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erityisesti tyttöjen teknologisen toimijuuden tukemisen näkökulmasta. Tavoitteena oli myös selvittää, millä kriteereillä kuvakirjoja tulisi arvioida teknologiakasvatukseen soveltumisen kannalta.
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teknologiaa ja tarkastelin teknologisen toimijuuden ilmenemisestä sukupuolen näkökulmasta.
Menetelmänä käytin sisällönanalyysiä, joka pohjautui abduktiiviseen päättelyyn.
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tarkasteltuna tyttöjen kanssa samaa sukupuolta olevien samaistumiskohteiden määrä oli aineistossa vähäinen, eivätkä ne myöskään edustaneet erityisen hyvin positiivisia, aktiivisia ja vahvoja
teknologisia toimijoita. Tutkimusaineisto tarjosi erilaisia varhaiskasvatukseen soveltuvia teknologisia sisältöjä. Teoriataustan, aineiston analyysin ja esitettyjen tulosten perusteella loin kysymyslistan kuvakirjojen arvioimiseen varhaisvuosien teknologiakasvatukseen soveltumisen näkökulmasta.
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1

JOHDANTO

Tämän päivän yhteiskunta teknologisoituu yhä kiihtyvämmällä vauhdilla ja työelämässä
tarvitaan yhä enemmän teknologisia taitoja. Monilla teknologiaa hyödyntävillä aloilla
kärsitään jo nyt työvoimapulasta ja naisten toivottaisiin hakeutuvan enemmän näille,
usein miesvaltaisille, aloille. Naiset voivat myös tuoda omanlaisensa näkökulman osaksi
teknologista kehittelytyötä. Myös aivan arkipäiväisissä toiminnoissa ihmiset tarvitsevat
teknologista lukutaitoa. Tytöt syrjäytyvät kuitenkin jo hyvin varhain teknologian parista
mm. sen vuoksi, että heitä ohjataan edelleen monin tavoin totuttuihin sukupuolirooleihin ja ammattivalintoihin. Ympäröivä kulttuuri siirtää näitä roolimalleja sekä tahallisesti
että tahattomasti tuleville sukupolville. Tähän sosiaalistamisprosessiin voidaan kuitenkin vaikuttaa, mm. teknologiakasvatuksen keinoin, ja näin on mahdollista aikaansaada
muutoksia ja tasavertaisempia lähtökohtia molemmille sukupuolille.
Varhaiskasvatuksessa lastenkirjat, ja erityisesti kuvakirjat, ovat tärkeä osa päivittäistä
kasvatustoimintaa. Lastenkirjallisuuden avulla voidaan vaikuttaa pienten lasten käsityksiin maailmasta ja ympäröivästä todellisuudesta. Mm. Trepanier-Street ja Romatowski
(1999) ovat tutkineet lastenkirjojen vaikutusta lasten käsityksiin sukupuolirooleista.
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että harkitusti valittujen lastenkirjojen ja niiden pohjalta suunniteltujen toimintojen avulla voitiin vaikuttaa positiivisesti lasten käsityksiin siitä, mitkä olivat miehille, naisille tai molemmille sukupuolille soveltuvia ammatteja.
Kasvattajien onkin syytä olla tarkkana kuvakirjojen valinnassa ja tiedostaa esimerkiksi
millaista sukupuolikuvaa kirjat välittävät.
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Tutkimuksessani tarkastellaan lasten kuvakirjoja teknologian näkökulmasta sekä niissä
esiintyvää teknologista toimijuutta sukupuolen näkökulmasta. Tutkimukseni on osa Jyväskylän yliopistossa toteutettua kansainvälistä Update (Understanding and Providing
Approach to Technology) -projektia eli suomalaiselta nimeltään Tytöistä teknologian
taitajia -projektia. Projektin tavoitteena oli teknologiakasvatuksen kehittäminen ja erityisesti tyttöjen ja naisten teknologia-aloille suuntautumisen edistäminen eri ikävaiheissa ja koulutustasoilla alkaen varhaiskasvatuksesta (ks. esim. Turja, Endepohls-Ulpe &
Chatoney 2009).
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten teknologia ja teknologinen toimijuus
näyttäytyvät kuvakirjoissa eli minkälaista todellisuutta kuvakirjat rakentavat teknologiasta ja teknologisesta toimijuudesta. Teknologista toimijuutta olen tarkastellut erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Tutkimukseni yhtenä tavoitteena onkin löytää sellaisia
kuvakirjoja, joita voisi hyödyntää teknologiakasvatuksessa, erityisesti tyttöjen, myönteisten teknologia-asenteiden kehittymisen tukemisessa. Seuraavassa kuviossa (kuvio 1)
havainnollistan tutkimukseni kontekstia. Tutkimukseni ytimenä ovat kuvakirjoissa
esiintyvät teknologiasisällöt, joilla tarkoitan teknologian ja teknologisten toimijuuksien
sekä toimijuuksiin liittyvien sukupuoliroolien ilmentymiä.

KUVIO 1

Tutkimuksen konteksti
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Tutkimuksen teoriataustassa selvitetään teknologiaan ja teknologiakasvatukseen, teknologiseen toimijuuteen, sukupuoleen sekä kuvakirjoihin liittyviä käsitteitä. Tutkimusaineisto muodostuu Jyväskylän kaupunginkirjaston vuoden 2007 lainatuimmista kuvakirjoista. On mielenkiintoista selvittää, onko lainatuimpien kirjojen joukossa paljon vai vähän teknologiaa sisältäviä kirjoja, ja millaisena teknologia ja sukupuolikehyksessä tarkasteltu teknologinen toimijuus kirjoissa näyttäytyy.
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2

TEKNOLOGIA JA TEKNOLOGIAKASVATUS

Nyky-yhteiskunnassa teknologiaa esiintyy kaikkialla ja se on ilmiö, jolta kukaan ei voi
välttyä. Teknologiaa ilmenee kaikessa ihmisen rakentamassa ympäristössä ja teknologinen toiminta näkyy ihmisen luovana ja innovatiivisena toimintana. Teknologiaa tarvitaan muun muassa jokapäiväisten käyttöesineiden ja muiden tuotteiden sekä palveluiden
tuottamisessa ja käyttämisessä. Teknologia ei näyttäydy vain esimerkiksi erilaisten ammattien erikoistumisena ja niissä tarvittavina teknologioina, vaan se on myös osa jokaisen ihmisen arkielämää. Ihmisen teknologisen toiminnan tarkoituksena onkin täyttää
erilaisia tarpeitamme, esimerkiksi asumisen, liikkumisen, ravinnon saannin, kommunikoinnin, terveydenhoidon, viihtymisen yms. suhteen (ks. esim. Standards for technological literacy 2007, 1).
Lapset kohtaavat teknologiaa jo ennen syntymäänsä (esimerkiksi ultraäänitutkimus ja
muu terveydenhuoltoteknologia) ja myöhemmin muun muassa television, teknologialelujen, tietokoneiden ja kännyköiden kautta. Arkikielessä teknologialla viitataankin usein
vain teknisiin laitteisiin ja useimmiten sillä tarkoitetaan nimenomaan ns. hightechia eli
elektroniikkaa, tietokoneita, automaatiota ja robotiikkaa (Parikka 1997, 29; Parikka
1998, 37). Teknologia on kuitenkin paljon monimuotoisempi ilmiö, joka näyttäytyy
myös aivan arkisessakin elämässä. Teknologian kehitys on niin nopeaa, että lapset oppivat usein uusia taitoja nopeammin kuin heidän vanhempansa. Ihmisiltä vaaditaankin nykyään teknologian lukutaitoa eli teknologista yleissivistystä, joka on teknologiakasvatuksen perustavoite.
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2.1 Monimuotoinen teknologia

Teknologia-käsitteen yksiselitteinen määritteleminen ei ole helppoa, sillä jokainen määrittelee sen omista lähtökohdistaan ja näkökannoiltaan (Rasinen 2005, 234). Teknologia-käsite on siis erittäin konteksti- ja tilannesidonnainen. Etymologiselta määrittelyltään teknologia perustuu kreikankielisiin sanoihin tekhne (taito) ja logos (oppi, järki,
ajattelu) eli se on yhdistelmä tiedosta ja taidosta. Historiallisesta kontekstista tarkasteltuna teknologiaa on pidetty luonnon ja maailman hallitsemisen välineenä, jolla ihminen
pyrkii muuttamaan ja kontrolloimaan maailmaa itselleen sopivaksi. Tällaisen tieteellisteknisen maailmankuvan mukaan ihmisen tavoitteena on teknologian avulla hallita
luontoa ja hyödyntää sitä parantaakseen omia elinolosuhteitaan. Tämän näkemyksen
rinnalle on tullut 1970-luvulta alkaen myös ekologinen näkökulma, joka korostaa luonnon ja teknologian tasapainoa (luonnonsuojelu, kestävä kehitys). (Parikka 1997, 28–29;
Standards for technological literacy 2007, 2.)
Laajasti määriteltynä teknologialla tarkoitetaan siis luonnon, maailman ja ihmisen elinolosuhteiden hallintaa ja parantamista. Wajcman (1991, 14–15) lähestyy teknologia-käsitettä konkreettisemmasta ja enemmän yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Teknologia
on ensinnäkin tietoa esimerkiksi teknisten laitteiden käytöstä, korjaamisesta, suunnittelusta ja valmistamisesta. Toiseksi teknologia on tekemistä eli ihmisen toimintaa teknologisten laitteiden kanssa. Kolmanneksi teknologiaa ovat itse laitteet ja koneet, kuten
autot ja tietokoneet. (Wajcman 1991, 14–15.) Yksinkertaisesti määritettynä teknologia
tarkoittaa siis teknologisia laitteita ja työvälineitä sekä tietoa niiden toiminnasta ja taitoa
käyttää niitä hyväkseen. Wajcmanin määritelmässä painottuu teknisyys ja se onkin hyvin konekeskeinen. Teknologia näyttäytyy kuitenkin myös esimerkiksi erilaisten teknologisten prosessien (esim. ruuanvalmistukseen ja -säilöntään liittyvät prosessit sekä kemialliset prosessit) ja materiaalien hallintana.
Parikka (1998, 71–72, 142) on määritellyt teknologiaa yhteiskunnallisesta ja yleissivistävästä näkökulmasta. Hänen mukaansa teknologia koostuu kolmesta elementistä: yhteiskunnan teknologiset järjestelmät, innovaatioprosessit (tiedostamis-, oppimis- ja
suunnitteluprosessit) sekä teknologian myönteiset ja kielteiset vaikutukset (kulttuuriset,
yhteiskunnalliset, ympäristölliset) (Parikka 1998, 71–72, 142). Tämä määritelmä huo-
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mioi teknologiaan läheisesti liittyvät luovan, kehittävän ja prosessiluontoisen toiminnan
sekä eettisyys- ja vastuukysymykset.
Yhteiskunnassa teknologia näyttäytyy monipuolisesti eri osa-alueilla. Teknologisia järjestelmiä voidaan eritellä esimerkiksi telekommunikaatio- ja informaatioteknologiaan,
puolustusvoimien teknologiaan, teollisuusteknologiaan, energiateknologiaan, rakennusteknologiaan, maa- ja metsätalousteknologiaan, terveydenhuoltoteknologiaan, elintarviketeknologiaan, bioteknologiaan jne. (esim. Parikka 1997, 31–32; Parikka 1998, 62–66;
Standards for technological literacy 2007, 2).
Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) havainnollistan tässä tutkimuksessa käytettävää teknologian määritelmää, joka pohjautuu edellä esitettyihin määritelmiin.

