tapahtumista, kokemuksista ja minuuksista syntyy 

moninkertaisesti variaatioita itselle kokeiltavaksi. Kuvittelu mahdollistaa 

vaihtoehtoisten menneisyyksien ja tulevaisuuksien läsnäolon lapsen kerronnassa. 

Helposti ajattelemme, että leikkiessään lapsi opettelee asioita, joita näkee 

aikuisten tekevän. Ruumiillisuuteen liittyen kuvittelun tehtävän voisi ajatella näin 

olevan siinä, että lapsi opettelee ruumiillisesti erilaisia käsikirjoituksia, joista on 

tehnyt havaintojaan. Käpäläkäävät-leikissä näkyy, että lapsi on tehnyt huomioita 

ristiäisten käsikirjoituksesta. Ajattelen, ettei hän kuitenkaan leikkiessään 

harjoittele ruumiillisesti ristiäisiin liittyviä asioita (missä seisotaan, miten vauvaa 

pidetään, vauvan kastaminen, missä järjestyksessä toiminnot toisiaan seuraavat 

jne.) Pikemminkin näyttäisi, että käsikirjoitukset ovat lapsille samanlaista 

aineistoa kuin Aku Ankan kuvitus, Potterin haiskut tai isonveljen tietokonepelin 

asennus. Lapset eivät etsi skripteistä niiden totuutta ja tarkoitusta, vaan kokeilevat 

ja leikkivät niillä ja koettelevat ja muuntelevat niitä. Ristiäisten oikeasta 

käsikirjoituksesta poiketen lapsi ”bricoleeraa” ristiäisillä viettämällä niitä pöydän 

alla, yhdistelee niihin aineksia toisesta käsikirjoituksesta kirjoittamalla 

kutsukortteja, tuo mukaan aineksia eläinten olemuksesta olemalla käpäläkääpä-

emo, kantamalla poikasiaan hampaillaan jne. Oikeastaan leikin teoissa näkyy, että 

lapsi monin tavoin kyseenalaistaa ja tekee toisin kuin käsikirjoituksessa kuuluisi. 

Kokonaan toinen asia on, että näin tekemällä lapsi tulee tienneeksi jotakin myös 

ristiäisten käsikirjoituksesta. 

Kuvittelun merkitys lapsen kerronnassa näyttää olevan siinä, että se 

mahdollistaa todellisuuden manipuloinnin ja lukuisia variaatioita, yhdistelmiä ja 

sovelluksia sille, miten omat kokemukset ja itselle tapahtuneet asiat voi kietoa 

yhteen toisten kokemusten ja heille tapahtuneiden asioiden sekä monista lähteistä 

omaan käyttöön otetun aineksen kanssa, uudelleen kerrottavaksi omasta ruumiista 

käsin. Uudelleen kertominen tuottaa vilkasta liikettä sen välillä, miten lapsi itse 

tietää ja mitä kaikkea muuta, omasta ajattelusta poikkeavaa on olemassa.  

Kaikki tapahtuu aina jossakin tunteessa. Lapsen tunnetila voi olla se 

ratkaiseva ponnahduslauta, joka tuo juuri tietyt asiat sillä hetkellä kerrottaviksi. 

Vaikka en omassa mielessäni keksi mitään yhteistä joulupukille, kesälle, laiturille 

ja veneille, voi juuri tunnetila – vaikkapa iloinen, hyvä olo – olla ruohikossa 

istuvalle Ainolle se, mikä niitä yhdistää ja josta syystä ne tulevat hänen mieleensä 

samanaikaisesti.  

Kertomisen merkitys lapselle liittyy ennen kaikkea läpi elämän ulottuvaan 

itseksi tulemiseen muiden avulla. Hardcastle (2003) kirjoittaa, etteivät erilaiset 

kielelliset ja kehitykselliset tehtävät aja lasta eteenpäin itseksi tulemisen 
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prosesseissa vaan pikemmin toisin päin. Itseksi tulemisen tehtävä ajaa niin lapsia 

kuin aikuisiakin kertomaan. 

Lasten kerronnallinen tietäminen tapahtuu aina jossakin. Kaikki se, mikä 

lapsen ympäristössä ehdottaa, kutsuu, hyväksyy mutta yhtä lailla kieltää, piilottaa 

ja torjuu, vaikuttaa kerronnallisen tietämisen prosessin alkamiseen, 

muotoutumiseen, etenemiseen ja suuntautumiseen. Kerronnallinen tietäminen 

tapahtuu ihmissuhteissa ja erilaisissa kertomista ohjailevissa käytänteissä ja 

kommunikatiivisissa tiloissa (Gubrium & Holstein 2008), mutta myös suhteessa 

ympärillä olevaan materiaan (luonto aineksineen, elementit, rakennukset, 

huonekalut, esineet, lelut jne.). Tutkimukseni osalta juuri tietty koti, sen 

ihmissuhteet ja kertomisen käytänteet – se mitä ja miten saa tai ei saa kertoa, 

millaisia aineksia kertomiseen on tarjolla, miten niitä saa ja voi käyttää – näkyy 

lasten kertomisessa. Tutkimuksen tekemisestä kotona pitkän ajan kuluessa tuli 

näin myös osa kerronnallista ympäristöä. Lasten kertominen ja siinä tietäminen ei 

ole irrotettavissa ympäristöstään kertomiseksi yleensä. Lasten kertominen sisältää 

lasten näkökulman siihen, millaisena kerronnallinen ympäristö on heille 

kulloisessakin hetkessä olemassa. 

Lasten kerronnan kautta välittyy siis lapsella olevaa tietoa, kaikkea sitä mitä 

ja miten lapsi tietää. Toiminnan maisema (Bruner & Lucariello 2006) antaa 

viitteitä siitä, mitä lapsi tietää, mutta tietoisuuden maisema enemmän siitä, miten 

lapsi tietää. Lapsen tieto on siis paitsi sisältöjä, myös lapsen henkilökohtaista 

tapaa olla maailmassa. Merleau-Pontyn (2006) ajattelua seuraten lapsi ei 

kerronnassaan ilmaise jotakin itsensä sisällä olevaa itsensä ulkopuolella olevaksi 

ja näkyväksi, vaan lapsen ilmaisussa yhdistyvät se miten havaitseminen hänessä 

tapahtuu, hänen henkilökohtainen asentonsa maailmassa ja vielä asioiden, 

esineiden, elementtien tapa ilmetä hänelle. On välttämätöntä huomata ja 

huomioida ilmaisu kokonaisuudessaan, ettemme erehdy ajattelemaan lapsella 

olevaa tietoa ja tietämisen tapaa omamme kaltaiseksi, lapsen sanomisia ja 

tekemisiä tarkoittamaan sitä mitä ne itsellemme merkitsisivät, asioiden tapaa 

ilmetä lapselle samanlaisiksi kuin ne ilmenevät meille. 

Lapsi ei kerronnassaan asetu kokemuskudelmansa ulkopuoliseksi 

tarkkailijaksi ja reflektoijaksi. Lapsen kerronnalle onkin ominaista, että 

kertomiskudelma ja kokemuskudelma ovat lähellä toisiaan ja osin yhtä. Lapsi 

liikkuu kerronnassaan aikuista useammin ensimmäisiin peruskokemuksiin 

asioista, kertoo hyvin läheltä niitä tai aivan niissä. Lapsi enemmän on 

kerronnassaan, piirustuksissaan, leikissään ja tiedossaan. Lapsi asuu tiedossaan. 

Lapsen tieto ei siis piiloudu jonnekin kuvien ja leikin taakse tai lapsen mieleen, 
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josta sen ulos tuomiselle lapsella ei olisi vielä taitoja, vaan pikemminkin 

päinvastoin: lapsella oleva tieto on lapsen kerronnassa hyvin avoimena olemassa, 

kuin sipulissa ydin ilman monia kerroksia. Se, että lapsen kerronta ja siinä oleva 

tietäminen näyttäytyy aikuiselle epäyhtenäisenä ja vihjeenomaisena, kertoo 

osaltaan juuri lapsen tavasta olla ja tietää suorasti ja selittämättä. Lapsi on aikuista 

enemmän kokemuksensa, kertomansa ja tietonsa. Lapsen kerronnan äärellä olen 

lapsella olevan tiedon äärellä. 

5.2 Lasten kanssa – eettis-metodologisia kysymyksiä 

On tavallista, että lasten vanhemmat kuvaavat lapsiaan ja kirjoittavat heidän 

sanomisiaan ja tekemisiään muistiin, laittavat talteen piirustuksia ja askarteluja. 

Ensimmäisen lapseni syntymästä alkaen olen itsekin puolisoni kanssa eri 

tavoin ”tallentanut” lastemme lapsuutta, kerännyt muistoja meille aikuisille ja 

lapsillemme myöhemmin katsottavaksi ja kuunneltavaksi, asiaa sen enempää 

ajattelematta. 

Kun mukaan tuli tutkimuksellinen ulottuvuus, kirjoittamiseen, 

valokuvaamiseen, videointiin ja äänittämiseen tuli uusi sävy. Sama tekeminen 

olikin nyt aineiston keräämistä. Etnografisessa lapsuudentutkimuksessa tutkija ja 

lapset ovat eniten tekemisissä toistensa kanssa juuri aineiston keruun vaiheessa. 

Lapsilta ja heidän vanhemmiltaan on tässä vaiheessa jo kysytty suostumus 

tutkimuksessa mukana olemiseen, aineiston keräämiseen ja sen käyttämiseen. Itse 

jouduin pohtimaan, keneltä minun pitäisi kysyä suostumus ja miten? Voinko 

kuvata ja kirjoittaa niin kuin ennenkin? Miksi tutkimusta varten taltioimiseen 

pitää olla suostumus mutta tavallisessa arjessa taltioimiseen ei? Vai pitäisikö 

ollakin? 

Liikkuminen epätavanomaisen tutkimuskontekstin ja erilaisten positioiden, 

arkisen lasten kanssa olemisen ja tutkimuskirjallisuuden ja -keskusteluiden 

välisessä maastossa edestakaisin on antanut kiinnostavia näköaloja toisesta 

toiseen. Kolmen kysymyksen huomaan toistuneen. Ensimmäinen ja toinen 

kysymys kuuluvat: Onko lapsista tietäminen tutkimuksessa erilaista kuin lapsista 

tietäminen äitinä? ja Onko tutkimuksen tekeminen lasten kanssa niin erilaista 

kuin lasten kanssa oleminen muuten, että se tarvitsee oman etiikkansa?  

Kysymykset liittyvät suoraan metodologiaan ja etiikkaan. Metodologiset ja 

eettiset kysymykset nähdään usein tutkimuksessa toisistaan erillisinä saarekkeina 

(Perttula 1996: 83) ja niistä kirjoitetaankin eri otsakkeiden alla. Omassa 
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tutkimuksessani ne kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Ymmärränkin tutkimuksen 

etiikan olevan persoonallisia ja tilannekohtaisia tekoja elämässä ja myös 

tutkimuksessa, joka myös on elämää (vrt. Syrjälä ym. 2006, Estola ym. 2010, 

Marin 1996, Vehkalahti ym. 2010: 17–21). Samalla tavalla metodikin on tekoja, 

kaikkea sitä miten tutkimusta teen. Tekoja ohjaamaan ei riitä tutkimuksen 

huolellinen suunnittelu tai tietyistä käytänteistä, kuten tutkimusluvista, 

suostumuksista76 ja anonymisoinnista huolehtiminen. Huolellinen suunnittelu voi 

olla jopa eettisesti ongelmallista ohjatessaan tutkimusta (Leeson 2007: 132). 

Tutkimukseni teot ovat usein olleet liikkumista tärkeinä pitämiäni asioita kohti. 

Ne ovat voineet olla myös tunteiden ehdottamaa muutosta. 

