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Olemme kaikki osa moninaista globaalia maailmaa. Rakennamme elämäämme toimimalla 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Kyky kohdata toisia ja ymmärtää 
erilaisuutta ovat tärkeitä taitoja nyt ja tulevaisuudessa. Taidekasvatus antaa erinomaisia 
välineitä käsitellä lasten ja nuorten kanssa kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä teemoja. 
Yhteinen taiteellinen työskentely luo mahdollisuuksia kulttuurisen osaamisen ja osallisuuden 
sekä yhteisöllisyyden vahvistamiselle. Taiteen merkitys kietoutuu omien identiteettien 
rakentamisen prosesseihin, itseilmaisuun ja siihen, kuinka toimimme toisten kanssa tässä 
maailmassa. Monitaiteinen työskentely luo mahdollisuuksia saman ilmiön tarkastelemiseen 
erilaisista näkökulmista ja vahvistaa monilukutaidon kehittymistä.

Entä mistä puhumme, kun puhumme kulttuurista? Keksitään yhdessä! Opas tarjoaa 
tutkimusmatkan siihen, mitä kaikkea kulttuuri voi olla. Tässä oppaassa olemme tehneet 
tietoisen valinnan käsitellä kulttuurista moninaisuutta kuvitteellisten kulttuurien 
kautta. Leikin avulla kulttuuria voidaan tutkia hauskalla ja luovalla tavalla – kokeilla ja 
testata sen erilaisia ilmenemismuotoja. Oppaan harjoituksissa lähdetään liikkeelle oman 
identiteetin ja juurien ihmettelystä. Taide tarjoaa turvallisen tilan, jossa voidaan leikkiä 
erilaisilla identiteeteillä. Kulttuurin käsitettä tutkitaan luomalla sekä itsenäisesti että 
yhdessä toisten kanssa sanallisia, visuaalisia ja soivia kuvitteellisia kulttuureja. Viimeisessä 
sanataiteen, kuvataiteen ja musiikin työtapoja yhdistelevässä luvussa juhlistetaan kulttuurien 
moninaisuutta ja keskinäistä vuoropuhelua.

Opas tarjoaa taidekasvatuksen menetelmiä kulttuurisen moninaisuuden tukemiseen lasten ja 
nuorten parissa. Oppaan harjoitukset on suunniteltu tukemaan sekä yksilöllistä työskentelyä 
että ryhmätyöskentelytaitojen rakentumista. Oppaan monitaiteisia työpajakokonaisuuksia 
ja yksittäisiä harjoituksia voidaan soveltaa eri ikäryhmille aina varhaiskasvatuksesta toisen 

asteen opetukseen saakka sekä perusopetuksessa että harrastustoiminnassa, kuten taiteen 
perusopetuksessa. Harjoitteissa korostuvat kehollisuus, moniaistisuus ja kokonaisvaltainen 
ilmaisu. Oppaan tavoitteena on antaa opettajille, varhaiskasvattajille, taidekasvattajille ja 
kouluttajille ideoita taiteidenväliseen työskentelyyn ja monitaiteisen tehtäväkokonaisuuden 
rakentamiseen. 

Menetelmäoppaan harjoituksista osa on kulkenut mukanamme erilaisina versioina jo kauan, 
osa harjoituksista on suunniteltu tätä opasta varten. Tässä oppaassa on joitakin harjoituksia, 
jotka ovat tuttuja jo ensimmäisestä oppaastamme Taidepolkuja ympäristöempatiaan. 
Tarkoituksena on demonstroida sitä, kuinka samoja harjoituksia voidaan soveltaa erilaisiin 
aihepiireihin. Kysymys on siis ennemminkin työskentelyn periaatteista kuin yksittäisistä 
harjoitteista. Oppaan harjoituksia voi myös vapaasti muokata oppilaiden ja opettajien tarpeita 
vastaaviksi.

Taidekasvatus voi olla myös toivon pedagogiikkaa, jossa vaikeitakin teemoja voidaan 
käsitellä turvallisesti, kun ne on mahdollista etäännyttää omasta välittömästä kokemuksesta. 
Taiteellinen työskentely antaa välineitä kuvitella sellaista maailmaa, jota kohti haluamme 
kulkea. Se tukee tärkeällä tavalla myös lasten ja nuorten kansalaistaitojen rakentumista. 
Kulttuuriseen moninaisuuteen kasvattaminen on ennen kaikkea kasvattamista osallisuuteen. 
Yhteisen maailman jakaminen vaatii tunnetaitoja – avoimuutta, empatiaa ja rakkautta.

Anna Kuoppamäki, Maarit Myllynen ja Maami Snellman 

Kuvitellaan yhteinen maailma
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Keskeisiä käsitteitä
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Anna Kuoppamäki 

Tässä luvussa pohditaan prosessimaisen ryhmätyöskentelyn periaatteita ja sitä, kuinka sillä 
voidaan tukea luovien vuorovaikutustaitojen rakentumista. Ryhmätyöskentely luo monipuolisia 
mahdollisuuksia dialogisen ja yhteisöllisen oppimisympäristön ja aktiivisen toimijuuden 
rakentumiselle. Luovalle työskentelylle ominainen leikkiminen, kokeileminen, riskin ottaminen 
sekä prosessin keskeneräisyyden ja lopputuloksen epävarmuuden sietäminen ovat tärkeitä 
elämäntaitoja, joita voidaan harjoitella ryhmätyöskentelyn menetelmillä. Työpajan voi rakentaa 
vaikkapa seuraavaa rakennetta myötäillen:  

Prosessityöskentelyn ABC                                 

Lämmittely
     Virittäytyminen
            Yksilö- tai ryhmätehtävät

       Esitykset / töiden katselu ja kommentoiminen
             Laajentaminen ja syventäminen

Ryhmätyöskentely luovien 
vuorovaikutustaitojen 
rakentajana
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Lämmittely                                  

Lämmittelyharjoitusten tavoitteena on 
rakentaa turvallinen ja kannustava ilmapiiri. 
Ryhmäytymisen kannalta on tärkeää, 
että jokainen voi kokea olevansa ryhmän 
täysivaltainen jäsen. Ohjaajan tehtävä on 
huolehtia, että kaikki pysyvät mukana. 
Lämmittelyharjoituksilla voidaan rakentaa 
luottamusta ja harjoitella esimerkiksi reaktio- ja 
vuorovaikutustaitoja, ryhmätyöskentelytaitoja 
sekä keskittymistä. Tärkeintä on kuitenkin 
niiden tuottama ilo ja jännityksen purkaminen. 
Etenkin työskentelyn alkuvaiheessa lämmittely-
harjoitusten kannattaa olla sellaisia, että ne 
tuntuvat jokaisesta helpoilta. 

Virittäytyminen

Koko ryhmän yhteisen virittäytymisen 
tarkoituksena on esitellä työpajan teema, 
tutustuttaa oppilaita sen sisältöihin 
sekä antaa ideoita ja työkaluja yksilö- ja 
ryhmätyöskentelyyn. Yhteisten tehtävien 
avulla johdatellaan osallistujat luovan 
työskentelyn periaatteisiin – ideoiden 

keksimiseen, niiden kokeilemiseen ja 
vaihtoehdoilla leikkimiseen. On tärkeää 
oivaltaa, että taiteellisessa työskentelyssä ei ole 
“oikeita” tai “vääriä” ratkaisuja. Kaikkia ideoita 
voidaan kokeilla. Työskentelyn onnistumisen 
kannalta tärkeintä on toisten kuunteleminen, 
ehdotusten hyväksyminen ja kaikkien työn 
arvostaminen. Ryhmätyöskentely antaa hyviä 
mahdollisuuksia sen harjoittelemiseen, mitä 
oikeastaan merkitsee tehdä yhteistyötä toisten 
kanssa. 

Yksilö- ja ryhmätehtävät

Yksilö- ja ryhmätehtävissä työskennellään 
virittäytymisessä  esiteltyjen ideoiden ja 
työtapojen pohjalta. Aiheesta riippuen 
tehtävät voivat olla esimerkiksi draamallisia, 
tanssillisia, kuvallisia, sanallisia tai musiikillisia. 
Prosessimaisessa työskentelyssä samaa teemaa 
voidaan käsitellä monitaiteisesti erilaisten 
tehtävien avulla, mikä tuo työskentelyyn 
vaihtelua ja syvyyttä. Esimerkiksi liike voi 
muuttua kuvan muotokieleksi tai tarinan juoni 
musiikilliseksi ilmaisuksi. Ryhmätöissä hyvä 
ryhmäkoko on n. 4-8 osallistujaa. 

Taiteellinen työskentely tarjoaa turvallisen 
ympäristön huoltakin aiheuttavien aiheiden 
käsittelemiselle sekä itseilmaisun ja sosiaalisten 
taitojen vahvistamiselle.

Esitykset, töiden katselu ja 
kommentointi

Esitykset tai töiden yhteinen katselu ovat tärkeä 
osa työpajatyöskentelyä. On hauskaa jakaa omia 
tai ryhmän ideoita toisten kanssa ja nähdä, 
kuinka saman tehtävän voi ratkaista monella 
eri tavalla. Esityksen jälkeen tai työn katselun 
aikana muut saavat kommentoida näkemäänsä 
työtä tai esitystä. Tämä tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden myös harjoitella kannustavan 
palautteen antamista, sillä kaikki ovat 
vuorollaan sekä esittäjän että kommentoijan 
roolissa. Palautteen tarkoituksena on viedä 
työskentelyä eteenpäin. Palautetta voidaan 
antaa vapaan keskustelun muodossa tai sille 
voidaan asettaa erilaisia raameja, kuten vaikkapa 
“Yhteinen kulttuurimaisema kuvitteelliselle 
kulttuurille” -tehtävässä. Kts. Kuvataide-luku 
s. 41.

Laajentaminen ja 
syventäminen

Musiikissa yksittäisistä ryhmätöistä 
voidaan myös haluttaessa rakentaa isompia  
kokonaisuuksia. Voidaan yhdessä miettiä, 
mikä olisi hyvä aloitus, keskikohta tai lopetus 
esitykselle ja kuinka siinä voitaisiin siirtyä 
osasta toiseen. Tämä antaa mahdollisuuden 
erilaisilla vaihtoehdoilla leikkimiselle ja 
yhteisten valintojen tekemiselle. Voidaan myös 
miettiä, kuinka ilmaisua voisi vielä tarkentaa tai 
syventää. Hyvä ohjenuora on, että yleensä oma 
ilmaisu tuntuu itsestä paljon voimakkaammalta 
kuin katsojasta tai kuulijasta. Kannattaa siis 
rohkeasti tehdä asioita “isosti”.
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Maami Snellman

SANATAIDE
SANATAIDE

12 13

KAIKKIALLA JA KAIKESSA ON TARINA

Ihmiset ovat kertoneet tarinoita kautta aikojen kaikissa kulttuureissa. Jotkut tarinat ovat  
kulkeutuneet ympäri maailmaa suullisesti ja sukupolvelta toiselle. Uusia tarinoita syntyy koko 
ajan. Tarinankerrontaperinne elää ja muokkautuu ajan tarpeisiin. Aivan jokaisella meistä on 
sisällään tarina! Sanataiteen tehtävänä on auttaa löytämään itselle sopivin keino saada se kerrottua. 
Jokaisesta asiasta ympärillämme syntyy tarina. Se voi olla fiktiota tai faktaa tai sekoitus molempia. 
Me kaikki kerromme tarinoita elämästä ja erilaisista sattumuksista. Oman elämän tarinoita voi 
myös käyttää fiktiivisen tarinankerronnan lähteenä. Paras tarina syntyy, kun kertoja kertoo siitä, 
mikä häntä itseään kiinnostaa. 

SANATAIDE ON PALKITSEVAA, ROHKAISEVAA JA HAUSKAA

Sanataide on taidemuoto, jossa kielitajua voidaan vahvistaa luovien työskentelymenetelmien 
avulla. Sanataideopetuksella pyritään tukemaan suullisen ja kirjallisen ilmaisun kehittymistä sekä 
kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä. Tavoitteena on herättää uteliaisuutta, houkutella 
esiin luovuutta ja innostaa kirjallisuuden pariin. Sanataideopetus perustuu monilukutaitoon 
ja laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstejä voidaan tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, 
visuaalisessa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Kirjoittaminen käsitetään laajan 
tekstikäsityksen mukaan myös suullisena kertomisena tai kehollisesti tuotettuna ilmaisuna. 
Lukeminen ymmärretään tekstin vastaanottamisena myös kuultuna, nähtynä tai eri tavoin 
havainnoituna. 