KUVIO 2 Teknologian olemus

Teknologia on luonnon, maailman ja ihmisen elinolosuhteiden hallintaa ja parantamista
ja se koostuu tiedosta, innovaatio- ja toimintaprosesseista sekä teknologisista järjestelmistä ja laitteista. Näillä teknologian osa-alueilla on positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia mm. yhteiskuntaan, ympäristöön ja muihin teknologioihin.
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2.2 Teknologiakasvatuksen tavoitteet

Koska teknologia on monimuotoinen ihmisen luoma ilmiö, ja koska sitä tarvitaan jokapäiväisessä elämässä, tulisi myös jokaisella ihmisellä olla riittävästi teknologista tietoa
ja taitoa sekä perusvalmiudet tehdä hyviä ja kestäviä valintoja hyödyntäessään teknologiaa. Tämä onkin teknologian ymmärtämistä edistävän kasvatustyön eli teknologiakasvatuksen keskeinen tavoite.
Rasisen (2005, 234) mukaan teknologiakasvatuksen tavoitteena on antaa ihmisille
”kyky käyttää, hallita ja ymmärtää teknologiaa”. Tätä kykyä kutsutaan myös teknologian lukutaidoksi, teknologiakompetenssiksi tai teknologiseksi yleissivistykseksi. Teknologinen yleissivistys auttaa ihmistä ymmärtämään omaa teknologista elinympäristöään ja maailmankuvaansa (Alamäki 1997a, 18). Teknologiseen yleissivistykseen
kuuluu teknologian käytön, hallinnan ja ymmärtämisen lisäksi valmiudet tehdä eettisesti
kestäviä valintoja sekä kehittää entistä parempia teknologisia ratkaisuja. Teknologiakasvatuksessa pyritään myös oppilaan teknologisen ajattelun, kriittisyyden sekä luovien ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseen. (Parikka 1997, 34, 37; Standards for technological literacy 2007, 7–9.) Kaikki ihmiset hyötyvät teknologian lukutaidosta, sillä sen avulla ihmiset voivat esimerkiksi suoriutua paremmin ja tehokkaammin omassa työssään tai
tehdä parempia valintoja kuluttajina ja päättäjinä (Standards for technological literacy
2007, 10.)
Yleissivistävän koulutuksen tarjoajana perusopetus on kohdannut melkoisen haasteen
teknologiakasvatuksessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 42–
43) mukaan teknologiakasvatuksen tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen ja teknologian välistä suhdetta sekä teknologian merkitystä arkielämälle. Käytännössä se tarkoittaa perustietojen oppimista teknologiasta, sen kehittämisestä sekä sen
vaikutuksista. Teknologiakasvatuksella oppilasta ohjataan järkevien valintojen tekemiseen sekä eettisten, moraalisten ja tasa-arvokysymysten pohdintaan. Teknologiakasvatuksessa on keskeistä opettaa teknologisten laitteiden, välineiden ja koneiden käyttöä ja
toimintaperiaatteiden ymmärtämistä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004, 42–43.) Järvinen (2006, 32–35) haluaa korostaa, että teknologiakasvatuksen tulisi
myös mahdollistaa lasten omaa tekemistä: suunnittelua, kehittämistä ja soveltamista.
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Suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa teknologiakasvatusta ei opeteta erillisenä oppiaineena, vaan teknologiakasvatuksen käytännöt hakevat vielä muotoaan. Teknologiakasvatus on monitieteistä kasvatusta. Suomalaisen teknologiakasvatuksen juuret ovat
käsityökasvatuksessa (erityisesti teknisessä työssä) ja työkasvatuksessa (Alamäki
1997a; Kananoja 1997, 7–26; Parikka 1997, 27–29). Taito- ja taideaineiden lisäksi teknologiakasvatus liittyy kiinteästi matemaattis-luonnontieteelliseen kasvatukseen sekä
yrittäjyys-, ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatukseen. Peruskoulussa teknologiakasvatus integroidaankin usein jonkin toisen oppiaineen yhteyteen, yleensä juuri käsityön
(tekninen työ) osaksi, tai sitä opetetaan läpäisyperiaatteella useiden aineiden yhteydessä.
Teknologiakasvatuksen eri osa-alueisiin tutustutaan myös erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. (Parikka 1997, 36–37.) Mikäli teknologian opetus rajoitetaan jonkin tietyn aineen yhteydessä opetettavaksi, menetetään siinä paljon teknologian luonteesta.
Teknologia on parhaimmillaan monitieteellistä ja monipuolista, innovatiivista ja luovaa
toimintaa.
Käytännössä teknologiakasvatus sekoitetaan usein koulutusteknologiaan, jolla tarkoitetaan teknologian (yleensä tietokoneen) hyväksikäyttöä oppimisen ja opettamisen tehostamiseksi (Standards for technological literacy 2007, 3). Suomessa ei ole tehty yksityiskohtaisia linjauksia siitä, mitä teknologiakasvatuksen tulisi pitää sisällään. Sen sijaan
esimerkiksi Yhdysvalloissa on laadittu teknologisen lukutaidon standardit eli mitä minkäkin ikäisten lasten ja nuorten tulisi hallita omistaakseen riittävän hyvät teknologiset
taidot (Standards for technological literacy 2007; ks. myös Benchmarks for science literacy 2009).
Varhaiskasvatuksen teknologiakasvatusta olen käsitellyt tarkemmin omassa luvussaan
(luku 3).

2.3 Teknologinen toiminta ja toimijuus

Teknologiakasvatus pohjautuu hyvin pitkälle toiminnallisuuden eli omatoimisen tekemisen ja työskentelyn avulla oppimiseen (Alamäki 1997a, 32–33; Alamäki 1997b, 491),
joten seuraavaksi keskitynkin teknologiseen toimintaan. Ihminen on luonnostaan ute-
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lias, kokeileva, luova ja uutta kehittävä, mikä on perusedellytys teknologiselle toiminnalle. Teknologinen toiminta on muun muassa havainnointia, tutkimista sekä itse teknologian tekemistä ja tuottamista (Alamäki 1997b, 491). Teknologisen toiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi sellaisen tuotteen, välineen tai palvelun tuottaminen, jonka
avulla ihminen voi parantaa omia elinolosuhteitaan.
Teknologinen (tuottamis)toiminta voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri toiminnan tasoon: suunnittelu, valmistaminen ja arviointi (Kananoja 1997, 12; Siraj-Blatchford &
MacLeod-Brudenell 1999, 68). Seuraavassa kuviossa (kuvio 3) olen havainnollistanut
teknologista toimintaprosessia, jossa näkyvät teknologisen toiminnan eri vaiheet täydennettynä käyttämisellä, korjaamisella, ylläpitämisellä, kehittämisellä ja vaikutusten arvioimisella. Yksittäisen ihmisen teknologinen toiminta voi alkaa mistä tahansa edellä
mainituista tasoista (suunnittelu, valmistaminen, arviointi). Suunnittelun alkuun panevana voimana voi olla esimerkiksi jokin idea, ongelma tai tarve. Toisaalta teknologinen
toiminta voi alkaa suoraan valmistamisesta, jos esimerkiksi ryhdytään valmistamaan jotakin valmiin ohjeen mukaan (jonkun toisen tekemän suunnitelman pohjalta). Teknologinen toiminta voi alkaa myös jonkin teknologisen tuotteen tai toiminnan arvioimisesta,
jota on saattanut edeltää tuotteen/toiminnan käyttäminen. Vaikka arviointi on tässä kuviossa esitetty käyttöä seuraavana toimintana, voi arviointi kohdistua mihin tahansa prosessin vaiheeseen: suunnitteluun, valmistamiseen (tuotokseen), käyttämiseen (toimintaan) tai teknologian positiivisiin ja negatiivisiin vaikutuksiin (muihin teknologioihin,
ympäristöön, yhteiskuntaan) (Standards for technological literacy 2007, 4).
Kuviosta 3 voidaan johtaa myös teknologisen toimijan erilaisia rooleja tai (työ)tehtäviä.
Yleensä näitä tehtäviä hoitavat eri henkilöt tai ammattilaiset, mutta teknologiakasvatuksen kontekstissa lapsi voi saada kokemuksia näistä kaikista rooleista. Teknologinen toimija voi olla esimerkiksi keksijä/suunnittelija, valmistaja/tuottaja, käyttäjä/kuluttaja, ylläpitäjä, korjaaja, arvioija, valintojen tekijä (päättäjä) tai toiminnan sivustaseuraaja
(Standards for technological literacy 2007, 107, 116, 210–213; Turja, Endepohls-Ulpe
& Chatoney 2009, 358–359).
Teknologisessa toiminnassa painottuvat luova ongelmanratkaisu ja uuden keksiminen.
Teknologinen toimijuus vaatii sekä ulkoisia että sisäisiä edellytyksiä. Ulkoisia edellytyksiä ovat mm. tarjolla olevat materiaalit, välineet ja tilat (vaativat taloudellista pääomaa), toimintamallit, ohjaus ja opettaminen sekä tilaisuudet toimia. Sisäisiä edellytyk-
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siä ovat mm. henkilön kiinnostus, motivaatio, asenteet sekä hankitut tiedot ja taidot.
(vrt. Alamäki 1997a, 67–69; Benchmarks for science literacy 2009; Siraj-Blatchford &
MacLeod-Brudenell 1999, 87; Standars for technological literacy 2007, 19, 32, 35,
110.)

KUVIO 3 Teknologinen toimintaprosessi (rakennettu Siraj-Blatchfordin ja MacLeodBrudenellin 1999, 68–73 pohjalta)

Teknologista toimijuutta voidaan tarkastella myös ikätason näkökulmasta. Teknologinen toimijuus näyttäytyy eri tavoin lapsella (esim. leikkien), nuorella (esim. koulun ja
harrastusten kautta), aikuisella (esim. työn kautta) tai vanhuksella (esim. vaikeutena
omaksua uusia teknologioita). Varhaislapsuudessa teknologinen toimijuus voi olla luonteeltaan leikisti tai oikeasti tekemistä (ks. esim. Turja, Endepohls-Ulpe & Chatoney
2009, 358–360). Teknologisen toiminnan ympäristöt laajenevat lapsen kehityksen mukaan leikkikonteksteista kodin ja lähiympäristön oikeisiin teknologiakonteksteihin ja
edelleen yhteiskunnan teknologisiin järjestelmiin (Parikka 1997, 27).
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2.4 Sukupuoli-identiteetin rakentuminen ja sukupuolittunut teknologia