Kolmas usein kysymäni kysymys on ollut: Mitähän lapset ajattelevat 

kaikesta tästä nyt ja mitähän myöhemmin? Tästä tuli tärkein tutkimuksen tekoja 

ohjaava kysymys. Kysymys on tullut mieleeni usein, koska se mitä lapset 

ajattelevat tekemisestäni on minulle merkityksellistä mutta myös koska 

tavanomaisemmasta tutkimusasetelmasta poikkeavasti olen myös kuullut heidän 

mielipiteitään tutkimusta tehdessäni. Tulen kuulemaan niitä myöhemminkin. Elän 

todeksi sen, mikä kuitenkin on kaikissa lapsiin liittyvissä tutkimuksissa olemassa 

oleva asia: lapsilla on – nyt ja myöhemmin – ajatuksia siitä mitä teemme. 

Tämänhetkistä lapsuudentutkimusta tehdään lasten kanssa (with children) 

mieluummin kuin lapsista (on children, about children) (Estola ym. 2010). Tämän 

luvun eettis-metodologisella pohdinnalla haluankin osallistua 

lapsuudentutkimuksen keskusteluun laajentamalla lasten kanssa tekemisen 

ajatusta konkreettista tekemistä laajemmaksi. Eksplisiittisesti ja toisinaan 

implisiittisesti olen esittänyt kysymyksen Mitähän lapset ajattelevat kaikesta 

tästä nyt ja mitähän myöhemmin? tutkimukseni teoissa. Olen saanut 

konkreettisiakin vastauksia, mutta vastauksia on täytynyt myös kuvitella. 

Enemmän kuin konkretiaa, lasten kanssa tekeminen on tarkoittanut itselleni 

tutkimuksen tekemistä lapsen eksistenssin kanssa. Pohdin, mitä lapsen kanssa 

tekeminen voisi tarkoittaa aineiston keräämiseen, aiheen valintaan, 

suostumukseen, anonymiteettiin ja toisesta kirjoittamiseen liittyen. Välillä 

pysähdyn kahden muun kysymyksen kautta miettimään, mikä lapsiin liittyvää 

tutkimusta ja muuta elämää lasten kanssa erottaa ja yhdistää ja mitä annettavaa 

niillä olisi toisilleen. 

                                                        
76 Käytän sanoja lupa ja suostumus niin, että lupa viittaa instituution myöntämään tutkimuslupaan ja 
suostumus lapsen tai vanhempien suostumukseen (Vehkalahti ym. 2010: 14). 
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Palaan hämmennykseen, jonka tutkimuksen tekemisen ajatus toi kuvaamiseen 

ja kirjoittamiseen. Kerronnallisesta tutkimuksesta tullut näköala sai lasten elämän 

taltioimisen näyttäytymään uudessa valossa. Tavallinen kotikuvaaminen ja -

kirjoittaminen ei enää näyttänytkään muistojen keräämiseltä, vaan vahvaltakin 

lasten lapsuuksien kertomiselta ja rakentamiselta. Jos kuvaaminen perheessä on 

yhden perheenjäsenen tehtävä, tulee tarinasta hänen näköisensä. Kamerakännykät 

ja digikuvaamisen helppous ovat muuttaneet kuvaamisen kulttuuria 

rikkaammaksi, ja nykyään useat perheenjäsenet rakentavat perheidensä kuvallista 

historiaa valtavalla kuvamäärällä. Palaaminen lapsuudentutkimuksen kontekstiin 

tarkoittaa, että vastaavasti myös tutkimuksen tuottamasta kollaasista tulee sitä 

vivahteikkaampi, mitä useampi lapsi ja aikuinen mitä moninaisimmin tavoin 

osallistuu maailman kertomiseen. 

Aluksi tutkimuksellani ei ollut selvää aihetta; melko väljästi olin kiinnostunut 

kerronnallisuudesta lasten arjessa. Aihe tarkentui sen mukaan, mitä lasten 

mukanaolo ehdotti ja mahdollisti. Omat lähtökohtani sekä tutkimusyhteisön ja 

lapsuudentutkimuksen intressit vaikuttivat, mutta niissä puitteissa, mikä oli 

mahdollista. Ainutlaatuinen aineisto olisi tarjonnut monia sellaisia aiheita 

tutkittavaksi, joihin en osannut tarttua. Esimerkiksi yhden lapsen kerronnallisten 

taitojen ja tapojen tarkastelu pitkän ajan kuluessa, eri-ikäisten lasten keskinäinen 

vuorovaikutus, suurperheen lasten leikkiminen tai kertomisen sisällöt olivat 

aiheita, joihin suhtauduin varauksella. Kuvittelin mitä ne voisivat merkitä lasten 

näkökulmasta. Tulisinko ensimmäisessä valinneeksi äitinä yhden lapsistani 

kiinnostavimmaksi? Tulisinko toisessa taas kertoneeksi lapset rooleihin omasta 

näkökulmastani, joka voisi olla hyvin toisenlainen kuin heidän kunkin oma 

ajatuksensa? Ja eikö suuren, yhtä lailla kuin pienemmänkin perheen sisarusten 

välisten suhteiden rakentaminen ole ennen kaikkea heidän oma, elämänmittainen 

tehtävänsä? Lasten lukumäärän mainitsemisen olen lisäksi huomannut vievän 

ajatuksia epäoleellisiin asioihin, kuten pesukoneiden määrään (joita on vain yksi). 

Ja vaikka äitinä on hyvä olla kiinnostunut ennen muuta lasten kertomisen 

sisällöistä, en halua ottaa niitä tutkimuksen kohteeksi. 

Palaan kysymykseen suostumuksista. Koska en voinut ratkaista kysymystä 

kirjoittamalla itse itselleni vanhempana suostumusta lasten osallistumisesta, täytyi 

mennä syvemmälle ja miettiä, mistä aikuisen ja lapsen suostumuksessa oikeastaan 

on kysymys.  
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Yleispätevää sääntöä tai lainsäädäntöä 77  siihen, kuka saa päättää lapsen 

osallistumisesta tutkimukseen, ei ole olemassa (Nieminen 2010: 33–37, Farrell 

2005a:1–3). Suostumusta on tapana kysyä lapsen huoltajilta, mutta yhä 

enenevässä määrin myös lapselta itseltään (esim. Strandell 2010). Lapsillekin 

kerrotaan tutkimuksesta, tutkijan valitsemilla tavoilla. Dockett ym. (2009: 288) 

kertovat käytännöstään, jossa jokaiselle lapsille kerrottiin tutkimuksesta kuvien 

avulla. Halutessaan osallistua tutkimukseen lapset saivat kirjoittaa nimensä 

paperiin. Puhutaan myös suostumuksen jatkuvasta kysymisestä (Vehkalahti ym. 

2010: 16, Einarsdottir 2011, Dockett ym. 2009: 286–289; Flewitt 2005: 556–558, 

Estola ym. 2010, Strandell 2010: 97). 

Vanhemmille suunnattuihin suostumuskaavakkeisiin olen itsekin tutustunut 

vanhempana. Päiväkirjastani löytyy esimerkki, jossa ekaluokkalainen poikani tuo 

koulusta lapun, jossa kysytään vanhempien suostumusta lapsen osallistumisesta 

koulun puitteissa toteutettavaan tutkimukseen. Lapselle osallistuminen ei ollut 

ollenkaan itsestään selvää, toisin kuin ajattelin. Seuraavan päivän keskusteluissa 

selvisi, että pojalleni tutkimus tarkoitti makaamista potilaana pöydällä jonkun 

häntä siinä tutkiessa. Lisäksi hän totesi: – Mää haluan että mulla on ihan 

tavallinen koulupäivä. Varmasti tutkijat olivat koulussa kertoneet millaista heidän 

tutkimuksensa on, mutta lapselle sana merkitsi muuta. Vaikka lapsen käsitys ei 

varmasti aina näin paljon poikkea tutkijan käsityksestä, minua tilanne muistutti, 

että lapsen ajatus tutkimuksessa mukana olemisesta, niin koulussa kuin 

kotonakin, on aina eri kuin aikuisen. Se muistutti myös siitä, että tavallinen 

koulupäivä tai kotipäivä on lapselle tärkeä asia, ja tutkimus voi häiritä sitä. ( Vrt. 

Flewitt 2005: 555). 

                                                        
77 Lapsen oikeudelliseen asemaan liittyvä lainsäädäntö kaikkinensa on valtaisa ja pohjaa 
kansainväliseen ja yleiseen suomalaiseen lainsäädäntöön sekä lapsioikeudelliseen 
erityislainsäädäntöön. Erillistä tutkijalle suunnattua lainsäädäntöä ei siis ole. Ainoana poikkeuksena on 
lasten lääketieteellinen tutkimus, jota Suomessa ohjaavat tarkat säännöt. Muussa tutkimuksessa 
käytännöt perustuvat vakiintuneisiin tapoihin. (Nieminen 2010: 33–37). Lääketieteen 
tutkimustraditioista nouseva ohjeistus tarkkoine säädöksineen ulottaa koodistoaan myös ei-
lääketieteelliseen tutkimukseen (Vehkalahti ym. 2010: 11, Alderson 2005: 28, Farrell 2005a: 1-3). On 
hyvä muistaa, että lääketieteellisen tutkimuksen säädösten juuret ovat toisen maailmansodan 
tapahtumissa. Säännöillä haluttiin ehdottomasti varmistaa, etteivät lapset joudu enää milloinkaan 
sodanaikaisten järkyttävien ja epäeettisten tutkimusten kohteeksi. (Greig & Taylor 1999: 146–147, 
Konttinen 2010: 44). Vaikka tiukka ohjeistus on tärkeää nimenomaan lääketieteellisessä 
tutkimuksessa, ei se sellaisenaan sovellu kaikkeen lapsia koskevaan tutkimukseen. Lapsen kannalta 
merkittäviä ja lainsäädäntöön vaikuttaneita kansainvälisiä sopimuksia ovat YK:n lapsen oikeuksien 
sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja. (Mahkonen 2003: 136–
137, Nieminen 2010: 29, Greig & Taylor 1999: 147–149).  
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Olin itsekin ajatellut lähestyä naapuruston vanhempia allekirjoitettavan lapun 

kanssa, sillä heidän lapsiaan oli mukana aineistossa eri tavoilla. Ajatus ei tuntunut 

kuitenkaan luontevalta. Olin vapaamuotoisesti jutteluissa kertonut 

tutkimuksestani etenkin niille vanhemmille, joiden lapsista olin kirjoittanut. Mikä 

olisi kirjallisen informaation ja allekirjoituksen merkitys omassa tilanteessani? 

Pohdin, tarvitsenko ja tarvitsemmeko tutkijoina jotakin konkreettista johon 

voimme tarvittaessa palata vai tarvitsevatko vanhemmat. Mietin myös onko 

kirjallinen suostumus painoarvoltaan erilainen kuin suullinen. Jos haluamme 

korostaa, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista niin, että 

osallistumisensa voi keskeyttää milloin tahansa, ohjaammeko allekirjoitetuilla 

sopimuksilla vanhempia ja samalla heidän lapsiaan kuitenkin hienovaraisesti 

sitoutumaan tutkimukseen sen alusta loppuun? Mikä merkitys on lapsen omalla 

allekirjoituksella? Varmaa on ainakin, ettei allekirjoittaminen merkitse lapselle 

samaa kuin aikuiselle. Onko vaarana, että poimimme aikuisten maailmasta 

käytänteitä olettaen, että ne merkitsevät lapselle sitä mitä meillekin? Voimme 

unohtaa pohtia asioita lapsen tyylin kautta. 