Kuvitteelliset kulttuurit -sanataideprojektin tavoitteena on tukea kulttuurista 
moninaisuutta ja kielitietoisuutta. Jokaista  harjoitusta on mahdollista 
muokata ja soveltaa tarpeen mukaan. Näin osallistujat voivat saada oman 
lähtötasonsa mukaista sanataideopetusta. Harjoituksissa voidaan käyttää 
kuvamateriaaleja, piirtämistä, elekieltä, näyttelemistä ja selkokieltä. 
Harjoitukset toimivat myös itsenäisinä, joten niistä voidaan poimia juuri 
sopivat omalle ryhmälle. Tärkeintä on leikkiä sanoilla, hassutella ja käyttää 
mielikuvitusta!   

KUVITTEELLISET 
KULTTUURIT

Sanataiteesta täytyy saada nauttia. Kieli ei sulje ulkopuolelle, vaan ottaa mukaan. Jokaisella on 
oikeus etsiä merkityksiä, ymmärtää, sanoa ja tulla kuulluksi. Jokaisen täytyy saada kokea olevansa 
hyvä omassa kielellisessä ilmaisussaan. Sanataidekasvattajan tehtävänä on tukea  moniäänisyyttä 
ja ruokkia tekemisen halua. Tavoitteiden asettamisessa on tärkeää vaalia onnistumisen tunnetta. 
Sanataidekasvatuksen tulee ensisijaisesti olla palkitsevaa, rohkaisevaa ja hauskaa.

KIELITIETOISUUS SANATAITEESSA

Jokainen yhteisö ja yhteisön jäsen on monikielinen – kielet ovat läsnä jatkuvasti. Kielellä on 
suuri merkitys lasten ja nuorten identiteettien ja yhteiskunnallisen osallisuuden rakentumisessa. 
Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee ilmaisun kehittymistä kulttuurisesti moninaisessa 
maailmassa. Sanataideopetuksessa kieltä rohkaistaan käyttämään monipuolisesti ja annetaan 
aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin. Eri kielten käyttö rinnakkain 
nähdään luontevana ja kieliä arvostetaan. Sanataide voi olla omalla kielellä kerrontaa suullisesti tai 
kirjallisesti, kehollista, visuaalista tai kaikkien osa-alueiden yhdistämistä. Opetuksen lähtökohtana 
ovat ilo, leikki ja kokemuksellisuus. Opetus rohkaisee mielikuvituksen käyttöön ja oivallusten 
tekemiseen ja sitä toteutetaan vuorovaikutuksessa muiden taiteiden kanssa.
 
Kielen monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että kieli on joustavaa: kieltä käytetään eri tavoin eri 
yhteyksissä. Jos kieli ei riitä, lapsi tai nuori voi keksiä uusia ilmauksia. Hän voi kirjoittaa repliikkejä, 
leikkiä kielen rytmillä tai kokeilla omia ääntämistapoja. Hän saa kokeilla todenmukaista 
ja mielikuvituksellista kerrontaa ja vakavien tai humorististen tarinoiden kertomista. 
Sanataideharjoituksen lähtökohtana on yleensä oman ympäristön hahmottaminen. Mitä lapsi tai 
nuori havaitsee aisteillaan omassa ympäristössään? Millaisia kertomuksia on lähiympäristössä ja 
omassa elämässä?
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Lämmittely

1. Kävellään tilassa yhdessä toisten kanssa. 
Tilana voi olla luokkahuone. Kun ohjaaja antaa 
merkin, seisahdutaan paikoilleen jonkinlaisena 
luontoon liittyvänä asiana. Voidaan olla puita, 
kiviä, sammaleita, oksia, jokia, kallioita, järviä tai 
joitakin muita vastaavia. Harjoitusta toistetaan 
muutaman kerran niin, että luontoon liittyvä 
asia muuttuu joka kierroksella.

2. Kävellään tilassa yhdessä toisten kanssa. Kun 
ohjaaja antaa merkin, etsitään itselle pari tai 
ryhmä. Asetutaan puuksi, kiveksi, sammaleksi 
tai joksikin muuksi vastaavaksi. Kerrotaan 
toisille vuorotellen, mitä esitetään. Toiset voivat 
myös arvailla. 

3. Jos mahdollista, ollaan luonnon äärellä, 
vaikkapa metsässä. Tehtävä onnistuu myös 
sisätilassa. Silloin virikkeenä toimii valokuva tai 
lehdestä leikattu luontoaiheinen kuva.  Mitä 
nähdään? Mikä herättää kiinnostuksen? 

Minkälaisia tarinan siemeniä nousee esiin? 
Kirjataan ainakin kolme asiaa. Valitaan sitten 
yksi ja ryhdytään kirjoittamaan aiheesta 
tajunnanvirtaa viiden minuutin ajan. 
Tajunnanvirta on kirjoitustekniikka, jossa 
kirjoitetaan tietty aika ilman taukoja. Tarkoitus 
on siinä, ettei teksti saa missään kohti pysähtyä.

 
4. Kun tajunnanvirtaa on kirjoitettu ylös, 
voidaan muokata se tarinaksi. Tällöin voidaan 
poistaa tekstistä jotakin ja/tai lisätä siihen 
asioita.

Oma luontonimi

Keksitään itselle luontonimi. Yritetään löytää 
sellainen, joka alkaa samalla kirjaimella kuin 
oma nimi: Maami Mustikka, Anna Antilooppi, 
Maarit Metsätähti. 

1. Minä olen

Me kaikki olemme erilaisia ihmisiä. Mieti, 
millainen sinä olet. Mitkä asiat sinua 
kiinnostavat? Mistä sinä pidät? Mitä sinä 
pelkäät? Kirjoita leikkimielinen omakuva 
alla olevan ohjeen mukaan:
           
1. riville jokin väri ja eläin 2. riville jokin 
hedelmä ja lempipaikka, 3. riville jokin kaunis 
tai kiva sana 4. riville vuodenaika ja pelottava/
outo paikka 5. riville jokin ajoneuvo, joka tekee 
jotakin. Aloita jokainen virke sanoilla: Minä 
olen 

Kirjoitetaan allekkain paperille numerot 1-5. 
Tämän jälkeen ohjaaja pyytää osallistujia 
vastaamaan järjestyksessä jokaiseen kohtaan. 
Huom! Älä näytä malliesimerkkiä ennen 
harjoitusta. Tämä kannustaa kirjoittamaan 
ensimmäisenä mieleen tulevan asian ilman 
liikaa pohtimista. Toki tämän jälkeen 
Minä olen -runoja voidaan kirjoittaa myös 
suunnittelemalla ja kokeilemalla erilaisia 
lähestymistapoja. Aloitetaan jokainen virke 
sanoilla: Minä olen.

Minä olen turkoosi koira.
Minä olen mango riippukeinussa.
Minä olen runo.
Minä olen kevät pimeässä metsässä. 
Minä olen polkupyörä, joka polkee paikallaan.

Jos olisin -runo

Valitaan kuva puusta, joita ohjaaja on laittanut 
esille. Tehtävän voi tehdä myös metsässä tai 
pihassa, jossa on puita.

-Kirjoitetaan, mitä kaikkea puu on 
nähnyt, missä sitten kasvaakin. Käytetään 
mielikuvitusta. Keksitään ainakin viisi asiaa.

-Kirjoitetaan Jos olisin puu -runo alla olevan 
ohjeen mukaan.

 
2. Omakuva

2. Oma kuva

Mikä olisit, jos olisitkin joku muu? Kirjoita tai 
kerro vastaukset. Voit vastata kaikkiin tai vain 
muutamaan. Voit myös keksiä itse lisää asioita.

Jos olisin, olisin:
Eläin
Väri
Puu
Vuodenaika
Viikonpäivä
Lempiruoka
Lintu
Hyönteinen
Luonnonilmiö 
Kasvi
Liikenneväline

Jos olisin
eläin, olisin hevonen.
Jos olisin
väri, olisin turkoosi.
Jos olisin
puu, olisin tammi.

Jos olisin
vuodenaika, olisin kevät.
Jos olisin
viikonpäivä, olisin sunnuntai.
Jos olisin
lempiruoka, olisin tomaattikeitto.
Jos olisin
lintu, olisin kolibri.
Jos olisin
hyönteinen, olisin hyttynen.
Jos olisin 
luonnonilmiö, olisin lumisade.
Jos olisin 
kasvi, olisin pioni.
Jos olisin
liikenneväline, olisin pyörä.
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3. Eri kulttuurit kohtaavat

Alkutilanne: Olette ihmisiä eri kulttuureista, 
eikä teillä ole yhteistä kieltä. Kävellään 
tilassa yhdessä toisten kanssa. Tilana voi olla 
luokkahuone. Jokainen kävelee aluksi omassa 
rauhassa tehden havaintoja ympäristöstä, 
mutta ei ihmisistä. 

Kun ohjaaja antaa merkin, otetaan kontaktia 
toiseen kävelemällä hänen vierellään hetki. 
Tässä vaiheessa ei vielä kuitenkaan kosketusta 
eikä katsetta toiseen. Ohjaajan merkistä 
haetaan katseella joukosta yksi henkilö, jota 
kohti lähdetään kulkemaan. Ei puhetta, 
vain katsekontakti. Toinen parista kuljettaa 
pariaan tilassa ilman puhetta vaihdellen eri 
tasoja. Välillä voidaan nousta varpaille, välillä 
laskeutua mahdollisimman alas lattiatasolle, 
voidaan pyörähtää ympäri tai vaikka vaihtaa 
suuntaa. Vaihdetaan rooleja. Lopuksi ohjaajan 
merkistä  hakeudutaan parin kanssa toisen 
parin luokse. Näin muodostuu ryhmä, 
jossa lähdetään toteuttamaan Kuvitteelliset 
kulttuurit -projektia.

 4. Nonsense-tervehdys

Jatketaan edellisessä harjoituksessa syntyneissä 
pienryhmissä, joissa jokainen keksii oman 
leikkimielisen tervehdyksensä nonsense-kielellä. 
Sen ei siis oikeasti tarvitse tarkoittaa mitään, 
vaan se voi olla pelkkää hölynpölyä. Vaikkapa 
näin: Naav hie! tai Merkkari! Tervehditään 
omaa kansaa tervehdyksellä ja keksitään siihen 
myös pieni liike: Jalan heilautus, oman korvan 
nipistys tms. 

5. Kuvitteellinen kansa

Nonsense-tervehdyksen jälkeen luodaan 
ryhmästä kuvitteellinen kansa, joka herätetään 
henkiin kulttuurin mukaisesti. Keksitään 
omalle kansalle mielikuvituksellinen maa: 
nimi sille, asukasmäärä, vaatetus, lippu, 
perinneruoka, kieli, juhlat jne. (voit keksiä 
lisää asioita), jotka kirjataan muistiin. 
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6. Kuvitteellisen kansan 
henkilögalleria

Keksitään oma mielikuvitushahmo 
kuvitteelliseen kulttuuriin ja valmistetaan 
hänestä henkilökortti. Korttiin kirjoitetaan 
hahmon nimi, perhe- ja ystävyyssuhteita, 
luonteenpiirteitä, harrastuksia tai muuta 
sellaista, mikä olennaisesti liittyy hahmoon. 
Vaikka henkilökortin luominen on 
yksilötehtävä, voi oman kansan kanssa 
keskustella mahdollisista samankaltaisuuksista 
yhteisössä. Esitellään henkilökortit omalle 
kansalle.

7. Oodi eli ylistyslaulu omalle 
kuvitteelliselle maalle 

Kirjoitetaan oodi eli ylistyslaulu omalle 
kuvitteelliselle maalle. Oodi on haltioitumista 
tai innostusta ilmentävä ja usein juhlava 
runo. Ohjaaja voi ohjata ensin kirjaamaan 
asioita, jotka tekevät valitun asian mahtavaksi. 
Esimerkiksi: Paratur on kaunis ja saasteeton. 
Siellä on turkoosi lampi ja kultaiset vuoret. Sen 
jälkeen voidaan kokeilla vertauksia. 

Niissä pyritään luomaan luomaan kielikuva, 
jossa verrataan yhtä asiaa toiseen: olet kuin 
kukka kedolla. Kokeillaan keksiä uusia ja vaikka 
hassujakin vertauksia. Voidaan myös kertoa, 
mitä halutaan tehdä valitun asian kanssa. 
Oodin voi aloittaa kuinka vaan, mutta toimivia 
sanoja ovat vaikkapa Oi! ja Voi! ja Ah! Esitetään 
ylistyslaulut toisille kansoille elekielellä: Oodin 
tekijät keksivät jokaiselle lauseelle liikeilmaisun, 
jonka jokainen jäsen tekee juuri samalla 
tavalla, esimerkiksi: Ah, sinä ihana Paratur! 
(Nostetaan kädet korkealle ilmaan ja katsotaan 
korkeuksiin) Jälkeenpäin oodit voi lukea ääneen. 

