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Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas 
monikulttuuriseen nuorisotoimintaan



Oppaasta

”Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas moni-
kulttuuriseen nuorisotoimintaan” on kokoelma taide- ja kulttuurikas-
vatuksen menetelmiä kaikkien nuorisotyötä tekevien ja ohjaavien 
käyttöön. Löydät oppaasta luovia menetelmiä kuten kuvataidetta, 
musiikkia, käsillä tekemistä, improvisaatiota, sanataidetta, tanssia ja 
alkulämmittelyharjoituksia.

Opas on laadittu Jyväskylässä toimivan Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n 
Katso! -projektin 13–17-vuotiaille maahanmuuttajanuorille suunna-
tun toiminnan kokemuksista. Katso! -projekti toteutettiin vuosina 
2009–2011 ja siihen saatiin rahoitusta Suomen Kulttuurirahaston 
Myrsky-hankkeesta. Projektia toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän 
monikulttuurikeskus Glorian ja Jyväskylän kaupungin maahanmuut-
taja- ja nuorisopalveluiden kanssa. Toiminta nuorten kanssa sisälsi 
ryhmätoimintaa, leirejä, tapahtumien järjestämistä, tanssi- ja musiikki-
esityksiä sekä näyttelyitä luovuuden ja taiteen menetelmin saaduista 
tuotoksista. Osa toiminnasta on tuottanut yhteisötaideteoksia, joita 
nuoret ovat sijoittaneet ympäristöön muiden katsottaviksi ja kommen-
toitaviksi. Yhteisötaidetta on syntynyt valokuvaten, tehden videodoku-
mentteja tapahtumista, maalaten, piirtäen, tanssien, soittaen, laulaen, 
näytellen ja kädentaitoja tehden.  

Menetelmät sopivat monenlaisille ryhmille. Oppaasta löytyy sekä 
ryhmän aloitukseen sopivia että laajempia kokonaisuuksia. Osan 
menetelmistä voi ajoittaa useamman kokoontumiskerran ajalle, osan 
voi toteuttaa yhdellä kerralla. Toiminnalliset ja osallistavat menetel-
mät voivat johdatella aiheeseen, jota ryhmässä käsitellään. Luovan 
tekemisen avulla nuoret voivat kertoa itselleen tärkeistä aiheista. 
Ryhmätoiminnan tuotoksina voi parhaillaan syntyä jotain, mitä jakaa 
muiden kanssa.



Taidetta ja luovuutta on monenlaista. Jokaiselle on tärkeää tuoda 
luovuuttaan esiin ja saada arvostusta sekä palautetta muilta. Jotkin 
menetelmät korvaavat puheen ja keskustelun, mutta tarjoavat silti 
yhteistä tekemistä kielestä riippumatta. Menetelmissä kannustetaan 
omaan luovuuteen ja tulkintaan. Menetelmät kannustavat jokaista 
keksimään omia merkityksiä asioille, tarkastelemaan luovuutta avoi-
mesti ja tekemään taidetta omista lähtökohdistaan.

Oppaassa esitellään mm. lämmittelyleikkejä ja lopetuksiin sopivia 
rentoutuksia. Draama- ja musiikkipainotteisissa menetelmissä keski-
tytään ilmaisuun, äänenkäyttöön ja eläytymiseen. Musiikilla vapau-
tetaan energiaa ja luodaan tunnelmaa. Kuvataiteen ja kädentaitojen 
menetelmistä jää konkreettinen tuotos muistoksi tai näytteille 
asetettavaksi. Rentoutusharjoitukset rauhoittavat toiminnan jälkeen. 
Lopussa on esimerkkejä yhteisestä ryhmätoiminnan suunnittelusta.

Tartu ideaan ja toteuta oma versiosi! Jokainen ryhmä ottaa mene-
telmän vastaan eri tavalla, ja siksi voitkin soveltaa kutakin mene-
telmää tilanteesta ja aiheesta riippuen. Menetelmiä on kokeiltu 
käytännössä, ja ohjaajana voit soveltaa niitä tarpeen mukaan. 
Lisää sekaan omia kokeilujasi tai vie oppaasta ideoita tuntemiisi 
menetelmiin. Vai heittäytyisitkö kokeilemaan jotain aivan uutta?

Tervetuloa kokeilemaan luovuutta, taidetta ja kulttuuria 
yhdisteleviä menetelmiä!
 

Jyväskylässä 1.10.2011
Sanni Soininen
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Taide- ja kulttuurikasvatus
Taide- ja kulttuurikasvatus on ihmisten vahvistamista, aktivointia osallistumiseen, itsensä ilmaisua 
sekä yhteisöllisyyden rakentamista. Taiteen avulla annetaan uusia merkityksiä ja sen kautta löyde-
tään tapoja nähdä maailmaa eri näkökulmista.

Yhteisötaide
Yhteisötaide tuo taiteen kaikkien ulottuville, niin tekijänsä kuin kokijansa. Se yhdistelee, muokkaa, 
ottaa kantaa, jättää jäljen ja voi sijoittua julkiseen paikkaan. Se on keino huomata oma luovuu-
tensa, ottaa tilaa ilmaisulle sekä tehdä se näkyväksi muille. Tässä oppaassa yhteisötaidetta voi 
syntyä esim. pystyttämällä näyttely valomaalaus-menetelmän valokuvista, viemällä etsi yleisö 
-menetelmän tuotos julkiseen paikkaan tai jättämällä supersankarit ja -eläimet -menetelmän tuo-
tokset ympäristöön ohikulkijoiden nähtäville.

Kulttuurinen nuorisotyö
Kulttuurisella nuorisotyöllä nuoria kannustetaan luovuuteen ja omien ideoiden sekä mielipi-
teidensä ilmaisemiseen. Kulttuurinen nuorisotyö tarjoaa tukea kasvuun ja identiteettityöhön ja 
kannustaa nuoria kehittämään omaa ilmaisuaan.

Monikulttuurinen nuorisotyö
Monikulttuurinen nuorisotyö on suunnattu kenelle tahansa nuorelle. Siihen osallistuu nuoria, jotka 
ovat kasvaneet useamman kuin yhden kulttuurin vaikutuspiirissä. Toiminta ei ole yksinomaan 
maahanmuuttajanuorille suunnattua, vaan toiminnassa voi olla mukana myös kantaväestön 
nuoria.

Taustaa

Tässä nuorten mielipiteitä siitä, mitkä taide- ja kulttuuri-
harrastukset ovat heille kaikkein mieluisimpia. Yläkouluikäiset 
nuoret vastasivat ideapuu-menetelmällä toteutettuun kyselyyn 
ToukoFest-tapahtumassa Jyväskylässä 2011.

Musiikki
Mallista piirtäminen
Maalaaminen
Teatteri
Valokuvaus
Käsityöt
Tarinoiden kirjoittatminen
Graffititaide

Näytteleminen
Sirkus
Manga-sarjakuvat
Tuunaus
Korujen teko
Tanssi
Postcrossing
Soittaminen ja laulaminen

Lähteet:
Bardy, Marjatta & Känkäinen, Päivi 2005.
Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut: www.jyvaskyla.fi/nuoriso
Kivijärvi, Antti & Harinen, Päivi 2008.
Laitinen, Hanna (toim.) 2010.

Mitä nuoret saavat 
taiteesta ja kulttuurista?

”Niistä saa kokemuksia, 
saa luoda, saa 
kokeilla, saa kertoa, 
mitä ajattelee ja tehdä 
kulttuuria. Niiden 
kautta saa ystäviä”
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Toiminta monikulttuuristen ryhmien kanssa

Sanalliset ohjeet
Ohjeet on hyvä pitää lyhyinä ja yksinkertaisina. Ohjeita kannattaa toistaa ja varmistaa toiminnan 
kuluessa, ymmärsivätkö kaikki. Sanataidemenetelmissä huomioi ryhmän kielitaso. Kirjoittakaa, 
kuvittakaa tai esittäkää draaman kautta esim. ohjeita ja yhteisesti laadittuja sääntöjä, jotta ne 
jäävät paremmin mieleen.

Kosketusleikit
Menetelmät, joissa kosketetaan toisia, voivat olla kulttuurisensitiivisesti haastavia. Osa ei halua tai 
voi osallistua menetelmiin tyttö-poikaparina. Varmista asia etukäteen tai kysy ryhmältä, millaiset 
leikit sopivat. Kunkin ryhmän toimintaa suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon, toimitaanko 
sekaryhmässä vai sukupuolten mukaan jaetuissa ryhmissä.

Visuaaliset ohjeet ja havaintomateriaali
Tehkää esim. äänestyksiä ja suunnittelua kuvien avulla. Havaintomateriaalin käyttäminen on haus-
kaa ja helppoa. Niitä on hyvä käyttää toiminnan ohessa niin usein kuin mahdollista.

Ajankäyttö
Ohjeiden antamiseen ja yhteiseen järjestelyyn voi mennä suunniteltua kauemmin aikaa ryhmän 
kielitaidosta riippuen. Suunnittele aikataulut joustaviksi ja varaa aikaa taukojen pitämiseen. 
Työskentelyn on hyvä olla selkeää ja keskittynyttä, eli ohjeet ja materiaalit annetaan yhteen asiaan 
kerrallaan. Erilaisten aikakäsitysten ymmärtäminen helpottaa ohjaajan työtä, ja muutoksiin kannat-
taa varautua.