Mitään tiettyä kaavaa tai tapaa suostumuksen kysymiseen tai tunnistamiseen 

minulla ei ole ollut. Tutkimuksessa on mukana lapsia erilaisella intensiteetillä, ja 

suostumustakin olen kysynyt ja sitä on ilmaistu erilaisella 

intensiteetillä. ”Aineistossa oleminen” ei tutkimuksessani tarkoita aina 

konkreettista jälkeä. Lapsen suostumuksen kysyminen ei kenenkään lapsen osalta 

ole yksittäinen teko tai tapahtuma, vaan oleellinen osa tutkimuksen tekemisen 

tapaani. Suostumus ja suostumattomuus on joskus voinut olla selkeä kysymys ja 

vastaus, olen voinut kertoa omin sanoin tai antaa luettavaksi kirjoittamaani tai 

katsottavaksi esitykseni, kertoa mihin sitä olisi tarkoitus käyttää ja kysyä lapsen 

tai jo nuoren ajatusta asiasta. Joskus ymmärrän suostumisen tai 

suostumattomuuden olevan siinä, miten lapset kommentoivat kuvaa, videota, 

minun kirjoittamaani tai toistensa kirjoittamaa tapahtumaa. Älä kuvvaa! ja Kuvvaa 

meidän sirkusta! tuntuvat selkeiltä suostumattomuuden ja suostumisen 

ilmauksilta. Mutta ettei asia olisi liian yksinkertainen, saatan kuulla kieltoa 

noudattaessani: – En mää sitä tietenkään tarkottanu. Oikeesti musta on kiva jos 

kuvvaat. Lapsen suostumus tai suostumattomuus voi olla olemuksessa, katseessa, 

kurkottamisessa kohti, vetäytymisessä leikkimään minulta ulottumattomiin, 

sanoissa, sanattomuudessa. Suostumus on voinut näkyä innostumisena ja 

ilahtumisena itsensä löytämisestä tekstissä. Suostumattomuuden tulkinta on 

vaikeampaa. Viime kädessä suostumus ja suostumattomuus ovat aina tulkintaani, 

sitä mitä kuvittelen lapsen ajattelevan. 
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Kodin valitseminen tutkimuksen tekemisen paikaksi ei ole eettisesti ja 

metodologisesta viatonta tai neutraalia sen enempää tai vähempää kuin 

päiväkodin tai koulunkaan. Pohdittavaksi tulee samoja ja erilaisia asioita. Koulun 

ja päiväkodin instituutioissa lapset eivät välttämättä pysty erottamaan 

tutkimuksen tekemisen vapaaehtoisuutta koulutyön pakollisuudesta ja tutkijan ja 

opettajan erilaisia rooleja. Ja jos lapset mieltävät koulun paikkana, jossa tehtäviin 

on olemassa oikeat, aikuisten tiedossa olevat vastaukset, voi olla vaikea purkaa 

tämä asetelma ja päästä kuulemaan lasten omia ajatuksia asioista. (Strandell 2010: 

99–100, Morrow 2005: 158). Kerroin aikaisemmin, miten ekaluokkalainen 

poikani kieltäytyi osallistumasta koulussa tehtävään tutkimukseen. Keskustelun 

jatkuessa yritin selittää hänelle, että tutkimuksessa tehtäisiin tehtäviä ja tutkijat 

seuraisivat lasten tekemistä. Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole. Lapseni 

kommentti – Ai, että kaks plus kaks voi olla vaikka kolme ja se on oikeen? No 

mitä se niistä sitte tutkii? Sitäkö että kuin hyvin ossaa piirtää? (päiväkirja) – 

muistuttaa jälleen, miten kummalliselta meille itsestään selvät asiat niin 

tutkimuksessa kuin muussakin elämässä voivat lapsesta tuntua. 

Itse taas olen joutunut pohtimaan, mitä voin tehdä luottamuksella, 

spontaaneissa tilanteissa kerrotulle, ei tutkimukseen tarkoitetulle. Voimmeko 

ajatella lapsen koskaan tarkoittavan kertomaansa tutkimukseen? Einarsdottir 

(2007: 208) kirjoittaa hämillisyydestä lasten ottamien kuvien äärellä. Lapsia oli 

informoitu tutkimuksesta, ja tutkijoilla oli heidän suostumuksensa, mutta kuvia 

katsellessaan tutkijat tunsivat, ettei kuvia ollut tarkoitettu heidän katsottavakseen. 

Lapsen kertominen, piirtäminen, kirjoittaminen ja valokuvaaminen tapahtuvat 

enemmän hetkessä, juuri sille aikuiselle tai juuri tiettyjen lasten kesken ja ei 

tutkimukselle. Ei tutkija itsekään tiedä tarkoin mitä aineistolle tapahtuu. 

Kuitenkin vastuu on hänen. 

Ja toisaalta, mitä kaikkea tietoisuus tutkimuksen tekemisestä on merkinnyt 

mukana oleville lapsille? Monet kommentit heidän kertomisissaan osoittavat, että 

he tietävät kiinnostuksestani ja tutkimuksestani, sellaisena kuin he sen 

kuvittelevat. Otappa tästä kuva nytte tai Tästä pittää kirjottaa tarina -

kommenteillaan tai kuvaamalla ja kirjoittamalla he pyytävät itse, että huomaisin 

ja merkityksellistäisin heidän tekemisiään. Tutkimuksen tekeminen avoimesti on 

tavallaan ollut lapsille yksi kertomisen resurssi, ainesta, jota he ovat voineet 

käyttää, johon he ovat voineet palata ja jota he ovat voineet monien muiden 

ainesten ohessa mehevöittää kuvittelullaan ja käyttää omissa kertomalla 

tietämisen prosesseissaan. 
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Suostumuksesta keskusteltaessa voidaan korostaa sen kulloisessakin hetkessä 

voimassa olevaa luonnetta. Onko vaaraa, että lapsen suostumuksen 

kunnioittaminen voisi jossakin tapauksessa aiheuttaa lapselle turvattoman olon? 

Muussa elämässä ei voi aina valita osallistuuko vai ei. Onko lapselle olemassa 

tutkimusta ja muuta elämää? Flewitt (2005: 556–557) kertoo, miten tutkijan 

kannalta turhauttavaa oli, kun lapsi yhtäkkiä ei halunnutkaan nauhurin olevan 

päällä ja välillä halusi olla mukana ja välillä ei ja tutkija myötäili lapsen halua. 

Tutkimusta tehdään aina jossakin ihmissuhteessa ja siinä myös suostumista 

kysytään ja tulkitaan, aikuisen, mutta myös lapsen vallan suhteen. On tärkeää 

miettiä, mitä mahdollisuuksia lapsella on juuri siinä ihmissuhteessa ja siinä 

asetelmassa kertoa tai olla kertomatta, osallistua tai olla osallistumatta. Pitäisikö 

pohtia myös aikuisina tekemiemme tutkimusten eettistä merkitystä 

monimuotoisemmin? 

Ajatus suostumuksen jatkuvasta kysymisestä on ollut itsellenikin tärkeä. 

Lapselle on voinut olla mieluisaa, että otan hänen tuotoksistaan kuvan tai kirjoitan 

leikistä, mutta sen käyttäminen kirjoituksessa tai esityksissä on jälleen uusi asia, 

jota voin kysyä. Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen. 

Erästä esitystä valmistellessani lähetin tekstiviestin 8-vuotiaan pojan äidille. 

Pyysin äitiä kysymään pojalta, voisinko näyttää hänestä 1-vuotiaana otetun kuvan 

tilaisuudessa, jossa puhun aikuisille lasten mielikuvituksesta. Lapsen vastaus Ei 

se pitää antaa tänne ja rutata ja laittaa roskiin ei jätä vaihtoehtoja. Äidin 

puolesta kuvan olisi voinut näyttää. En näyttänyt kuvaa, mutta en sitä myöskään 

hävittänyt. (Päiväkirja). Toisessa tekstiviestikeskustelussa pyysin isää kysymään 

7-vuotiaalta pojalta, voinko käyttää sirkusleikistä videoimaani katkelmaa 

esityksessä, jonka on tarkoitus pyöriä yliopiston aulassa tutkimusiltapäivän 

aikana. Vastaukseksi tulee ilahtunut suostumus ja kommentti, että lapsi oli otettu 

siitä, että näytän videon. Ensimmäinen vastaus sai minut mietteliääksi. En tiedä, 

millaisen myllerryksen kysyminen aiheutti, vai aiheuttiko mitään. Sattuiko 

kysymisen hetki olemaan huono? Vai tuntuiko ajatus oman vauvakuvan 

näyttämisestä vieraille aikuisille suututtavalta ajatukselta? Olisiko ollut kenties 

parempi kysyä henkilökohtaisesti? Vai oliko niin, että juuri omalle äidille lapsi 

uskalsi sanoa, ettei halua kuvaa näytettävän? Olisiko parempi ollut olla kysymättä 

ja ratkaista asia itse? Olisiko lapsi ollut onnellisempi, ellei olisi tiennyt asiasta 

mitään? Olisiko ollut parempi kysyä vain vanhemmilta? Oikeaa vastausta ei ole. 

Joka tapauksessa lasten vastaukset muistuttivat minua, ettei lapsen 

suostumuksen kysymisen ajatteleminen konkreettisena kysymisenä ole 

automaattisesti hyvä asia lapsenkaan kannalta. Lapsen suhde siihen, mitä hänestä 
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on kirjoitettu tai miten häntä on kuvattu, on myös jatkuvasti muuttuva asia. 

Ratkaisut ja vastuu kysymisestä ja kysymättä jättämisestä ovat viime kädessä 

minun. Voin vain yrittää kuvitella, mitä lapsi voisi ajatella tästä nyt ja 

myöhemmin ja yrittää tehdä ratkaisuja, jotka olisivat oikeita paitsi lapsen, myös 

minun aikuisen näkökulmastani. 

Aineistossani on paljon esimerkkejä, jotka ovat auttaneet minua 

ymmärtämään lasten kertomista mutta joita en valitsisi kirjoitettavaksi. 

Esimerkkejä valitessani on ollut tärkeää kysyä ja jälleen kuvitella, miltä 

katkelman lukeminen voisi lapsesta tuntua nyt ja tulevaisuudessa. Valinnoistani 

seuraa luonnollisesti, että kuva perheestämme voi välittyä lukijalle liian 

auvoisena. 

Lapsuudentutkimuksellakin halutaan lapsen parasta, tutkimuksen avulla. 

Mahkonen (2003: 144) kirjoittaa, että on helpompaa määritellä lapsen etu 

ideologisella tasolla kuin tietää, mitä se tarkoittaa yksittäisen lapsen kohdalla 

tässä ja nyt. Lain näkökulmasta on olemassa hoivaan, suojeluun ja kuulemiseen 

tähtääviä säännöskokoelmia, ja lainlaatijan näkökulmasta lapsen oikeus hoivaan, 

suojeluun ja kuulemiseen ovat siis yhtä kuin lapsen etu (Mahkonen 2003:145). 

Itseäni olen joutunut muistuttamaan kaikkien kolmen kuljettaminen mukana. Into 

kuulla lasta ei saa peittää alleen hoivaa ja suojelua eikä liika hoiva ja suojelu saa 

tulla esteeksi tutkimuksen tekemisessäni. Myös pienissä hetkissä lasten kanssa 

oma kiinnostukseni voi peittää lapsen oikeuden salaisuuksiin. Samalla kun 

korostamme, että lapsella on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa ja 

vetoamme YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (1989) kohtiin 12 ja 13, on 

tärkeää muistaa, että lapsella on oikeus myös yksityisyyteen, niin kuin saman 

sopimuksen kohdassa 16 muistutetaan. Ero lapsen kuulluksi tulemisen ja aikuisen 

uteliaisuuden välillä voi olla hiuksenhieno. 

Yksi tapa suojella tutkimuksessa mukana olevia on anonymisointi, 

tunnistettavuuden häivyttäminen juuri tiettyinä henkilöinä. Yleensä tutkijat 

mainitsevat lyhyesti, millaisia toimenpiteitä he ovat tehneet huolehtiakseen 

riittävästä anonymiteetistä. Itsekin olen antanut lasten valita itselleen nimen 

silloin kun heistä kirjoitan. Sama lapsi voi esiintyä eri episodeissa siis eri nimellä. 