Alla kaksi erilaista esimerkkiä:

Esimerkkinä oodi maalle Paratur

Ah, sinä ihana Paratur! 
Olet kaunis, puhdas ja saasteeton.
Ilman sinua kansamme olisi kuin autiotalo 
keskellä pimeää,
kuin herkullinen lettu ilman mansikkahilloa.
Ah, sinä ihana Paratur!
Olet niin kirkas ja lempeä.
Oi, kuinka ilolla aamulla sukellamme sinun 
turkoosiin lampeesi, 
käyskentelemme kultaisia vuoriasi pitkin. 
Ah, sinä ihana Paratur!

               
Ah, sinä ihana Paratur! 
Olet kaunis.
Olet kuin herkullinen lettu 
Ah, sinä ihana Paratur!
Olet niin mukava.

Oi, lampi ja kultaiset vuoret
Ah, sinä ihana Paratur!
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Tanka ja haiku

Näin kirjoitetaan luontoaiheinen tanka ja 
haiku. Tanka (tavut riveillä: 5-7-5-7-7) ja haiku 
(tavut riveillä: 5-7-5). Yleensä tankassa kolme 
ensimmäistä riviä muodostaa luontokuvan ja 
kaksi viimeistä ajatuksen tai kaksi ensimmäistä 
luontokuvan ja kolme viimeistä ajatuksen. 
Tankassa ei käytetä riimejä tai kielikuvia ja 
lisäksi siinä vältetään lyyrisyyttä. Sanajärjestys 
on suora ja selkeä. Haiku on tankan 
miniatyyrimuoto, joka perustuu nykyhetken 
kokemiseen (kiitävä hetki).

                                                                                                                                                   
8. Kuvitteellisen kansan 
perinne-esineet ja 
käyttötarkoitukset

Jokainen kansa saa 2 esinettä, joille he antavat 
täysin uuden nimen sekä käyttötarkoituksen. 
Kansa esittelee esineen muille kansoille ja 
kertoo, mitä sillä tehdään. Muut kansat saavat 
esittää täsmentäviä kysymystä. Esineitä voivat 
olla esimerkiksi: taskulamppu, pyykkipoika, 
hiussolki, haarukka tai jokin muu. Esittelyssä 
voi käyttää myös elekieltä.

Esimerkki: 
Pyykkipoika. Tämä on nimeltään nappautin 
ja sillä poimitaan lammesta roskat. 
Kysymys: Miten sillä yltää lammen keskelle? 
Vastaus: Siinä on teleskooppivarsi, joka tulee 
automaattisesti esiin, kun roska on liian 
kaukana.
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9. Selviytymisopas 
kuvitteelliselle maalle 

Luodaan selviytymisopas! Missä paikalliset 
asukkaat viihtyvät, mitä paikkoja kannattaa 
välttää, mitä huvittelumahdollisuuksia seudulta 
löytyy, minne suunnata, jos nälkä yllättää?  

Esimerkki: 
Paraturissa asukkaat viihtyvät yhdessä 
kirkkaan lammen rannalla, talvisin siellä 
luistellaan. Paraturissa on karusellipuisto, jossa 
kannattaa vierailla. Siellä on paljon erilaisia 
ja erikokoisia karuselleja. Parasta ruokaa saa 
ravintola Paranasta! Jos et halua eksyä, älä 
mene yksin vuorille!

10. Matkailumainos 
kuvitteelliselle maalle

Mietitään yhdessä, millaisten asioiden 
mainostamisella voisi saada ihmisiä 
tutustumaan kulttuuriin. Mikä juuri siinä 
kohteessa on nerokasta? Kuinka maahan 
matkustetaan? Ilmastoasioita, kuten 
matkustamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä 

voidaan tässäkin miettiä yhdessä.
Halutessaan matkailumainoksen voi tehdä 
pahville, leikkaamalla kuvia, sanoja ja lauseita 
lehdistä sekä piirtää ja kirjoittaa.

 
11. Viesti muille kansoille

Kansat kirjoittavat toisilleen viestit nonsense-
kielellä. Viesti voi olla lyhyt yhteydenotto tai 
pidempi sanoma. Tervehdys luetaan toiselle 
kansalle ääneen. Kansa saa yrittää arvata, mitä 
viestissä sanotaan. 

Esimerkki:
VIESTI OMALLA KIELELLÄ
Hei vaan! Tulkaa käymään. Meillä on kiva 
lampi, jossa voi uida aina.

VIESTI NONSENSE-KIELELLÄ
Haan! Täymään. Mon oilla kampi, vossa uina.

Tai

Hölöpö! Tutta kekko. Mello on kiivi lumpo, 
kossa oiv uila aila.



12. Kirjoitetaan lyhyt tarina 
kuvitteellisen kansan 
tapahtumasta

Tarinan tyylilaji voi olla mikä tahansa: 
humoristinen tarina, jännitystarina, rakkaus-
tarina jne. Ennen kirjoittamista on hyvä 
suunnitella tarinan idea yhdessä: päähenkilöt 
ja tapahtumapaikka sekä juoni eli mitä tarinassa 
voisi tapahtua. Keskustellaan ja kirjataan 
ajatuksia paperille.

Esimerkki:
ALKU 

Henkilöt (sankari, vastustaja, muut henkilöt) 
Miten tarina alkaa? Missä se tapahtuu? 
Millainen on tarinan juoni? 

KESKIKOHTA 
Miten juoni etenee? 
Juonen tehtävä on kuljettaa tarinaa eteenpäin
Juoni syntyy tapahtumien ketjusta. 

LOPPU 
Miten tarina päättyy? 
Onko loppu yllättävä? 

 Sitten kirjoittamaan: Tarina voi alkaa monella 
eri tavalla. Esimerkiksi: Olipa kerran, Eräänä 
päivänä, Kaukana, kaukana täältä, Tuuli ulisi 
ulkona ja salamoi, piano alkoi soida itsekseen, 
Aika monen mielestä he olivat omituinen perhe 
jne… 

Apuna voidaan käyttää vaikkapa alla olevaa 
satukaavaa. Se auttaa luomaan rakenteen 
lyhyehkölle tarinalle. Tarinan esittäminen 
voidaan toteuttaa pantomiimin keinoin: 
ohjaaja lukee tarinan ja ryhmä esittää sen 
pantomiimina. Esitystä voidaan tehostaa 
äänillä, mutta vuorosanoja ei tarvita. Tarinassa 
voi hyödyntää esineitä, joita kansalle/heimolle 
aikaisemmin jaettiin. Vaihtoehtoisesti tarina 
voidaan myös vain lukea toisille. 

Satukaava:
1. Olipa kerran…
2. Joka päivä… Kunnes eräänä päivänä…
3. Siitä seurasi, että…

-Tämän tyyppisillä lauseilla rakennetaan 
tarinan keskiosa, joten näitä tulee niin monta 
kuin tarvitaan, kunnes päästään tarinan 
loppuratkaisuun. Yksi yleinen merkki siitä, 
että ollaan saapumassa tarinan loppuun on 
se, kun jotain tarinan alussa mainittua palaa 
takaisin tarinaan.

4. Kunnes viimein…
5. Sen päivän jälkeen…
6. Tarvittaessa lopetuksessa voi lisäksi käyttää 
myös: Tämän tarinan opetus on…

Esimerkkinä:
Olipa kerran Raape, Runo ja Sointu, jotka 
asuivat Paraturissa kirkkaan lammen rannalla. 
Joka päivä kaverukset kävivät uimassa 
lammessa ja leikkivät vesieläinten kanssa. 
Heillä oli aina hauskaa. Kunnes eräänä 
päivänä lammesta nousi vihreä jättiläinen, joka 
oli suuri kuin kerrostalo. Raape, Runo ja Sointu 
ihmettelivät, mistä jättiläinen oikein ilmaantui. 
He päättivät kuitenkin olla pelkäämättä sitä. 
Jättiläinen tuijotti silmät suurina kaveruksia. 

Se ei ymmärtänyt, miksi he eivät juosseet 
karkuun, niin kun kaikki muut, jotka hänet 
näkivät. Raape, Runo ja Sointu kertoivat, 
että Paraturiin on jokainen tervetullut. Sen 
päivän jälkeen kaverukset uivat yhdessä vihreän 
jättiläisen kanssa.

Tarinan opetus on: Hengitä! Asioilla on tapana 
järjestyä!
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Muistiinpanoja
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Maarit Myllynen

KUVATAIDE
KUVATAIDE
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Kuvataidekasvatus antaa hyviä välineitä ja menetelmiä kulttuurisen moninaisuuden 
kohtaamiseen, tutkimiseen ja tukemiseen. Se voi antaa tilan ihmettelylle, unelmoinnille 
ja sitä kautta toisenlaisten todellisuuksien, identiteettien ja kulttuurien kohtaamiselle, 
kuvittelemiselle ja kuvaamiselle. Kuvataideksvatus voi parhaimmillaan tukea 
olennaisesti identiteettien tutkimista, muotoutumista ja ilmaisua. 

Kuvallisen työskentelyn kautta voi ilmaista ja tutkia asioita, joilla ei vielä ole selkeää 
sanallista muotoa. Sen avulla voi ilmaista tunteita ja ajatuksia myös ilman yhteistä 
puhuttua kieltä. Niinpä kuvataidetehtävät sopivat hyvin myös monikulttuurisille 
ja -kielisille ryhmille. Ryhmän vetäjä voi tarvittaessa muokata tehtäviä ryhmälleen 
sopiviksi. Tehtävissä voidaan hyödyntää mallioppimista: Ei haittaa, vaikka ohjeita ei 
ymmärtäisi sanasta sanaan – tehdään vain yhdessä! Ryhmässä tekeminen rohkaisee 
osallistumaan ja jokainen voi tehdä asiat omalla tavallaan. 

Avoimet loput kuuluvat taiteeseen. Niinpä kuvataidekasvatuksessakaan ei tavoitella 
etukäteen määriteltyjä tuotoksia. Tekemisen keskiössä onkin yksilöllinen tai 
yhteisöllinen tekemisen prosessi, joka voi johtaa yllättäviin lopputuloksiin.
Oppaan kuvataidetehtävät tarjoavat mahdollisuuden visuaaliseen leikkiin, jonka 
avulla päästään kokeilemaan erilaisia rooleja ja identiteettejä yksin tai ryhmässä. 
Tehtävät ohjaavat huomaamaan, kuinka identiteettejä voidaan ilmaista erilaisilla 
visuaalisilla elementeillä, kuten koruilla ja pukeutumisella. Tai kuinka ihminen 
muokkaa omaa ympäristöään erilaisilla kuvilla, väreillä ja esineillä kuvastamaan 
omaa kulttuuriaan ja identiteettejään.

Oppaan kuvataidetehtävät ovat saaneet vaikutteita draamapedagogiikasta, 
kehotietoisuudesta taidekasvatuksessa, taideterapeuttisista menetelmistä sekä 
mindfulnessista. 



1. MIELENMAISEMA

Lämmittely

Omat juuret

Tässä tehtävässä tutkitaan kehollisesti omia 
juuria ja kuljetaan tilassa kuvitteellinen matka 
aloittaen isovanhempien kodista aina nykyiseen 
omaan kotiin.

Keskustellaan osallistujien kanssa: Missä juuresi 
ovat? Mistä vanhempasi ovat kotoisin? Entä 
isovanhempasi? Katsotaan maailmankartalta, 
missä ne sijaitsevat. Missä kaikkialla olet itse 
asunut elämäsi aikana? 

Omien juurien selvittäminen voidaan myös 
antaa kotitehtäväksi ennen Omat juuret 
-tehtävää. Seinälle ripustettu tai heijastettu 
maailmankartta voi helpottaa tehtävän 
hahmottamista. 

Harjoitteen kulku:
 
Kuvitellaan, että huone on maailman kartta. 
Sen keskellä on Suomi – se paikka, missä 
nyt ollaan. Jokainen osallistuja asettautuu 
huoneessa sinne, missä ovat isovanhempien 
juuret (jos tiedossa). Sieltä kuljetaan ohjaajan 
kehotuksesta siihen kuvitteelliseen pisteeseen 
huoneessa, josta vanhemmat ovat kotoisin. 
Tästä edetään omaan synnyinpaikkaan ja sieltä 
jokaiseen osoitteeseen, jossa ollaan joskus 
asuttu. Lopuksi päädytään siihen paikkaan, 
jossa osallistuja asuu nyt. 