Teknologia eriarvoistaa ihmisiä, sillä ihmiset voidaan jakaa teknologisesti taitaviin ja
taitamattomiin eli ns. kehityksen kelkasta pudonneisiin. Teknologiataitavuus tai -taitamattomuus vaikuttaa suoraan ihmisten itsenäisyyteen, sillä taitamattomuus teknologian
hyödyntämisessä tekee ihmiset riippuvaisiksi toisten avusta. Perinteisesti teknologiaa
pidetään maskuliinisena ja miehille sopivana asiana – ainakin, jos ajatellaan stereotyyppisesti. Tästä johtuen teknologia voikin pahimmillaan kasvattaa sukupuolten välistä kuilua, kun taas parhaimmillaan se voisi lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa, esimerkiksi
kaikille lapsille suunnatun teknologiakasvatuksen avulla.
Sukupuolta tarkastellaan usein biologisen (engl. sex) ja sosiaalisen (engl. gender) sukupuolen näkökulmista. Biologisella sukupuolella viitataan miehen ja naisen luonnollisiin,
anatomis-fysiologisiin eroihin, kun taas sosiaalisella sukupuolella tarkoitetaan ”miehisyys- ja naisellisuusnormien mukaisesti määrättyjä ja sisäistettyjä, kulttuurisesti ja historiallisesti muuttuvia identiteettejä” (Koivunen & Liljeström 1996, 22). Identiteetti eli
minäkuva ja sen eri osa-alueet, kuten teknologinen identiteetti tai sukupuoli-identiteetti,
rakentuvat koko eliniän ajan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa niin, että ihminen on itse aktiivisesti mukana tässä prosessissa (vrt. sosiaalinen konstruktionismi).
Identiteetti muotoutuu mm. havainnoista, asetetuista rajoista, odotuksista ja toiveista
sekä saadusta palautteesta, jotka eivät ole sukupuolineutraaleja. (Lehtimäki & Suoranta
2005, 197–198; Skelton & Francis 2003, 12–14.) Lapset oppivat jo hyvin varhain tietämään, mitkä ovat tyttöjen ja mitkä poikien juttuja, mitä tytöt voivat tehdä ja mitä pojat.
Tytöt ja pojat suuntautuvatkin jo varhaislapsuudessa erilaisiin toimintoihin, sen mukaan
minkälainen käsitys heillä on tytöille ja pojille sopivasta toiminnasta. (Kåreland 2005b,
10–11; Siraj-Blatchford & MacLeod- Brudenell 1999, 38.) Tätä sukupuolijärjestystä tai
-järjestelmää voidaan siis selittää tyttöjen ja poikien biologisilla eroilla tai sosiaalisesti
muodostuneina, kulttuurisesti hyväksyttyinä ominaisuuksina. (Lehtimäki & Suoranta
2005, 197–198; Skelton & Francis 2003, 12–14.)
Sukupuolijärjestelmä pohjautuu siihen, että kulttuuri ja yhteiskunta erottelevat asioita
maskuliinisiksi ja feminiinisiksi ja arvottavat niitä hierarkkisesti suhteessa toisiinsa.
Hierarkiassa maskuliinisuutta pidetään feminiinisyyden yläpuolella, mutta myös maskuliinisuuksien ja feminiinisyyksien sisällä toisia asioita pidetään parempina kuin toisia.
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Se, mitä maskuliinisuuksia ja/tai feminiinisyyksiä milloinkin arvostetaan (ts. mitkä
muodot saavuttavat hegemonisen aseman), määrittyy kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ajallisesti. (Koski 2003, 283–284; Kåreland 2005b, 11; Uotinen 2003, 236–237.) Tutkimuksissa tarkastellaan usein tyttöjen ja poikien välisiä eroja kategorisesti ja yleistäen, jolloin
taustaoletuksena on tyttöjen ja poikien luonnollinen, biologinen erilaisuus ja näiden ryhmien sisäinen yhtenäisyys. Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltaessa tulee kuitenkin
muistaa, että myös sukupuolten sisällä on yksilöllisiä eroja (naiseuden ja miehuuden erilaiset variaatiot). Myös tietyn yksilön käyttäytyminen saattaa vaihdella tilanteen mukaan. Sosiaaliset sukupuolet eli maskuliinisuus- ja feminiinisyysnormien mukaiset identiteetit muuttuvatkin koko ajan ja ne vaativat jatkuvaa uudelleenmäärittelyä. (Kåreland
2005b, 12; Lahikainen ym. 2005, 205; Lehtimäki & Suoranta 2005, 189, 196; Lehtonen
1995, 38; Reisby 1999, 22–23; Skelton & Francis 2003, 14.)
Länsimainen kulttuuri sosiaalistaa naiset ja miehet esimerkiksi erilaisiin ammatteihin.
Siitä huolimatta, että peruskoulu on muodollisesti tasa-arvoinen (kaikilla oikeus yhtä
pitkään peruskouluun), koulutukset, ammatit ja työmarkkinat ovat sukupuolittuneita
(Hultinger 1999, 122). Tieteellisiä ja teknisiä aloja pidetään pääasiallisesti maskuliinisina ja ne ovatkin miesvaltaisia aloja, kun taas esimerkiksi hoiva-alaa pidetään feminiinisenä ja se on naisvaltainen ala. Tieteelliset, tekniset ja matemaattiset alat eivät houkuttele naisopiskelijoita, sillä ne yhdistetään yleensä miehisyyteen, jonka vuoksi naisten täytyy ikään kuin 'luopua omasta naisellisuudestaan' päästäkseen sisään maskuliiniseen teknologiseen/tieteelliseen kulttuuriin. (Wajcman 1991, 2, 5, 9–10, 19.) Naisten ja miesten
todelliset kyvyt ja taidot eivät kuitenkaan välttämättä mene perinteisten työelämän sukupuoliroolien mukaan: nainen voi olla kyvykäs maskuliinisina pidetyissä tehtävissä ja
mies feminiinisinä pidetyissä tehtävissä (Kinnunen & Korvajärvi 1996, 12–13). Vähemmistösukupuolen edustaja saattaa kuitenkin kohdata enemmän vaikeuksia ja kulttuurisia
esteitä yrittäessään päästä sisälle sellaiseen (työelämä tms.) kulttuuriin, jota pidetään
yleisesti paremmin vastakkaiselle sukupuolelle sopivampana.
Tytöillä ja pojilla pitäisi olla tasapuoliset, sukupuolesta riippumattomat mahdollisuudet
saada teknologiakokemuksia ja -kasvatusta. Tästä syystä esimerkiksi perusopetuksen
teknologiakasvatusta ei tulisi järjestää vain teknisen työn yhteydessä, sillä silloin tytöillä
ja pojilla ei ole tasavertaiset mahdollisuudet teknologisiin kokemuksiin, mikäli opetuksessa vallitsee perinteinen käsityön sukupuolittunut jako tyttöjen tekstiilityöhön ja poi-
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kien tekniseen työhön (Kokko 2003; Kokko 2008; Parikka, Rasinen & Kantola 2000,
11, 37). Tulisi myös muistaa, että käsityökasvatus on vain yksi teknologiakasvatuksen
monista osa-alueista. Lisäksi jo varhaislapsuudessa saadut monipuoliset kokemukset
teknologiasta voisivat vähentää myöhemmässä vaiheessa tyttöjen ja poikien eroja suhtautumisessa teknologiaan. Teknologiakokemuksia tulisikin tarjota lapsille jo varhaiskasvatuksen parissa, esimerkiksi leikin kautta, ja ilman perinteisiä sukupuolen mukaan
muotoutuneita rooleja.
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3

TEKNOLOGIAKASVATUS VARHAISVUOSINA

Teknologiataidot ovat jo nyky-yhteiskunnassa tärkeitä ja tulevaisuudessa niiden merkitys tulee todennäköisesti vain kasvamaan, joten on tärkeää, että teknologiakasvatus on
kaikkien ulottuvilla. Riittämättömät teknologiataidot tekevät ihmisistä avuttomia, epätasa-arvoisia ja toisten avusta riippuvaisia. Teknologiakasvatus tulisikin aloittaa jo varhaislapsuudessa, jolloin on mahdollista vaikuttaa lapsen teknologisen maailmankuvan,
identiteetin ja positiivisen teknologia-asenteen kehitykseen. Teknologia-asenteita muokkaamalla voidaan myös parantaa tyttöjen suhtautumista ja mahdollisuuksia teknologiseen toimintaan, sillä positiiviset kokemukset teknologiasta vaikuttavat myönteisesti
myöhempiin teknologisiin oppimis- ja kokemustilanteisiin (Alamäki 1997b, 493, 497).
Varhaiskasvatus on kodin, päivähoidon, esiopetuksen ja muiden pienten lasten parissa
toimivien tahojen piirissä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja lapsen kokonaiskehityksen tukemiseen tähtäävää toimintaa. Varhaiskasvatuksessa kasvatus, opetus ja oppiminen
muodostavat kiinteän kokonaisuuden, joka on perushoitoon sekä sosiaaliseen ja pedagogiseen vuorovaikutukseen perustuvaa kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. (Esim. Ojala 1993, 11–14; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005,
11, 15.)
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3.1 Teknologia, teknologiakasvatus ja sukupuolten tasa-arvo
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Valtakunnallisessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005) teknologia-sana esiintyy sellaisenaan vain yhdessä kohdassa,
jossa käsitellään kasvattajien ammatillista osaamista ja suhdetta teknologiaan:
Kasvattajat tiedostavat teknologisen kehityksen uudet mahdollisuudet sekä
ottavat harkiten huomioon tieto- ja viestintätekniikan hyödyt ja mahdollisuudet työssä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 17.)

Tässä kohdin teknologia nähdään ikään kuin kasvattajan työn tekemistä helpottavana
välineenä sen sijaan, että teknologia nähtäisiin varsinaisesti teknologiakasvatuksena.
Myöhemmin sisällöllisten orientaatioiden kohdalla mainitaan myös informaatioteknologia:
Aineksia eri orientaatioiden sisällöiksi on saatavissa myös kirjastoista, teattereista, näyttelyistä jne. Lisäksi informaatioteknologia eri sovellutusalueineen
tarjoaa monimuotoisia sisältöjä työskentelyyn. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 27.)

Edellisen lauseen luomassa kontekstissa informaatioteknologialla tarkoitetaan tässä ilmeisesti esimerkiksi tiedonhakua (Internet), interaktiivisia opetuspelejä ja ehkä myös
sähköistä mediaa, vaikka mediakasvatusta ei tässä yhteydessä ole mainittukaan. Joka tapauksessa teknologian käsittely Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) on jäänyt epämääräiseksi ja ylimalkaiseksi.
Siitäkin huolimatta, että teknologia tai teknologiakasvatus ei eksplisiittisesti esiinny
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005), on asiakirjasta löydettävissä kohtia,
joihin teknologiakasvatus voidaan yhdistää (vrt. luku 7.3 Kuvakirjojen käyttäminen varhaisvuosien teknologiakasvatuksessa). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatus nähdään toimintana, jossa keskeisellä sijalla ovat lapselle ominaiset tavat
toimia eli leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Nämä toimintatavat ovat varhaiskasvatustoiminnan lähtökohtana ja niitä täydennetään erilaisilla sisällöllisillä orientaatioilla. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
2005, 20–30.) Seuraavaksi tarkastelen lapselle ominaisia tapoja toimia sekä sisällöllisiä
orientaatioita teknologiakasvatuksen näkökulmasta.
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Teknologiakasvatus ja lapselle ominaiset tavat toimia
Leikin merkitystä varhaiskasvatuksessa ei voi liiaksi korostaa. Leikeissä lapset käsittelevät heille merkityksellisiä asioita ja oppivat uutta. Leikki saa aineksensa kaikesta lasten näkemästä, kuulemasta ja kokemasta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005,
20–21.) Leikkiä voidaan ajatella myös oikeiden asioiden harjoittelemisena ja jäljittelynä, leikisti tekemisenä, ennen varsinaista oikeasti tekemistä. Teknologiakasvatuksen
avulla kasvattajat voivat tuoda tietoisesti uusia aineksia lasten leikkeihin ja sitä kautta
lasten teknologinen ajattelu kehittyy ja tiedot teknologiasta karttuvat – LEIKITEN!
Luovuus, kekseliäisyys sekä ongelmanratkaisu ovat luonnostaan keskeisessä roolissa
lasten leikeissä, joten leikissä tapahtuvalle teknologiselle toiminnalle on hyvät edellytykset. Mielikuvituksen käyttö on myös keskeistä leikeissä, sillä leikkimaailmassa kaikki on mahdollista. Leikeissä voidaan kehitellä mielikuvituksen avulla mitä ihmeellisimpiä, myös todellisuudessa mahdottomia, teknologisia ratkaisuja.
Myös liikkumiseen voidaan yhdistää teknologiakasvatusta. Liikkumisen apuna tai sen
helpottamiseksi voidaan esimerkiksi käyttää erilaisia välineitä. Välineet myös mahdollistavat erilaisia ja monipuolisia liikkumistapoja. Omasta liikkumisesta voidaan siirtyä
myös ajattelemaan yleisesti ihmisten liikkumista ja kulkemista paikasta toiseen, ja miten
teknologia on omalta osaltaan edistänyt sitä (kulkuvälineet).
Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen painottaa lasten toiminnallisuutta ja itsetekemistä. Myös luovuus ja mielikuvitus korostuvat taiteellisessa kokemisessa ja ilmaisussa.
Tähän toimintatapaan on myös mahdollista sisällyttää teknologista toimintaa mm. ongelmanratkaisun, keksimisen sekä erilaisten työtapojen (tekniikoiden) oppimisen muodossa (erityisesti käsityökasvatuksen sisällöt).
Tutkiminen on lapselle ominaisista tavoista toimia ehkä kaikkein helpoimmin yhdistettävissä teknologiakasvatukseen. Ympäristön (luonnollinen sekä rakennettu) havainnointi, tutkiminen ja ihmettely antavat lapsille ja kasvattajille yhteisiä tiedollisia ja kokemuksellisia aineksia (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 25). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ei ole mainittu rakennettua ympäristöä, joka kuitenkin näyttäytyy erittäin suuressa roolissa osana ympäristöämme ja teknologiaa. Tutkimiseen liittyy kiinteästi yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen, oivaltaminen, ongelmanratkaisu, mielikuvituksen ja oman ajattelun käyttö ja kehittyminen.
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Teknologiakasvatus ja sisällölliset orientaatiot
Varhaiskasvatuksen keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella ns. sisällöllisten orientaatioiden muodostamana kokonaisuutena. Näitä sisällöllisiä orientaatioita ovat:
- matemaattinen orientaatio
- luonnontieteellinen orientaatio
- historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio
- esteettinen orientaatio
- eettinen orientaatio
-uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio

Oppiaine-käsitteen sijaan varhaiskasvatuksessa halutaan käyttää orientaatio-käsitettä,
koska varhaiskasvatuksessa ”tarkoituksena ei ole oppiaineiden sisältöjen opiskelu vaan
sellaisten välineiden ja valmiuksien hankinnan aloittaminen, joiden avulla lapsi vähitellen pystyy perehtymään, ymmärtämään ja kokemaan ympäröivän maailman monimuotoisia ilmiöitä”. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 26.)
Teknologiakasvatuksen sisältöjä voidaan hyvin käsitellä yhdessä matemaattisen, luonnontieteellisen, historiallis-yhteiskunnallisen sekä eettiseen orientaation kanssa. Myös
esteettinen orientaatio voi liittyä teknologiakasvatukseen esimerkiksi omakohtaisen tekemisen yhteydessä. (kts. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 27–29)
Matemaattisen orientaation sisältöjä, vertaamista, päättelemistä ja laskemista, on erittäin
helppo integroida teknologiakasvatukseen ja kaikenlaiseen teknologiseen toimintaan.
Luonnontieteellisen orientaation sisällöt (luonnon ja maailman tunteminen) ovat teknologisen toiminnan lähtökohtia. Jotta ihminen voi hallita ja muuttaa luontoa ja maailmaa,
on hänen ensin tunnettava ne ja niiden olosuhteet.
Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio sisältää tutustumista yhteiskuntaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Tämä pitää myös sisällään yhteiskunnan teknologiset järjestelmät ja esimerkiksi teknologian historiallisen kehityksen. Teknologiakasvatuksen näkökulmasta tarkasteltuna tähän yhteyteen olisi tärkeää myös liittää tule-
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vaisuus ja tulevaisuuden yhteiskunta: miten teknologian avulla voidaan parantaa tulevaisuuden yhteiskuntaamme ja elinolosuhteitamme.
Eettisen orientaation sisällä voidaan pohtia teknologian eettisiä puolia, kuten teknologian myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia, ihmisen ja luonnon suhdetta, luonnonsuojeluun ja kierrätykseen liittyviä asioita jne. Myös teknologiaan läheisesti liittyvät tasa-arvoasiat kuuluvat eettiseen orientaatioon.
Varhaiskasvatuksen yhtenä tärkeänä yleisperiaatteena ja arvona on lasten tasa-arvoisuus, riippumatta heidän sukupuolestaan, sosiaalisesta tai kulttuurisesta taustastaan tai
etnisestä alkuperästään (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 12,15). Virallisena asiakirjana Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ottaa neutraalin ja yleisen kannan
sukupuoliasioihin – ikään kuin eri sukupuolia ei olisi olemassakaan. Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa eri sukupuolten olemassaolo tiedostetaan ja otetaan huomioon
toiminnassa niin, että mahdollistettaisiin tyttöjen ja poikien roolien laajeneminen eli tyttöjä tuetaan toimimaan perinteisesti pojille tyypillisissä toiminnoissa ja vastaavasti poikia kannustetaan toimimaan perinteisesti feminiinisinä pidetyissä tehtävissä. Mm. Ylitapio-Mäntylä (2009) on tutkinut lastentarhanopettajien työhön liittyviä sukupuolistavia
käytäntöjä.

3.2 Teknologiakasvatuksen käytäntöjä ja haasteita varhaiskasvatuksessa

Muun muassa peruskoulujen oppiainejakoisuus, tuntikehykset sekä opettajien yhteistyön vähäisyys asettavat usein kouluissa haasteita teknologiakasvatuksen toteuttamiselle. Päiväkodeissa toimintaa toteutetaan kokonaisvaltaisesti ja kasvatussisällöiltään integroidun opetussuunnitelman mukaisesti (esim. teematyöskentelynä) ja kasvattajien välinen yhteistyö on tiimityöskentelyn perusedellytys. Näiltä osin päiväkodeilla olisi hyvät
mahdollisuudet toteuttaa laadukasta ja monipuolista teknologiakasvatusta.
Alamäki (1997a, 1997b) on tutkinut varhaiskasvatuksen käsityö- ja teknologiakasvatuksen toimintakäytäntöjä ja selvittänyt muun muassa syitä varhaiskasvatuksen teknologiakasvatuksen vähäisyydelle. Varhaiskasvatuksen teknologiakasvatusta pidetään haasteel-
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lisena, sillä se on suhteellisen uutta varhaiskasvatuksessa eikä päivähoidon henkilökunnan koulutuksissakaan sitä vielä kovin laajasti huomioida. Päivähoitohenkilöstö on suurimmaksi osaksi naisia, jotka jo kulttuuriperinteen ohjaamina ovat suuntautuneet poispäin teknologiasta. Teknologiakasvatus onkin suuri haaste sekä varhaiskasvatuksen toteuttamiselle että sitä toteuttavalle henkilökunnalle (oman koulutuksen ja osaamisen
puutteet teknologiaan liittyen, henkilökohtainen kehittyminen). Alamäen tutkimuksen
mukaan suurimpina varhaiskasvatuksen teknologiakasvatuksen toteuttamisen esteinä
olivat varhaiskasvattajien taitotiedon ja koulutuksen puute, toiminnan kehystekijöiden
(välineet, materiaalit, tilat) puute sekä asenteisiin liittyvät syyt. (Alamäki 1997a; Alamäki 1997b, 489–498.) Myös Vuoristo (2007) on saanut pro gradu -tutkielmassaan samanlaisia tuloksia tutkiessaan lastentarhanopettajien käsityksiä teknologiakasvatuksesta.
Mielenkiintoisena asiana Alamäen (1997a, 121–123; 1997b, 494) tutkimuksessa nousi
esille varhaiskasvattajien näkemys siitä, että monipuolinen teknologiakasvatus lisäisi nimenomaan poikien viihtyvyyttä varhaiskasvatuksessa (päiväkodeissa). Tällaisen asennoitumisen huonona puolena voi olla tyttöjen vieraantuminen entisestään teknologian
parista, jos kasvattajat tiedostamattaan tai tiedostaen tarjoavat teknologiakokemuksia
varsinkin pojille. Tasa-arvoisuuden toteutumiseksi tyttöjä tulisi erityisesti tukea ja kannustaa osallistumaan teknologiseen toimintaan.
Varhaiskasvatuksessa teknologiakasvatusta voidaan helposti toteuttaa esimerkiksi leikin
ja luovan ongelmanratkaisun kautta käyttämällä avuksi erilaisia rakentelu- ja sähkötarvikesarjoja, teknologisia laitteita ja leluja, tietokoneita ja muuta elektroniikkaa. Toimintatapoina voidaan käyttää muun muassa leikkimistä, havainnointia ja tutkimista, tekemällä oppimista ja keksimistä sekä keskustelua. Lasten oppimisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävät asiat yhdistetään lapsille tuttuihin asioihin ja kokemuksiin huomioiden
heidän kehitystasonsa (Siraj-Blatchford & MacLeod-Brudenell 1999, 62.) Kuvakirjojen
avulla voidaan tuoda lasten tietoisuuteen asioita, joita ei lähiympäristöstä löydy tai voidaan saada uusia näkökulmia aiheen monipuolistamiseksi. Harkitusti valitut kuvakirjat
tarjoavatkin hyvän opetusvälineen teknologiakasvatukseen, sillä niitä voidaan käyttää
tiedonlähteinä ja motivaation lisääjinä sekä virikkeinä keskusteluille, leikeille, omalle
tekemiselle ja keksimiselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on omalta osaltaan auttaa
kasvattajia teknologiakasvatukseen soveltuvien kuvakirjojen valinnassa.
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4

LASTEN KUVAKIRJAT LAPSILLE SUUNNATTUNA
KULTTUURINA

Kuvakirja on käsitteenä monimutkainen, koska sillä voidaan periaatteessa tarkoittaa
kaikkia kirjoja, joissa on kuvia. Tässä tutkimuksessa kuvakirjoilla tarkoitetaan kuitenkin
ensisijaisesti lapsille suunnattuja narratiivisia kirjoja, joissa tarina muodostuu tekstin ja
kuvituksen yhteistyönä. Lastenkirjallisuuden tutkimuksessa ei ole juurikaan tutkittu kuvakirjoja siitä näkökulmasta, miten teksti ja kuvat toimivat yhdessä, vaan yleensä tutkimuksissa on keskitytty vain jompaankumpaan (Nikolajeva & Scott 2006, 2–3). Kuvakirjojen tieteellinen tutkimus on yleistynyt vasta 1980-luvulta lähtien (Lewis 2001, xiii).
Kuvakirjojen sisältöjä on tutkittu mm. monikulttuurisuuden (Kontio 2007; Mendoza &
Reese 2001) näkökulmasta, mutta ei vielä ilmeisesti teknologian näkökulmasta. Kuvakirjoja on tutkittu myös mm. pedagogisesta (opetuksen välineenä), taidehistoriallisesta
(kuvituksen analysointi) ja kirjallisuuden tutkimuksen (tekstin tutkiminen) näkökulmasta (Nikolajeva & Scott 2006, 2–3).
Lapsille kuvakirjaa luetaan kokonaisuutena, joka koostuu sekä kuvista että tekstistä ja
jotka yhdessä vaikuttavat tarinan etenemiseen. Tässä tutkimuksessa onkin otettu huomioon sekä kuvakirjan teksti että kuvitus. Tutkimuksessa kuvakirjoja tarkastellaan lähinnä pedagogisesta näkökulmasta ja kiinnostus kohdistuu kuvakirjojen sisältöön teknologian, teknologisen toimijuuden ja sukupuolen osalta. Kuvakirjoja käytetään paljon
varhaiskasvatuksessa opetuksen ja kasvatuksen välineinä. Jotta kuvakirjaa voi käyttää
laadukkaasti pedagogisena opetusvälineenä, tulee kasvattajan olla tietoinen sen sisällöstä.
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4.1 Kuvakirja omana kirjallisuuden muotonaan