Käytäntö syntyi lasten omasta innosta keksiä itselleen nimiä, mutta se myös 

häivyttää ajattelemasta juuri tiettyä lasta. Esimerkeissä ja kaikissa 

päiväkirjakatkelmissa en mainitse myöskään ajankohtaa. Ei ole oleellista pystyä 

yhdistämään tietyn lapsen kaikkia kertomisia toisiinsa eikä päättelemään 

vuosiluvusta, kenestä lapsesta kulloinkin on kysymys. Tutkimuksessani on 
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kuitenkin mahdotonta häivyttää paikkakuntaa ja kontekstia. Lapset ovat tietyn 

perheen lapsia ja heidän kavereitaan. 

 Koska jälleen en ole voinut ottaa asiaa käytänteenä, on mentävä syvemmälle 

ja kysyttävä, mistä anonymisoinnissa on kysymys. Perttula (1996) kysyy, liittyykö 

anonymisointi osaltaan sellaiseen tutkimusperinteeseen, jossa ajatellaan tiedon 

olevan yleistettävissä niin, ettei ole merkitystä, kenen ihmisen tai keiden ihmisten 

kautta tieto on saatu. Entä jos kääntäisimme asian niin päin, että ajattelisimme 

tutkimuksen olevan sitä eettisempää ja luotettavampaa, mitä paremmin mukana 

olevat tunnistavat siitä itsensä, kysyy Perttula. Ohjaavatko tutkimuskäytännöt 

meidät kysymättä hyväksymään ja tekemään toimenpiteitä mukana olevien 

anonymisoimiseksi? Ohjaavatko tutkimusmenettelyt ihmiskäsitystämme, vaikka 

ihmiskäsityksen tulisi ohjata tutkimusmenettelyjä. (Perttula 1996: 86–88). Hakala 

(2007: 45–48) näkee anonymisoinnin vallankäyttönä ja pohtii anonymisoinnin 

dilemmaa esimerkiksi lasten piirustuksen osalta. Setälän (2012: 102) lasten 

valokuvausta koskevassa tutkimuksessa kuvaajat esiintyvät omilla nimillään. 

Jos anonymisointia problematisoi Perttulan (1996) ja Hakalan (2007) tapaan 

ja eettisyyttä arvioikin sen perusteella, miten hyvin mukana olevat voivat 

tunnistaa itsensä tutkimustekstistä, tulee kirjoittamisen tapa mielenkiintoisella 

tavalla osaksi anonymisointia. Voimmeko omistaa tutkimuksessa mukana olevat 

niin, ettei heillä ole mitään mahdollisuutta esittää ajatuksiaan tulkinnoista? 

Tutkimusagendat ovat edelleen aikuisten aluetta, johon sopiviksi taivuttelemme, 

editoimme, typistämme ja muotoilemme lasten selostukset (Farrell 2005c: 176–

177). Väistämättä kirjoittaminen muuttaa nähtyä, koettua ja kerrottua. Etenkin 

sanattoman ja kielettömän sanallistamisessa omaa suhdetta kieleen pitäisi 

problematisoida ja kysyä, miten omilla valinnoillamme muutamme merkityksiä. 

(Marin 1995:18, Suojanen 1996: 38, 41, Perttula 1996: 91–93, Richardson & St. 

Pierre 2005, Strandell 2010: 106–107). Munterin (1996: 79) 

mukaan ”kirjoittamalla tavalla tai tavoilla, jota tutkittavat eivät halua tai osaa 

lukea, tutkija rajoittaa yleisöään sulkemalla pois ihmiset, jotka olisivat kaikkein 

kykenevimpiä väittelemään hänen tulkinnoistaan. Kysymys on kirjoittamisen 

tavoista ja julkaisuareenoista ja on siksi eettinen ja metodologinen ongelma.” 

Onko tutkijalla vastuuta siitäkin, ketkä tutkimusta lukevat? Pitäisikö siis lasten 

itsensäkin kyetä väittelemään tulkinnoista? 

Mahdollisuus tehdä tutkimusta pitkän ajan kuluessa, kirjoittaminen ja 

esitysten valmistaminen kotona lasten keskellä ja kolmen kertomuksen 

kirjoittaminen tieteellisestä tyylistä poikkeavalla tavalla on tarjonnut harvinaisia 

tilaisuuksia kuulla spontaanisti lasten omia ajatuksia kirjoittamastani ja itsestään 
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kirjoituksissa. Lasten omat ajatukset ovat olleet tärkeä osa tutkimukseni 

tulkintaprosessia. On ollut myös avartavaa kuulla, mitä lapsi ajattelee hänestä 

kirjoitetusta vuosia myöhemmin. Saman perheen jo aikuiseksi kasvaneiden lasten 

palautteesta olen saanut jonkinlaista peiliä sille, miltä omasta perheestä lukeminen 

voi lapsuuden jälkeen tuntua. Olen valinnut erilaisia kirjoittamisen tapoja niin, 

että paitsi lapsilla itsellään, myös vanhemmilla ja muilla lasten kanssa arkeaan 

jakavilla aikuisilla, lasten lähimmillä asiantuntijoilla, olisi mahdollisuus lukea 

edes osa tutkimuksestani ja väitellä tulkinnoista. Tästä syystä olen myös halunnut 

kirjoittaa suomen kielellä. 

Isoksi kysymykseksi tuli itselleni jossakin vaiheessa se, hukkuuko lapsi 

tieteellisen kirjoittamisen tavan alle. Luin paljon hyviä ja kiinnostavia 

tutkimuksia, joissa ei kuitenkaan enää minulle kajahdellut lapsen olemusta. 

Itsekin olen joutunut tekemään myönnytyksiä haluamastani kirjoittamisen tavasta; 

taidot ja aika asettavat rajansa tieteellisen ja toisenlaisen kirjoittamisen 

yhdistämisessä. Pidän tärkeänä, että tutkimuksesta kirjoitetaan ja kerrotaan myös 

muilla kuin tieteen foorumeilla.78 

Tunnistettavuuteen pyrkiminen ja halu suojella mukana olevia eivät ole 

tutkimuksessani keskenään ristiriidassa. Anonymisointi on tasapainoilua 

tekemisessä ja kirjoittamisessa niin, että lapset toisaalta olisivat ja toisaalta eivät 

olisi tunnistettavissa. Että olisivat sisältää kaikkia niitä metodologisia ja eettisiä 

valintoja, joilla lähestyn ja joilla pyrin antamaan muotoja lasten olemiselle ja 

ajattelulle niin, että niissä vielä moneen kertaan uudelleen kerrottuna kantaisivat 

mukanaan myös lapsia ja lasten ajatuksia. Että eivät olisi tarkoittaa pyrkimystä 

tehdä se niin, että jokaisen lapsen yksityinen ja henkilökohtainen tulisi riittävästi 

suojelluksi. 

Lopuksi kirjoitan vielä muutaman ajatuksen kirjoitetuksi tulemisesta. Toisesta 

kirjoittaminen on hänen luomistaan, tietynlaiseksi tekemistä, ja siksi 

kirjoittamiseen ei saa suhtautua välinpitämättömästi (Denzin 1989, 82). 

Mazzarellan (1997: 31–32) mukaan toisesta kirjoittaminen on aina ”jossakin 

mielessä haltuunottamista, hänen muuttamistaan kohteeksi, hänen kahlitsemistaan 

siihen kuvaan, jonka on itse hänestä rakentanut. Se, joka pyytämättään muuttuu 

                                                        
78  Kahdessa kirjahankkeessa teemme yhdessä muiden lasten kertomista tutkineiden kanssa 
tutkimustemme tuloksia näkyviksi muulle kuin tiedefoorumille. Tekeillä on Koira ja kirahvi -
kuvakirja lapselle ja aikuiselle sekä Välkkeitä-kirja lasten parissa työskenteleville, opiskelijoille ja 
vanhemmille. Edellisellä kirjalla halutaan julkaista Oulun TelLis-hankkeen tutkimusten tuloksia 
erityisesti lapsille. Jälkimmäisen kirjan tarkoituksena puolestaan on kertoa koko TelLis-hankkeen 
tutkimustuloksista lasten parissa toimiville.  
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kirjan henkilöksi, ei tietysti yleensä kykene puolustautumaan luotua kuvaa 

vastaan.” Meidän toisista kirjoittavien on hyvä ymmärtää, ettei tämä koske vain 

läheisistä kirjoittamista, vaan kaikkia, joista kirjoitamme, niin tutkimuksessa kuin 

muissa kirjoittamisen genreissä. Kirjallisuudessa läheisistä kirjoittamista ei 

kaihdeta. Vaikka Mazzarellan tavoin vakuuttaisimme sen mitä kirjoitamme olevan 

vain ja ainoastaan yksi näkökulma asiaan, se jää vahvaksi ja jopa ainoaksi, ellei 

muita esitetä (Mazzarella 1997: 32). Kirjoitetuksi tulemisen kokemus voi olla 

voimakas, hämmentäväkin (Josselsson 1996, Goldstein 2000: 525). Munterin 

(1996) mielestä tutkimuksessa mukana olevia tulisikin valmistaa siihen. 

Kirjoittamisen tehtävä ei ole helppo kirjoittajallekaan. Vaikka kirjoitamme 

toisista, löydämme kirjoittamastamme itsemme. 

Useimmiten keskustelua toisista kirjoittamisesta niin kuin lasten 

osallistumisesta tutkimukseenkin käydään huolensävytteisesti. Ei pidä unohtaa, 

että kirjoitetuksi tuleminen, kirjaan jääminen tai tutkimuksessa mukana oleminen 

voi olla lapselle niin kuin aikuiselle myös voimaannuttavaa nähdyksi, kuulluksi ja 

huomatuksi tulemista (Farrell 2005c: 177, Savolainen 2004, Eräsaari 2004, 

Helavirta 2007: 630). Kun äitini (Myllylä 2011) julkaisi kirjan, yksi lastenlapsista 

luki hänelle puhelimessa ääneen kirjan tarinoita, joista löysi itseään ja tuttuja 

lapsia. Hiukan kaihoisasti lapsi totesi serkustaan: – Annalle kävi hyvä tuuri kun se 

pääsi melkein kokonaisena kirjan kanteen. 

5.3 Vähä väärennetty tota – tutkimuksen arviointia 

Kuvitteleminen on itselleni apulainen ja tutkimuksen työväline. Kuuntelemalla, 

katsomalla ja itse kertomalla niin että aikuisena toivotan omat kokemukseni 

tervetulleiksi voin paremmin tuottaa tietoa maisemasta, jossa aikuisen ja lapsen 

tieto ja tietäminen täydentävät toisiaan. Kuvitteleminen joka tapauksessa 

tapahtuu. Kuvittelemalla löydän asioita. Mutta miten pitää arvioida sellaisen 

tutkimuksen totuutta, jossa tutkijan metodina on kuvitteleminen? 

Vastakysymys kuuluu, onko olemassa tutkimusta jossa kuvittelua ei 

käytettäisi. Kuvittelulla on erilaiset tehtävät erilaisissa tieteellisissä 

lähestymistavoissa. Brunerin (1986: 13) mukaan loogis-tieteelliseen ajatteluun 

tukeutuvassa tietämisessä kuvittelu johtaa ”hyvään teoriaan, tiukkaan analyysiin, 

loogisiin todisteisiin, kuuluviin väitteisiin ja empiirisiin löytöihin” ja 

kerronnallisessa tietämisessä taas ”hyviin tarinoihin, kiehtovaan näytelmään, 

uskottavaan (vaikka ei ’toteen’) historialliseen kuvaukseen”. Peikkometsässä 

Juuson kommentti Laurin sanelemaan tarinaan osuu kohdalleen, kun hän toteaa: – 
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Vähä väärennetty tota. Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä ei ole olla totta siinä 

mielessä, että se representoisi todellisuutta, vaan kirjoittaessani väistämättä ”vähä 

väärennän”. Ja niin kuin Laurille ja Juusolle ja jokaiselle samoissa tapahtumissa 

mukana olleelle lapselle tapahtumien totuus oli erilainen, myös jokainen tutkija 

kirjoittaisi samoista aineksista erilaisen tarinan ja jokainen lukija lukisi sen 

erilaisena. Miten tämän tutkimuksen luotettavuutta siis voi arvioida? 