Lopuksi ryhmän jäseniä voidaan pyytää 
kulkemaan samaa reittiä takaisin esimerkiksi 
omaan synnyinpaikkaansa ja jäämään siihen 
paikalleen. Näin tilaan muodostuu kehollinen 
kartasto synnyinpaikoista. Ohjaaja kulkee tilassa 
ja taputtaa jokaista osallistujaa vuoron perään 
olkapäälle. Taputuksen tunnettuaan osallistuja 
sanoo ääneen sen paikan nimen, jossa on 
syntynyt. 

Tehtävä

Tarvikkeet:
• Pullopeitevärit
• 50 x 60 cm maalauspaperi
• Leveä sianharjas- tai synteettinen sivellin
• Maalausteline, jos on
tai: 
• Vesivärit
• 50 x 60 cm akvarellipaperi pöytään 

teipattuna
• Iso tai keskikokoinen vesivärisivellin

Tehtävässä maalataan oma sisäinen 
mielenmaisema. Osallistujia ohjataan 
työskentelemään hiljaisuudessa, omaan 
työhönsä keskittyen. Tätä voidaan auttaa 
sijoittamalla osallistujat tilaan mahdollisimman 
väljästi. Jos mahdollista, voidaan käyttää 
maalaustelineitä, jotka asetellaan niin, 
että jokaisella on oma rauhallinen tilansa 
työskennellä. Välineet otetaan valmiiksi 
oman työskentelypaikan viereen ennen 
mielikuvitusmatkaa. Mielikuvitusmatkan ajaksi 
tilan valaistusta voidaan himmentää. Taustalla 
voi soida hiljaisesti esimerkiksi luonnonääniä tai 
rauhallista musiikkia. 

KUVITTEELLISET 
VISUAALISET KULTTUURIT Ollaan silmät kiinni maalauspaikalla.

Ohjaaja ohjaa virittäytymään tehtävään 
mielikuvitusmatkan avulla:

“Sulje silmäsi kevyesti. Hengitä rauhallisesti 
sisään ja ulos, sisään ja ulos. Kuuntele 
hengitystäsi ja tunnustele kehoasi. Miltä se 
tuntuu? Hengittele nyt normaalisti, rauhassa.  
Äskeisessä harjoituksessa kuljettiin monenlaisten 
paikkojen ja maisemien halki. Joku kulki 
pidemmän matkan, toinen lyhyemmän. Kulje 
matka uudelleen mielikuvituksessasi, silmät 
kiinni. Millaisia maisemia näet? Mikä on 
sinulle tyypillinen ja tärkeä maisema? Palaa 
nyt kuvitelmissasi sinulle mieluisimpaan 
maisemaan. Miltä se näyttää? Minkä väristä 
siellä on? Onko siellä puita, metsää, kasveja, 
hiekkaa, vuoria, vettä: meri tai ehkä joki? 
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Miltä siellä tuoksuu? Millaisia ääniä kuulet?
Ota nämä mielikuvat mukaasi. Ei haittaa, jos 
et saanut kaikesta kiinni. Muistat varmasti 
ihan tarpeeksi ja voit keksiä loput. Avaa nyt 
silmäsi ja ala maalata äsken kokeemaasi 
mielenmaisemaa. Aloita siitä väristä, 
jonka näit voimakkaimpana mielikuvissasi. 
Maiseman ei tarvitse esittää mitään vaan se 
voi olla myös värejä, viivoja ja muotoja. Jatka 
maisemaa mieleiseksesi.”

Tai sama selkeämmällä suomen kielellä: 

“Laita silmät kiinni. Hengitä. Kuvittele: Olet 
ulkona. Mitä näet? Millainen maisema siellä 
on? Onko puita, metsää, kasveja, hiekkaa, 
vuoria, vettä: meri tai joki? Mitä värejä siellä 
on? Mitä kuulet? Mitä haistat? Avaa silmät. 
Maalaa maisema. Voit maalata vain värejä. 
Kuvan ei tarvitse esittää mitään.”

Töiden katselu

Vaihtoehtoisia lopetuksia tunnille: 

1. Hiljainen näyttelykierros: Kaikki kävelevät 
tilassa hiljaa ja käyvät ihailemassa toisten 
mielenmaisemia.
 
2. Hiljainen näyttelykierros ja vieraskirja: 
Jokaisen työn luona on A3- tai A4-paperi 
“vieraskirjana”. Hiljaisessa näyttelyssä 
kävijät kirjoittavat jokaisen paperiin jonkin 
kannustavan ja kauniin asian, joka työstä tulee 
mieleen. 

3. Mielenmaisemien esittely toisille kolmen 
hengen pienryhmissä: Ryhmät kiertävät töiden 
luona. Tekijä saa rauhassa kertoa työstään 
haluamiaan asioita esimerkiksi kolmen 
minuutin ajan. Sitten muut saavat kysyä tai 
kommentoida positiiviseen sävyyn, mutta vain, 
jos tekijä antaa tähän luvan. Samaan tapaan 
kierretään jokaisen pienryhmäläisen työn luona. 
On tärkeää malttaa kuunnella tekijää.
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Työskennellään hiljaisuudessa rauhoittavan 
musiikin soidessa taustalla. Ohjaaja muistuttaa, 
ettei tehtävän tekemisessä ole oikeaa tai väärää 
tapaa. Jokaisen sisäinen mielenmaisema on juuri 
sellainen kuin on. Annetaan työrauha itselle 
ja toisille. Maalaamisesta saa nauttia. Kukaan 
ei kommentoi kenenkään töitä. Edes opettaja 
ei ohjaa eteenpäin, kommentoi tai arvota töitä 
millään tavalla. 

Ohjaaja voi valita tunnin lopetuksen ryhmänsä 
tarpeiden mukaan. Joskus on hyvä, ettei ohjaaja 
edes kommentoi töitä, sillä se johdattelee 
tekemistä varsin paljon.



Vaihtoehtoiset tehtävät:

A. Jatketaan paperi kasvoilla -omakuvaa 
ja muokkataa siitä oma henkilöhahmo.    
Tavoitteena on rentouttaa tunnelmaa ja 
ruokkia mielikuvitusta: Miten tätä kuvaa voisi 
lähteä jatkamaan omaksi henkilöhahmoksi? 
Muotokuvista saa tulla mielikuvituksekkaita 
ja hassuja. Voidaan käyttää tusseja, väriliituja, 
maaleja ja kollaasia. Ohuelle paperille tehty 
paperi kasvoilla -omakuva voidaan liimata 
aluksi vahvemmalle paperille tai kartongille, 
joka kestää paremmin työstämistä.

B. Tehdään henkilöhahmon muotokuva 
kierrätysmateriaaleista. Käytetään 
kierrätysmateriaaleja, kuten naruja, lankoja, 
matonkuteita, nappeja, metalliromua ja 
kankaita. Sommitellaan niitä käyttäen 
hahmon kasvot kartongille. Kun materiaalit 
ovat sopivilla paikoilla, liimataan ne kiinni 
askarteluliimalla.
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Lämmittely

Paperi kasvoilla -omakuva

Istutaan piirissä. Jokaisella on A3 -kopiopaperi 
ja myrkytön huopakynä kädessään. Paperi 
asetetaan omien kasvojen päälle. Tunnustellaan 
kädellä kasvojen muotoja: silmät, kulmakarvat, 
nenä, suu, korvat, leuka, otsa, hiukset. Pidetään 
paperi edelleen kasvoilla ja piirretään se “läpi” 
tussikynällä kasvojen muotoja seuraillen. 
Tehtävässä tarkoitus on irroitella – siinä ei 
oikeastaan voi onnistua eikä epäonnistua. 
Mitä hassumpi lopputulos, sen hauskempaa. 
Nauretaan yhdessä hauskoille omakuville. 

Tehtävä

Kuvitteellisen hahmon omakuva

Sanataideluvun tehtävissä on luotu 
kuvitteellinen kansa ja siihen kuuluva oma 
hahmo. Tässä tehtävässä tehdään omasta 
kuvitteellisesta hahmosta muotokuva.

Kierrätysaarrearkku

Kierrätysmateriaalit ovat käyttökelpoisia 
monissa tehtävissä. Opetustilaan voidaan 
perustaa Kierrätysaarrearkku. Siihen 
kootaan kotien turhia tavaroita, kouluun tai 
päiväkotiin unohtuneita vanhoja parittomia 
sukkia sekä kierrätyskeskuksen tai kirpputorin 
ilmaisosastolta saatua materiaalia. 

Kierrätysaarrearkkuun sopivaa materiaalia 
ovat esimerkiksi:

-vanhat muovilelut
-napit
-parittomat sukat ja lapaset
-vanhat solmiot
-kangastilkut
-narut ja langat
-matonkuteet
-kartongit
-pahvirasiat
-puunpalat
-metalliromu

2. KUVITTEELLISEN HAHMON 
MUOTOKUVA

Tehtävä liittyy sanataidetehtäviin 3-5 
“Kulttuurit kohtaavat”, “Kuvitteellinen kansa” 
ja “Kuvitteellisen kansan henkilögalleria”. 
Tehtävät olisi hyvä olla tehtynä ennen tämän 
kuvataidetehtävän tekemistä. Jos se ei ole 
mahdollista, voisi lämmitelyharjoituksena 
tehdä “Eri kulttuurit kohtaavat” ja/ tai 
“Kuvitteellisen kansan henkilögalleria” 
-tehtävät sanataideluvusta sivuilta 18-20.

Tarvikkeet:
• A3 kopiopaperia
• Myrkyttömiä huopakyniä
• A3 kartonki tai vahva paperi
• Väriliidut, -kynät, maalit
• Kollaasimateriaalia, kuten aikakauslehtiä ja 

väripapereita
• Liimaa

Kierrätysmateriaaleja Kierrätysaarrearkusta: 
esim. naruja, lankoja, matonkuteita, nappeja, 
metalliromua ja kankaita



Lopuksi henkilöhahmojen muotokuvat 
esitellään muulle ryhmälle. Esittelyn voi 
tehdä kertomalla kuvasta tai esittämällä 
pantomiimin keinoin hahmoa. Esittelyn voi 
yhdistää Kuvitteellisen kansan henkilögalleria 
-sanataidetehtävään, s. 20.

3. KORU TAI ASUSTE 
KUVITTEELLISEEN KULTTUURIIN
 
Virittäytyminen

Ihmiset ja kansat ovat kautta aikojen 
halunneet koristautua mitä erilaisimmin koruin 
ja asustein. Tässä tehtävässä suunnitellaan ja 
valmistetaan omalle kuvitteelliselle henkilö-
hahmolle tämän identiteettiä kuvastava koru 
tai asuste. Samalla voidaan ryhmissä keskustella, 
millaiset korut ja asusteet ovat tyypillisiä omalle 
kuvitteelliselle kulttuurille? 

Tarvikkeet:
Tehtävässä käytetään kierrätysmateriaaleja, 
kuten esimerkiksi 

• pieniä muoviesineitä, vanhoja  leluja, 
koruja, pinssejä, solkia, solmioita, hattuja, 

Ryhmä tai ohjaaja voivat valita saatavilla olevista 
materiaaleista sen mukaan, mitä seuraavista 
tehtävistä tehdään.

Esimerkiksi:
1. Pinssi tai rintaneula. Päällystetään vanhoja 
rintaneuloja tai pinssejä kankailla, tekokukilla, 
napeilla, nauhoilla ja muilla materiaaleilla 
ommellen tai liimaten.

2. Amuletti. Kansa käyttää erilaisia kaulakoruja, 
jotka toimivat taianomaisina amuletteina. 
Mikä on amulettien tehtävä?

3. Päähine. Kansa tunnetaan oudoista ja 
näyttävistä päähineistään.

4. Koristevyö. Kansa käyttää juhlissa 
koristeellisia vöitä. Mitä koristeiden tyyli 
kertoo ja miten ne tehdään? 
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huiveja, rintamerkkejä, kunniamerkkejä 
tai ruusukkeita, nappeja, metalliromua, 
tekokukkia, kankaita, nauhoja, 
matonkuteita tai luonnonmateriaaleja

• Yleisliima, kuten Erikeeper tai kuumaliima 
• Teipit
• Langat, narut
• Ompelutarvikkeet, hakaneulat

Kierrätysmateriaaleihin tutustuminen:
1. Ohjaaja valitsee viisi mahdollisimman 
erilaista kierrätysmateriaalia tunnusteltaviksi: 
esimerkiksi jotain pehmeää, kovaa, sileää, 
kylmää, pörröistä ja karheaa. Jokainen 
materiaalinäyte laitetaan omaan pussiin 
tai laatikkoon, jossa on tunnusteluaukko 
kädelle. Osallistujat kiertävät tunnustelemassa 
materiaalien tuntua, luonnetta ja tekstuuria. 
Keksitään yhdessä sanoja, jotka kuvaavat 
kutakin materiaalia parhaiten. 