Osallisuus
Toimintaa kannattaa suunnitella nuorten mielenkiinnon mukaan. Nuorten ideat ja toiveet on hyvä 
kartoittaa alussa. Toiminnan sisältö voi muotoutua vasta tapaamisten aikana. Ota mahdollisuuk-
sien mukaan nuoria apuohjaajiksi. Vertaisohjaajien käyttäminen ja vastuualueiden jakaminen 
sitouttaa nuoria toimintaan. Joku nuorista voi toimia vertaistulkkina ja apuna myöhemmin maahan 
saapuneille ja välittää tietoa ja toiveita nuorilta ohjaajalle ja toisin päin.

Verkostot
Yhteistyöverkostot muiden monikulttuurista työtä tekevien välillä ja kontaktit nuorten perheiden 
kanssa ovat tärkeitä toiminnan kannalta. Niiden kautta voi tavoittaa nuoria, jotka ovat kiinnostu-
neita mutta eivät vielä tiedä, miten tulla mukaan toimintaan. Perheyhteistyö voi toimia kimmok-
keena nuorten mukaan saamiseen. Perheenjäsenet, kaverit, sosiaalityöntekijät ja opettajat ovat 
luotettuja henkilöitä ja voivat toimia tiedon välittäjinä, joiden kautta nuoret ohjautuvat kiinnostuk-
sensa mukaiseen toimintaan.

Toiminnassa monikulttuuristen ryhmien kanssa on ominaispiirteitä, joista ohjaajan on hyvä olla 
tietoinen jo suunnitteluvaiheessa. Toiminnan kuluessa suunnitelmat muuttuvat osallistujien innok-
kuuden ja nuorilta tulevien uusien ideoiden mukaan. Monipuolisesti käytetyt menetelmät auttavat 
tutustumaan toisiin myös ilman yhteistä kieltä.
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Menetelmät

Nimet tutuiksi
Keskustellaan pareittain nimistä ja vasta-
taan seuraaviin kysymyksiin:

Mikä on nimesi?
Mistä nimi on tullut?
Mitä nimi tarkoittaa?
Oletko tyytyväinen nimeesi?
Minkä nimen olisit halunnut?

Esitellään pari ja hänen nimensä taustat 
ryhmälle.

Lämmittely- ja tutustumismenetelmien tarkoituksena on luoda osallistujille turvallinen olo ja 
toivottaa kaikki tervetulleiksi. Tutustumisella pyritään luomaan rento ilmapiiri ryhmän tavatessa 
ensimmäisiä kertoja. Lämmittelymenetelmät johdattavat toimintaan ja antavat tietoa tulevista 
työskentelytavoista. Niissä hassutellaan, annetaan tietoa itsestä muulle ryhmälle ja kokeillaan 
rooleihin heittäytymistä.   

Tutustumiskäsi
Kaikki piirtävät paperille oman kätensä muodon ja 
leikkaavat sen irti. Käteen kirjoitetaan vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin:

Jos olisit sarjakuvahahmo, mikä sarjakuvahahmo 
olisit?
Mikä on parasta luovaa tekemistä?
Jos joutuisit autiolle saarelle, mitkä kolme  
juttua ottaisit mukaasi?
Jos et asuisi Suomessa, mihin maahan muuttaisit?
Jos naamallesi heitettäisiin ruokaa, mitä ruokaa 
haluaisit sen olevan?

Kädet esitellään ringissä yksitellen. Ne voidaan jättää 
ryhmätilan seinälle muistoksi.

Kokeile!
Tutustumiskäden kysymykset voi vaihtaa viiteen 
faktaan itsestä, harrastuksista tai toiveista.

Hyvää päivää
Kävellään tilassa, kätellään vastaantu-
lijoita ja toivotetaan ”Hyvää päivää” eri 
tavoin. Välillä pyydetään tervehtimään 
toisia iloisesti, surullisesti, pelokkaasti, 
väsyneesti, innokkaasti, rakastuneesti, 
ujosti ja laulaen.

Liike ja nimi
Leikissä pyritään oppimaan toisten nimet liikkeiden 
kautta. Aloitetaan asettumalla piiriin. Jokainen keksii 
vuorollaan liikkeen, näyttää sen muille ja samalla 
kertoo oman nimensä. Toiset toistavat sekä liikkeen 
että nimen perässä. Koko rinki käydään läpi. Lopuksi 
kuka tahansa saa näyttää jonkun toisen keksimän liik-
keen. Muiden on mahdollisimman nopeasti sanottava 
liikkeeseen liittyvä oikea nimi.

Lämmittely ja tutustuminen
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Erilaiset tervehdykset
Jokainen ottaa myssystä paperilapun. Lapuissa 
on erilaisia tervehtimistapoja. Lapun ohje 
pidetään omana tietona, ja lähdetään kulkemaan 
tilassa. Kukin tervehtii muita omassa lapussa 
olevien ohjeiden mukaisesti. Tervehdittävä vastaa 
tervehdykseen omalla tavallaan. Tervehtiminen 
tapahtuu äänettömästi. Nämä tervehdykset ovat 
hyvin lämpimiä, joten menetelmä sopii jo toisiaan 
tuntevalle ryhmälle.

Eri maista peräisin olevat tervehdykset voivat olla 
seuraavia:

Tervehdi halaamalla ja antamalla yhteensä kolme 
poskisuudelmaa vuorotellen kummallekin poskelle 
(Hollanti/Belgia)
Tervehdi muita halaamalla ja antamalla poskisuu-
delma kummallekin poskelle (Portugali/Espanja)
Tervehdi halaamalla ja antamalla yhteensä kaksi 
poskisuudelmaa vuorotellen kummallekin poskelle 
(Pariisi)
Tervehdi asettamalla kädet vastakkain ja kumarta-
malla kunnioittavasti (Japani)
Tervehdi hieromalla neniä vastakkain (Inuitit)
Tervehdi lämpimällä halauksella (Venäjä/Palestiina)
Tervehdi voimakkaalla ja varmalla käden puristuk-
sella (Saksa/Suomi)

Miltä tuntui, kun toinen ei vastannutkaan tervehdyk-
seen samalla tavalla? Yllättikö jokin tapa?

Piirretty juoru
 
Osallistujat asettuvat kahteen tai useampaan jonoon. 
Jonon takimmaisille näytetään sana tai kuva, jonka 
he piirtävät sormillaan edessä olevan selkään.  
Sanan tai kuvan saanut piirtää sen edessään olevan 
selkään. Viimeinen juorun saanut piirtää juorun pape-
rille tai huutaa sen ääneen. Lähimmäksi oikean sanan 
tai kuvan nopeimmin arvannut joukkue voittaa.

Voimaeläin
Jokainen valitsee kolme eläintä, jotka 
tulevat ensimmäisenä mieleen. Eläimet 
esitellään muille. Kun eläimet on esitelty, 
ohjaaja kertoo, mikä merkitys niillä on. 
Eläimet voidaan piirtää tai kirjoittaa 
paperille.

1. eläin: Tämä eläin kuvaa sitä, mikä 
haluaisit olla.
2. eläin: Tämä kertoo sen, mitä muut 
ajattelevat, että sinä olet.
3. eläin: Tämä eläin määrittää sen, 
kuka olet.

Lopussa pohditaan, kuvaavatko omat 
valinnat omaa luonnetta. Mitä piirteitä 
eläimiin yleensä liitetään?

Ryhmäpatsas
Pelikorteilla, kuten eläinkortit tai hullunku-
riset perheet, jaetaan ryhmä pienryhmiin. 
Ryhmät etsivät toisensa ja muodosta-
vat (eläin)perheet. Ryhmä jakaa roolit 
keskenään. Pienryhmän tehtävänä on 
muodostaa patsas eli still-kuva, jota muut 
ryhmäläiset voivat tarkastella. Ryhmät 
voivat muodostaa kesken tekemisen 
jähmettyneitä patsaita. Kukin esittelee 
itsensä koko ryhmälle ja kertoo, mitä roo-
lia esitti patsaassa sekä miten patsaan 
hahmo kuvasti itseä.
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Maalaaminen ja piirtäminen
”Minulla oli hauskaa kerhossa.”

Omakuva
Maalataan isolle paperille vartalo parin avulla. Pari 
piirtää vartalon ääriviivat toisen maatessa paperin 
päällä. Vartaloiden sisään kirjoitetaan itseä kuvaavia 
sanoja. Ääriviivat vahvistetaan maalaten. Itselleen voi 
maalata vaatteet, tai kuvan voi täyttää lisäämällä sii-
hen itselle tärkeitä esineitä. Myöhemmin muu ryhmä 
voi käydä kirjoittamassa ajatuksiaan tästä henkilöstä 
kuvaan. Kuvat viimeistellään ryhmätapaamisten 
kuluessa lisäämällä kuvaan kannustavia kommentteja 
toisesta.