Tieteellistä tutkimusta tulisi arvioida sen omista taustasitoumuksista käsin. 

Kerronnallisen (toiminta)tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulisi Heikkisen, 

Huttusen, Syrjälän ja Pesosen (2012) mukaan arvioida tutkimuksen historiallista 

jatkumoa, refleksiivisyyttä, dialektisuutta, toimivuutta ja eettisyyttä sekä 

evokatiivisuutta79. Samantapaisesti Richardson (2005) esittää (CAP)etnografisen 

tutkimuksen arvioinnin perusteiksi tutkimuksen todellisen merkityksen, esteettiset 

ansiot, refleksiivisyyden ja vaikuttavuuden. 80  Koska CAP-etnografien 

tutkimuksiiin olennaisesti kuuluu luovien ja analyyttisten menetelmien 

yhdistämistä, tulisi tekstejäkin lukea kahden linssin, tieteellisen ja taiteellisen 

läpi. (Richardson & St. Pierre 2005: 963–965). Saresma (2007: 55) kirjoittaa 

Harawayhin (1989) viitaten faktan ja fiktion monimutkaisesta suhteesta ja näin 

ollen myös totuuden monimuotoisuudesta ja esittää objektiivisen totuuden sijaan 

arvioitavaksi poeettista, eettistä ja osittaista totuutta. Arvioin vielä tutkimustani 

näitä prinsiippejä mielessäni pitäen. 

Edellisessä luvussa ja läpi koko tutkimuksen kirjoitan omaan tutkimukseeni 

liittyvistä eettisistä kysymyksistä ja laajennan keskustelua yleisemminkin lasten 

parissa tehtyä tutkimusta ja lasten kanssa olemista koskevaksi. Tutkimukseni on 

ollut lähtökohdiltaan lapsiin liittyvän tutkimuksen saralla sellainen, ettei eettisiä 

kysymyksiä ole voinut ajatella ohjeina ja käytäntöinä. Niiden rinnalle on tarvittu 

laajempaa välittämisen etiikkaa, josta olen tutkimuksessani paljon kirjoittanut. 

Usein se on ollut enemmän kysymysten kuin valmiiden ajatusten esittämistä. 

Eettisistä kysymyksistä kirjoittaminen on kaiketi tuonut tekemisilleni 

läpinäkyvyyttä. Kirjoittamatta jättämisenkin olisi voinut perustella halulla suojella 

mukana olevia. Itse pidän kuitenkin eettisistä kysymyksistä keskustelemista 

lapsuudentutkimuksessa tarpeellisena. Kysymyksestä Mitähän lapset ajattelevat 

tästä kaikesta nyt ja myöhemmin? on ollut itselleni apua tutkimuksen tekemisen 

                                                        
79 Historical continuity, refleksivity, dialectics, workability and ethics, evokativeness (Heikkinen ym. 
2012: 8). 
80 Substantive contribution, aesthetic merit, reflexsivity, impact (Richardson & St. Pierre 2005: 964). 
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kaikissa vaiheissa. Kenties siitä voisi olla apua muillekin tutkimukseen liittyvien 

valintojen tekemisessä.  

Sisällöllisesti ja metodologisesti kodin kontekstista ja äidin positiosta 

kirjoittaminen värittää omalta osaltaan lapsuudentutkimuksen kollaasia. Kallio 

(2010: 220) toivoisi kodin spatiaalisen tutkimuksen kiinnittävän 

lapsuudentutkijoiden huomiota, sillä harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta 

lapsuutta luodaan kotona. Lasten kerrontaan liittyvät tutkimukseni tulokset 

puolestaan eivät rajoitu kodin kontekstiin vaan niitä voidaan soveltaa laajasti. 

Lasten kerronnan tutkimus tarjoaa mahdollisuuden päästä lapsilla olevan tiedon 

läheisyyteen. Kiinnostus lasten omaa tietoa kohtaan on tuonut tarpeen myös 

tutkimusmenetelmien kehittelyyn. Tutkimukseni aikana on kehittynyt, uskaltaisin 

sanoa, ainutlaatuinen tapa tehdä lapsiin liittyvää tutkimusta lasten ja aikuisen 

välisessä maastossa. Muun muassa Vanderbeck (2010) kyseleekin 

lapsuudentutkimuksen aikuisuuksien perään. 

Sisällöllisesti ja menetelmällisesti tällä tutkimuksella on uutta annettavaa 

paitsi lapsuudentutkimukselle myös kerronnalliselle tutkimukselle. Kerronnallisen 

tutkimuksessa lapset eivät juuri ole olleet äänessä – siitä huolimatta, että Brunerin 

narratiiviajattelu pohjautuu hänen teorioihinsa lasten kielen oppimisesta (Tolska 

2002: 29). Bruner itsekin kirjoittaa kerronnallisuudesta enimmäkseen 

kirjallisuuteen ja kieleen liittyen (Hyvönen 2000: 20, Tolska 2002: 50), vaikka 

toisaalta hän antaa ymmärtää kerronnallisuuden olemassaolon muussakin kuin 

puhutussa ja kirjoitetussa (esim. Bruner 1990: 77–80). Lasten mukaan tuomisen 

voi nähdä luonnollisena jatkumona kerronnallisen tutkimuksen liikkeisiin ja 

käänteisiin81. Kerronnallisella tutkimuksella näen olevan paljon käyttämättömiä 

mahdollisuuksia lasten tiedon esille pääsemisessä. Lasten kertomisen yhteydet 

Brunerin (1990) kansanpsykologiaan ovat ilmeiset. Kaikenikäisten kertomukset 

heijastavat uskomuksia, toiveita ja pelkoja (emt. 40).  

                                                        
81 Ensimmäinen käänne: kirjallisuudessa 1960-luvulla strukturalistinen, tieteellinen ja kuvaileva retoriikka 
tuli kertomusten tutkimukseen. Toinen käänne: historiatieteessä kasvoi kriittisyys naiivia kerronnallista 
historian tutkimusta kohtaan ja yleisemminkin sitä kohtaan, että kertomus representoisi todellisuutta. 
Kolmas käänne: kertomuksen käsite tuli sosiaalitieteisiin 1980-luvun alussa ja kerronnallinen tutkimus toi 
antipositivistisia ja humanistisia näköaloja mm. psykologian ja kulttuurin tutkimukseen. (Hyvärinen 2008a: 
449). Kerronnallisen käänteen vaikutus suomalaisessa tutkimuksessa alkoi näkyä 1990-luvun alussa ja 
levittäytyi räjähdysmäisesti kaikille tieteenaloille (Heikkinen 2002b: 184). Pinnegar ja Daynes (2007: 25–
28) ja Spector-Mercel (2010: 209) kirjoittavat narratiivisen tutkimuksen neljännestä käänteestä, jossa 
akateemisen keskustelun ulkopuolella vankasti tiedetty tapa ymmärtää maailmaa kertomusten kautta 
aletaan jo tunnustaa tieteellisessä keskustelussakin. 
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Yksi kerronnallisen keskustelun säie liittyy luonnollisiin ja ei-luonnollisiin 

kertomuksiin. Lasten kertominen aineistossani on mielenkiintoisella tavalla 

samanaikaisesti molempia. Hyvärinen (2010b: 154–155) kirjoittaa, että näiden 

erillään pitämisen sijaan voisi olla kiinnostavaa katsoa, miten kirjallisuudessa 

jalostetaan suullisessa kertomisessa olevia resursseja. Kiinnostavaa on ollut myös 

katsoa asiaa toisinpäin eli sitä, miten lapset hyödyntävät kirjallisuuden resursseja 

omassa kertomisessaan.  

Tutkimustani voi arvioida myös sen mukaan, miten olen osannut käyttää 

tieteen ja taiteen linssejä. Olen valinnut erilaisia analyyttisiä ja luovia prosesseja, 

tyylejä ja muotoja kirjoittamiseeni. Richardson (Richardson & St. Pierre 2005: 

964) kirjoittaa, että tutkimuksen tekeminen kaksilla linsseillä on vaativaa, mutta 

onnistuessaan niillä näkee syvemmin. Tutkimuksessani olen etsinyt tapoja kuvata 

asioita, jotka eivät helposti ole kuvattavissa perinteisen tieteellisen kirjoittamisen 

tavoin ja siksi tutkimuksen tekemiseni on ollut alusta alkaen kokeilevaa. 

Kerronnallinen lähestymistapa, sellaisena kuin sen olen ymmärtänyt, on 

mielestäni tämän mahdollistanutkin. En voi sanoa valinneeni taidetta tutkimuksen 

toisiksi linsseiksi, mutta jonkinlainen taiteentapaisuus sisältyy sekä 

kerronnalliseen lähestymistapaan että myös lasten olemiseen, ja niitä olen 

halunnut yhdistää. 

Olen vaihdellut linssejä ja ymmärrän, että erilaisilla linsseillä näkee eri 

tavoin. Oma toisin kirjoittamiseni ei ole kovin toisin kirjoittamista. Tavoitteena ei 

ole ollut missään vaiheessa taiteellinen lopputulos minkään osion suhteen, vaan 

pikemminkin luonteva tieteellisen kirjoittamisen yhdistäminen omaan tyyliini eli 

siihen tietämiseen ja tietämisen tapaan joka on itselleni ominaista. Kirjoittaminen 

on itselleni paljolti tietämisen prosessia, jossa ensimmäisistä epäselvistä 

etsimisistä vähitellen hioutuu tekstiä, jota muutkin voivat lukea. Lukijoiden 

saaminen keskeneräisille kirjoittamisille on ollut tärkeä osa prosessia. Mitä 

useammat linssit, sen erilaisempia asioita huomaa. 

Yhtenä luotettavuuden mittarina Heikkinen ym. (2012: 9) mainitsevatkin 

autenttisuuden. Autenttisuuden vaaliminen tarkoittaa, että kirjoittajanakin 

olisimme uskollisia omalle eksistenssillemme, joka aktualisoituu kielessä ja 

kertomisen tavassamme, jotka taas ovat meille ominaisia tapoja olla ihmisiä. 

Tutkimuksen tekeminen siis saa olla ilmaisua Merleau-Pontyn (2006) 

tarkoittamassa merkityksessä. Olen myös etsinyt sellaisia tekemisen tapoja, jotka 

mahdollistaisivat kunkin lapsen autenttisen, joskus hyvinkin omastani 

poikkeavan, kertomisen tyylin olemassaolon ja huomaamisen. Olen kertonut 

myös tilanteista, joissa olen huomannut, etten ole huomannut. Niiden kautta 
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tiedän, että paljon muutakin on jäänyt huomaamatta. Joka tapauksessa lasten ja 

omaan kertomiseen sekä kirjallisuuteen perustuva tutkimukseni tuottaa 

tutkimukseen Heikkisen ym:n (2012: 9) mainitsemaa moniäänisyyttä ja 

dialogisuutta. 

Koska kerronnallinen tietokäsitys on tutkimuksellisen mielenkiintoni kohde, 

se luotettavuuden prinsiippi, että tutkija muistaisi ilmaista riittävän selvästi oman 

tietokäsityksensä (Heikkinen ym. 2012: 8–9) läpäisee koko tutkimuksen. 