2. Osallistujat ryhmittelevät kierrätysmateriaalit  
materiaalin (tekstiili, muovi, puu, metalli, 
luonnonmateriaali), värin tai materiaalin 
luonteen (kovat ja kylmät vs pehmeät ja 
lämpimät vs luonnonmateriaalit) mukaan. 

Millaiset materiaalit ovat tyypillisiä omalle 
kuvitteelliselle kulttuurillesi?

Mitä materiaalit/ materiaalivalinnat kertovat 
omasta kuvitteellisesta kulttuuristasi?

Tehtävä

Valmistetaan kierrätysmateriaaleista koru 
tai asuste, joka ilmentää oman ryhmän 
kuvitteellista kulttuuria. Käytettävissä ovat 
yhdessä omalle kuvitteelliselle kulttuurille 
valitut kierrätysmateriaalit, liimat, teipit, 
langat, ompelutarvikkeet  ja nauhat. 
Nuorten kanssa voidaan keskustella siitä, 
seuraavatko he muotia? Jos, niin missä 
mediassa? Virikkeenä tehtävään voidaan 
tutkia nykymuotia esimerkiksi etsimällä 
tietoa internetistä: Helsinki Fashion Week, 
kansainväliset muotitalot, Aalto-yliopiston 
muotoilun ja muodin koulutusohjelman 
lopputyönäytökset, japanilainen muoti, 
cosplay, manga, anime, pelihahmot, erilaiset 
alakulttuurit jne. 



Töiden katselu

Kuvitteellisten kulttuurien muotinäytös

Kuvitteellinen kansa esittelee korunsa ja 
asusteensa muotinäytöksessä. Kansa miettii 
ensin, miten omassa kuvitteellisessa kulttuurissa 
toteutetaan muotinäytös: miten siinä liikutaan, 
millainen musiikki tai äänimaisema on 
mahdollisesti taustalla, esitelläänkö tuotokset 
yhdessä vai erikseen? Kansa voi liikkua 
esimerkiksi takaperin kulkien, pyörähdellen, 
yhdellä jalalla hyppien tai harppoen. Erilaisia 
tapoja liikkua voidaan keksiä ja kokeilla ensin 
yhdessä. Lopuksi toteutetaan kuvitteellisten 
kulttuurien muotinäytös, jossa kansat vuoron 
perään esiintyvät ja ovat yleisönä. 

4. ESINE KUVITTEELLISEEN 
KULTTUURIIN

Jokaisella kulttuurilla on sille tyypillisiä esineitä. 
Tässä tehtävässä keksitään ja muovaillaan 
kuvitteelliselle kulttuurille mielikuvituksellisia 
käyttö- tai koriste-esineitä. Ohjaaja ja ryhmä 
voivat yhdessä päättää, kumpia esineitä tehdään.

Tarvikkeet:
• Muovailuvaha tai savi

Lämmittely

Seuraa johtajaa muovaillen

Istutaan piirissä. Jokaisella on pienen omenan 
kokoinen muovailuvahanpala kädessään. 
Yksi aloittaa muovailemalla nopeasti omasta 
palastaan jonkin muodon. Sen ei tarvitse esittää 
mitään. Muut seuraavat johtajaa ja muovailevat 
samanlaisen muodon. Kun kaikki ovat valmiita, 
siirtyy johtajan tehtävä seuraavalle osallistujalle 
piirissä. Näin edetään, kunnes kaikki ovat 
saaneet olla johtajia. 

Tehtävän tarkoituksena on rentouttaa 
muovailua ja kokeilla erilaisia, outoja 
muotoja. Samalla harjoitus kasvattaa ryhmän 
yhteishenkeä ja antaa jokaiselle tilaisuuden 
toimia hetken johtajana.
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5. YHTEINEN KULTTUURIMAISEMA 
KUVITTEELLISELLE KULTTUURILLE

Tarvikkeet: 
• Pullopeiteväri 
• Leveitä ja keskikokoisia siveltimiä
• Isoa maalauksenkestävää rullapaperia

Virittäytyminen

Tähän mennessä on tutkittu eri tavoin 
kuvitteellisen kulttuurin visuaalista maailmaa 
mielenmaiseman, omakuvan, korujen ja 
asusteiden sekä esineiden kautta. Nyt mietitään, 
minkälainen visuaalinen maailma ja maisema 
näistä kaikista yhdessä syntyy. 

Tehtävänä on luoda omalle kuvitteelliselle 
kulttuurille ominainen kulttuurimaisema. 
Aluksi pohditaan: Millaisia maanmuotoja 
kuvitteellisessa maisemassa on? Onko maasto 
tasainen vai vuoristoinen? Onko maisema 
valoisa vai tummansävyinen? Ovatko maiseman 
elementit pehmeälinjaisia ja orgaanisia vai 
kenties kulmikkaita ja elottomia? Entä 
millainen maisema on luontotyyppiltään? 

Töiden katselu

Käyttöesineet
Esineet arvuutellaan yhdessä toisten kanssa: 
Mikä esine siitä tuli? Mihin sitä käytetään? 
Arvuuttelua voidaan helpottaa esittämällä 
esineen käyttötarkoitusta pantomiimina tai 
äänen kanssa. 

Koriste-esineet
Järjestetään koriste-esineistä näyttely 
kuvitteellisten kansojen museoon. Esineet 
voidaan asetella kankaan tai väripaperin päälle. 
Tekijät saavat keksiä teokselleen nimen, joka 
kirjoitetaan pienelle paperille ja laitetaan 
esille työn viereen. Myös taiteilijan nimi eli 
kuvitteellisen kansan hahmon nimi kirjoitetaan 
paperille. Lopuksi kierretään näyttelyssä 
kuvitteellisen kulttuurin hahmoina. 

Yksilötehtävä

Jokainen osallistuja saa oman palasen 
muovailuvahaa. Ohjaaja ohjaa tekemistä, 
tehtävän kesto on noin 5 minuuttia. 

Ohjaaja pyytää kaikkia laittamaan silmät 
kiinni ja keskittymään vain muovailemiseen 
ja tunnustelemiseen. Aluksi muovailuvahasta 
pyöritellään pallo. Käytetään molempia 
käsiä ja muokataan muovailuvahaa samalla 
pehmeämmäksi. Muovailuvahaa pyöritellään 
ja puristellaan molemmissa käsissä vuorotellen. 
Tunnustellaan muovailuvahapallon painoa 
ensin oikeassa, sitten vasemmassa kädessä. 
Jatketaan omaan tahtiin silmät kiinni 
muovailemista. Annetaan pallon muotoutua 
rauhassa sellaiseksi kuin se haluaa. 

Avataan silmät. Miltä kappale näyttää? 
Millainen käyttö- tai koriste-esine siitä on 
syntymässä? Nyt muovailua voi jatkaa silmät 
auki, kunnes esine on valmis.

Vai onko ympäristö kenties keinotekoinen? 
Jos, niin millä tavalla? Onko maisema ehkä 
toiselta planeetalta, täysin erilainen kuin Maan 
maisemat?

Lämmittely

1. Kuivaharjoittelu: Osallistujat ottavat 
siveltimen käteensä. Maalataan ilmaan erilaisia 
kuvitteellisia jälkiä. Liikutaan tilassa, annetaan 
siveltimen johdattaa liikettä ja maalataan 
samalla kuvitteellisia vetoja ilmaan. 

2. Verrytellään pullopeiteväreillä yhdessä 
isolle paperille erilaisia jälkiä piirtäen ja 
maalaten. Kokeillaan isoja, pieniä, pyöreitä ja 
kulmikkaita jälkiä. Tehdään viivoja ja täpliä, 
erilaisia rytmejä ja kuvioita. 
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Ryhmä päättää, miten heidän maisemaansa 
tutustutaan ja ohjeistaa vierailevat kansat ennen 
näiden tuloa. 

Esimerkiksi: meidän maisemaamme tullaan 
katsomaan takaperin kävellen tai yhdellä jalalla 
hyppien. 

Tai: Meidän maisemaamme katsotaan 
kiikareilla. Kiikarit muodostetaan laittamalla 
sormet ympyröiksi silmien ympärille. Kävellään 
ympäri teosta ja kiikaroidaan sen eri kohtia.
 
Keräännytään vuoron perään jokaisen 
maiseman äärelle. Luodaan yhdessä maisemaan 
sopiva äänimaisema itse ääniä tuottaen. 

Pienryhmän jäsenet voivat aluksi näyttää mallia 
ja opastaa: meidän maisemassamme kuuluu 
hiljaista suhinaa, hyminää tai hyräilyä. 

Tai: Meidän maisemassamme kuuluu 
kolahduksia ja taputuksia. Millainen 
äänimaisema sopii kuvaan?

Ryhmätehtävä

Mietitään omassa kuvitteellisen kulttuurin 
ryhmässä, millaiset värit, muodot, jäljet 
ja rytmit ovat tyypillisiä tälle kulttuurille. 
Näitä voidaan vielä kokeilla yhdessä 
luonnostelupaperille. 

Maalataan yhdessä  oman kuvitteellisen 
kulttuurin kulttuurimaisema isolle paperille. 
Maisema voi olla abstraktia värimaalausta, 
viivoja ja rytmejä tai siinä voi olla esittäviä 
maiseman elementtejä. Paperin muodon ja 
koon saa kukin ryhmä päättää itse. 

Töiden katselu ja 
kommentointi

Lopuksi ryhmien maisemakuvat esitellään 
toisille ryhmille esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
Ryhmät vierailevat toistensa maisemakuvien 
äärellä. Vierailijat sanovat tai kirjoittavat, mitä 
heille tulee mieleen maisemasta. Voidaan kerätä 
esimerkiksi adjektiiveja. 

42 43



Muistiinpanoja
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Anna Kuoppamäki

MUSIIKKI
MUSIIKKI

SÄVELLETÄÄN YHDESSÄ!

Musiikin tehtäväkokonaisuudet sopivat kaikenikäisille osallistujille, eivätkä 
ne vaadi aikaisempaa kokemusta musiikintekemisestä. Työskentelyn 
kantavana ajatuksena on, että jokainen meistä voi olla säveltäjä – musiikillinen 
tutkimusmatkailija – ja osallistua työskentelyyn omista lähtökohdistaan käsin. 
Ryhmäsäveltämisessä monesta pienestä musiikillisesta elementistä voi yhdessä 
syntyä rikas soiva lopputulos. Ideoita musiikin luovaan tuottamiseen voidaan 
etsiä esimerkiksi tarinankerronnasta, draamatyöskentelystä, liikkeesta ja kuvallisesta 
ilmaisusta, kuten monissa tämän oppaan esittelemissä harjoituksissa on tehty. 

Työskentelyn lähtökohdaksi voidaan myös valita jokin tietty sävelasteikko, rytmiset 
kuviot tai vaikkapa erilaiset sointivärimaalailut. (Sointiväreillä tarkoitetaan 
esimerkiksi soittimien erilaisia äänenvärejä. Valitsemalla esimerkiksi puisia tai 
metallisia soittimia voidaan luoda erilaisia sointivärimaailmoja.) Tärkeintä on 
luoda yhteinen toimintakulttuuri, jossa musiikillisilla elementeillä voidaan  
yhdessä leikkiä, ja jossa ideoita ja vaihtoehtoja uskalletaan ehdottaa ja kokeilla. 
Tehtäväkokonaisuudet on suunniteltu niin, että ne etenevät prosessimaisesti 
tehtävästä seuraavaan, mutta ne toimivat myös itsenäisinä tehtävinä. 
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Tässä työpajassa leikitään tunnetiloilla ja kokeillaan, kuinka liikkeen 
ja äänen avulla fyysiset eleet voivat muuttua musiikillisiksi eleiksi ja 
kokonaisiksi esityksiksi. Työpajassa työskennellään oman äänen ja 
soittimien kanssa. 

L

ämmittelyt 

ZIP-ZÄP! -LEIKKI

Tästä hauskasta kontaktileikistä on 
olemassa erilaisia versioita.

1. ZIP! Asetutaan piiriin niin, että kaikki 
näkevät hyvin toisensa. Leikissä lähetetään 
piiriä kiertäen energiaa osallistujalta toiselle 
komentosanalla ZIP! Leikin aloittaja määrää 
suunnan. Energian lähettäminen tapahtuu 
liikuttamalla molempia käsiä lantion 
korkeudella kulkusuuntaan päin ja sanomalla 
samalla  ZIP! Seuraava jatkaa samalla tavalla. 
Tarkoituksena on siis saada energia kiertämään 
mahdollisimman nopeasti osallistujalta toiselle. 

2. BOING! Kuka tahansa voi kääntää energian 
kulkusuunnan nostamalla molemmat kädet 
ylös lähettäjään päin ja sanomalla BOING! 
Tällöin energia lähtee kulkemaan vastakkaiseen 
suuntaan.