Voidaan täydentää lauseita:
Vahvimmat puoleni ovat…
Olen huomannut itsestäni, että…
Yllätin itseni taidoillani, kun…
Tahtoisin oppia…

Näin lähelle toisiamme 
pääsemme
Piirretään ryhmän ääriviivat isolle 
paperille. Osallistujat järjestäytyvät 
riviin ja ottavat toisiaan käsistä kiinni. 
Ensimmäinen seisoo paperin keskellä 
ja muut kiertyvät hänen ympärilleen niin 
tiiviisti kuin mahdollista. Ohjaaja piirtää 
paperiin alueen, jolle ryhmä on asettunut. 
Kuvaa voidaan täydentää etsimällä jokai-
sen paikka ja merkitsemällä se omalla 
nimellä. Oman alueensa voi maalata ja 
koristella haluamallaan tavalla.

Kokeile!
Voidaan käyttää myös ryhmän 
ihmissuhdekarttana tai keskustella kunkin 
paikasta osana ryhmää.

Kokeile!
Lisätkää kuviin palautetta hyvin onnistuneista töistä 
tai uusista opituista taidoista. Palautteen saaminen 
onnistumisesta tai uusista taidoista antaa uskallusta 
kehittää taitoja edelleen.

Kaupungin arkkitehtuuria
Tehtävänä on tutustua oman kaupun-
gin arkkitehtuuriin. Esille otetaan kuvia 
kotikaupungin rakennuksista. Osallistujat 
arvaavat, mistä rakennuksesta on kyse. 
Jokainen valitsee mieleisensä kuvan ja 
piirtää sen akvarellikynällä valkoiselle 
paperille. Menetelmässä tutustutaan 
omaan kotikaupunkiin, sen yksityiskohtiin 
ja maisemiin.

Kokeile!
Monikulttuurisessa ryhmässä valitaan 
valokuva, joka muistuttaa eniten omaa 
kulttuuriympäristöä, ja esitellään muille 
rakennusten ja maisemien erilaista 
tyyliä. Valokuvia tai piirrettyjä kuvia voi 
myöhemmin käyttää taustana muissa 
menetelmissä, kuten animaatiossa.
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Kokemusteni kollaasi
Menetelmässä käydään läpi osallistujien taustoja ja 
toiveita. Lopuksi tehdään yhteinen kollaasi jokaisen 
maalauksista.

Piirretään tai maalataan paria apuna käyttäen jalat. 
Jokaiseen varpaaseen kirjoitetaan tarinaa henkilön 
taustoista: mistä henkilö tulee ja mitä on kokenut.
Piirretään tai maalataan paria apuna käyttäen 
kädet. Jokaiseen sormeen kirjoitetaan, mitä halu-
aisi tehdä tai kokea.
Piirretään tai maalataan sydän. Sydämeen kirjoite-
taan, mitkä asiat itseä kiinnostavat ja innostavat.

Työt käydään läpi ryhmän kanssa keskustellen. Omat 
taustansa ja toiveensa voi esitellä kierrättämällä 
kuvia ringissä. Maalatut kuvat leikataan erilleen. 
Maalatuista jaloista, käsistä ja sydämistä kootaan 
kollaasi. Kollaasissa jokaisen ryhmäläisen käden, 
jalan ja sydämen kuvat yhdistetään toisiinsa suurelle 
yhteiselle paperille. Kuvat asetellaan ympyrämuodos-
telmaan, sydämet keskelle, kädet keskimmäiseen ja 
jalat uloimpaan rinkiin.

Valmistelut:
akvarellipaperi
maalit
pensselit
sakset
lyijykyniä
mustia tusseja
liimaa

Kokeile!
Kysymykset voi vaihtaa faktoihin esim. siitä, mitä 
taidetoimintaa harrastaa. Jokainen varvas kertoo, 
mitä on harrastanut. Jokainen käsi kertoo siitä, mitä 
taidetoimintaa haluaisi harrastaa. Jokainen sydän 
vastaa kysymykseen, mitkä harrastukset innostavat.

Eroavaista
Neljän hengen ryhmissä luodaan 
yhteinen maalaus. Tehtävänä on maa-
lata eroavaisuuksista. Alussa voidaan 
keskustella, mitä sanat eroavaisuus ja 
erilaisuus itselle merkitsevät. Mitä eroa 
on…? Millaisia erilaisia voi olla…? Mistä 
eroavaisuuksista pidän?
 
Ryhmä päättää aiheesta ja tyylistä sekä 
toteutustavasta. Ryhmä saa A2-kokoisen 
paperin ja vapauden suunnitella työ. Eri 
aiheet voidaan kirjoittaa taululle. Aiheet 
voivat olla laajoja ja avoimia tulkinnoille. 
Jokainen ryhmä saa valita samoista 
vaihtoehdoista.

Eroja:
Vaatteet
Ihmiset
Maat
Rakennukset, ympäristö
Mielipiteet
Taidot

Kokeile!
Aloittakaa ryhmätyöt papereille, jossa 
on yksi valmis kuva tai symboli. Ryhmä 
maalaa valitsemastaan aiheesta kuvan 
ympärille.
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Maalataan runo, maalataan 
musiikki
Runon tai musiikin inspiroimana maa-
lataan tunnelmamaalaus. Millaiseen 
tunnelmaan kuulemasi musiikki sinut 
vei? Mitä mielikuvia runot saivat aikaan? 
Miten päädyit maalaamaan tämän kuvan? 
Maalataan tunnelmat tiettyä väriskaalaa 
käyttäen, esimerkiksi vihreän sävyillä. 
Runon ja musiikin maalauksessa osallis-
tujien mieleen voi tulla hyvinkin vahvoja 
muistoja koetuista tapahtumista. Musiikin 
valintaan kannattaa siksi etukäteen 
kiinnittää huomiota. Lopuksi töiden 
synnyttämien mielikuvien jakamiseen ja 
aiheiden käsittelyyn tulisi myös varata 
aikaa työskentelyn päätyttyä. Aikaa 
töiden läpikäymiseen voi varata saman 
verran kuin itse työn tekemiseen. Kun työt 
on käyty läpi, ja jos voimakkaita tunteita 
on noussut mieleen, on ne hyvä käsitellä 
keskustellen. Ryhmän kanssa voidaan 
myös esim. tanssin ja liikkeen avulla pur-
kaa mieleen nousseita tunteita.  Laitetaan 
sama musiikki soimaan uudestaan ja 
tanssitaan vapaasti tunteiden mukana. 
Uudelleen kuunneltuna musiikin luomat 
mielikuvat voi käydä perin pohjin läpi.

Pikainen sarjakuva
Jokainen saa tyhjän A4-paperin. Jakaannutaan 4–8 
hengen ryhmiin. Paperit jaetaan viivoittimella yhtä 
moneen ruutuun kuin pienryhmässä on osallistujia. 
Osallistujat istuvat saman pöydän ääressä. Kukin 
aloittaa ensimmäisen ruudun omasta paperistaan. 
Menetelmässä on 30 tai 60 sekuntia aikaa piirtää 
yhtä ruutua, mitä vain mieleen tulee. Ajan loputtua 
paperia kierrätetään aina vasemmalla olevalle ja 
otetaan taas aikaa. Seuraava piirtää uuden ruudun 
tarinaan, jatkaen ja täydentäen edellistä. Viimeisen 
piirtäjän jälkeen voidaan yhdessä täydentää puhe-
kuplia kaikkiin ruutuihin. Lopuksi sarjakuvat esitetään 
muille.

Maisema tarinasta
Luetaan tarina kirjasta. Tarinan lukemisen jälkeen 
annetaan ohje piirtää tarinaan perustuva kuva. 
Tarinaa saa muuttaa oman tulkinnan mukaan. 
Piirustus voi olla henkilö tai maisema tarinasta tai 
mieleen jäänyt tapahtuma. Tavoitteena on tulkita 
tarinaa kuvallisesti. Tarinassa on hyvä olla mukana 
joitakin kuvauksia henkilöistä tai esineistä. Kuvausten 
ei tarvitse olla kovin tarkkoja. Kaikkia yksityiskohtia ei 
tarvitse mainita, jotta rajoituksia kuvan piirtämiselle 
ei olisi montaa; värit, koot ja sijainnit voi jokainen 
maalauksissa kuvata millaisiksi vain.   

Kokeile!
Sarjakuvat voivat alkaa yhdessä keksitystä sanasta, 
lauseesta tai yhdestä valmiista kuvasta.
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Aistilaatikot
Rakennetaan aistilaatikot kuulemista, näkemistä, 
haistamista ja tuntemista varten. Tutustutaan 
kaikkiin aisteihin luomalla aistihavaintoja toisille. 
Työskennellään pienryhmissä. Jokainen pienryhmä 
valmistelee oman aistilaatikkonsa. Jokaisen laatikon 
päälle maalataan kyseisen aistin mukainen kuva, 
ja sisälle asetellaan esineitä liittyen aistiin. Laatikot 
maalataan ensin pohjavärillä. Kylkeen tai päälle 
maalataat kuva aistista. Silmä voi kuvata näköaistia, 
korva kuuloa. Valmisteleva ryhmä saa päättää, miten 
aisti esitetään ja millainen sommitelma laatikon sisälle 
tulee.