Kerronnallisen tietämisen olemassaolo oli tutkimuksen lähtöoletus, joka oletus 

olisi voinut kyseenalaistua. Näin ei kuitenkaan käynyt vaan mieluummin 

päinvastoin. Yhtenä läpi tutkimuksen kulkevana ajatuksena on, ettemme voi tietää 

mitään maailmasta muuten kuin itsemme kautta (Merleau-Ponty 2000: 171), 

mistä seuraa, että kirjoitan omasta positiostani ja omista kokemuksistani käsin. 

Kirjoittajan oman subjektiviteetin (Richardson & St. Pierre 2005: 964) ja omien 

persoonallisten kokemusten (Heikkinen ym. 2012: 8–9) näkyminen ja niiden 

reflektoiminen ovatkin osa tutkimuksen luotettavuutta. Riittävän selvästi tulisi 

myös näkyä tutkijan suhde tutkittaviin ja tutkimuksen kohteeseen (Richardson & 

St. Pierre 2005, Heikkinen ym. 2012: 8–9). Lähtökohtana on ollut ajatus, etteivät 

lapset ole tutkimuksessa tutkittavia vaan kerronnallinen tietäminen. Alusta asti 

olen käyttänyt kirjoituksissani ja esityksissäni sanavalintaa lasten parissa tehtävä 

tutkimus. Se eroaa sanavalinnasta lasten kanssa ja lapsista ja sisältää itseni 

aikuisena lasten parissa tutkimassa yhtä lailla omaa tutkimuksen tekemisen 

tapaani kuin lasten kertomista.  

Tutkimus ajoittuu pitkälle, noin kymmenen vuoden ajanjaksolle. Väitöskirja 

voi olla, ollakseen vielä luettava, noin 200 sivua. Kirja tulisi pystyä kirjoittamaan 

niin, että se ”pysyy kädessä” (Salo 2007: 233) ja tulee luettua loppuun. Monien 

samanaikaisten prosessien ja kokonaisvaltaisen tutkimuksen tekemisen 

kuvaaminen kirjoittamalla ei ole mahdollista. Tutkimukseni eri vaiheiden kuvaus 

voi siksi näyttää selkeämmältä ja yksinkertaisemmalta kuin mitä se on ollut. Olen 

kuitenkin yrittänyt tuoda esille kaiken lukijan kannalta oleellisen tiedon. 

Mitä voisivat tarkoittaa tutkimuksen luotettavuuden kriteereinä tarinan 

loogisuus ja koherenttius (Heikkinen ym. 2012: 8) tutkimuksessani, joka on 

ajallisesti polveilevaa (itse monenikäisenä kerron monenikäisten lasten kertomaa) 

ja jossa katseen kohteena on aikuisen näkökulmasta epälooginen kerronta, jonka 

koherenttiuskin on usein aikuiselta salattu? Kaiken muuttaminen lukukelpoiseksi 

on väistämättä rankkaakin rajaamista, muuttamista ja soveltamista. Lapsista 

kertomalla ei koskaan voi täysin tavoittaa lapsia, eikä lasten kerronnallisesta 

tietämisestä kertomalla voi koskaan täysin tavoittaa lasten kerronnallista 
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tietämistä. Mutta kerrotussa on ilmiöstä aina jotakin, eikä kertominen siksi ole 

turhaa. Bardyn (1998: 198) sanoin ”lasta ja lapsuutta ei voi tehdä läpinäkyväksi. 

Arvoitus on hyväksyttävä ja kysymykseen palattava.” Itse olen tehnyt sitä 

noudattamalla Bardyn (1996: 215) toista kehotusta eli viljelemällä ”elämästä 

kertomisen ja tietämisen tapoja ja taitoja, jotka houkuttavat etsimään 

peruskokemuksia.” 

Tutkimuksen totuutta voidaan kuvata vielä sen vaikuttavuudella, jolla 

Richardson (Richardson & St. Pierre 2005) tarkoittaa suunnilleen samaa kuin 

Heikkinen ym. (2012: 10) evokatiivisuudella, Bruner (1986: 11) todentunnulla ja 

Conle (2005: 10) resonanssilla. Samasta on kyse myös siinä, että joidenkin 

tekstien kutsun kuulee ja toisten ei (Saresma 2007: 58, Bruner 1986: 4) tai että 

tarina voi puhutella meitä holistisena kokemuksena (Heikkinen 2002b: 195). 

Richardson (Richardson & St. Pierre 2005: 964) kysyy, jättääkö lukeminen 

emotionaalisen jäljen tai innostaako ajattelemaan, toimimaan, tekemään 

tutkimusta, kysymään ja ehkä itsekin kirjoittamaan aiheesta. Tämä on myös 

Heikkisen ym:n (2012: 9–10) mielestä yksi luotettavuuden kriteeri. Tutkimukseni 

totuutta voidaan siis arvioida sillä, miten hyvin kirjoittamani saa aikaan 

värähtelyä lukijoiden mielessä ja tuntuvatko asiat sellaisilta, että ne jossakin 

kohdassa itseään jo tiesi, vaikkapa aavistuksena. 

Tutkimusta ei arvioida vain lopullista tekstiä lukemalla, vaan sen totuutta on 

testattu koko prosessin ajan tutkimusryhmien kokoontumisissa ja erilaisille 

yleisöille pidetyissä esityksissä. Se, millaista vastakaikua olen saanut, on 

kannustanut jatkamaan samaan suuntaan tai miettimään suunnanmuutosta. Koko 

ajan olen myös kuullut lasten arvioita tutkimukseni luotettavuudesta. Puolisoni 

kommentit ovat vahvistaneet halua kirjoittaa niin, ettei ”lapsi mene pesuveden 

mukana”. Tutkimuksen luotettavuutta ovat testanneet myös ne äidit ja isät, jotka 

eri vaiheissa ovat lukeneet tekstejäni. On tuntunut tärkeältä säilyttää niitä kohtia, 

jotka resonoivat ja kenties vähentää muuta. Jokaisen väitöskirjan kirjoittajan toive 

lopulta lienee, että kirjoitus saisi lukijoita ja sen totuus ja luotettavuus arvioitaisiin 

moneen kertaan. 

5.4 Minä voin kertoo tarinoita – käytännön sovelluksia 

Bruner (2006c) kirjoittaa, ettei länsimainen yksilökeskeinen kulttuuri hyödynnä 

riittävästi ihmisen kykyä ymmärtää toisen mieltä. Lapset omalla kertomisellaan 

osoittivat, miten helposti ja näppärästi toisten luominen oman mielen näyttämöille 

tapahtuu. Bruner (2006c) kirjoittaa myös voimakkaasti, että oppimisessa ja 



 198

kasvatuksessa tulisi huomioida se tosiasia, että jokapäiväinen elämämme perustuu 

kaiken aikaa tarinoille. Ihmisen mieli vain yksinkertaisesti toimii niin. Elämä tuo 

eteemme kaiken aikaa asioita, jotka eivät sovi siihen tarinaan jota kerromme. 

Ongelmat, poikkeamat käynnistävät kerronnallisen prosessin josta seuraa uutta. 

(Bruner 2006c: 230–231). Väistämättä päädyn ajattelemaan, ettemme läheskään 

riittävästi kasvatuksen ja opetuksen käytänteissämme huomioi lasten herkkyyttä 

kerronnalliseen ajatteluun ja heidän kykyään oppia toisilta ja toisten avulla. 

Kodin, koulun tai vaikkapa päiväkotiryhmän käytäntöjä voi tarkastella 

miettimällä, millaisia kerronnallisia ympäristöjä ne ovat: mitä ja miten niissä saa 

ja ei saa kertoa, millaista kerrontaa kannattelemme ja millaista vaimennamme. 

Kertominen tapahtuu myös aina ihmissuhteissa. Pienillä vihjeillä, 

oleskelemattomuudella tai liialla uteliaisuudella saamme lapset kertomaan 

toisaalle, vaikkapa viemään leikkinsä aikuisen silmien ulottumattomiin. Yhtä 

lailla pienillä rohkaisuilla ja hyväksymisellä voimme osoittaa, että arvostamme 

heidän kertomistaan. 

Lapset käyttävät omassa aineistossani tietämisensä aineksina muun muassa 

toisilta lapsilta, saduista, tarinoista, kertomuksista, kuvista, videoista, peleistä, 

väitöskirjastani ja sen aineistosta omimaansa ainesta. Jokainen kerronnallinen 

ympäristö tarjoaa omanlaisiaan tietämisen rakennusaineksia. Lapsille myös tila ja 

siellä olevat esineet ja asiat, piha-alue ja se ympäristö jossa lapset liikkuvat, ovat 

tärkeitä minuuden rakennusaineksia. Ei ole niinkään tärkeää, millaisia esineitä ja 

asioita ja ihmisiä lasten ympäristössä on, kuin se, millä tavoilla ne ovat 

käytettävissä lasten tarvitsemiin tarkoituksiin (ks. Puroila ym. 2012b). 

Lasten olemisen ja tietämisen ruumiillisuuden huomioiminen voi olla meille 

enemmän paikoillaan pysyville aikuisille vaikeasti muistettava asia. Kuitenkin 

voimme halutessamme suosia opetuksessa ja kasvatuksessa käytänteitä, joissa 

lapset saavat käyttää kehoaan ja hyödyntää tiloja nykyistä moninaisemmin. On 

tärkeää, että leikin kerronta saa elää oman kaarensa ajan. On myös tärkeää, 

ettemme vaadi lasten kertovan vain puhumalla heille tapahtuneista asioista. 

Vaikkapa tappelun selvittämiseksi voi ottaa avuksi piirtämisen tai esittämisen, 

lapsille tutumpina tapoina. Ruumiillisuuteen oleellisesti kuuluva esteettinen 

tietäminen; aistien, tunteiden ja kuvittelun yhdistyminen ajatteluun ei pääse 

toteutumaan, ellemme tarjoa lapsille mahdollisuuksia toimia itselleen luontaisella 

tavalla. Sen ymmärtäminen, että kaikki tapahtuu jossakin tunnetilassa ja että tuo 

tunnetila määrittää lapsen mieleen tulevia asioita kenties enemmän kuin mikään 

muu, on tärkeää. Tunteet eivät ole seurausta jostakin vaan ne ovat pohjana 

kaikelle muulle. Tunnetila ja tunneilmasto luokassa, ryhmässä, kodissa, 
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päiväkodissa on merkittävällä tavalla osa ympäristöä ja jälleen, lapsen itseksi 

tulemisen ainesta. Tietämisen kokonaisvaltaisuus, esteettisyys ja ruumiillisuus 

voivat hukkaantua kasvatuksen käytännöissä (Sansom 2007), mutta tiedostamalla 

niitä voimme myös vahvistaa niitä. 

Aikuisina rakennamme lasten lapsuutta myös koulutuksesta käsin. 

Esimerkiksi luokanopettaja- tai varhaiskasvatuksen koulutusohjelmat pitävät 

sisällään tietynlaisen lapsi- ja lapsuuskäsityksen ja osallistuvat sitä kautta 

lastenkin lapsuuden ”tekemiseen”. Lasten pariin työskentelemään valmistuvalle 

yksi tärkeimmistä työkaluista on oma lapsi- ja lapsuuskäsitys. Omaan käsitykseen 

tutustumisen on hyvä olla koulutuksen tietoinen tavoite. TelLis-hankkeessa 

olemme kehittäneet kerronnallisia työkaluja myös aikuisten opiskelijoiden kanssa 

työskentelemiseen. Suunnitteilla on myös työtapojen laajentaminen kasvatuksen 

instituutioihin. 