3. ZÄP! Energian voi lähettää myös piirin yli 
jollekulle toiselle kuin viereiselle osallistujalle 
komennolla ZÄP! Tällöin otetaan katsekontakti 
valittuun kohteeseen ja osoitetaan molemmilla 
käsillä osallistujaa, jolle energia halutaan 

lähettää ja sanotaan ZÄP! On tärkeää näyttää 
selvästi, kenelle energia lähetetään. Energian 
saaja jatkaa haluamallaan tavalla (ZIP jompaan 
kumpaan suuntaan tai edelleen ZÄP). Huom! 
ZÄPiin ei saa vastata BOING-komennolla, vaan 
leikki jatkuu aina ZÄPin jälkeen. BOINGia 
käytetään vain kulkusuunnan kääntämiseen 
piirin kehällä.

4. DING-DONG! Tämä on lisäkomento, jota 
kuka tahansa osallistuja voi käyttää omalla 
vuorollaan laittamalla kädet yhteen “itämaiseen 
tervehdykseen” ja kumartamalla sanoen DING! 
Muut vastaavat samalla tavalla sanoen DONG! 
Tämän jälkeen leikki jatkuu.

Leikin ideana on toimia mahdollisimman 
nopeasti. Leikkiä voidaan myös pelata 
pudotuspelinä. Kun komentoja on harjoiteltu 
jonkin aikaa, voidaan aloittaa pudotuspeli. 
Jos osallistuja sanoo väärän komennon tai 
“hidastelee”, putoaa hän leikistä. Tässä leikissä 
putoaminen vie leikkiä eteenpäin! Kun joku 
putoaa, saa putoaja itse hurrata muiden antaessa 
hänelle raikuvat aplodit. Leikki loppuu, kun on 
enää kolme osallistujaa jäljellä.
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TAPUTUS-LEIKIT 

Näissä taputusleikeissä voidaan harjoitella 
keskittymistä, kuuntelua ja reaktiotaitoja. 

1. Seistään piirissä ja tehdään samaa kuin 
ohjaaja: hierotaan rauhallisesti käsiä yhteen 
pyörivällä liikkeellä (suhinakädet); vasen käsi 
on “tarjottimena” ja oikean käden etusormi 
naputtaa vasemman käden kämmentä; 
lisätään keskisormi, nimetön ja pikkurilli 
(naputus kasvaa vähitellen taputukseksi). 
Palataan takaisin “suhinakäsiin” samaa reittiä. 
Seuraavaksi tehdään sama silmät kiinni. 
Nyt täytyy kuunnella vierustovereita tarkasti, 
jotta varmasti pysytään yhdessä. 
Kuuntelemisen tukemiseksi ohjaaja voi kysyä 
hiljaa “naputussormien” vähetessä “kuinka 
monta sormea nyt on?”.

2. Seuraa johtajaa -taputusleikki. Seistään 
edelleen piirissä ja vasen käsi on kaikilla jälleen 
tarjottimena. Oikea käsi on pään yläpuolella 
valmiina taputtamaan. Seurataan ohjaajaa, 
jonka oikea käsi taputtaa isolla ja selkeällä 
liikekaarella välillä yhden, välillä useamman 
taputuksen. Muut pyrkivät taputtamaan ihan 

samanaikaisesti. Ohjaaja voi välillä hämätä ja 
olla taputtavinaan, mutta sitten pysäyttääkin 
liikkeensä. Usein tämä kirvoittaa iloiset naurut 
koko ryhmältä. Voidaan vaihtaa leikin johtajaa. 

3. Seistään piirissä. Ohjaaja lähettää 
mahdollisimman nopean taputuksen 
kiertämään piiriä siten, että kukin osallistuja 
taputtaa vain yhden taputuksen omalla 
vuorollaan. Taputuspiiri alkaa ja päättyy 
ohjaajaan. Koetetaan saada taputus kiertämään 
piirissä mahdollisimman nopeasti. Tehdään 
harjoitus muutaman kerran. Otetaan aikaa 
vaikkapa puhelimen sekuntikellolla ja koetetaan 
parantaa sitä jokaisella kierroksella. 

Virittäytyminen

OMAT NIMET JA TUNNETILAT

1. Seistään piirissä ja taputetaan ohjaajan 
mukana 2 taputusta ja 2 taukoa (lasketaan 
neljään). 

2. Sanotaan vuorotellen tauon aikana oma nimi 
ja seuraavan tauon aikana muut toistavat sen. 
Sanotaan kaikkien nimet piirissä vuorotellen. 

3. Seuraavalla kierroksella sanotaan oma nimi 
jotain tunnetilaa käyttäen, kuten vaikkapa 
iloisesti, ujosti, raivokkaasti, väsyneesti. 
Muut toistavat nimet samoilla tunnetiloilla. 
Kannustetaan osallistujia rohkeaan ja isoon 
ilmaisuun.

4. Seuraavaksi vahvistetaan valittua tunnetilaa 
jollakin eleellä tai liikkeellä (nimi + tunnetila 
+ ele/liike). Muut toistavat taas perässä. 
Kannustetaan taas rohkeaan ilmaisuun.

5. Viidennellä kierroksella oma nimi jätetään 
pois ja annetaan omalle eleelle/liikkeelle vielä 
ääni (vihellys, suhina, päristys, kloksutus jne.). 
Tehdään siis yhtä aikaa oma ele/liike ja ääni. 
Muut toistavat toistensa liikkeet ja äänet.

6. Viimeisellä kierroksella lisätään vielä 
panoksia: jokainen sanoo vuorotellen oman 
nimensä alkuperäistä tunnetilaa käyttäen ja 
muut vastaavatkin nimen sanojalle tämän 
omalla eleellä/liikkeellä ja äänellä.

HUOM! Tässä tehtävässä kukaan ei 
varmastikaan muista ihan kaikkien eleitä/
liikkeitä tai ääniä, mutta jokainen muistaa 
varmasti jonkun niistä. Kannattaa siis seurata 
tarkkaan toisia ja tehdä yhteistyötä! 
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Ryhmätehtävä 1

Jaetaan osallistujat 4-6 hengen ryhmiin. 
Tehtävänä on keksiä pieni draamallinen esitys 
käyttäen rakennuspalikoina kunkin ryhmän 
eleitä/liikkeitä ja ääniä. Esityksessä voidaan 
hyödyntää erilaisia rakenteellisia ratkaisuja: siinä 
voi olla sooloja tai duettoja tai sellaisia kohtia, 
jossa koko ryhmä tekee samaa elettä/liikettä ja 
ääntä, tai materiaalia voidaan kasata vähitellen 
päällekkäin. Esityksessä on hyvä olla selkeä 
muotorakenne eli alku, keskikohta ja loppu.

 
Esitykset ja kommentointi

Ryhmät esittävät vuorotellen omat esityksensä 
ja muut saavat kommentoida esityksiä.

KAPULEIKKI

Jokainen valitsee itselleen soittimen. Otetaan 
tuolit ja istutaan yhdessä piiriin soittimien 
kanssa. Ensimmäisenä tehtävänä on miettiä, 
kuinka edellisessä ryhmätyössä käytetyt 
tehosteäänet voisi siirtää soittimelle. 

Mikä on oman äänen ominaislaatu? Onko se 
korkea vai matala, yhtäjaksoinen vai katkeileva, 
onko siinä kenties jokin rytmi? Onko ääni 
nouseva, laskeva vai tasainen tai millaista 
tunnetilaa se ilmentää, jne.? 

Pidetään pieni yhteinen kokeiluhetki, 
jonka aikana jokainen saa kokeilla erilaisia 
vaihtoehtoja oman äänensä soittamiseen. Kun 
kaikki ovat valmiita, tehdään soittokierros 
samoin kuin virittäytymisessä: Jokainen soittaa 
oman äänensä eli musiikillisen eleensä ja toiset 
matkivat omilla soittimillaan sitä niin lähelle 
kuin mahdollista. Tärkeää ei ole soittaa juuri 
samoja ääniä vaan matkia ennemminkin soiton 
musiikillista ideaa. Tässäkin voidaan laskea 
neljään (2+2), kuten aloitettiin omien nimien 
kanssa siten, että aina 2 iskun pituisen tauon 
aikana kukin soittaa oman musiikillisen eleensä 
ja seuraavan tauon aikana muut matkivat sitä. 
Ohjaaja voi naputtaa rauhallista sykettä ja 
ohjata soitinpiirin etenemistä.

Seuraavaksi aloitetaan  kapuleikki. Nyt 
rakennetaan pieni ääniteos soitinpiirin 
“musiikillisista eleistä”. Ohjaaja voi aluksi 
näyttää mallia toimimalla kapellimestarina eli 

“kapuna” piirin keskellä. Kapu saa rakentaa 
äänimateriaalista oman ääniteoksensa. Hän 
pyytää haluamiaan soittajia mukaan kädellään 
näyttäen (ylöspäinen liike kämmen ylöspäin)  
ja halutessaan myös sammuttaa soiton samalla 
tavalla (alaspäinen liike kämmen alaspäin). 
Kapu myös päättää, kuinka sävellys päättyy – 
ehkä ääni kerrallaan, ehkä yhteisestä merkistä. 
Valitaan osallistujien joukosta uusi kapu, joka 
puolestaa luo oman versionsa. 

Leikki kannustaa kokeilemaan ja 
leikkimään soivalla materiaalilla. Se tukee 
vuorovaikutustaitojen rakentumista ja 
kannustaa myös kapua miettimään, kuinka 
parhaiten voisi saada muut tekemään 
yhteistyötä kanssaan.

Ryhmätehtävä 2

Nyt palataan ensimmäisen ryhmätyön 
draamaesityksiin ja tehdään niiden 
pohjalta musiikkiesitys soittimia käyttäen. 
Materiaalina ovat siis kapuleikissä syntyneet 
“musiikilliset eleet” ja draamaesityksen sisältö 
muotorakenteineen. 

Esitykset ja kommentointi

Ryhmät esittävät omat tuotoksensa ja muut 
saavat kommentoida esityksiä. Voidaan 
myös yhdessä pohtia jokaisen esityksen 
kohdalla, kuinka draamaesitys muotoutui 
musiikkiesitykseksi. 
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MILTÄ KUVITTEELLINEN 
KULTTUURI KUULOSTAA?
Tässä työpajassa voidaan käyttää inspiraation lähteenä 
sanataide- ja kuvataidetehtävissä keksittyjä kuvitteellisia 
kulttuureja tai keksiä kokonaan uusia. 

Työpajassa hyödynnetään draamatyöskentelyn menetelmiä 
ja tehdään musiikkia kuvitteelliseen kulttuuriin sijoittuvaan 
kohtaukseen. Työpajassa voidaan työskennellä oman äänen 
ja soittimien kanssa.

Lämmittely

KONTAKTI- JA MUISTIPELI 
“RUOKALAJIT, KAUPUNGIT, MAAT”

Seistään piirissä. Ohjaaja ottaa katsekontaktin 
yhteen piirissä seisovaan pelaajaan, kävelee 
tämän luokse ja sanoo samalla ääneen jonkin 
ruokalajin. Tämä jatkaa samalla tavalla uuden 
pelaajan luokse ja sanoo jälleen ääneen uuden 
ruokalajin. Pelaajien täytyy pitää mielessään sekä 
oma ruokalajinsa että pelaaja, jonka luokse on 
kulkenut. Peliä jatketaan, kunnes jokainen on 
vuorollaan valinnut piiristä uuden pelaajan ja 
keksinyt uuden ruokalajin. Viimeinen pelaaja 
palaa ohjaajan luokse ja sanoo samalla ääneen 
oman ruokalajinsa. Pelaajien täytyy siis yrittää 
muistaa, kuka pelaajista on vielä käytettävissä. 
Toistetaan tällä ensimmäisellä kierroksella 
syntynyt “reitti” samassa järjestyksessä. 

Seuraavaksi ohjaaja käynnistää kolmannen 
kierroksen, mutta käynnistääkin hetken 
kuluttua myös vielä uuden kierroksen, jossa 
jokainen valitseekin uuden pelaajan ja sanoo 
samalla ääneen jonkin kaupungin. Nyt pelissä 
kulkee siis päällekkäin kaksi “reittiä”, ruokalajit 
ja kaupungit. Jos tämä onnistuu hyvin, voidaan 
lisätä vielä kolmaskin “reitti”, jossa edellisten 
lisäksi kiertävät vielä maat.

Pienten pelaajien kanssa riittää hyvin yksikin 
kierros. Peliä voidaan myös pelata mielikuvitus-
paikkojen ja -ruokalajien kanssa.