Kuuloaistilaatikkoon voi laittaa miniradion soit-
tamaan jotakin tuttua kappaletta, elokuvan tai 
tv-sarjan tunnusmusiikkia.
Näköaistilaatikkoon voi sommitella asetelman 
esineistä.
Hajuaistilaatikkoon voi sijoittaa voimakkaita tuok-
suja, kuten mausteita, kukkia tai hajuvettä.
Tuntoaistilaatikkoon voi asetella jotakin kovaa, 
pehmeää, rikkinäisen lelun tai kasvin. Esineen 
ulkomuotoa tunnustellaan. Tässä laatikossa on 
vain pieni käden mentävä aukko.

Laatikkojen rakentamisen jälkeen muut ryhmät käyvät 
vuoroin vierailuilla toistensa luona. Tunnustelun, 
kuuntelemisen, katsomisen ja haistelemisen jälkeen 
ryhmät siirtyvät piirtämään aistimuksen luoman mieli-
kuvan paperille. Piirrokset tehdään rauhassa toisessa 
tilassa. Lopuksi ryhmät esittelevät laatikkonsa, kerto-
vat muille, mitä ja miksi sisällöksi valittiin.

Valmistelut:
tyhjiä laatikoita
maaleja
siveltimiä
piirustusvälineitä
erinäköisiä ja eri tuntuisia
esineitä

Kädentaidot ”Kaikki oli mukavaa.”

Etsi yleisöä
 
Menetelmässä tehdään ympäristötai-
deteos. Ennen ryhmätyön aloittamista 
voidaan pohtia, mitä ympäristötaide on, 
millainen suhde tuotoksella voi ympäris-
töön olla ja miten taiteeseen julkisessa 
tilassa yleensä suhtaudutaan.
 
Suunnitellaan ja toteutetaan tuotos, joka 
on julkista taidetta. Tuotoksen on tarkoitus 
olla sellainen, että sen voi jättää kaupun-
kitilaan näkyville. Työskennellään 3–4 
hengen ryhmissä. Käytetään hylättyjä esi-
neitä kuten vanhoja, käytettyjä tai ympä-
ristöön hylättyjä tavaroita tai kirpputori-
löytöjä. Ne voidaan maalata tai muotoilla 
uuteen muotoon. Esineet yhdistetään kiin-
nittämällä ne toisiinsa vahvalla narulla tai 
rautalangalla. Tuotos valmistellaan aluksi 
ryhmän kokoontumistilassa. Jos tuotos 
tulee ulkoilmaan, valitaan tuulen ja sateen 
kestäviä materiaaleja. Ryhmät voivat 
käydä valitsemissaan paikoissa suunnit-
telemassa kiinnitystä. Ryhmien kannattaa 
kiinnittää huomiota sijaintiin, näkyvyyteen 
ja siihen, mitä kiinnittämiseen tarpeellista 
tuotoksen lisäksi on tuotava mukanaan. 
Ryhmän tehtävä on selvittää lupa jättää 
tuotos valitulle paikalle. Lupa varmiste-
taan ennen suunnittelun aloittamista.

Kokeile!
Tuotoksen voi rakentaa siten, että yleisö 
voi osallistua, muokata tuotosta tai 
jättää oman jälkensä esim. siirtämällä 
esineitä tai lisäämällä tekstiä. Ryhmät 
dokumentoivat yleisön reaktioita ja 
osallistumista. Tuotoksen sijainti ja 
valokuvia paikasta esitellään toisille.
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Runolla huovutus
Huovutetaan seinätriptyykki runon 
pohjalta. Ryhmä jaetaan kolmeen 
pienryhmään. Jokainen työstää omaa 
osaansa erikseen, pohjautuen samaan 
tekstiin. Kukin ryhmä saa eri säkeen 
samasta runosta. Runon säkeet voi jakaa 
kaikille paperilla. Ryhmät voivat päättää 
oman tuotoksensa sisällöstä. Kun kaikilla 
ryhmillä on suunnitelma valmiina, se esi-
tellään muille ryhmille ja aletaan työstää 
huovutusta. Koristeluun voi käyttää nap-
peja ja värikkäitä lankoja. Lopuksi töiden 
kuivuttua ryhmän työt asetellaan esille 
runon säkeiden järjestyksen mukaan.

Valmistelut:
huovutusvilla
huovutusneuloja
mäntysuopa
rullauspalikoita
kylmää ja kuumaa vettä
nappeja
värikkäitä lankoja

Kokeile!
Jaa ryhmille jonkin kappaleen 
sanoitukset. Ryhmä voi valita 
kappaleen. Kappale soi taustalla, kun 
työskennellään.

Tuulikello
Rakennetaan tuulikello luonnonmateriaaleista. 
Tuulikellosta pyritään samalla saamaan toimiva 
soitin käyttämällä rakentamiseen onttoja puunosia 
tai toisiaan vasten heliseviä paloja. Materiaaleina 
käytetään ympäristön kiviä, tuohta, lehtiä ja oksia. 
Tuohista voi esimerkiksi muotoilla onttoja palloja, tai 
voi etsiä kuivia käpyjä, jotta äänen muodostaminen 
luonnonmateriaalien avulla syntyy. Rakennusaineet 
kiinnitetään yhteen joko liimalla, tai narulla ja 
rautalangalla sitomalla. Materiaalien kiinnittäminen 
naruilla voi olla haastavaa, joten on hyvä valita isoja 
kiviä sekä lehtiä, jotta niiden kiinnittäminen onnistuu 
paremmin. Rakentaminen aloitetaan siten, että maa-
lataan koristeeksi tulevat, roikkuvat osat ja annetaan 
niiden kuivua. Sitten kiinnitetään kantavaan oksaan 
kivet ja lehdet koristeeksi narulla. Narujen pituus voi 
vaihdella, jotta koristeita saadaan riippumaan eri 
tasoihin. Lopuksi tuulikellon muut osat maalataan. 
Kun tuulikellot ovat valmiita, testataan niiden soinnit 
ja pyritään soittamaan lyhyttä sävelmää. Mitä kappa-
letta tuulikellosi soittaa?
  

Supersankarit ja -eläimet
Taiteillaan oma supersankari tai supereläin. 
Muotoillaan rautalangasta hahmon muotoinen 
kehikko. Rautalankakehikko päällystetään kostu-
tetulla kipsinauhalla. Hahmoon on hyvä jättää jo 
rakennusvaiheessa reikä kiinnitysnarun pujottamista 
varten. Kipsin kuivuttua supersankarit ja -eläimet 
maalataan voimakkailla väreillä ja kuvioilla. Valmiille 
töille etsitään ympäristöstä sopiva paikka, jonne 
ne jätetään ohikulkijoiden näkyville. Kiinnittäminen 
tapahtuu narulla tai rautalangalla esim. pylväisiin ja 
kaiteisiin.

Jokainen voi miettiä, missä supereläin viihtyisi? Mihin 
se etsiytyisi luonnossa? Mistä supersankari tähystäisi 
avuntarvitsijoita?

Valmistelut:
rautalanka
kipsinauhaa
vettä
narua
siveltimiä
maaleja
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Sanataide

Matka maailman ympäri
Jokaisella on mukanaan valokuvia paikoista, joissa 
on käynyt. Kuvat voi valita valmiista postikorteista 
tai lehdestä leikatuista kuvista. Keskustellaan kuvien 
paikoista: Mistä kuva on otettu? Miksi? Miksi sinä 
pidät kuvasta? Millainen paikka on? Mitä se kertoo 
paikallisesta elämästä ja kulttuurista?

Jaetaan ryhmä kolmen tai neljän hengen ryhmiin. 
Ryhmät keksivät keinon yhdistää jokaisen kuvan 
toisiinsa niin, että ne kertovat yhden henkilön tarinan, 
hänen matkansa maailman ympäri. Kootaan kaikkien 
kokemukset. Jokainen valitsee yhden kuvan, ja ne 
yhdistetään samaan tarinaan. Valmiit tarinat käydään 
läpi.

Runoilua yhdessä
Tehdään yhdessä runo. Inspiraationa 
käytetään soittamista tai musiikkikappa-
letta. Ryhmä jaetaan kahteen osaan. Kun 
ensimmäinen pienryhmä soittaa, toinen 
ryhmä kirjaa ylös sanoja, joita musiikki 
tai äänet tuovat mieleen. Ryhmien osat 
vaihtuvat ja ensimmäinen ryhmä on nyt 
kirjureina. Ryhmien lapuille kirjaamat 
sanat sekoitetaan ja laitetaan näky-
viin seinälle. Koko ryhmä muodostaa 
yhteisen runon vaihtelemalla sanojen 
paikkaa. Runot kirjoitetaan lopuksi ylös 
kokonaisuudessaan.

Valmistelut:
cd-soitin ja levyjä
soittimia
pieniä paperilappuja, 
useampi jokaiselle
iso paperi
sinitarraa
kyniä

“Kaikki onnistui hyvin ja meillä oli hauskaa ja toivottavasti 
tehdään tää uudestaan.”