Voimme tarkastella mitä tahansa oppimisen käytänteitä ja sisältöjä kysymällä, 

millaiseen tietämiseen ne perustuvat. Esimerkiksi lukemaan ja kirjoittamaan 

oppimisen lähtökohtana kouluissamme on edelleen loogis-tieteellinen ja hyvinkin 

behavioristinen käsitys oppimisesta (Korkeamäki 2011: 13). Äänteiden 

opettelemisesta lähtevä opetusmenetelmä yksin käytettynä ei huomioi sitä 

maailmaa, jossa lapset elävät ja josta he jatkuvasti tekevät havaintojaan. Kuvat, 

logot, tekstit, digitaalinen maailma, tietokoneet ja lukemisen skriptit ovat ainesta, 

jota lapset itse yhdistelevät tiedoksi lukemisesta (emt.). Eivätkä lapset tee sitä 

yksin vaan toistensa kanssa keskustellen, moninaisin, lapsille ominaisin tavoin 

(Hytönen, Jokinen, Pitkänen & Korkeamäki 2011, Kronqvist 2010). Meillä ei 

pitäisi olla varaa jättää käyttämättä lapsilla itsellään olevaa tietoa ja tietämisen 

tapaa. Myös tarinoiden kirjoittamisen opettamiseen kuuluu 

kyseenalaistamattomana länsimaisessa kulttuurissa opittu hyvän ja oikean 

kertomuksen muoto. Hyvässä kertomuksessa on alku, keskikohta ja loppu ja 

kaikkia yhdistävä juoni 82 . On tärkeää suosia myös lasten olemisen tapaa 

muistuttavaa monia polkuja, juonteita ja tapahtumankaltaisuutta sisältävää 

kerrontaa. 

Ryhmien perustamisessa voisimme paitsi suosia samankaltaisista koostuvia 

ryhmiä, myös ottaa lähtökohdaksi sen, että heterogeenisyys tuo ryhmään 

rikkautta. Esimerkiksi eri-ikäisyyden mukanaan tuoma heterogeenisyys voisi 

antaa vanhemmille lapsille mahdollisuuksia tuntea itsensä osaavaksi ja 

                                                        
82 ”Aristoteelinen dramaturgia ja juonellinen narratiivi ei ole universaali kerronnan malli, toisin kuin 
usein esitetään” (Heinonen ym. 2012: 109–110).  
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nuoremmille mahdollisuuksia tehdä havaintoja sellaisesta minkä jo melkein osaa. 

Omassa aineistossani on mielikuvitusleikin kontekstista kirjoitettuja tarinoita, 

joissa juuri ja juuri konttaamaan kykenevä pääsee leikkiin mukaan. Lapset 

oppivat toisiltaan. Lapset tuovat kouluun ja päiväkotiin kotinsa ja sen kulttuurin. 

Juuri se, mikä toisella on erilaista kuin itsellä, kiinnostaa, saa näkemään toisin ja 

tekee säröjä omaan totuttuun. Toiset auttavat lasta tulemaan tietoisemmaksi 

itsestä. Tähän tarvitaan kuitenkin sopivia toimintamuotoja. 

Lapset liikkuvat muuallakin kuin heille tarkoitetuissa instituutioissa ja 

kohtaavat päivittäin muitakin aikuisia kuin kasvatusalan ammattilaisia. 

Tutkimuksen tietoa voi soveltaa vaikkapa kuvittelemalla lääkärikäynnin 

käsikirjoitusta lapsen näkökulmasta. Lasten ja aikuisten rinnakkaiselo on rikasta, 

mutta ei vain siksi, että meidän aikuisten elämää seuraamalla lapset saavat 

rakennusaineksia omaansa. Meidänkin tietämisessämme on aina itsemme 

kokoinen aukko, koska emme voi tarkastella itseämme ulkopuolelta (Merleau-

Ponty 2002). Silti solahdamme helposti paremmin tietäjän asentoon. Juuri lapset 

tuovat meille aikuisille tuota meiltä poissaolevaa tai taustalle jäävää esille omalla 

olemisellaan. Lasten kanssa todella oppii maailmasta ja itsestään. Lasten kanssa 

eläminen on aikuiselle etuoikeus. 

Lapsia on tärkeää kuunnella monenlaisissa ympäristöissä. On huolestuttavaa, 

jos koti lapsen kasvupaikkana jää julkisen varhaiskasvatuksen varjoon. Kotona 

arkeaan viettävän lapsen ei välttämättä edes ajatella osallistuvan 

varhaiskasvatukseen. On tärkeää, että lapsella on riittävästi mahdollisuuksia olla 

myös vähemmän ohjatusti, itselleen läheisten aikuisten parissa, itselleen tärkeiden 

tavaroiden ja esineiden kanssa, omalla pihallaan ja kertoa tutuksi oman 

lähiympäristön kivet, kohoumat ja rapakot. Koska kertominen liittyy paikkaan, on 

harmillista, jos koti jää kertomatta ja tietämättä. Kodin soisi olevan itseyden 

rakennusaineksena. Yhteiskunnan tulisi osallistua kodin kertomiseen ja pitää sitä 

tärkeänä. Vanhempien mahdollisuus tehdä lyhyempiä työpäiviä, kodinhoidontuki, 

avoimet päiväkodit ja kerhot ja kodinhoitajapalvelun palauttaminen lapsiperheille 

ovat konkreettisia tekoja, joilla aikuisten kautta mahdollistetaan lapsille aikaa olla 

enemmän omissa kodeissaan. Ratkaisut ovat yhteiskunnan viestejä 

vanhemmuuteen ja kotiin suhtautumisesta. Ehdotus lasten kotihoidontuen 

muuttamisesta koskemaan alle kaksivuotiaita lapsia nykyisen kolmen vuoden 

sijaan viestii muuta. Erilaiset äideille ja isille tarkoitetut keskusteluryhmät ovat 

tärkeitä paitsi vanhemmille itselleen, myös vanhempien kautta lapsille. 

Lasten kertominen lasten tietoa mukanaan kantavana tarjoaa tutkimukselle 

paljon mahdollisuuksia. Lasten kerrontaa (kertomuksia, tarinoita) pitää kuitenkin 
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aina tutkia osana sitä kerronnallista ympäristöä, jossa ne on taltioitu. Tämän 

tutkimuksen tulokset asettavat meidät myös suurten eettisten haasteiden eteen: 

lapsen tieto näkyy kerronnassa usein avoimena ja joskus aikuiselle enempänä 

kuin lapselle. Ei ole samantekevää, mitä teemme kerrotulla ja sen sisältämällä 

tiedolla. Ei ole myöskään samantekevää, mistä kaikesta teemme lapset tietoisiksi 

vaikka tekemällä heidän kanssaan tutkimusta. 

Lasta ja aikuista erottaa taipumus reflektointiin. On tärkeää kysyä, missä 

määrin lasta tulee opastaa ja kannustaa reflektoimaan omaa olemistaan. Lasten 

oma menneestä kertominen ei ole reflektointia vaan tulevaan suuntautuvaa 

kerrontaa siitä, miten asiat voisivat olla. Lapset itse kertovat siis itsensä sekä juuri 

nyt olevina (being) että tulevina (becoming). 

Omassa aineistossani on vielä paljon sellaista, mistä voisin kirjoittaa. Yksi 

kiinnostavimmista kokonaisuuksista on mielikuvituskaverista kerrotut, yli 

neljäkymmentä taltioitua episodia. Aineisto tarjoaisi kiinnostavia näköaloja myös 

vaikkapa siihen, miten lapset kerronnassaan kaiken aikaa rikkovat aikaan ja 

paikkoihin sekä fysiikan ilmiöihin liittyviä lainalaisuuksia ja miten kerronnassa 

voi olla toisiaan poissulkevia asioita. Kirjoittaa voisi myös siitä, miten lapset 

merkityksellistävät erilaisia kodin ja sen ympäristön tiloja ja paikkoja, erilaisia 

pieniä kohtia itselleen tärkeiksi. Kiinnostavaa myös on, miten kuvittelu 

mahdollistaa lapsille monissa paikoissa olemisen samanaikaisesti ja myös 

liikkumisen paikkojen välillä. 

Lapset ovat kertoneet, ja innostaneet minut kirjoittamaan. Kirjoittaminen on 

kannattanut, jos se innostaa jonkun aikuisen tai lapsen Laurin tavoin ajattelemaan: 

Minä voin kertoo tarinoita! 
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Elävä kivi 

Tyttö muistaa että repussa on jotakin. Lattialla istuen hän penkoo reppuaan ja 

löytää etsimänsä, nousee sitten ylös ja tulee näyttämään minulle. Tytöllä on 

kädessään kivi, nyrkkiin sopiva, sen kokoinen että se jää piiloon kun nyrkin panee 

kiinni. Kivi on kaunis, ihan sileä, vaalea. Sitä tekee mieli koskea ja sivellä, ihan 

kuin varmistua siitä että se tuntuu siltä miltä näyttää. 

– Onpa se sileä ja melkein tuntuu pehmoiselta. 

– Äiti, onko kivi elävä? 

– Ei se oikeastaan ole, vois kyllä melkeen aatella että olis! 

– Mutta äiti. Onko kivi elävä? 

– No ei se sillai oo että se vois syyä ja kasvaa tai synnyttää poikasia. Mitä 

sää ite aattelet? 

Tyttö miettii kauan ihan hiljaa. Katselee vain ikkunasta ulos ja miettii. Sitten 

ihan kuin itsekseen sanoo: 

– Kyllä mää tiiän mutta en ossaa sanoa. 

– Mmm. Joskus tietää ihan tarkkaan mutta ei ossaa sanoa. 

Tuntui typerältä selittää kuin ympäristöopin tunnilla mikä on elävä ja elollinen ja 

mikä ei ole. Syö, synnyttää ja kasvaa, niin olin oppinut ja siitä ajattelusta käsin 

lähestyin lapsen kysymystä. Se oli minulla olevaa tietoa kivistä, 

luonnontieteeseen perustuvaa, jo alaluokilla koulussa opittua. En ollut oppinut 

sitä luonnossa liikkuessani ja kiviä tutkiessani tai kivillä leikkiessäni. Mutta 

selitysyritys hämmensi minua. Jotenkin tiesin, ettei elävä tarkoittanut tytölle sitä 

miten se oikeasti määritellään. Minulla oli aavistus siitä, miten hän ajatteli ja 

ainakin aavistus siitä, että elävä ei ollut hänelle sitä mitä siitä ensimmäisenä tuli 

minun mieleeni. 

Tiedän että tytöllä on kiviä sängyssä tyynyn alla. Niitä on myös pienissä 

rasioissa monessa eri paikassa. Kivillä voi olla pehmusteita. Olen nähnyt kivien 

keräilijän kyyköttävän pihalla, levittävän kiviä pöydälle lampun alle, silittävän 

niitä ja puhuvan niille. Minä olen saanut monta kiveä lahjaksi tai säilytettäväksi 

varmassa tallessa. Ehkä hänelle elävä on sellainen, joka on olemassa ja tuntuu 

kädessä. Sellainen jota voi hoitaa ja silittää ja jolle voi puhua ja tehdä pesän. Ehkä 
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tyttö ajattelee niin. Ja jos ajattelee, miten oudolta minun selitykseni voi kuulostaa. 

Haluaisin oppia lisää tytön elävästä. 
Lapsella oleva tieto on lapsessa hyvin kokonaisvaltaisesti olemassa. Siinä on 

minulla, sanoihin luottavalla aikuisella oppimista. On paljon muutakin tietoa kuin 
se, minkä ossaa sanoa. Mutta nyt tunteet olivat tehneet minut virkeäksi. Kun 
seuraavan kerran lapsen tieto hänen elävästään pilkahti näkyviin, olin valmis 
hiukan enemmän kuuntelemaan ja katsomaan kuin tarjoamaan omaa tietämystäni. 

Olemme lähdössä ja hoputan tyttöä pukemaan ulkovaatteet päälleen. Tyttö 

haluaa kuitenkin käydä omassa huoneessaan tekemässä tärkeän asian. Hän 

pyörähtää nukkevauvan sängyn vierellä ja kohentaa peittoa. 

– Se on elävä, eikö ookki äiti? 

– On. 