Kuvakirjat ovat yleensä ensisijaisesti lapsille suunnattua kirjallisuutta ja ne ovatkin
useimmiten ensimmäisiä kirjallisia teoksia, joihin pienet lapset tutustuvat. Ne luovat
pohjan myöhemmälle kiinnostukselle kirjallisuutta kohtaan. (Oittinen 2004, 10.) Kuvakirjat eivät edusta yhtä tiettyä kirjallisuuden genreä, vaan kuvakirjat voivat olla esimerkiksi runoutta, fiktiota tai tietokirjallisuutta (Mendoza & Reese 2001) tai ne voivat olla
myös esimerkiksi faktioita, joissa yhdistyvät tieteelliset faktat ja mielikuvitus (Heinimaa
2001, 148). Kuvakirjan määritteleminen onkin monimutkaista, sillä sen voi määritellä
hyvin monin tavoin. Yleisimmin kuvakirjalla tarkoitetaan kirjaa, jossa tarina muodostuu
kuvista ja tekstistä. Kuvien ja tekstin suhde voi määrittelytavasta riippuen vaihdella suurestikin. Mm. Nikolajeva ja Scott (2006) ovat pohtineet syvällisemmin kuvien ja tekstin
suhdetta kuvakirjoissa ja esimerkiksi Rhedin (1992) on kirjoittanut kuvakirjan historiallisesta taustasta.
Hallbergin (1982, 164) mukaan kuvakirjassa tulee olla vähintään yksi kuva joka sivulla.
Sen lisäksi kuvituksen ja tekstin tulee olla kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään.
Tätä vuorovaikutusta kuvaamaan Hallberg (1982) on luonut käsitteen ”ikonoteksti”, jolla hän tarkoittaa sanojen ja kuvien erottamatonta kokonaisuutta (Nikolajeva & Scott
2006, 6). Toisin sanoen kuvakirjan tarinan kerronta perustuu tekstin (verbaalisen) ja kuvien (visuaalisen) kiinteälle ja erottamattomalle vuorovaikutukselle (Heinimaa 2001,
144; Lewis 2001, 1–4; Nikolajeva & Scott 2006, 1; Rhedin 1992, 77). Kuvakirjojen kuvat ovat ikonisoituja tunnusmerkkejä (iconic signs, kukan kuva tarkoittaa kukkaa), kun
taas sanat tai teksti edustavat sovittuja tunnusmerkkejä (conventional signs, kukka-sanan on sovittu tarkoittavan kukkaa). Kuvien ja sanojen perustehtävä on sama: kuvien eli
ikonien tehtävänä on kuvata tai ilmentää asioita ja sanojen tehtävänä on kertoa asioista.
(Nikolajeva & Scott 2006, 1.)
Edellä esitetyn määritelmän perusteella voidaan erottaa toisistaan kuvakirja ja kuvitettu
kirja, sillä kuvitetun kirjan teksti toimisi ilman kuviakin, mutta kuvakirjassa teksti ja kuvat täydentävät toisiaan eivätkä ne toimisi ilman toisiaan. Kuvakirjojen ulkopuolelle rajautuvat tällöin mm. kuvitetut kirjat/sadut (teksti toimii ilman kuvia, kuvat eivät tuo
uutta kokonaisuuteen), juonettomat katselukirjat, kuvasanakirjat ja kuvakertomukset (ei
tekstiä/vähän tekstiä) (Lewis 2001, 3). Tässä tutkimuksessa kuvakirjoina pidetään siis
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juonellisia kirjoja, joissa kuvitus ja teksti ovat yhtä tärkeitä ja ne muodostavat niin kiinteän kokonaisuuden, että ne eivät toimisi ilman toisiaan.
Kuvakirjat syntyvät yleensä joko yhden henkilön tekemänä (kirjoittaja-kuvittaja) tai
kahden henkilön yhteistyönä (tiiviin yhteistyön kirjoittaja-kuvittaja-tiimi tai itsenäisesti
toimivat kirjoittaja ja kuvittaja). Kuvakirjan syntytapa vaikuttaa esimerkiksi kuvien ja
tekstin väliseen suhteeseen. (Nikolajeva & Scott 2006, 29.)
Nikolajeva & Scott (2006, 11–26) jakavat kuvakirjat viiteen kategoriaan kuvien ja tekstin suhteen mukaan. Symmetrisessä kuvakirjassa kuvat ja teksti kertovat täysin saman
tarinan. Täydentävissä kuvakirjoissa kuvat ja teksti täydentävät toistensa aukkoja. Laajentavissa kuvakirjoissa visuaalinen kerronta tukee verbaalista kerrontaa ja verbaalinen
kerronta on riippuvainen visuaalisesta kerronnasta. Vastakkaisissa kuvakirjoissa visuaalinen ja verbaalinen tarina voivat olla toistensa vastakohtia, mutta samalla toisistaan
riippuvaisia. Erillisissä kuvakirjoissa on kaksi tai useampia itsenäisiä tarinoita. (Nikolajeva & Scott 2006, 11–26.)
Kuvakirjoissa verbaalinen ja visuaalinen teksti voivat sisältää aukkoja, jolloin teksti ja
kuvat, tai lukija, voivat täydentää osittain tai kokonaan toistensa jättämiä aukkoja (Nikolajeva & Scott 2006, 2, 17). Kertomus sisältää toisiinsa yhteydessä olevia tapahtumia,
jotka tapahtuvat jossakin ajassa. Kertomuksilla on aina kertojansa, jonka näkökulmasta
tarinaa kerrotaan. Kertomusten ymmärtäminen perustuu siihen, että sen kuulijoilla/lukijoilla on riittävästi taustatietoa eri kertomustyypeistä (romaanit, runot, televisiosarjat,
kuvakirjat jne.). (Lehtonen 1996, 119–121.) Kuvakirjojen kerronnalle on ominaista kertojan kommentoinnin puuttuminen, eikä se välttämättä noudata saduille perinteistä onnellisen lopun kaavaa (Heinimaa 2001, 144).
Kuvakirja itsessään sisältää erilaisia visuaalisia järjestyksiä. Kuvakirjalla on sille ominaisia kuvalliseen esittämiseen liittyviä piirteitä, joita ei välttämättä muissa kuvallisissa
esityksissä ole. Oittinen (2004) on käsitellyt kuvakirjan elementteinä mm. väriä ja viivaa, kokonaissuunnittelua, liikettä, typografiaa ja muita visuaalisia keinoja sekä kirjan
kantta.
Kuvakirjassa tausta eli tapahtumien miljöö voidaan kuvata sanojen, kuvien tai molempien kautta. Taustan avulla voidaan luoda tarinalle tietty tunnelma. Kuvitus sopii erityisen hyvin miljöön ja tilan kuvaamiseen, sillä kuvituksella sitä voidaan kuvata tehok-
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kaasti ja hyvinkin tarkasti ja yksityiskohtaisesti, kun taas tekstuaalisesti sen kuvaaminen olisi työlästä. Visuaalinen tausta voi vaihdella olemattomasta (yksivärinen tai valkoinen tausta) hyvin tarkkaan ja realistisesti kuvattuun ympäristöön. Kuvakirjoissa käytetään paljon kehyksiä yhtenä taustaan liittyvänä elementtinä. Kehysten avulla lukija
etäännytetään kuvasta, kun taas ilman kehyksiä kuvattuun kuvaan lukija ikään kuin kutsutaan sisään. (Nikolajeva & Scott 2006, 61–62, 67.)

4.2 Kuvakirjan pedagoginen merkitys

Kuvakirjoja voidaan käyttää tavoitteellisen kasvatuksen ja opetuksen välineenä tai ne
voivat toimia lapsen omatoimisena lukemistona. Kuvakirjan tehtäviä ovat mm. tiedon ja
toimintamallien välittäminen ja opettaminen, viihdyttäminen, tunteiden käsitteleminen,
esteettisten elämysten tuottaminen, yhdessä lukemisen ja katselemisen kokemusten tarjoaminen, kielen kehityksen tukeminen sekä ihmis- ja maailmankuvan rakentumisen tukeminen (Heinimaa 2001, 144–161; Liukko & Kangassalo 1998, 17; Mendoza & Reese
2001; Rhedin 1992, 10–12). Seuraavaksi tarkastelen kuvakirjojen roolia maailmankuvan ja identiteetin rakentajana sekä kuvakirjojen pedagogista käyttöä.
Kuvakirjat maailmankuvan ja identiteetin rakentajina
Kuvakirjoista voidaan ammentaa aineksia maailmankuvan, asenteiden ja identiteetin
muokkaamiseen. Kuvakirjat ovat taideteoksia, jotka ilmentävät omaa aikaansa ja kulttuuriaan (Heinimaa 2001, 143). Seppänen (2005, 16–17) on määritellyt kulttuurin ihmisten toiminnaksi, ”jossa he tietoisesti tai tiedostamattaan rakentavat ympäristöään ja
tuottavat siihen merkityksiä”. Kuvakirjat ovat osa visuaalista kulttuuria, jonka Seppänen
(2005, 16–17) määrittelee näköaistiin pohjautuvaksi merkitysvälitteiseksi toiminnaksi ja
tämän toiminnan tuotteiksi. Lapsille suunnatut kuvakirjat ovat yksi tärkeimmistä visuaalisen kulttuurin ilmenemismuodoista varhaislapsuudessa. Kulttuuriset tekstit ja kuvat
välittävät kulttuuria, tietoa ja asenteita, ja niillä on suuri vaikutus ihmisten käsityksiin
esimerkiksi maailmasta ja toisista ihmisistä sekä omasta identiteetistä (mm. Lehtonen
1995, 46). Kuvakirjat hyödyntävät hyvin paljon fantasiaa ja mielikuvitusta. Identiteetin
kehittymisessä kuvittelukyvyllä on merkittävä rooli (vrt. rooli- ja kuvitteluleikit) (Sep-
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pänen 2005, 60). Kuvittelukyvyn avulla lapsi voi kuvitella olevansa kirjan henkilö ja samaistua kirjan tapahtumiin, ja saada tätä kautta aineksia identiteettinsä kehitykselle.
Mediat ja todellisuus ovat vahvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Mediat, kuten kuvakirjat, sekä heijastavat todellisuutta että luovat uutta omaa todellisuuttaan, sillä taustalla
vaikuttavat mm. tekijöiden valinnat ja esittämistavat. (Mustonen 2002, 55.) Kuvakirjat
kuvituksineen sisältävät erilaisia representaatioita eli esityksiä ja ne tuottavat (rakentavat) todellisuutta. Tutkimuksen keinoin voidaan selvittää, millaisen todellisuuden kuvakirjat rakentavat – tässä tapauksessa teknologiasta, teknologisesta toimijuudesta ja sukupuolesta – ja millaisilla keinoilla (Seppänen 2005, 77–78, 94–95). Representaatioiden
ymmärtäminen on kulttuurisidonnaista. Saman kulttuurin jäsenillä on lähes samanlaiset
mentaaliset representaatiot ja merkkijärjestelmät (Seppänen 2005, 86, vrt. sosiaalinen
konstruktionismi, Burr 2003, 45), jolloin he ymmärtävät representaatiot yleensä hyvin
samoin tavoin.
Kuva toimii aina jonkinlaisena kulttuurisena esityksenä eli representaationa (Seppänen
2002, 16). Kuvan analysointi ja tulkinta edellyttää visuaalista lukutaitoa, joka Seppäsen
(2002, 16) mukaan on ”visuaalisten järjestysten tajua ja perusteltujen tulkintojen tekemistä niistä”. Visuaaliseen lukutaitoon kuuluu myös kyky kielellistää visuaalinen kokemus ja kommunikoida siitä toisten kanssa (Seppänen 2002, 22). Visuaalisilla järjestyksillä tarkoitetaan visuaalisen todellisuuden rakenteiden ja järjestysten säännönmukaisuuksia ja niiden sisältämiä vakiintuneita ja jaettuja kulttuurisia merkityksiä. Visuaalisia
järjestyksiä on niin elinympäristömme fyysisessä esinemaailmassa (esim. rakennettu
ympäristö) kuin myös erilaisissa kuvallisissa esityksissä (televisio-ohjelmat, elokuvat,
mainokset, valokuvat, piirrokset yms.). Kuvallisissa esityksissä visuaaliset järjestykset
voivat liittyä itse välineeseen (esim. kuvakirja) tai siinä esitettyihin asioihin ja niiden
esittämistapoihin. Visuaaliset järjestykset liittyvät mm. siihen, miten esimerkiksi sukupuoli tai etnisyys esitetään kuvissa. (Seppänen 2002, 14, 34, 36.) Visuaalisten esitysten
säännönmukaisuuksia ja rakenteita eli visuaalisia järjestyksiä voidaan selvittää systemaattisella sisällönanalyysilla (Seppänen 2005, 144).
Kuvakirjan pedagoginen käyttö
Kuvakirjoja voidaan käyttää monin tavoin pedagogisena työvälineenä. Kuvien käyttö
opetuksessa on yleistä varhaiskasvatuksessa. Kuvia voidaan hyödyntää mm. lasten mo-
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tivoinnissa, tarkkaavaisuuden suuntaamisessa, ymmärtämisen helpottamisessa, mieleen
painamisen ja palauttamisen tukemisessa ja mielikuvien täsmentämisessä. (Liukko &
Kangassalo 1998, 17.) Kuvista keskustelu ja kertominen kartuttavat sanavarastoa ja kehittävät lapsen kielellisiä taitoja. Kuvakirjoilla onkin merkittävä rooli lapsen verbaalisen
ja visuaalisen kielen oppimisessa. Kuvakirjan avulla lapsi voi harjoitella asioiden tunnistamista ja nimeämistä (vrt. symbolifunktio). (Heinimaa 2001, 146; Oittinen 2004,
10.)
Kuvakirjojen lukemista voidaan verrata hermeneuttiseen kehään. Lukemisen voi aloittaa
tekstistä, jolloin kuvat täydentävät tekstiä tai vastaavasti toisinpäin aloittaen kuvista
tekstin täydentäessä niitä. Kirjan lukeminen useampaan kertaan antaa uusia näkökulmia
ja syventää ymmärrystä. Lasten tapa ”lukea” (pyytää aikuista lukemaan) samaa kuvakirjaa kerrasta toiseen muistuttaa hermeneuttista analyysia. (Nikolajeva & Scott 2006, 2.)
Kuvakirjan lukuhetkessä tarinan kirjoittaja ja/tai kuvittaja sekä lukija ja/tai kuuntelija
ovat vuorovaikutuksessa keskenään (vaikka eivät olekaan fyysisesti samassa tilassa).
Heistä jokaisella on oikeus tulkita tarinaa omista lähtökohdistaan. Kirjoittaja on tarinaa
kirjoittaessaan tulkinnut mielikuvituksensa tuotteita, jonka tuloksen kuvittaja (mikäli eri
henkilö kuin kirjoittaja) täydentää visuaalisesti omalla tulkinnallaan – tai toisin päin.
Kuvakirjan vastaanottaja koostaa kirjoittajan ja kuvittajan tulkintojen summasta oman
tulkintansa. (Ylimartimo 2001, 79–95; vrt. myös sosiaalinen konstruktionismi.) Tulkintaan ja merkitysten muodostumiseen vaikuttavat monet asiat, kuten itse tarina ja sen tekijä(t), vastaanottaja ja hänen aiemmat tiedot ja kokemuksensa sekä aika, paikka ja lukutilanne kokonaisuudessaan. Lapsilukijalle kuvitus tarjoaa mahdollisuuden olla aktiivinen osallistuja lukuhetkessä. Lapsilukija voi viipyä kuvien parissa haluamansa ajan ja
hän voi tehdä huomioita omien kykyjensä mukaan. Kuvien avulla lapsi voi kertoa tarinaa omin sanoin useita kertoja. (Launis 2001, 69.)
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5

TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ JA
TUTKIMUSKYSYMYKSET

Teknologiaan, sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä visuaaliseen kulttuuriin liittyvät
asiat ovat hyvin ajankohtaisia teemoja. Varhaiskasvatuksen teknologiakasvatukseen
liittyvää tutkimusta on tehty niukasti sekä Suomessa että muualla maailmassa (Alamäki
1997b, 489). Lasten kuvakirjoja käytetään varhaiskasvatuksessa runsaasti opetuksen ja
kasvatuksen tukena, joten myös niiden tutkiminen on tärkeää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää, millaisena teknologia ilmenee kuvakirjoissa ja minkälaista
teknologista toimijuutta niissä on kuvattu. Teknologista toimijuutta tarkastelen erityisesti sukupuolen näkökulmasta. On mielenkiintoista selvittää, esiintyykö teknologiaa sisältävissä kuvakirjoissa perinteisiä sukupuolirooleja vai ovatko tytöt ja pojat tasavertaisia
toimijoita. Tutkimuksen tavoitteena on myös tukea teknologiakasvatukseen soveltuvien
kuvakirjojen arvioimista ja valintaa.
Tutkimuksessa haettiin vastausta seuraaviin kysymyksiin:
1. Minkälaista teknologiaa kuvakirjoissa esiintyy?
2. Minkälaista teknologista toimijuutta kuvakirjoissa esiintyy sukupuolen mukaan
tarkasteltuna?
3. Minkälaisia sisältöjä aineistoon kuuluvat kuvakirjat tarjoavat varhaisvuosien
teknologiakasvatukselle?
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4. Millaisiin asioihin kasvattajan tulee kiinnittää huomiota valitessaan teknologiakasvatukseen soveltuvia kuvakirjoja?
Tutkimuskysymyksiin vastaamalla voidaan siis arvioida, onko tutkimuksen aineistona
olevassa kuvakirjallisuudessa sellaista materiaalia, jota voitaisiin käyttää tietoisesti teknologiakasvatuksessa, erityisesti tyttöjen, myönteisten teknologia-asenteiden kehittymisen tukemisessa. Tulosten perusteella pyrin myös luomaan yleisempää kriteeristöä varhaisvuosien teknologiakasvatukseen soveltuvien kuvakirjojen arviointiin ja valintaan.
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6

TUTKIMUKSEN MENETELMÄT JA ANALYYSIN
KUVAUS

6.1 Tutkimusotteesta

Tutkimusotteeni on laadullinen ja tieteen filosofisesti se liittyy sosiaaliseen konstuktionismiin (mm. Burr 2003; Pietikäinen, verkkosivu Yksilö ja yhteiskunta). Sosiaalisen
konstuktionismin mukaan tieto rakentuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja se on
historiallisesti, kulttuurillisesti ja ajallisesti määräytyvää. Sosiaalisessa konstruktionismissa perusoletuksena on kielen merkitys tiedon rakentamisessa. (Burr 2003, 3–5, 8,
24). Tarkasteluni kohteena on kuvakirjojen tekstin ja kuvituksen rakentama kuva teknologiasta, teknologisesta toimijuudesta ja sukupuolesta. Tutkijana olen vuorovaikutuksessa (ihmisten luoman) aineiston kanssa ja oman tulkintani avulla pyrin saamaan kuvakirjoista esille teknologiaan ja sukupuolikehyksessä tarkasteltuun teknologiseen toimijuuteen liittyviä merkityksiä. Usein konstuktionistiset tutkimukset etsivätkin merkityksiä
sellaisista asioista, joita pidetään itsestäänselvyyksinä ja joita on sen takia vaikea huomata (Burr 2003, 2; Pietikäinen, verkkosivu Yksilö ja yhteiskunta). Teknologia on monilta osin muotoutunut yhteiskunnassamme itsestäänselvyydeksi, jonka merkitys huomataan usein vasta sitten, kun se ei ole käytettävissä (esimerkiksi sähkö, vesi, puhelin
jne.) Myös sukupuoleen liittyy paljon piirteitä, joita pidetään itsestäänselvyyksinä (mm.
sukupuoliroolit ja -odotukset).

31

Kuvakirjojen lukeminen lasten kanssa on parhaimmillaan merkitysten sosiaalista konstruoimista, sillä lukutilanteessa kirja, (aikuinen) lukija ja lapsi/lapset yhdessä vuorovaikutuksellisesti luovat merkityksiä kysellen, ihmetellen, keskustellen, neuvotellen jne.
Vaikka tutkimuksestani puuttuu lasten vaikutus merkitysten luomisessa, uskon, että tutkimukseni palvelee varhaiskasvatuksen ammattilaisia, sillä on tärkeää, että pedagogisessa toiminnassa käytettäviin kuvakirjoihin perehdytään etukäteen pohtimalla esimerkiksi
niiden sisältöjä ja niiden esittämiä merkityksiä.
Konstuktionistiset tutkimukset ovat myös omalta osaltaan vaikuttamassa tarkastelemansa kohteen konstruoimiseen, jonka vuoksi on tärkeää, että käytetyt metodit ja tutkimusprosessi ovat lukijoiden arvioitavana (Burr 2003, 13; Pietikäinen, verkkosivu Yksilö ja
yhteiskunta). Seuraavana avaankin tutkimusaineistoani, käyttämääni tutkimusmenetelmää sekä analyysin suorittamista.

6.2 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistoni koostuu ns. valmiista aineistoista, joita tässä tapauksessa edustavat
kuvakirjat. Valmiit aineistot ovat olemassa tutkimuksesta riippumatta eli ne eivät ole
tutkimusta varten tuotettuja (Alasuutari 1993, 66). Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole
mahdollista analysoida kaikkia maailmassa, eikä edes Suomessa, julkaistuja kuvakirjoja, joten tutkimusaineisto on näyte eikä tutkimuksen tulokset näin ollen ole yleistettävissä koskemaan kaikkia kuvakirjoja. Olen rajannut tutkimusaineiston ulkopuolelle muut
kuin suomenkieliset ja kolmannessa luvussa esitetyn kuvakirjamääritelmään sopimattomat kirjat (mm. kuvitetut kirjat/sadut, juonettomat katselukirjat, kuvasanakirjat ja kuvakertomukset).
Tutkimusaineiston valinta ei ollut mitenkään itsestäänselvä vaihe, sillä ehdin miettiä
useammanlaisiakin aineiston valinta- ja hankintatapoja. Yhtenä vaihtoehtona ajattelin
vuoden myydyimpiä kuvakirjoja, mutta sellaisen tilaston saaminen olisi ollut hankalaa,
koska

yleensä

tilastot

kattavat

kaikki

lasten-

ja

nuortenkirjat

(esim.

http://www.kustantajat.fi/tilastot). Yhtenä vaihtoehtona harkitsin lasten suosikkikirjojen
tiedustelua lapsilta itseltään, mutta tässä vaihtoehdossa koin haasteelliseksi esimerkiksi
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mahdollisten harvinaisten kirjojen hankkimisen tutkimusta ja analyysia varten. Mietin
myös, että olisin kerännyt aineiston muutamien päiväkotien omista kirjahyllyistä, mutta
koska usein päiväkodit lainaavat kirjoja kirjastoista, aloin pohtia, että voisiko kirjaston
kautta saada sopivaa aineistoa. Kirjastot keräävät erilaisia tilastotietoja, kuten esimerksiksi lainamääriä. Päädyin käyttämään tutkimuksessani aineistona kirjaston tilastoa vuoden 2007 lainatuimmista kuvakirjoista.
Tutkimusaineistoon kuuluvat kuvakirjat ovat siis Jyväskylän kaupunginkirjaston kuvakirjakategoriaan kuuluvia, vuoden 2007 lainatuimpia (N=100), kuvakirjoja. Kirjastoilla
on tärkeä rooli lastenkulttuurin välittäjinä ja Suomessa kirjastot ovatkin ahkerassa käytössä. Kirjastojen tilastot lainatuimmista kirjoista kertovat kirjojen suosiosta kohdeyleisönsä parissa ja näin ollen voidaan päätellä, että ne ovat myös luetuimpia kuvakirjoja
lasten keskuudessa. Tutkimukseni kannalta mielenkiintoista onkin se, miten teknologia,
teknologinen toimijuus ja sukupuoli näyttäytyvät niissä kuvakirjoissa, joita nykyajan
lapset lukevat/lapsille luetaan. Aineistoon kuuluvat kirjat ovat siis lasten parissa suosittuja ja luettuja kirjoja, jotka eivät lähtökohtaisesti välttämättä sisällä teknologiaa. Aineistoa on havainnollistettu liitteessä 1.