Kokeile!
Jokainen voi kirjoittaa oman runonsa 
saman musiikin innoittamana. Runojen 
tyyli voi vaihdella loppusoinnullisista 
runoista loruihin tai riimittelyyn.

Kokeile!
Miettikää, miten kaikkien pienryhmien tarinat voisi 
yhdistää. Kootkaa kuvista yhteinen valokuva-albumi. 
Lisätkää yhdessä kuvatekstit kuviin.

Elämäntarina
Tarinaniskentäkilpailujen mukaisesti Elämäntarina-
menetelmässä testataan kertojanlahjoja ja harjoi-
tellaan puhumista vaikuttamisen keinona. Kukin 
osallistuja on vuorollaan ”tarinaniskijä”. Hän kertoo 
enintään viiden minuutin pituisen omakohtaisen 
tarinan. Kerrontatyyli on vapaa. Kerrontatyyliksi 
voi valita huumorin, hajamielisyyden tai vakavan 
asiatyylin. Tehtävää voi vaikeuttaa siten, että jokaisen 
tulisi saada aikaan jokin reaktio tai tunne yleisössä. 
Kaikkien tarinat ovat merkityksellisiä, ja tässä nos-
tetaan esille kunkin oma kokemus. Elämäntarinassa 
on mahdollista eläytyä toisen tarinaan ja ymmärtää 
ryhmäkaveria hänen näkökulmastaan. Jokaisen 
tarinan jälkeen keskustellaan, ja kuulijat voivat esittää 
vielä kysymyksiä ”tarinaniskijälle”. Elämäntarina sopii 
syventämään luottamusta ryhmälle, joka jo tuntee 
toisiansa.

Jatkotarina
Kerrotaan yhteistä tarinaa sana sanalta. 
Aiheeksi voidaan ottaa kuvitteellisen 
henkilön elämäntarina tai kohtaus nuoren 
päivästä. Ensimmäinen aloittaa haluamal-
laan sanalla. Kaikki osallistuvat vuorol-
laan ja ohjaaja kirjaa kaiken ylös. Tarina 
luetaan lopuksi yhdessä.
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Valokuvaus ja animaatio ”Superhyvää.”

Valokuvasuunnistus
Ryhmä jaetaan 3–4 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä 
saa suljetun pussin, jossa on ohjelappuja. Lisäksi 
heillä on lähialueen kartta, johon on merkitty rasteja, 
joissa pysähdytään valokuvaamaan. Tehtävänä on 
liikkua ympäristössä ja valokuvata karttaan merkityillä 
paikoilla annettujen ohjeiden mukaan: tehtävänä on 
valokuvata heijastus/peilikuva/varjo/vesi/liike/ääni/
jotain värikästä/ uutta/vanhaa/kaunista/rumaa.

Ohjeet ovat suljetussa pussissa. Jokaisen rastin koh-
dalla pussista otetaan sattumanvaraisesti yksi lappu 
ja etsitään lähimaastosta kuvaamisen kohde. Kuvat 
kehitetään tai heijastetaan projektorilla seinälle teh-
tävän päätteeksi. Jokainen saa kertoa, miksi kuvasi 
aihetta ja miten se kuvaa esim. heijastusta.

Valomaalaus
Työskennellään pimennetyssä tilassa 
2–3 hengen ryhmissä. Yksi ryhmästä 
toimii kuvaajana. Toiset asettuvat 
kameran eteen taskulamppujen kanssa. 
Taskulamppuihin saa eri värejä peittä-
mällä ne värikkäillä, lämpöä kestävillä 
piirtoheitinkalvoilla. Kamerassa käytetään 
pitkää valotusaikaa, jolloin taskulamp-
pujen liike jää valokuvaan jatkuvana 
valoviivana.

Huone pimennetään juuri ennen kuvan 
ottamista. Avustajat osoittavat lamp-
puja kameraan päin, ja lamput laitetaan 
päälle. Kameran edessä olevat liikuttavat 
lamppuja noin 30 sekunnin ajan hitaasti 
muodostaen kuvioita tai seuraten edessä 
seisovan henkilön ääriviivoja. Jos halu-
taan henkilön ääriviivat kuvaan, maalaaja 
seisoo kuvattavan takana liikuttaen 
lamppua.

Valmistelut:
kamera pitkällä valotusajalla
taustakangas
taskulamppuja
värillistä muovia
teippiä

Tunteiden etsintää
Etsitään ja vangitaan inhimillisiä tunteita valokuviin. 
Työskennellään yksin tai parin kanssa. Tehtävänä on 
ottaa kuva voimakkaasta tunteesta, vastaantulijan, 
kaverin tai omilla kasvoilla tai kehossa. Jokainen saa 
valita 2–3 kuvaa itsestään kehitettäväksi tai tulostet-
tavaksi. Pari voi sovitusti auttaa tunteen aikaansaami-
sessa esimerkiksi yllättämällä kuvattavan.

Millaisia tunteita voit ilmentää kasvoillasi? Voitko 
peittää todellisen tunteesi? Miten tunne ilmenee 

kehossa, sen asennoissa?
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Animaatio
Animaation valmistaminen vaatii aikaa ja suunnit-
telua. Jotta ajan kulumisen kokonaisen animaation 
tekemiseen hahmottaa, voi ryhmä aloittaa harjoitte-
lemalla Afrikan tähti -pelin avulla. Pelin nappuloita lii-
kutellaan pelilaudalla reittiä pitkin. Ryhmä voi kokeilla 
yhden etapin suorittamista ja päättää sen jälkeen 
käsikirjoituksen pituudesta. Animaation kuvaamista 
varten on hyvä varata rajattu alue ja merkitä kuvat-
tava alue esim. teipillä pöytään. Näin kuvattava alue 
pysyy samana läpi animaation.
 
Animaation valmistaminen alkaa tarinan valitsemi-
sella. Ensin päätetään mukaan tulevat kohtaukset. 
Ryhmä tekee kohtauksista kuvakäsikirjoituksen 
ja pohtii animaation pituutta. Valitaan lopulliset 
kohtaukset.

Kun tarinaan tulevat hahmot on valittu, valmistetaan 
hahmot muovailuvahasta. Muovailuvahaa on helppo 
muotoilla uudestaan ja muuttaa raajojen asentoja 
kohtauksen vaihtuessa.

Lavastus tehdään maalaamalla taustakuvat tai 
kankaista sommittelemalla. Edellisissä menetelmissä 
valmisteltuja valokuvia tai piirrettyjä kuvia voi käyttää 
taustana animaatiossa.

Äänimaisemaa varten tarvitaan nauhoitusvälineet. 
Äänimaisema luodaan soittamalla, puhumalla hahmo-
jen repliikkejä ja muodostamalla taustaääniä. Lopuksi 
äänet yhdistetään animaatioon editointivaiheessa.

Valmistelut:
paperia
muovailuvahaa ja -tikkuja
vesivärejä
pensseleitä
värikyniä
digikamera
tietokone
nauhuri ja mikrofoni
soittimet

Minä olen…
Voimauttava valokuvaus on menetelmä, 
jossa kuvattava määrittelee itse kuvan 
asettelun, sen missä tahtoo tulla kuva-
tuksi ja kuinka haluaa kuvassa näkyä. 
Valokuvassa oleminen on merkityksel-
listä, ja valokuvatessa on hyvä työsken-
nellä pareittain. Parin kanssa sovitaan 
missä kuvataan. Toinen kuvaa ohjeiden 
mukaan, eikä kuvaaja puutu kuvan aset-
teluun. Parit vaihtavat osia, jotta kaikkia 
kuvataan. Valokuvataan itseä tai toisia 
itse valitussa ympäristössä, kaupungissa 
tai luonnossa. Parit voivat ottaa rekvisiit-
taa tai erilaisia vaatteita mukaan tai luoda 
haluamaansa lavastusta kuvauspai-
kalla. Valokuvia käytetään esittelytaulun 
tekemisessä. Tauluun saa piirtää, maalata 
ja kirjoittaa faktaa itsestään ja lisätä valo-
kuvan ympärille itselleen tärkeitä asioita.

Kokeile!
Valokuville tehdään persoonalliset 
kehykset käyttäen kartonkia. Koristeet 
tehdään maalaamalla ja liimaamalla 
erivärisiä kangaspaloja kehykseen. 
Valokuvat ripustetaan seinälle yhteiseksi 
näyttelyksi.
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Musiikki ja äänet

Sanoittamista!  Soittamista! Vertaisoppimista! Eläytymistä!

Nimikierros
Jokainen sanoo nimensä ja soittaa siihen liittyvän 
rytmin. Ryhmä laulaa rytmissä henkilön nimeä ja 
soittaa hänen näyttämäänsä rytmiä. Käydään läpi 
kaikki osallistujat.

Äänimaisema
Luodaan äänimaisema tai sävellys. Eri materiaaleja 
naputtamalla, rapistelemalla ja hankaamalla tuote-
taan sävellys, jossa kuuluu kappaleen intro, keskiosa 
ja loppuhuipennus. Kuulostellaan toisia tarkkaan 
ja pyritään pysymään samassa osassa kappaleen 
tahtia. Äänimaiseman teossa voidaan käyttää suulla 
tuotettuja tehosteääniä.