Ehkä tytön elävä on sellainen, joka on hänelle elävä, sellainen joka elää, joka on 

leikissä mukana, johon liittyy ajatuksia ja tunteita, jota voi hoitaa. Hän ei tarkoita 

elävällä ihmistä, eläintä ja muuta elollista. Hän ei erottele asioita niin kuin minä, 

oikeisiin asioihin ja leikkiasioihin. Ihminen tai eläin on hänelle yhtä oikea ja 

todellinen kuin nukke ja kivi, silloin kun ne ovat hänelle olemassa, elävinä, 

tärkeinä ja rakkaina. Ne hengittävät tytölle. Se ei tarkoita, että nukke ja vauva 

olisivat hänelle samanlaisia. 

Eräänä päivänä tyttö kävelee perässäni mihin vain kotona siirryn. Kun olen 

paikoillani, hän istuu lattialla ja piirtää minulle nuken ja toteaa sitten: 

– Melkeen ko ihminen. Se ei oo elävä. Nuket ei oo eläviä 

– Onko nuket eläviä? 

– Ei. 

– Tuntuuko joskus että ne on melkeen eläviä? 

– Tuntuu. Mutta Elina, mulla ja Ainolla on oikeita vauvoja! 

– Niin. 

Sorrun kyselemään ja utelemaan. Kiirehdin. Tyttö vastaa minulle niin kuin kysyn, 

vaikka ei niin ajattelisikaan. Tyttö vastaa, mutta ei kerro. Kertominen itse, omasta 

halustaan sille, jolle haluaa ja juuri silloin kun haluaa, on eri asia kuin 
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vastaaminen sen kysymyksiin, joka haluaa tietää. Omasta halustaan tyttö kertoo, 

kenties pohtii, ettei piirretty nukke ole elävä, eivätkä nuket. Ja kertoo myös, että 

hänellä ja siskolla on oikeita vauvoja. Luulen että tiedän jotakin niistä. Olen 

nähnyt lastenkodin ja orpokodin asukkaat, laajalle huoneen lattialle levittäytyneet, 

laatikoissa ja rasioissa asuvat oikeat vauvat, nuket, nallet ja monet otukset, iltaisin 

peiteltävät ja syötettävät, hoidettavat. Tunnen Emman, Jaakon ja Jennan. Minulle 

on hiljaa kuiskattu, että Emman silmä on mennyt puhki ja se on käynyt lääkärissä. 

Olen jo huomannut sen silmän päällä laastarin. Josefina on oma lukunsa, 

valkoturkkinen, kirpputorilta meille muuttanut, yhtä aikaa lammasta, apinaa ja 

vauvaa muistuttava otus. Se osaa laittaa sormen suuhun, pukeutuu harsomaisiin 

vaatteisiin, katoaa usein omille teilleen, löytyy aina merkillisellä tavalla ja palaa 

kotiin. Tai Töpsykkä, kissa, joka tarvitsi uuden hoitajan ja kulkee nyt tytön 

mukana kaikkialle. En epäile hetkeäkään, ettei tytöllä olisi oikeita vauvoja. Jos 

minun näkökulmastani tytön mietteet ovat ristiriitaisia, ei se tarkoita sitä, että ne 

sitä olisivat. 

Syksyn kuluessa minulle tarjoutuu mahdollisuus käydä lasten kanssa 

luontoretkellä. Tytön silmiin osuu keskellä polkua jököttävä kääpä. Hän poimii 

sen mukaansa. Kääpä on kaunis, sametinpehmeä ja tummanruskea. Ja jälleen tyttö 

kysyy minun ajatustani siitä, onko kääpä elävä. Vastaan, että kyllä minusta niin 

voi ajatella. Kävelemme, tyttö silittää kääpää, puhelee sille ja kysyy taas: 

– Äiti, onhan tämä elävä? 

Isosisko ehtii vastaamaan, huolettoman oloisesti ja rauhallisesti, mutta 

vastaus ei tyttöä miellytä. 

– Ei se oo elävä. Se on eloperäinen. 

– Äiti eikö ookki elävä? Varmasti on! 

Muistan, miten jokin aika sitten kotona isosisko tuli luokseni. Kädessään 

hänellä oli puusta pudonnut lehti. Tietämystäni testattiin. 

– Sanoppa äiti onko tämä lehti elävä vai eloton. 

– Mmmm. En minä oikeen tiiä. 

– Ei se oo kumpikaan. Se on eloperäinen. Se on ollu elävä ko se on ollu 

puussa mutta sitte ko se irtoaa se ei oo enää elävä mutta eloperäinen. 
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Oikeassahan isosisko tietenkin on kun asia on koulussakin opetettu. Samalla 

logiikalla kääpäkään ei ole enää elävä vaan eloperäinen. Pienemmälle siskolle 

asia on vaikea. Ehdotan että antaisimme hänen ajatella, että kääpä on elävä. Ei ole 

väärin ajatella niin. Koko pitkän matkan tyttö kantaa kääpää, puhuu sille, hoivaa 

ja ruokkii sitä. Tyttö myös perustelee hyvin, miksi käävän täytyy olla elävä. 

– Miten se muuten olis voinu olla polulla? Se on varmasti puonnu puusta ja 

kävelly siihen. 

Polun varrelta hän löytää puusta muitakin kääpiä, irrottaa joitakin pieniä, jotka 

isompi kääpä sitten synnyttää ja joita se vuorostaan ruokkii ja hoitaa. Tyttö kerää 

hiekkaa kääville evääksi kotiin vietäväksi. Eräässä puussa on kolme isoa kääpää 

ylhäällä ja yhtä monta pikkuista alhaalla. Ensin tyttö aikoo ottaa yhden pienen 

matkaansa mutta tulee sitten toisiin ajatuksiin. 

– Isot on hoitajia kun niitten äiti ja isi on menneet jonnekin. Ei voi yhtä ottaa 

ko sillä vois tulla ikävä. Ja ne vois alkaa ihmettelemään että mihin se on 

joutunu. 

Lähestymme paikkaa, missä meitä jo odotetaan. Tyttö kysyy, voisinko minä ottaa 

kääpälauman ja hiekat omaan reppuuni. Hiekkoja en ymmärrä ottaa, mutta käävät 

laitetaan minun reppuun, josta niitä ei linja-automatkan aikana kertaakaan oteta 

pois. Heti kotiin päästyämme tyttö hakee käävät repustani ja harjaa 

tummanruskean emokäävän pehmeää turkkia hammasharjalla. 

Aikanaan tyttökin menee kouluun, oppii elollisen ja elottoman eron, 

kivikunnan, kasvikunnan, eläinkunnan ja eloperäisen. Hän iloitsee oppimisestaan 

ja kokonaiset uudet maailmat aukeavat. Hänkin siirtyy toisenlaisen tietämisen 

maailmaan, tieteen todistamaan ja oikeaksi pitämäämme, siihen jota emme 

kyseenalaista ja jota pidämme ainoana oikeana tapana ajatella. Tyttö oppii, niin 

kuin minäkin ja niin kuin isosisko, että on vain yksi oikea tarina elävästä. Siitä 

tulee tarina jota hänkin kertoo. Hän unohtaa, että joskus ajatteli elävästä eri 

tavalla. Kaikki tapahtuu vähitellen tai yhtäkkiä, kun hän alkaa hävetä omaa 

aikaisempaa tietoaan. Siitä ei kannata puhua eikä sitä kannata muistella. Hän 

alkaa uskoa, että vain luuli kiviä, kääpiä ja nukkeja eläviksi. 

Nolostuminen ja omien ajatusten kieltäminen auttaa tehokkaasti lapsuuden 

porttien sulkeutumista, joskus täydellisesti. Aavistus siitä on jo ilmassa. On 

parempi että minä piilotan kääpäporukan muiden katseilta kotiin asti. Moni 
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muukin tieto unohtuu samalla tavalla. Se, mitä tyttö ajattelee rosvoista, peikoista 

ja möröistä, vedestä, mielikuvituskavereista, joulupukista ja tontuista, kirjaimista 

ja puheesta, tähdistä ja maapallosta, vaihtuu ”oikeaan” tietoon. Hämmennyksen ja 

häpeän avustamana lapsi lakkaa muovaamasta näkyväksi omaa sellaista tietoaan, 

joka on tietoa ennen selityksiä. Kyky olla suhteessa asioihin niin, että tunteen, 

mielikuvituksen ja ajattelun tieto yhdistyvät ja voi tietää samaan aikaan mielen 

monissa kerroksissa lakkaa olemasta ensisijainen tapa tietää. Joskus, vaikka 

taiteen kanssa tekemisissä ollessaan tai luonnossa, tyttö voi aikuisenakin saada 

kosketuksen tuohon ensimmäiseen tietämisen tapaan, jolle kaikki muu perustuu. 

Niin voi tapahtua myös lapsen läheisyydessä. 

Laitan pyykkejä. Tyttö tuo minulle hoitoon Emman ja Jaakon. Otan nuket 

syliin. Ne ovat märkiä ja painavia. Tyttö kertoo, että on juuri kylvettänyt ne. 

Laitan nuket istumaan ja katselemaan pyykin laskostamista. Samalla voin 

huolehtia niistä. Tyttö käy asioillaan mutta palaa aina takaisin katsomaan, 

miten huolehdin Emmasta ja Jaakosta. Hän ilmoittaa minulle, että ne 

haluavat jäädä yöksi mummolaan ja kyselee, milloin laitan ne nukkumaan. 

Pyydän häntä viemään nuket jo nukkumaan, voin tulla kohta perässä. Asia 

ehtii minulta unohtua mutta tyttö auttaa minua muistamaan. Lopulta menen 

omaan makuuhuoneeseeni. Emma ja Jaakko makaavat vierekkäin oikeassa 

vauvan kehdossa. Tyttö on peitellyt ne isolla tyynyliinalla. Tartun kehtoon ja 

alan hiljaa tuudittaa nukkelapsia. Laulan samaa laulua kuin toisinaan iltaisin 

tytölle. Istumme siinä hiljaa hämärässä huoneessa, laulamme ja tuuditamme. 

Äkkiä tyttö kiipeää syliini ja kuiskaa korvaani: 

– Eikö ookki ne äiti eläviä. 
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Miten roistot on tullu? 

Mitä roistot tekkee? 

Mukavaa olla pieni 

Mustekala 

Muumeilla on aina taksvärkkipäivä 

Noita ja ritari 
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Omenoiden poimimiskone 

Onko hyvä kirja 

Onnenkivi 

Onnenkuu 

Ota kiinni unenpäästä ettei uni 

karkaa 

Paina kaasua 

Peilejä 

Pelottaa ja janottaa 

Pelottavia 

Pihailu 

Pilvet on kartta 

Poliiseista ja rosvoista 

Puhe tulee mahasta suuhun 

Puhelu 

Roistojuttuja 

Rosvoista 

Rosvoista ja noidista 

Rosvoja ja ihmissyöjiä 

Rosvojen hätistelyä 

Saunajuttuja 

Sukat jalkaan mopon kyydissä 

Taika 

Turhin ostos 

Tyttökasveja 

Täysikasvuinen 

Tässä talossa 

Yllättäminen 

Äiti kuolee 

Lasten kertomia ja kirjoittamia 
tarinoita  

Elina ja Max 

Ella ja Katariina raitamaassa 

Ellan runo 

Hevoset 

Hipsun uusi ystävä 

Hipsu-tonttu ja suuri lumisade 

Hipsu-tonttu käy kaupassa 

Hirveä hirviö ja Kauhea kana 

Juuso ja Romo 

Kake ja Keke 

Koira ja kirahvi 

Kone 

Leijona 

Lumilinna (kuvatarina) 

Merirosvoja 

Nalle elossa 

Noita ja ritari 

Olipa kerran mummo 

Olipa kerran vuori 

Peikko 

Peikkometsästä noitametsään 

Pekka 

Pekka käy kaupassa 

Pekka meni ulos 

Pekkajänis 

Runo 

Vaatetramppis 1 

Vaatetramppis 2 
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