Mikäli peliin halutaan vieläkin lisää haastetta, 
voidaan luopua piirimuodostelmasta ja kulkea 
vapaasti tilassa muuten samalla tavalla pelaten. 
Tällöin pelaajien täytyy olla erityisen valppaina 
myös sen suhteen, keneltä toiselta pelaajalta 
he ovat saamassa oman vuoronsa, jotta peli ei 
katkeaisi.
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Virittäytyminen

IMPROVISAATIO ESINEILLÄ

Seistään piirissä. Ohjaaja lähettää esineen 
kiertämään piirissä osallistujalta toiselle. 
Saadessaan esineen käteensä jokainen antaa sille 
vuorotellen uuden merkityksen, joka esitetään 
muille pantomiimin keinoin. Tehtävä etenee 
siis hiljaisesti ilman puhetta. Kun esittäjästä 
vaikuttaa siltä, että kaikki ovat ymmärtäneet, 
mikä hänen esittämänsä esine on, antaa hän 
esineen seuraavalle osallistujalle piirissä. Kun 
esine on kiertänyt kaikilla piirissä olevilla, 
lähettää ohjaaja uuden esineen kiertämään 
piirissä, nyt toiseen suuntaan. Toistetaan näin 
muutaman kerran. 

Ohjaaja voi ohjata leikin aloitusta: “Esine saa 
olla mikä tahansa paitsi se, mikä se oikeasti 
on. Älä anna esineen muodon tai koon 
rajoittaa mielikuvitustasi. Esimerkiksi kynä voi 
muuttua käsissäsi tyynyksi, leijaksi tai vaikkapa 
jalkapalloksi.”

Ryhmätehtävä 1

Muodostetaan 4-6 hengen ryhmiä. Kukin 
ryhmä valitsee virittäytymisessä kiertäneistä 
esineistä yhden esineen itselleen. Tehtävänä on 
rakentaa pantomiimin keinoin kohtaus, joka 
sijoittuu johonkin kuvitteelliseen kulttuuriin. 
Kohtauksesta tulisi selvitä katsojalle, millainen 
tuo kulttuuri on. Mikä tekee siitä erityisen? 
Entä millaisia ovat sen asukkaat? Onko 
asukkailla kenties jokin erityinen ominaisuus 
tai taito? Valittu esine, jolle annetaan tarinassa 
uusi merkitys, liittyy juoneen oleellisesti. 
Kohtauksessa täytyy olla selkeä muotorakenne: 
alku, keskikohta ja loppu. 

Esitys ja kommentointi

Esitetään toisille oma kohtaus. Muut 
saavat kommentoida näkemiään esityksiä. 
Keskustellaan yhdessä, millainen kohtauksessa 
nähty paikka on, mitä juonessa tapahtuu ja 
mikä merkitys esineellä on juonen kannalta? 
Mietitään myös, kuinka juonen tapahtumia 
ja kuvitteellista maailmaa voisi ilmentää 
musiikillisesti.

Ryhmätehtävä 2

Tehdään musiikki tai äänimaisema toisen 
ryhmän kohtaukseen. Tehtävässä voidaan 
käyttää valinnan mukaan omaa ääntä ja/tai 
käytössä olevaa soittimistoa. Huomioidaan 
työskentelyssä kohtauksen muotorakenne, 
juonen käänteet ja tunnelma. Mietitään miltä 
kuvitteellinen kulttuuri voisi kuulostaa. 
Hyvä tapa lähestyä tehtävää on keskustella 
vastakohtaparien avulla, kuten onko sen 
äänimaailma kirkas vai tumma, lämmin vai 
kylmä, pehmeälinjainen vai kulmikas? Miten 
se vaikuttaa esimerkiksi soitinvalintoihin tai 
esittämiseen? Vrt. Yhteinen kulttuurimaisema 
kuvitteelliselle kulttuurille, s. 41.

Esitys ja kommentointi

Esitetään ensimmäisen ryhmätyön 
kohtaukset uudestaan siten, että yksi ryhmä 
esittää kohtauksen ja toinen ryhmä siihen 
tehdyn musiikin tai äänimaiseman. Toiset 
ryhmät toimivat yleisönä. Esitysten jälkeen 
keskustellaan yhdessä esityksistä. Mikä niissä 
oli erityisen hyvää ja toisaalta voisiko jotain 
asiaa vielä syventää?

Syventäminen, esitykset ja 
kommentointi

Mikäli on aikaa, voivat ryhmät vetäytyä vielä 
hiomaan käydyn keskustelun pohjalta omaa 
musiikkiaan tai äänimaisemaansa ja pyrkiä 
vahvistamaan omaa ilmaisuaan. Huomiota 
voidaan kiinnittää myös soittamisen laatuun 
ja siihen, kuinka omasta soittimesta saisi 
mahdollisimman hyvän äänen. Esittämisessä 
voidaan kannustaa isoon ilmaisuun, 
jossa musiikillisia ideoita toteutetaan 
mahdollisimman rohkeasti. Ohjaaja voi 
muistuttaa, että itsestä oma esittäminen 
tuntuu yleensä aina suuremmalta kuin 
kuuntelijasta. Lopuksi keskustellaan vielä 
esityksistä ja siitä, kuinka ne muuttuivat 
toisella esityskierroksella. Miltä tuntui 
kohtauksen esittäjistä ja toisaalta soittajista?
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KUVITTEELLINEN 
KULTTUURI SOI TILASSA
Tässä työpajassa työskennellään äänen ja tilan kanssa 
ja tutkitaan sitä, kuinka tila muokkaa musiikkiesitystä 
ja toisaalta luo sille mahdollisuuksia. Työpajassa 
työskennellään oman äänen ja tilasta löytyvien 
äänilähteiden kanssa.

Lämmittelyt

1. Kuljetaan vapaasti tilassa. Ohjaaja ohjaa: 
muodostakaa 3:n hengen ryhmä; muodostakaa 
5:n hengen ryhmä; muodostakaa kolmio; 
muodostakaa jono lyhimmästä pisimpään; 
muodostakaa sateenvarjo; muodostakaa kukka 
jne. Tehtävänantojen väleissä kuljetaan aina 
vapaasti tilassa. Toimitaan ilman puhetta, 
eikä ohjata toisia esimerkiksi käden liikkeillä. 
Koetetaan löytää sanaton yhteistyö.

2. Ollaan piirissä: Sanotaan kaikkien nimet kuin 
“yhdestä suusta” eli jokainen sanoo vuorotellen 
oman nimensä hitaasti ja mahdollisimman 
selvästi artikuloiden muiden osallistuessa siihen 
samanaikaisesti. Käydään näin läpi kaikkien 
piirissä olijoiden nimet.

Virittäytyminen

KASAUTUVA ÄÄNI-IMPROVISAATIO 
TILASSA

Istutaan tuolilla tai lattialla piirissä. Huoneen 
valaistus voidaan himmentää harjoituksen 
ajaksi.Tässä harjoituksessa työskennellään 
yhdessä, mutta samalla omassa rauhassa. 
Tärkeintä on kuunteleminen ja uskallus 
lähteä leikkimään omalla äänellä.

Ohjaaja kertoo ennen harjoituksen alkua, 
että tässä improvisaatioharjoituksessa 
työskennellään yhteisen perussävelen, sen 
ympärille rakentuvien pienten melodioiden 
ja erilaisten omalla äänellä tuotettujen 
ääniefektien kanssa. Suljetaan silmät. Ohjaaja 
aloittaa kaikille mukavalta korkeudelta 
perussävelen (esim. hmm- tai duu-äänteellä), 
johon piirissä olijat tulevat yksi kerrallaan 
mukaan. 
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Kun äänipiiri on rakentunut kokonaiseksi, 
saavat osallistujat alkaa kokeilla pieniä omia 
melodioita perussävelen ylä- tai alapuolella 
liikkuen. Pidetään kuitenkin yhdessä huolta 
siitä, että perussävel pysyy koko ajan mukana. 
Kun ollaan vähän aikaa jatkettu näin, voidaan 
lauluun alkaa lisätä sihinöitä, suhinoita, 
pärinöitä, kloksutuksia, tai millaisia ääniä 
tahansa, joita omalla äänellä voi tuottaa. 

Muistetaan edelleen pitää perussävel mukana 
harjoituksessa. Jos kuullaan jonkun toisen 
tekevän jotain hauskan kuuloista ääntä, voidaan 
siihen vastata lähtemällä hetkeksi mukaan. 
Sopivan hetken tullen ohjaaja pyytää lempeästi 
kaikkia vähitellen palaamaan yhteiseen 
perussäveleen ja ääni-improvisaatio päättyy. 

Ryhmätehtävä 1

LIIKKUVA ÄÄNI-IMPROVISAATIO 
TILASSA: ÄÄNIMATKA 
KUVITTEELLISIIN KULTTUUREIHIN

Jaetaan osallistujat kahteen ryhmään. Puolet 
osallistujista käyvät istumaan lattialle selät 
vastakkain kuuntelijoiksi. Toisen ryhmän 
kanssa mennään hetkeksi tilan ulkopuolelle 
tehtävänantoon: tarkoituksena on improvisoida 
kuuntelijoiden ympärille mahdollisimman 
kokonaisvaltainen ja liikkuva äänimaisema, 
jonka aiheena on jokin ryhmän keksimä 
kuvitteellinen kulttuuri. Jutellaan hetki 
yhdessä siitä, millainen tuo kulttuuri voisi 
olla? Millaiselta siellä voisi kuulostaa? Millaisia 
ovat sen asukkaat? Ovatko asukkaat suuria vai 
pieniä? Miten ne liikkuvat tai kommunikoivat 
ja voisiko esimerkiksi sitä hyödyntää tehtävässä? 

Tehtävässä voidaan käyttää omaa ääntä, 
erilaisia kehon ääniä sekä tilan äänilähteitä, 
kuten lattiaa, seiniä, huonekaluja jne. Kaikki 
saavat vapaasti tuottaa ääniä yhdessä ideoituun 
äänimaisemaan. Toisten ehdottamia ääniä 
kannattaa yhdessä vahvistaa, sillä se tekee ääni-
maisemasta vieläkin vaikuttavamman. 

Kun tehtävänanto on kaikille selvä, sulkee 
kuunteleva ryhmä silmänsä ja improvisoiva 
ryhmä asettuu kuuntelijoiden ympärille 
tilan laitamille. Improvisoijat alkavat tuottaa 
äänimaisemaa kuuntelijoiden ympärillä 
välillä lähemmäs ja välillä kauemmas liikkuen. 
Lempeitä ja hiljaisia ääniä voi tehdä vaikka ihan 
kuuntelijan korvan juuressa. Tavoitteena on 
tehdä kuuntelukokemuksesta avaruudellinen, 
aivan kuin kuuntelija olisi  tapahtumien 
keskipisteessä.

Ohjaajan tehtävänä on improvisoida ryhmän 
mukana ja innostaa osallistujia keksimään uusia 
ääniä improvisoituun äänimaisemaan. Kun 
äänimaisemaa on tehty sopivan kauan, sovitaan 
improvisoijien kesken äänettömästi yhteinen 
lopetus. 

Viimeisenkin äänen sammuttua pois, 
pyytää ohjaaja lempeästi kuuntelijoita 
avaamaan silmänsä. Kuuntelijat saavat 
kertoa kokemuksistaan: siitä, miltä 
kuunteleminen on tuntunut, millaisia asioita 
he ovat improvisaatiossa kuulleet ja millaiseen 
kuvitteelliseen maailmaan äänimaisema on 
heidät vienyt. Sen jälkeen vaihdetaan osia. 

Nyt äskeiset kuuntelijat pääsevät 
keksimään oman kuvitteellisen kulttuurinsa 
ja improvisoimaan sille äänimaiseman. 
Tehtävänanto tapahtuu jälleen tilan 
ulkopuolella, jotta yllätys säilyy myös 
uusille kuuntelijoille. Tehtävässä edetään 
samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.

HUOM! ON TÄRKEÄÄ SOPIA 
PELISÄÄNNÖT YHDESSÄ: 

Kuuntelijoihin ei saa koskea.
Kovia ääniä ei saa tehdä kenenkään lähellä.

Kuuntelukokemuksen täytyy tuntua 
turvalliselta. Joskus jo pelkästään silmien 
sulkeminen saattaa tuntua pelottavalta. 
Kuuntelijoiden sijoittaminen lähelle toisiaan 
voi auttaa tässä. 
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Ryhmätehtävä 2

Tässä tehtävässä voidaan hyödyntää sanataide- 
ja kuvataidetehtävissä syntyneitä kuvitteellisia 
kulttuureja. Ääniteos voidaan myös toteuttaa 
irrallaan näistä ihan itsenäisenä tehtävänä. 