Yhteinen ääni
Sovitaan parit. Parit keksivät yhteisen äänimerkin 
toisensa tunnistamista varten ja menevät eri puolille 
tilaa. Toinen etsitään silmät kiinni tilassa liikkuen, 
äännellen ja kuunnellen tarkkaan. Kun parit löytävät 
toisensa, he siirtyvät huoneen sivuille, kunnes kaikki 
parit ovat löytäneet toisensa.

Huutoneliö
Muodostetaan neljä ryhmää. Ryhmät 
asettuvat huoneen vastakkaisiin nurkkiin. 
Ohjaaja kuiskaa yhdelle ryhmälle sanan 
tai lauseen, jonka ryhmä yrittää huu-
taa huoneen vastakkaisessa kulmassa 
olevalle ryhmälle. Samaan aikaan kaksi 
muuta ryhmää huutavat niin paljon kuin 
jaksavat häiritäkseen lauseen selvittä-
mistä. Vaihdetaan huutavaa ryhmää, 
kunnes kaikki ovat yrittäneet.

Äänet kehossa
Valitaan eri ruumiinosille jokin ääni. 
esim. aaaaa käsivarsille, iii päälle, 
öööö vatsalle. Jokainen sulkee silmät 
ja lähtee kulkemaan salissa. Aina kun 
joku toinen koskettaa tiettyä ruumiinosaa 
se, jota kosketetaan, päästää sovitun 
äänen. Äänet voidaan alussa valita eri 
äänenkorkeuksilta.

”Hei, minä tykkään kitara, musiikki ja rummut.”
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Draama ja improvisaatio

”Mulla on todella hyvä fiilis”

Kerro!
Muodostetaan neljän hengen ryhmiä. Kukin ryhmä 
saa kaksi kuva- tai Alias-korttia. Korteista selitetään 
kuvia ja sanoja ilman puhetta, äänteitä voi käyttää. 
Ryhmän jäsenet esittävät oman sanansa vuorollaan. 
Toiset ryhmät arvaavat, mikä sana on kyseessä. Jos 
halutaan kilpailla, voittaja on se ryhmä, joka arvaa 
eniten sanoja.

Parin käsi
Ryhmä jaetaan kahteen osaan. Toiset ovat kauem-
pana silmät kiinni. Toinen osa ryhmästä lähestyy 
hiljaa. Jokainen näkevä hakeutuu jonkun sokon 
luo ja ojentaa oikean kätensä tunnusteltavaksi. 
Tunnusteltaessa ei puhuta tai äännellä. Täydessä 
hiljaisuudessa sokot tunnustelevat kättä, sen lämpöä, 
muotoa, pituutta. Hetken kuluttua näkevät palaavat 
paikoilleen. Sokot saavat avata silmänsä ja koko 
ryhmä kävelee sikin sokin. Toisia kätellään vuorotel-
len ja sokkona olleet yrittävät tunnistaa parinsa käden 
kättelyn perusteella. Kun pari löytää toisensa, he 
siirtyvät sivuun odottamaan muita.

Viesti
 
Kaikki seisovat piirissä. Keskellä olija 
osoittaa sattumanvaraisesti muita yksi-
tellen ja sanoo ”ääni” tai ”liike”. Osoitettu 
aloittaa nopeasti keksimänsä äänen tai 
liikkeen ja siirtää sen vasemmalla puolella 
olevalle, joka alkaa toistaa samaa.  Ääni 
ja liike kiertävät piirissä samaan suun-
taan. Niitä voidaan laittaa liikkeelle useita 
yhtä aikaa. Suuntaa voidaan vaihtaa 
kesken kaiken sovitusta merkistä.

Vaikeat patsaat
Muodostetaan kolme ryhmää. Jokainen 
saa aiheen, jonka vain he tietävät. 
Ryhmillä on 3 minuuttia aikaa suunnitella 
patsaat aiheesta. Patsas muodostetaan 
ryhmässä kuvaamaan valittua tilannetta 
tai aihetta. Esimerkkitilanteita: huijaus, 
läheltä piti, pulkkamäessä jne. Yleisö 
saa tulkita patsasta vapaasti ja esittää 
tulkinnat ääneen. Sillä aikaa patsas pysyy 
paikoillaan. Esittäjät eivät kommentoi 
tässä vaiheessa. Kun katsojat ovat esit-
täneet arvionsa, esittäjät paljastavat, mitä 
patsas esitti ja miksi. Käydään läpi kaikki 
ryhmän patsaat.
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Ehdotuksia
Parille ehdotetaan toimintaa, ja tehdään se yhdessä. 
Menetelmässä ollaan välillä samaa mieltä, välillä 
torjutaan parin ehdotuksia.  Menetelmä toimii, kun 
pohditaan, mistä mukava ilmapiiri syntyy ja miten 
kukin voi siihen vaikuttaa.

Parin tehtävä on aluksi hyväksyä kaikki ehdotukset. 
Muutaman hyväksytyn kerran jälkeen vaihdetaan 
ehdottajaa.
Toisella kierroksella hyväksymisen jälkeen pari ei 
enää hyväksy eikä ole samaa mieltä mistään.
Viimeisellä kierroksella pari suostuu ehdotukseen 
antaen ”MUTTA”-ehdon. ”Lähdetäänkö kävelylle?” 
”Lähdetään vaan, mutta meidän täytyy kiertää 
huoneen kaikki nurkat ensin.”

Improjuna
Toiminta, johon liitytään mukaan, opettaa tulkitse-
maan ja tarkkailemaan muita samalla, kun keskittyy 
omaan tekemiseensä. Yksi menee eteen tekemään 
jotain (veturinkuljettajaksi, soutamaan, hakkaamaan 
halkoja) ja muut ryhmästä liittyvät täydentämään toi-
mintaa tai tekemään samaa. Seuraavat voivat alkaa 
tarkastaa lippuja, kantaa halkoja pinoon, äyskäröidä 
tai jatkaa apuna ensimmäisen aloittamaa toimintaa. 
Keskustellaan mielikuvista, mihin kukakin ajatteli 
menevänsä ja mitä tekemään.

Olen niin… -impro
Kuljetaan tilassa, ohjaaja sanoo esim. 
”olen niin väsynyt”. Kaikki alkavat käyttäy-
tyä mahdollisimman väsyneesti kulkien 
tilassa. Ohjaaja sanoo uuden adjektiivin 
tai substantiivin, jota kaikki yrittävät 
esittää. Olen niin… -esimerkkejä: löysä, 
karvainen, pehmeä, ruma, kutiava, kevyt, 
sammakko, kivi, epäsosiaalinen, taikina.

Mielikuvaesineet
Alussa ollaan pareittain. Ensimmäinen 
alkaa käyttää jotakin esinettä miimisesti. 
Hän tekee liikkeitä, ja toinen arvaa 
asennoista ja otteista, mistä esineestä 
on kyse. Esinettä huolellisesti käyttä-
mällä voi antaa vinkkejä sen painosta ja 
muodoista. Ensimmäinen parista ojentaa 
esineen toiselle, hän ottaa sen vastaan, 
jos on arvannut mistä on kyse. Muutoin 
ensimmäinen jatkaa vielä käsittelyä. Kun 
toinen arvaa esineen, voi hän alkaa käyt-
tää sitä miimisesti. Vaihdetaan.
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Liike ja tanssi

”Me tanssittiin, mun mielestä oli tosi mahtavaa.”

Irti maasta!
Aloitetaan ringissä vierekkäin. Kaikki pitävät toisiaan 
kädestä ja tanssivat musiikin tahtiin. Aina musiikin 
katketessa on saatava jalat irti maasta; viimeinen 
hyppääjä putoaa pois. Tilan salliessa esim. liikun-
tasalissa ikkunalautoja, köysiä ja penkkejä voidaan 
käyttää irrottautumiseen.

Seuraa johtajaa
Vauhdikas musiikki soi taustalla. 

Ensimmäinen jonossa lähtee liikkeelle, 
tanssien, hyppien, ryömien, lentäen tai leijuen. 

Koko jono seuraa perässä ja matkii liikkeitä. 
Äänimerkistä ensimmäinen siirtyy jonon päähän, ja 
seurataan uutta johtajaa. Jatketaan kunnes kaikki 
ovat olleet johtajina.

Musiikkiliikuntaa parin 
kanssa
Pari saa köyden, pallon tai vanteen. 
Taustalla soi rauhallinen musiikki. 
Musiikkina voi kokeilla kappaleen kulu-
essa nopeutuvaa tempoa. Pari liikkuu 
sanattomasti ja improvisoi musiikin 
mukaan niin, että kontakti sekä pariin 
että esineeseen säilyy. Kun musiikki saa 
jatkua riittävän kauan, improvisaatio 
onnistuu useimmilta ja sanattoman kon-
taktin luominen pariin sujuu.

Meillä on rytmi
6–10 henkilön ryhmä muodostaa piirin, jossa jokai-
sella on kätensä toverin olalla. Ryhmä kuvittelee 
alussa olevansa yhtä suurta eläintä tai vaikkapa 
alkueläimen eri osia. Kun musiikki soi, alkaa eläin liik-
kua ja elää. Se aloittaa ihan hitaasti huojahtelemalla 
ja odottaa, että kaikki osat ovat mukana liikkeessä. 
Jokainen tuntee vieressä olevan kevyen kosketuksen 
olallaan ja tietää, minkä suunnan eläin ottaa. Kukaan 
ei pakota liikettä toiseen suuntaan, vaan jokainen 
myötäilee olemassa olevaa liikettä. Uuden liikkeen 
annetaan kehittyä itsestään, sanattomasta jokaisen 
kokemasta tunteesta. Kun ryhmä löytää yhteisen ryt-
minsä, se voi jatkaa pidemmälle. Vähitellen voidaan 
irrottaa kädet ja säilyttää sama rytmi ja liikerata. Eri 
kerroilla toimii erilainen musiikki, alkuun voi olla hyvä 
käyttää rauhallisempaa kappaletta. Tutun ryhmän 
kanssa nopeatempoisempikin kappale toimii.

Tuntematon tanssi
Valitaan musiikkia, jota ei usein kuule 
radiosta tai joka ei ole valtakulttuuria 
edustavaa. Musiikissa voi olla sanat tai 
pelkkä sävel. Soitetaan aluksi musiik-
kia ja arvuutellaan, mistä se voisi olla 
peräisin. Mistä sanat kertovat? Kaikki 
tanssivat kappaleen mukana ja antavat 
rytmin ohjata liikkumistaan. Lopussa 
voidaan lukea tulostetut sanoitukset ja 
pohtia, osuivatko arvaukset oikeaan. 
Keskustellaan osallistujien kanssa, 
miltä tuntui kuunnella ja tanssia vierasta 
musiikkia.

Yrititkö ymmärtää sanoja? Tekikö jokin 
asia tanssimisesta helppoa tai vaikeaa? 
Merkitsevätkö sävel vai sanat sinulle 
musiikissa enemmän?
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Yhdessä suunnitellen

Säännöllisesti kokoontuvissa ryhmissä on eri tavalla sitoutuneita osallistujia: Osa haluaa olla 
mukana joka kerralla ja osallistua kaikkeen. Toiset kaipaavat kannustamista ja tulevat mukaan, 
kun vuorossa ovat itselle mieluisimmat aiheet. Kun osallistujat pääsevät vaikuttamaan ryhmän 
toimintaan, jokainen voi kokea olevansa tiiviimmin osa ryhmää. Yhteinen suunnittelu sitouttaa 
osallistujia toimintaan ja auttaa jakamaan vastuutehtäviä. Suunnitteluvaiheessa voidaan päättää 
vertaisohjaamisesta: jos jollakulla on halua ja taitoja, niitä voidaan opettaa muille osana toimintaa. 
Luovuutta voi harjoittaa jo suunnitteluvaiheessa.

”Tänään oli tosi kiva päivä.”

Äänestys
Jos ryhmä osallistuu suullisen tai kirjal-
lisen äänestyksen sijaan mieluummin 
kuvien kautta, käytä apuna havaintoma-
teriaalia. Äänestetään toiveista valoku-
vista valitsemalla. Seinällä on kuvia eri 
toiminnoista. Niiden viereen jokainen saa 
merkitä rastin tai 1. toiveen, 2. toiveen ja 
3. toiveen. Eniten ääniä saaneet valitaan, 
ja toiminnan viikkojärjestys päätetään 
yhdessä.

Tyhjä kalenteri
Luodaan yhdessä toimintakalenteri. Osallistujat 
saavat ryhmänä suunnitella viikko kerrallaan ryhmän 
toimintaa. Kokoontumisten teemat voidaan päät-
tää yhdessä valittavana olevista vaihtoehdoista. 
Vaihtoehdot toiminnan sisällöksi voidaan päättää 
edellisen menetelmän avulla. Kalenterin avulla 
voidaan suunnitella käytettävissä olevaa aikaa ja 
vastuun jakamista. Kalenteri rakennetaan taululle, 
jossa liikkuvina osina ovat TOIVEET ja RESURSSIT. 
Toiveet ja resurssit kirjoitetaan siirrettäville lapuille. 
Resursseja voivat olla materiaalit, käytössä olevat 
rahat, osallistujien erityistaidot ja vierailevat ohjaajat.

Kunkin viikon kohdalla vastataan kysymyksiin:
Mitä?
Missä?
Valmistelun vastuuhenkilö?
Tarvittavat materiaalit?
Ketkä osallistuvat?
Kuka ohjaa?

VK 35

VK 36

Improilua Tuolien 
järjestely

Jaana ja Simo

Omakuvan 
maalaus

Iso lakana, 
tussit

Anni ja Juho Lattian suojaus Maalit, 
siveltimet

Ohjelma Vastuuhenkilöt Valmistelut Tarvitaan

Kalenteri
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Ideapuu
Toiveiden tai palautteen keräämiseen 
voi käyttää kyselyä ideapuun muo-
dossa. Puu voi olla taustalle maalattu 
siluetti tai aito pieni puun oksa, johon 
lisätään paperisia lehtiä. Lehtiin saa 
jokainen antaa oman vastauksensa. 
Puussa on ripustettuina pyykkipoi-
kia, joihin vastauslaput kiinnitetään. 
Kysymys tai aihe on kirjoitettu paperille 
puun viereen.

”Mitä sääntöjä tarvitaan ryhmään?” 
”Mitä tehdään kevään aikana?”
”Mitkä ovat parhaat muistosi syksyn 
tapaamisista?”

Lisää puuhun lehtiä!
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Muut menetelmät 

Ennen kuin varsinainen suunnittelutyö voi alkaa, voi olla hyödyllistä kokeilla yhteistyön sujumista 
ryhmässä. Seuraavan menetelmän avulla voidaan keskustella rooleista ryhmässä, mielipiteiden 
ilmaisemisesta ja neuvottelutaitojen tärkeydestä.

Sekapalapeli
Jokaiselle jaetaan pieni paperilappu, johon on 
kirjoitettu kokoamisohjeita. Lappujen sisältö pidetään 
omana tietona.

Ohjeita ovat:
aloita kokoaminen palapelin alareunasta
aloita kokoaminen palapelin yläreunasta
aloita kokoaminen palapelin keskeltä
ota pois joka kolmas paikkansa löytänyt pala
ala koota palapeliä yksin, voit ottaa toisten paikal-
leen pistämiä paloja omaan palapeliisi.

Ryhmän jäsenet alkavat ääneti koota palapeliä heille 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Tehtävän voi julistaa 
kilpailuksi: ensimmäisenä palapelin koonnut joukkue 
on voittaja. Jonkin ajan kuluttua palapelin kokoami-
nen lopetetaan ja sovitaan, että ryhmän jäsenet saa-
vat suullisesti sopia yhteisistä palapelin kokoamis-
säännöistä. Kun palapelit ovat valmiit, keskustellaan 
palapelin kokoamisen herättämistä ajatuksista.

Miltä tuntui, kun kaikki tekivät omalla tavallaan? 
Miltä tuntui, kun ei ollut kieltä, jolla kommunikoida 
palapelin kokoamiseen liittyvistä ongelmista? Miten 
yhteisten pelisääntöjen kehittäminen ja noudattami-
nen auttoi tilanteessa?

Valmistelut:
palapeli tai paloiksi 
leikatut postikortit
paperilappuja
kirjoitusvälineet

”Kivaa koska kaikki oli iloisia.”

Normaalitko?
Käytetään kuvia, joissa henkilön kasvot 
näkyvät. Tulostetut kasvokuvat henkilöistä 
ovat esillä sikin sokin. Kirjoitetaan taululle 
väittämiä, joiden alle kuvat tulevat. 
Väittämiä voit keksiä itse lisää, ja väittä-
mät voivat vaihdella arvauksista henkilön 
vammaan tai etniseen taustaan.
Järjestäkää kuvat seuraavien väittämien 
alle:

1. Henkilöllä ei ole passia.
2. Henkilö on maahanmuuttaja          
    (Suomessa)
3. Henkilö on eurooppalainen
4. Henkilöllä on kehitysvamma
5. Henkilö kuuluu vähemmistöön.
6. Henkilö on (entinen) rikollinen

Menetelmässä ryhmät saavat järjestellä 
kuvia sarakkeiden alle. Lopussa ei ole 
tarkoitus käydä läpi, mitä kukakin on 
vai kuuluvatko he oletettuun ryhmään. 
Päätetään keskusteluun, mistä tällaiset 
mielikuvat tulevat.