KUVITTEELLINEN KULTTUURI SOI 
TILASSA -ÄÄNITEOS 

Työskennellään kahdessa ryhmässä (mielellään 
ainakin 8-10 henkeä). Voidaan jatkaa samoissa 
ryhmissä kuin edellisessä improvisaatio-
tehtävässä, mikäli se on tehty.  Molemmille 
ryhmille osoitetaan jokin oma tila. Tehtävänä 
on suunnitella tilaan ääniteos, jonka aiheena 
on kuvitteellinen kulttuuri. 

Kun edellisessä tehtävässä heittäydyttiin 
improvisaation vietäväksi, on nyt tarkoituksena 
suunnitella esitys, jossa on alku, keskikohta ja 
loppu. Tehtävässä voidaan käyttää edellisessä 
improvisaatio-tehtävässä syntyneitä ideoita. 

Tila voi olla myös esimerkiksi portaikko tai 
käytävä. Tilan muoto ja akustiikka voivat antaa 
hauskoja ideoita ääniteoksen toteuttamiseen. 
Tehtävässä voidaan käyttää omaa ääntä, kehon 
ääniä ja kaikkia äänilähteitä, joita tilasta löytyy.

Laitetaan siis tila soimaan! Pyritään yhdessä 
luomaan teokseen mahdollisimman rikas 
ja täyteläinen äänimaisema. Hyödynnetään 
edellisen improvisaatio-tehtävän tavoin tilan 
tarjoamia mahdollisuuksia sen suhteen, ovatko 
äänet lähellä vai kaukana, yhtäjaksoisia vai 
katkonaisia, voimakkaita vai hiljaisia, ja niin 
edelleen. 

Suunnitellaan myös, kuinka yleisö sijoitetaan 
tilaan. Tässä voidaan käyttää mielikuvitusta! 
Myös yleisön sijoittamisessa voidaan hyödyntää 
tilan muotoa tai siinä olevia huonekaluja. 
(Vrt. edellinen tehtävä, jossa kuunneltiin 
istuen selät vastakkain lattialla).

Esitykset ja kommentointi

Ääniteokset esitetään niissä tiloissa, joihin 
ne on suunniteltu. Ennen esitystä esittäjät 
opastavat kuuntelijat paikoilleen. Esityksen 
jälkeen kuuntelijat saavat kertoa, millaiseen 
kuvitteelliseen kulttuuriin ääniteos heidät 
kuljetti. Miltä kuunteleminen tuntui ja 
millaisia  mielikuvia se heissä synnytti. 

Tämän jälkeen esittäjät itse kertovat omasta 
esityksestään. Vaihdetaan osia ja siirrytään 
seuraavaan esitystilaan kuuntelemaan 
toisen ryhmän esitystä. Toimitaan, kuten 
ensimmäisellä kerralla.
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Muistiinpanoja
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JUHLAPÖYTÄ ON KATETTU!
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Monitaiteisen 
työpajakokonaisuuden 
rakentaminen

Tässä luvussa juhlistetaan kuvitteellisten kulttuurien 
moninaisuutta sanataiteen, kuvataiteen ja musiikin 
keinoin – katetaan pöytä juhlamenulla ja herätetään 
se soimaan!

Anna Kuoppamäki, Maarit Myllynen ja Maami Snellman



Lämmittelyt

Näissä kahdessa lämmittelyleikissä harjoitellaan 
vuorovaikutustaitoja ja yhdessä toimimista, 
kuten yhteisiä aloituksia ja lopetuksia.

8-4-2-1
Muodostetaan 2-4 yhtä pitkää  jonoa. Hypitään 
neljään ilmansuuntaan ensin 8, sitten 4, sitten 2 
ja lopuksi 1 hyppy siten, että tehdään käännös 
uuteen suuntaan aina vasemman kautta. 
Ohjaaja laskee harjoituksen käyntiin ja huutaa 
vaikkapa hip! aina, kun on käännöksen aika. 
Sama harjoitus voidaan tehdä myös kaanonissa 
siten, että kun ensimmäinen ryhmä on 
hyppinyt neljä hyppyä, seuraava ryhmä aloittaa.

Täältä me tulemme!
Tämä leikki vaatii vähän suuremman tilan, 
jossa mahtuu juoksemaan. Jaetaan ryhmä 
kahteen joukkueeseen, jotka asettuvat kahteen 
suoraan riviin tilan vastakkaisille reunoille. 
Ohjaaja kuiskaa ensimmäiselle ryhmälle 
aiheen (esimerkiksi ruokalaji: spagetti, hotdog, 
sienimuhennos jne.) ennen pelin aloittamista. 

Ensimmäinen ryhmä lähtee yhtenä rintamana 
etenemään kohti toista ryhmää hokien kuin 
yhdestä suusta “täältä me tulemme, täältä me 
tulemme”. Toinen ryhmä lähtee samaan aikaan 
heitä vastaan ja päästessään noin metrin päähän 
nostaa oikean kätensä eteen pysähtymisen 
merkiksi ja sanoo “seis, ei askeltakaan enää!” 
Nyt ensimmäinen ryhmä alkaa improvisoida 
pantomiimin keinoin annettua tehtävää. 

Toinen ryhmä, jolle on kerrottu tehtävän aihe 
(jokin ruokalaji), yrittää arvata ensimmäisen 
ryhmän esittämää ruokalajia. Kun joku arvaa 
oikein, ensimmäinen ryhmä lähtee nopeasti 
juoksemaan takaisin kohti “kotipesäänsä” toisen 
ryhmän yrittäessä saada heitä kiinni ja siten 
omaan joukkueeseensa. Seuraavalla kierroksella 
osat vaihtuvat ja improvisoijille annetaan uusi 
tehtävä.  

68 69



Ryhmätehtävä 1

KUVATAIDE

Valitaan seuraavista sopivat ja mieluisat 
taidetarvikkeet:

• Paksut puuvärit, huopakynät, vahaliidut
• Vesi- tai pullopeitevärit

Päällystetään pöytä suurella paperilla: 
maalataan paperille tilkkutäkkimäinen 
pöytäliina, johon kaikki maalaavat tai piirtävät 
omalle kuvitteelliselle kulttuurilleen tyypillistä 
koristelua. Tilkkutäkin “ruudut” täyttyvät 
siis esimerkiksi yhden kansan orgaanisista, 
pehmeälinjaisista ja pyöreistä muodoista. 
Viereisiin ruutuihin voi tulla vaikkapa toisen 
kansan kulmikkaita ja teräviä muotoja. 
Pöytäliinapaperiin voidaan koristelua 
helpottamaan piirtää aluksi ruudukko tai 
se voidaan kuvioida vapaasti.

Huom! Jos käytetään maaleja, pitää 
pöytäliinan antaa kuivua ennen juhlia. 

Ryhmätehtävä 2

SANATAIDE

Valmistetaan pienissä ryhmissä kuvitteellisten 
kansojen juhlamenu. Leikitään mielikuvituksella 
ja keksitään mitä erikoisempia ruokalajeja. Voidaan 
myös makustella ruokalajeja nonsense -kielellä.

Esimerkki: Juhlamenu

Alkumalja: 
Lumpeenlehden kastepisara

Alkupala:
Torvijäkälä potaattipedillä  

Alkuruoka:
Mustekalansilmäsoppa

Pääruoka:
Käppyräkääpäfilee
Friteerattu kynsisammal

Jälkiruoka:
Hämähäkinseittimousse

Yksilötehtävä 1

KUVATAIDE

Tarvikkeet 

Ruoka:
• Muovailuvaha, eri värejä
• Askartelutikkuja
• Askartelupunosta
• Kierrätysmateriaaleja Kierrätysaarreaitasta 

s. 34, kuten: nappeja, nauhoja, metalli- ja 
muoviromua

Astiat: 
• Värikartonkeja
• Väripaperin palasia
• Sakset 
• Liimaa
• Värikyniä, väriliituja
• Pullopeitevärejä

Muovaillaan kuvitteellisten kansojen 
juhlamenusta herkkuja muovailuvahasta. 
Ruokalajit saavat näyttää mielikuvituksellisilta. 
Muovailuvahan osia voidaan liittää yhteen 
esimerkiksi tikkuja tai askartelupunosta 
hyödyntäen. Muovailuvahaherkkuja 
voidaan koristella Kierrätysaarrearkun s. 34 
materiaaleilla, kuten napeilla ja pikkuesineillä. 

Esillepanoa ja tarjoilua varten voidaan tehdä 
astioita joko muovailemalla tai paperista 
askartelemalla. Piirretään astioita värillisille 
kartongeille ja koristellaan väripaperin paloista 
leikatuilla kuvioilla kollaasina tai piirtämällä ja 
maalaamalla. 
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Tehtävä  

MUSIIKKI

Maistellaan mielikuvitusruokien sanarytmejä 
ja tehdään niistä toistuvia rytmikuvioita eli 
rytmisiä ostinatoja.

Esimerkki: 
Torvijäkälä potaattipedillä

Hämähäkinseittimousse

Ryhmätehtävä 3 

Soiva pöytä

1. Katetaan pöytä esimerkiksi lautasilla, 
laseilla ja lusikoilla tai vaaihtoehtoisesti 
huoneesta löytyvillä hullunkurisilla 
äänilähteillä: Rakennetaan mielikuvitusruokien 
sanarytmeistä syntyneistä rytmiostinatoista 
“Rytminen soiva pöytä”. Teoksen 
rakentamisessa voidaan hyödyntää erilaisia 
muotorakenteita ja leikkiä musiikillisilla 
elementeillä: rytmit voivat kasautua yksi 
kerrallaan toinen toistensa päälle yhteisen 

pulssin varassa; tai niistä voidaan rakentaan 
vaikkapa duettoja; tai jossain kohdassa voidaan 
soittaa unisonossa eli kaikki soittavat yhdessä 
samaa ostinatoa; tai sovitaan, että tutti-
osat, jossa kaikki soittavat yhtä aikaa omia 
ostinatojaan, vuorottelevat vaikkapa lasien, 
lautasten ja aterimien soolojen kanssa jne. 
Teoksen muotorakenne voidaan sopia yhdessä 
ryhmän kanssa tai tehdä siitä erilaisia versioita. 

2. Sävelletään pieniä toistuvia melodioita 
eli melodisia ostinatoja edellisen tehtävän 
ruokalajeista tehtyihin rytmikuvioihin. 
Soittimistona voidaan käyttää esimerkiksi 
kellopelejä, ksylofoneja ja muita melodia-
soittimia. Tehtävässä voidaan käyttää 
esimerkiksi C-pentatonista tai G-miksolyydistä 
asteikkoa, jotka soveltuvat hyvin päällekkäisten 
melodia-aiheiden rakenteluun. 

Rakennetaan “Melodinen soiva pöytä” edellisen 
tehtävän työtapoja käyttäen. Melodiat voivat 
kasautua yksi kerrallaan toinen toistensa päälle 
yhteisen pulssin varassa; tai niistä voidaan 
rakentaa vaikkapa kahden ruokalajin välisiä 
duettoja; tai voidaan sopia, että jossain kohdassa 
koko menu eli tutti-osa, jossa kaikki soittavat 

ac d e g

c-pentatoninen asteikko 
 

a cg h d e gf

g-miksolyydinen asteikko 
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yhtä aikaa, vuorottelee eri ruokalajien soolo-
osien kanssa; jne. Halutessa voi C-pentatonista 
asteikkoa käytettäessä soittaa ostinatojen kanssa 
C-urkupistettä (paikallaan pysyvä jatkuva 
perussävel) ja G-miksolyydistä asteikkoa 
käytettäessä G-urkupistettä. Tehtävä voidaan 
toteuttaa myös niin, että osalla soittajista on 
melodiasoitin ja osalla rytmisoitin. 

Juhlatilaan voidaan pystyttää taidenäyttely, 
jossa ovat esillä mahdollisesti aikaisemmin 
syntyneet teokset ja tuotokset, kuten 
kulttuurimaisemat ja kulttuuriesineet. 
Osallistujat koristautuvat juhlaan 
kuvitteellisten kulttuurien koruilla ja 
asusteilla. Lopuksi juhlitaan yhdessä. 
Juhlaan voidaan myös kutsua vaikkapa 
oppilaiden vanhemmat tai naapuriluokan 
väki.

Musiikkisanastoa 

asteikko  viereisistä sävelistä koostuva sävelikkö, 
poikkeuksena pentatoninen 5-sävelikkö

duetto  kahdelle esittäjälle

ostinato  toistuva rytmi- tai sävelaihe

perussävel  asteikon alin sävel

soolo  yksin

tutti  kaikki

unisono  laulua tai soittoa yksiäänisesti

urkupiste  paikallaan pysyvä sävel

äänimaisema  erilaisista äänistä syntyvä äänten 
kenttä
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