Mistä päättelit, että hän on rikollinen/
eurooppalainen? Entä jos olet erehtynyt? 
Sanoisitko ensivaikutelmasi perusteella, 
että olet varma henkilön etnisyydestä? 
Miten oletuksesi voisi vaikuttaa kanssa-
käymiseen hänen kanssaan?
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T-paidat
Taululla on paperille tulostettuja tyhjiä t-paitoja. 
Jokaisessa paidassa on eri teksti. T-paidoissa on 
todellisia ihmisten identiteettejä. Osallistujia pyy-
detään valitsemana omansa. Voit tulostaa lisäksi 
tyhjiä paidan kuvia ja jättää tilaa tehdä oma teksti. 
Menetelmän yhteydessä voidaan keskustella siitä, 
mitä syitä ihmisillä on paljastaa identiteettinsä 
muille, mitä syitä peittää sitä. Ihmisillä on erilaisia 
rooleja eri paikoissa. Voitte miettiä tilanteita, joissa 
joku yksilön ominaisuus voisi olla syrjinnän aiheena. 
Osallistujat kommentoivat ja osallistuvat jättämällä 
tietoja itsestään. Lähellä on tyhjiä paperisia t-paitoja, 
joille voi kirjoittaa, mikä piirre tai ominaisuus erottaa 
sinut nk. valtaväestöstä. Erottavia piirteitä ovat esim. 
"minulla on siniset silmät" tai "vaaleat kulmakarvat". 
Keskustellaan valinnoista.

Jätä raksi valitsemasi paidan kohdalle tai kirjoita oma 
identiteettisi. Alla esimerkkejä identiteeteistä

Työntekijä
Köyhä
Maahanmuuttaja
Vegaani
Hidas
Nainen
Tummaihoinen
Sinisilmäinen
Erilainen
Duunari
Kuuro
Homo
Mies naisten alalla
Syrjitty
Ennakkoluuloinen

Minkä t-paidan pukisit julkisesti yllesi? Mikä sinä 
olet? Mikä näistä kertoisit olevasi? Olisiko vaikeaa, 
jos sinun täytyisi kulkea päivä omassa paidassasi? 
Voisiko se olla häpeällistä, vaarallista tai tyhmää? 
Miksi?
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Lopetuksia ja rentoutusta

Rentoutusten tarkoitus on tasata mieltä, antaa aikaa käydä läpi päivän kokemuksia ja onnistu-
misia. Rentoutuksen toteuttaminen tapahtuu rauhallisessa ja hämärässä tilassa. Asento saa olla 
mahdollisimman rento. Taustalla soi rauhoittava musiikki. Ohjaaja puhuu matalla, rauhallisella 
äänensävyllä ja ohjaa keskittymään yhteen mielikuvaan kerrallaan. Ohjeet ovat yksinkertaisia, ja 
annetaan aikaa mielikuvan syntyä, siirtyen sitten rentoutuksen seuraavaan ohjeeseen.

Kehon rentoutus
Rentoutetaan alussa ylävartalo. 
Osallistujat seisovat ringissä kevyessä 
haara-asennossa. Jokainen retkauttaa 
vyötäröstä ylöspäin itsensä rennoksi: koko 
ylävartalo, kädet ja pää saavat roikkua 
kohti lattiaa. Kädet heilahtelevat kevyesti 
sivuilla raskaina ja velttoina. Posket ja 
kasvolihakset ovat myös velttoina, niitä ei 
kiristä nauraminen tai murheet. Ohjaaja 
voi kehottaa kaikkia pysymään tuossa 
asennossa hetken ja käydä kevyesti nos-
tamassa jokaisen rentoa käsivartta niin, 
että se jää heilumaan painavana sivulle.

Lumiukot
Alussa kaikki seisovat kuin lumiukot jäykkinä ja lii-
kahtamatta paikallaan. Vähitellen kevätaurinko alkaa 
osua lumiukkoihin ja sulattaa lumiukkoja. Jokainen 
alkaa sulaa, sulaa ja pala palalta omaa tahtiaan 
lumiukot valuvat alemmas kunnes romahtavat 
lattialle. Lopussa lumiukot levittävät vetisiä käsiään 
mahdollisimman laajalle ympärilleen ja sulavat 
kokonaan maahan.

Vartalomaalaus
Työskennellään pareittain. Taustalla soi rauhalli-
nen musiikki. Parit maalaavat toisensa halutuilla 
väreillä, suurilla siveltimen vedoilla.  Ensimmäinen 
seisoo selin toiseen ja valitsee värin, jolla haluaa 
toisen maalaavan selkänsä. Maalattava pitää 
silmänsä suljettuina ja voi antaa ohjeita lempivä-
reistään. Maalaaja kauhoo maalia kuvitteellisesta 
astiasta. Hän alkaa parinsa selän yläosasta asti 
levittää pohjavärin käsillään aina alas jalkoihin 
asti. Maalattava valitsee seuraavan värin, jolla 
maalataan kuviot selkään. Kun maalaaja liikuttaa 
käsiään selkää vasten, maalattavana oleva 
myötäilee siveltimen liikkeitä, kevyesti oikealle ja 
vasemmalle keinuen. Toiminta päätetään siten, 
että maalaaja muotoilee parista värikkään pat-
saan. Patsaat esitellään muulle ryhmälle. Lopuksi 
vaihdetaan osia.

”Kaikki oli ihanaa, hyvä.”

”Tänään oli kivaa.”
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Palautetta persoonalle
Kunkin selkään teipataan paperi. Kävellään tilassa 
ja kirjoitetaan ja piirretään toisten selässä oleviin 
lappuihin positiivisia asioita ja toivotuksia kyseiselle 
henkilölle. Piirissä istuen tutkitaan saatuja palautteita; 
kukin voi kertoa mitä sai. Tapaamisten lopussa voi 
tehdä saman palautteenannon uudelleen ja vertailla 
ensimmäisellä kerralla tullutta palautetta.

Murheet pois
Kaikki istuvat lattialle piiriin ja sulkevat silmänsä. 
Taustalla soi rauhallinen musiikki. Jokaista pyydetään 
muodostamaan käsistään kuppi, johon kerätään mie-
lestään ikäviä ja stressaavia ajatuksia. Kun murheita 
on kerätty tarpeeksi, voi murheet heittää käsistään 
olan yli. Näin ne pyyhkiytyvät pois mielestä. Tämän 
tehtyään jokainen asettaa kädet syliinsä, kuuntelee 
musiikkia ja antaa musiikin viedä. Kun kaikki ovat 
valmiina, otetaan ringissä käsistä kiinni. Lopussa 
jokaista pyydetään ajattelemaan iloa tuottavia ja 
hyvältä tuntuvia asioita. Energian annetaan virrata 
äänettömästi piirissä. Lopuksi avataan silmät ja pääs-
tetään käsistä irti.

”Tosi hauskaa.”

 ”Kiitos oli tosi kivaaaa!”

”Hyvä kun kaikki iloinen.”

”Oli upeeta.”
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Ahaa! Avaimia monikulttuuriseen kohtaamiseen.
http://www.ahaa-avaimia.fi/

Kansainvälisen nuorisotyöverkoston menetelmäpankki.
http://www.donboscoyouth.net/toolbox

Vinkkejä globaalikasvatuksen toteuttamiseen.
http://www.globaalikasvatus.fi/vinkkipankki/menetelmavinkit

Menetelmiä ihmisoikeuskasvatukseen.
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=opettajalle

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut.
http://www.jyvaskyla.fi/nuoriso

Keks - Globaalikasvatuksen menetelmäsivusto. Harjoitteita rasisminvastaiseen 
nuorisotyöhön.
http://www.keks.fi/ideoitajaharjoitteita/harjoitteita/

”Leikitkö mun kaa?” – Leikki- ja kulttuurikasvatuksen opas ryhmänvetäjille.
http://tervekuopio.fi/kulttuuri

Löyttyniemi, Anu 2003. Sukkela suu, ketterä keho. Ilmaisuharjoituksia. WSOY.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. Kasvattajan kapsäkki - Ohjaajan opas ja 
muuta materiaalia.
http://www.mll.fi/kasvattajille/

Suomen Punaisen Ristin työkaluja monikulttuurisuuden kohtaamiseen.
http://www.redcross.fi/tulemukaan/koulut/

Euroopan Nuoriso-ohjelman menetelmäpankki. Käytännöllisiä työkaluja nuorisotyöhön.
http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/find-a-tool/

Savolainen, Miina. Tietoa voimauttava valokuva -menetelmästä.
http://www.voimauttavavalokuva.net/

Linkkivinkit
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Luovuutta!
Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen 
nuorisotoimintaan

Opas on Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tuotos.

Julkaisija:  Kulttuuriyhdistys Väristys ry. Katso! -projekti
Toimittanut:  Sanni Soininen
Kuvitus ja taitto: Heta Jokinen
Rahoitus:   Opetus- ja kulttuuriministeriö
Paino:   Kopijyvä, Jyväskylä
  2011

Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen 
menetelmäopas monikulttuuriseen 
nuorisotoimintaan on hyödyllinen työkalu 
nuorisotyötä ohjaaville ammattilaisille 
ja alan opiskelijoille. Käytännönläheisiä 
taide- ja kulttuurikasvatuksen 
menetelmiä voivat hyödyntää kaikki 
taide- ja kulttuurikasvatuksesta 
sekä yhteisötaiteesta kiinnostuneet.  
Menetelmäopas on koottu Jyväskylässä 
toimivan Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n 
maahanmuuttajanuorille suunnatussa 
toiminnassa käytetyistä menetelmistä.

Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen 
menetelmäoppaan tuottaja Sanni 
Soininen opiskelee Humanistisessa 
ammattikorkeakoulussa ja on tuottanut 
oppaan ammattitaitoa osoittavana 
opinnäytetyönä.