6.3 Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä

Tutkimukseni edustaa laadullista tutkimusta, jonka tarkoituksena oli sekä kartoittaa teknologian esiintyvyyttä että kuvailla teknologian ja sukupuolikehyksessä tarkastellun
teknologisen toimijuuden ilmentymistä kuvakirjoissa. Laadullisen aineiston analyysin
tarkoituksena on aineiston selkeyttäminen ja sitä kautta uuden tiedon tuottaminen tutkittavasta ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1998, 138). Analyysin tarkoituksena on saada esille
tutkittavan aiheen koko kirjo, eli se millä kaikilla tavoilla ilmiötä, tässä tapauksessa teknologiaa ja sukupuolen mukaan tarkasteltua teknologista toimijuutta aineistossa kuvataan. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä, joka tässä tutkimuksessa ymmärretään laajasti ja joustavasti pitäen sisällään sekä aineiston kvalitatiivista (sisällönanalyysiä) että kvantitatiivista (sisällön erittelyä) analysointia. Sisällönanalyysi ja sisäl-
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lön erittely -käsitteiden käytöstä ovat kirjoittaneet mm. Seppänen (2005, 144–147) sekä
Tuomi & Sarajärvi (2002, 106–109).
Sisällönanalyysin tarkoituksena on saada tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty ja selkeä kuvaus. Siinä selvitetään, ”miten yksittäiset representaatiot sijoittuvat osaksi laajempaa aineistoa” (Seppänen 2005, 144). Sisällönanalyysia voidaan käyttää kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen aineistojen sisältöjen analysointiin eli aineisto voi olla varsinaisten tekstien lisäksi myös esimerkiksi kuvia, taideteoksia, karttoja, ääniä, merkkejä tai symboleja. Usein aineisto pitääkin sisällään useammanlaista, kuten kirjallista, visuaalista ja äänellistä, materiaalia. Sisällönanalyysi vaatii aineiston tiivistä ja systemaattista lukemista.
Hermeneuttinen lähestymistapa sopii hyvin sisällönanalyysiin, sillä analyysi muistuttaa
prosessina hermeneuttista kehää. (Krippendorff 2004, 3, 17, 19; Seppänen 2005, 148;
Tuomi & Sarajärvi 2002, 93, 105.)
Syrjäläinen (1994, 90) on esittänyt mallin kvalitatiivisesta sisällönanalyysistä. Ensimmäisessä vaiheessa tutkija ”herkistyy” aiheeseen perehtymällä perusteellisesti omaan aineistoonsa ja aihepiirin keskeisiin käsitteisiin teoreettisen kirjallisuuden kautta. Tätä
vaihetta seuraa varsinainen ajattelutyö, kun tutkija sisäistää ja teoretisoi aineiston. Seuraavaksi aineisto luokitellaan tai teemoitellaan karkeasti. Tämän pohjalta tutkimustehtävä ja käsitteet vielä täsmentyvät. Aineistosta selvitetään erilaisten ilmiöiden esiintymistiheyttä ja havaitaan poikkeuksia, jotka saattavat johtaa uuteen luokitteluun. Seuraavaksi
saatuja luokkia horjutetaan ja/tai puolletaan aineiston avulla. Lopuksi analyysin tuloksien pohjalta tehdään johtopäätökset ja tulkinta. (Syrjäläinen 1994, 90.)
Ennen varsinaisen analyysin aloittamista aineisto käsitellään ja saatetaan tiiviimpään
muotoon. Sisällönanalyysissä, ja laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin, on tärkeää rajata tutkittava ilmiö tarkasti ja keskittyä tutkimusasetelman kannalta olennaiseen. Tutkimusaineistosta poimitaan kaikki, mikä liittyy tutkittavaan ilmiöön ja muu – mielenkiintoinenkin – aineisto jätetään ulkopuolelle. (Alasuutari 1993, 23; Tuomi & Sarajärvi
2002, 94.) Toisin sanoen aineistosta poimitaan ne asiat, jotka auttavat vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tutkimusotteenani on abduktiivinen päättely, joka on induktiivisen ja
deduktiivisen päättelyn välimuoto. Abduktiiviselle päättelylle on ominaista, että analyysiä ohjaa jokin johtoajatus. Johtoajatukset perustuvat tutkimuksen viitekehykseen tai
teoriataustaan, jonka avulla aineisto ja sen analyysi rajataan koskemaan tutkimuksen
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kannalta mielenkiintoisiin tai uutta näkemystä tuottaviin asioihin. (Kinos 1999, 76; Tuomi & Sarajärvi 2002, 97–99, 110.)
Tutkimuksessani teoreettinen viitekehys (esitetyt teoriat ja käsitteet) antaa ikään kuin
”silmälasit” aineiston esikäsittelylle, mutta itse aineisto saattaa tuottaa uusia näkökulmia. Toisin sanoen tarkoituksenani on pysyä avoimena aineistolle eli aineiston analyysin lähtökohtana on abduktiivinen päättely ja teoriaohjaava (teoriasidonnainen) analyysi. Teoriaohjaavassa analyysissä teoria voi auttaa ja ohjata aineiston analyysiä, vaikka
analyysiyksiköt nousevatkin aineistosta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98–99, 110).
Kerätty tutkimusaineisto litteroidaan tai koodataan. Koodaamisessa on kyse aineiston
systemaattisesta läpikäymisestä ja sen pilkkomisesta pienempiin ja helpommin tulkittaviin osiin koodimerkkien avulla (Eskola & Suoranta 1998, 156). Koodimerkkien tehtävänä on Sulkusen & Kekäläisen (1992, 15–17) mukaan 1) toimia sisään kirjoitettuina
muistiinpanoina, 2) jäsentää aineistoa, 3) toimia tekstin kuvailun apuvälineinä, 4) toimia
aineiston jäsennyksen testausvälineenä ja 5) toimia osoitteena eli niiden avulla voidaan
paikallistaa tekstin kohtia (Eskola & Suoranta 1998, 156).
Koodatun aineiston alkuperäisilmaukset pelkistetään ja ne edelleen ryhmitellään, luokitellaan, teemoitellaan, tyypitellään tai muuten järjestetään ymmärrettävämpään, yksinkertaisempaan ja tiivistetympään muotoon. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa abstrahoinnin yhteydessä empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin. Lopuksi raportoidaan tulokset yhteenvedoksi ja esitellään muodostetut johtopäätökset. (Alasuutari
1993, 23; Tuomi & Sarajärvi 2002, 95, 102–103, 105, 116.)
Kuvakirja tutkimusaineistona asettaa analyysille erilaiset vaatimukset kuin pelkän tekstin analysointi. Kuvakirjassa yhdistyvät sekä kuvallinen että sanallinen kulttuuri ja kuvakirjan tutkiminen edellyttää sekä visuaalisen että verbaalisen kielen/tekstin tutkimista,
tulkintaa ja analysointia (Heinimaa 2001, 142, 144). Kuvallisen materiaalin analysoinnin aluksi kuva pitää ikään kuin ”purkaa auki” eli kuvailla mitä kuvassa näkyy ja tapahtuu. Analysoija joutuu myös tekemään tulkintoja siitä, mikä kuvassa on tärkeää. Tärkeää on myös tarkastella kuvan ja tekstin suhdetta: vahvistavatko ne toistensa sanoman
vai onko niiden välillä kenties ristiriitaa. (Warburton 1998, 257.)
Analyysin tarkoituksena ei ole analysoida kuvakirjoja kirjallisine ansioineen tai ansiottomuuksineen, vaan tarkoituksena on nostaa esille niiden esittämät representaatiot tek-
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nologiasta ja eri sukupuolten teknologisesta toimijuudesta sekä ne visuaaliset ja tekstuaaliset keinot, joilla näitä representaatioita on rakennettu.

6.4 Analyysin suorittaminen

Aineiston käsittely ja analyysi eteni hermeneuttisena kehänä. Ensimmäisessä käsittelyvaiheessa kävin karkeasti läpi alkuperäiseen tutkimusaineistoon kuuluvat sata lainatuinta kuvakirjaa. Tämän käsittelyn tuloksena rajasin aineistosta pois ne kuvakirjat (N=47),
jotka eivät sisällä mainittavasti teknologiaa ja/tai jotka eivät muuten täytä tässä tutkimuksessa käytettävää kuvakirjan määritelmää. Kirjaston kuvakirjakategoria piti sisällään myös esimerkiksi kuvitettuja satukirjoja, katselukirjoja, kurkistuskirjoja ja abc-kirjoja, joita ei tässä tutkimuksessa lasketa kuvakirjoiksi.
Seuraavaksi kävin alkukarsinnasta jatkoon päässeet 53 kirjaa läpi uudelleen ja analysoin
niissä esiintyvän teknologian osuutta. Tarkastelin teknologian osuutta osana tarinan
juonta. Jaottelin kirjat kolmeen luokkaan teknologian osuuden merkittävyyden mukaan.
1. Teknologian osuus vähäinen: teknologia ilmenee vain ohimennen, eikä liity suoranaisesti kirjan juoneen. 2. Teknologian osuus keskinkertainen: kirjassa esiintyy teknologiaa
jonkun verran, mutta ei keskeisessä roolissa. 3. Teknologian osuus merkittävä: teknologia näyttelee suurta roolia kirjassa (esim. jo kirjan nimessä/kannessa/aihepiirissä/keskeisenä osana juonta). Tästä karsinnasta jatkoon, varsinaiseksi tutkimusaineistoksi, pääsivät sellaiset kirjat (N=17), joissa teknologia näytteli vähintään keskinkertaista roolia
(kts. liite 2). Eli jatkoon pääsemiseksi ei riittänyt, että esimerkiksi kuvituksessa esiintyy
teknologisia laitteita tai hahmoja toimimassa teknologisesti, jos sitä ei mainittu tekstissä
mitenkään. Tämän rajauksen tein sen vuoksi, että suurimmassa osasta kirjoista olisi ollut löydettävissä vähintään kuvituksessa esiintyviä teknologisia laitteita, jolloin analysoitavien kirjojen määrä olisi ollut liian suuri. Tähän rajaukseen päädyin siitäkin syystä,
että yleensä varhaiskasvatuksessa valitaan teematyöskentelyn pohjaksi sellaisia kirjoja,
joissa teema tulee selvästi esille, ja kun tarkoituksenani oli löytää nimenomaan teknologiakasvatuksen tueksi sopivia kirjoja, oli tällainen rajaus mielestäni perusteltu.
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Analyysissäni keskityinkin siis sellaisiin kirjoihin, joissa teknologia esiintyi kirjoissa
vähintään keskinkertaisessa roolissa ja jollainlailla tarinan juonessa. Tästä tutkimuksellisesta rajauksesta huolimatta kasvattajien kannattaa pitää mielessä kuvien suuri merkitys piilovaikuttajina eli vaikka kirjassa ei teknologia olisikaan suuressa roolissa, voi kirjan kuvituksessa esiintyä teknologiaa, vaikka se ei kävisi mitenkään tekstistä ilmi. Tällainen kirja oli esimerkiksi Franklin keksii konstit (Jennings & Jeffrey 2006), jossa tarinan juonessa teknologian rooli oli hyvin vähäinen, jopa olematon, mutta kuitenkin esimerkiksi eräässä kuvassa Franklinin saapuessa kotiin käy ilmi, että isä korjaa ruohonleikkuria (tapahtumaa ei mainita milläänlailla tekstissä).
Jo edellä esitettyjen karsintojen aikana kirjoitin ylös muistiinpanoja lukemistani kirjoista, esimerkiksi lyhyet juonen kuvaukset ja tärkeitä kohtia ja havaintoja sisällöstä aiheeni
kannalta (vrt. litterointi). Varsinaisen aineiston kävin vielä perusteellisesti läpi ja tarkensin muistiinpanojani. Analyysin yksiköksi muodostui sellainen kokonaisuus, jossa ilmeni selvä teknologinen merkitys. Kokonaisuus vaihteli muutamasta sanasta ja/tai pienestä
kuvan osasesta, useiden lauseiden, yhden aukeaman (kuvitus ja/tai teksti) tai jopa koko
kirjan kokoiseksi.
Aineiston muistiinpanoiksi pelkistämisen jälkeen ryhdyin järjestämään aineistoa. Yhdistelin kirjoissa esiintyneitä teknologiasisältöjä teoriataustasta ja aineistosta nousseisiin
luokkiin. Kirjoissa esiintynyttä teknologiaa voitiin jaotella realistiseen nykyajan teknologiaan, realistiseen historialliseen teknologiaan sekä fiktiiviseen teknologiaan. Hyödynsin aineiston analyysissa teoriataustaan tekemiäni kokoavia kuvioita teknologiasta ja
teknologisesta toimintaprosessista (kuvio 2 ja kuvio 3). Teknologian ilmenemiseen liittyviksi yläluokiksi muodostuivat teknologia tietona, teknologia innovaatio- ja toimintaprosesseina, teknologia teknologisina järjestelminä ja laitteina sekä teknologian vaikutukset. Tarkastelin myös kirjoissa esiintyneitä hahmoja teknologisen toimijuuden ja sukupuolen näkökulmasta.
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6.5 Luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelu

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole tehdä tilastollisesti päteviä yleistyksiä
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 87) eikä sen avulla voida päästä täysin objektiiviseen tietoon,
sillä tutkijalla itsellään on aina vaikutusta tiedon muodostumiseen. Tieto on subjektiivista, sillä tutkija päättää esimerkiksi tutkimusasetelmasta oman ymmärryksensä ja ajattelunsa pohjalta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 152; Tuomi & Sarajärvi 2002, 19.)
Kuvakirjoissa verbaalisen ja visuaalisen tekstin sisältämät aukot ovat yleisiä. Silloin
teksti ja kuvat, tai lukija, voivat täydentää osittain tai kokonaan toistensa jättämiä aukkoja. (Nikolajeva & Scott 2006, 2, 17.) Kuvakirjojen lukijana ja analysoijana olen tarvittaessa tehnyt subjektiivisia tulkintoja kuvakirjojen sisällöistä. Sosiaaliselle konstuktionismille onkin tyypillistä, että tietoa tarkastellaan tietystä näkökulmasta ja tietoa luodaan palvelemaan tiettyjä tarkoitusperiä (Burr 2003, 6). Tutkimuksessani tarkastelen ja
tulkitsen lasten kuvakirjoja teknologisesta näkökulmasta tarkoituksenani edesauttaa varhaiskasvatuksen teknologiakasvatuksen kehittämistä ja erityisesti tyttöjen teknologisen
toimijuuden vahvistamista. Teoreettisessa taustassa esitetyt asiat (hankkimani tieto tutkimukseni kontekstista) ovat ohjanneet tulkintojeni tekoa, vaikka tarkoituksenani onkin
ollut pysyä myös avoimena aineistosta nouseville asioille. Tuomen ja Sarajärven (2002,
19) mukaan hyvä ja monipuolinen teoriatausta lisää tutkimuksen laadukkuutta ja luotettavuutta. Teoreettisessa taustassa esitettyjen käsitteiden tarkka ja selkeä määrittely sekä
teorian ja aineiston vuorovaikutus vahvistavat tutkimuksen uskottavuutta ja vahvistuvuutta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 136–137).
Sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuvan tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun
perinteiset reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet sopivat huonosti. Sen sijaan luotettavuutta voidaan tarkastella esimerkiksi tutkimuksen merkittävyyden ja käyttökelpoisuuden, aineiston riittävyyden, analyysin kattavuuden sekä analyysin arvioitavuuden ja
toistettavuuden näkökulmista. (Burr 2003, 158–159; Mäkelä 1990, 47–55.)
Tutkimukseni merkittävyyttä ja käyttökelpoisuutta sekä aineiston riittävyyttä olen pohtinut myöhemmin Pohdinta-luvussa (luku 8). Analyysin kattavuuteen ja arvioitavuuteen
liittyen analyysin suorittamisen tarkka raportointi ja tulkintojen perustelu (esimerkiksi
aineistosta nostettujen esimerkkien avulla) parantavat tutkimuksen luotettavuutta. (Burr
2003, 158–159.) Tutkimuksessani olenkin käyttänyt tulkintojen tukena aineistosta poi-
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mittuja esimerkkejä sekä viittauksia aineiston tiettyyn kirjaan koodinumeroiden avulla.
Näiden toimenpiteiden ansiosta lukija voi halutessaan arvioida tekemiäni tulkintoja ja
niiden oikeellisuutta (vrt. vahvistettavuus, Tuomi & Sarajärvi 2002, 137). Tutkimuksen
toistettavuuden näkökulmasta luotettavuutta parantaa se, että aineisto on tarkasti luetteloitu, pysyvä ja kenen tahansa saatavilla. Tästä johtuen tutkimus on periaatteessa toistettavissa, mutta tutkijan tekemät subjektiiviset tulkinnat voivat vaikuttaa tulosten pysyvyyteen.
Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteina olivat kuvakirjat, joten samanlaisia eettisiä näkökulmia ei tutkimuksen tekemisessä tarvinnut huomioida kuin esimerkiksi ihmisten tutkimisessa. Tutkimuksessa ei myöskään arvioitu varsinaisesti kirjojen hyvyyttä tai huonoutta, vaan niissä esiintyviä sisältöjä.
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7

TULOKSET

Tässä luvussa suluissa oleva numero viittaa aineiston tiettyyn kirjaan (esimerkiksi (5)
tarkoittaa Tatun ja Patun oudot kojeet -kirjaa). Suurin osa kirjoista on sivunumeroimattomia, joten tarkkoja sivunumeroita en ole niiden osalta ilmoittanut. Mikäli kirjassa on
sivunumerot ja viittaan johonkin tiettyyn sivuun olen ilmoittanut sivunumeron kirjan
koodinumeron jälkeen esimerkiksi (5/2) tarkoittaa Tatun ja Patun oudot kojeet- kirjan
toista sivua. Sisennetyt esimerkit ovat suoria lainauksia kirjoista ja niiden yhteydessä
olen käyttänyt koodinumeron lisäksi lähdeviittausta. Kirjojen tiedot ja koodinumerot on
esitelty liitteessä 2. Liitteessä 3 on kuvattu lyhyesti kirjojen juonet.
Varsinaiseen aineistoon selvisivät siis 17 kirjaa, joista kotimaisia kirjoja oli yksitoista
(kirjat 1–11) ja käännöskirjoja kuusi kappaletta (kirjat 12–17). Tutkimusaineisto muodostui tekijöiden osalta melko suppeaksi: kotimaiset kirjat olivat kolmen eri tekijän/tekijätiimin tuotoksia ja käännetyissä kirjoissa eri tekijöitä oli neljä. Runsaampi tekijöiden
vaihtelu olisi voinut tuoda monipuolisempia näkökulmia aineistoon. Toisaalta samojen
tekijöiden kirjojen päätyminen lopulliseen aineistoon kertoo siitä, että nämä tekijät ovat
käsitelleet teknologiaa kirjoissaan systemaattisesti, on se sitten ollut tietoista tai tiedostamatonta. Olisihan alkuperäisessä sadan kirjan aineistossa ollut mahdollisuuksia siihen,
että eri tekijöiden kirjoja olisi selvinnyt varsinaiseen aineistoon monipuolisemmin, mutta tässä aineistossa teknologiaa sisältävät kirjat olivat keskittyneet seitsemän eri
tekijän/tekijätiimin kirjoihin.
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7.1 Teknologia kuvakirjoissa

Alkuperäinen sadan kuvakirjan aineisto koostui siis kirjaston lainatuimmista kuvakirjoista, jotka toisin sanoen ovat runsaasti luettuja, mutta eivät välttämättä sisällä teknologiaa. Ensimmäiseksi selvitin, että minkälainen oli teknologiaa sisältävien kuvakirjojen
osuus koko aineistosta. Tämän ns. aineiston rajaamisen perusteluita olen kuvannut
aiemmin Analyysin suorittaminen -luvussa (luku 6.4). Aineiston rajaamisen tuloksena
voin todeta, että sadan lainatuimman kuvakirjan joukossa ei ollut runsaasti teknologiaa
sisältäviä kirjoja, sillä sadasta lainatuimmasta kuvakirjasta tutkimuksen varsinaiseksi aineistoksi päätyi 17 kuvakirjaa (eli 17%). Näistä kirjoista viidessä teknologia näyttelee
keskinkertaista roolia ja kahdessatoista merkittävää roolia.
Teknologia on sanana ja asiana vaikea ja vieras suurimmalle osalle lapsia, vaikka he
käytännössä ovatkin päivittäin tekemisissä teknologian kanssa (Turja 2009, 11). Aineistoon kuuluvista kuvakirjoistakin vain kahdessa, molemmat Miina ja Manu -kirjat (7 ja
8), mainittiin teknologia-sana (”Hiirten teknologia”).
Kuvakirjoille on tyypillistä, että niissä esiintyy runsaasti mielikuvitusta. Aloitinkin varsinaisen aineiston analyysin tarkastelemalla kirjoissa esiintyvää teknologiaa realistisuuden ja fiktiivisyyden näkökulmasta.

7.1.1

Kuvakirjojen realistinen ja fiktiivinen teknologia

Kirjoissa esiintyneet teknologiakuvaukset voidaan jakaa realistiseen ja fiktiiviseen teknologiaan. Realistinen teknologia jakautuu edelleen nykyajan teknologiaan ja historialliseen entisajan teknologiaan. Samassa kirjassa voi olla näitä kaikkia teknologiakuvauksia, kuten esimerkiksi Veera ja menopelit -kirjassa (2): nykyajan kulkuvälineitä, historiallisia kulkuvälineitä sekä päähenkilöiden suunnitelma omasta täydellisestä mielikuvitusmenopelistä.
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Realistinen nykyajan teknologia
Realistisen nykyajan teknologian kuvauksia löytyi kirjoista runsaasti. Toisin sanoen kuvakirjoista löytyi paljon sellaista materiaalia, jota voi varhaiskasvatuksessa käyttää tiedonhankinnan välineenä.
Veera-sarjan kirjoissa käsiteltiin terveydenhuoltoteknologiaa (1), nykyajan kulkuvälineitä (2) sekä keittiö- ja ruuanlaittoteknologiaa pitsan valmistamisen yhteydessä (3).
Tatu ja Patu työn touhussa -kirja (6) tutustuttaa lukijansa useisiin erilaisiin ammatteihin
ja niissä tarvittaviin teknologioihin. Kirjassa tutustutaan leipurin, kampaajan, toimittajan, sairaanhoitajan, koneistajan, toimistosihteerin, maanviljelijän, siivoojan, kirvesmiehen, opettajan, muusikon sekä palomiehen ammatteihin.
Avaruuteen liittyvää teknologiaa esiintyi kahdessakin kirjassa: Miina ja Manu avaruudessa (8) sekä Kaikkien aikojen avaruuskirja (10). Vaikka molemmat tarinat ovatkin
fiktiivisiä, on niihin molempiin sisällytetty faktatietoakin avaruusteknologiasta.
Etusivun juttu -kirjassa (11) kerrotaan sanomalehden tekoprosessista. Kuvattu teknologia ja teknologiset prosessit ovat osittain vielä ajankohtaisiakin, vaikka suurelta osin sanomalehden valmistusprosessi on nykyään huomattavasti kehittyneempää kuin kirjan
kuvauksissa.
Myyrä-kirjoissa tutustutaan auton rakentamiseen (12) sekä housujen valmistamiseen
pellavasta (13) (kasvista langaksi, langasta kankaaksi ja kankaasta housuiksi). Vaikka
kirjat ovatkin fiktiivisiä eläinmaailmaan sijoittuvia tarinoita, pohjautuvat niissä kuvatut
teknologiset prosessit realismiin.
Viiru ja Pesonen kettujahdissa -kirjassa (14) Viiru ja Pesonen käyttävät luovuuttaan ja
kekseliäisyyttään ratkaistessaan ongelman ketun karkoittamiseksi ilman sen ampumista.
Tuloksena syntyy seuraavanlaisia keksintöjä: tekokana, ilotulituksen tapainen suuri pamaus, sekä köysirataa pitkin liukuva kummitus.
Puuha-Pete -sarjaan kuuluvassa Uusi suunnitelma -kirjassa (15) käsitellään arkkitehtikilpailuun liittyen mm. kierrätystä, uusiutuvia energiamuotoja ja pienoismallin rakentamista, joista kaksi ensimmäistä aihetta ovat erittäin ajankohtaisia asioita nyky-yhteiskunnassamme.
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Lehmä rakentaa majan -kirjan (17) nimikin jo kertoo, että kyseessä on majanrakentamisesta kertova kirja. Myös tässä kirjassa on fiktiivisyydestään huolimatta kuvattu realistisia teknologisia työvälineitä ja prosesseja.
Realistinen historiallinen teknologia
Realistisia, mutta historiallisia teknologiakuvauksia löytyi vain kolmesta kirjasta.
Veera ja menopelit -kirjassa (2) Veera kertoo Tatulle ja Patulle myös historiallisista kulkuvälineistä, kuten esimerkiksi viikinkiveneistä, siipiratas- ja höyrylaivoista, Lilienthalin liitolaitteesta, Montgolfierin veljesten kuumailmapallosta sekä Zeppelin-tehtaan ilmalaivasta.
Mauri Kunnaksen Koiramäki -kirjassa (9) on kolme kuvakirjaa yksissä kansissa ja ne
kertovat fiktiivisestä koiramäen koiraperheestä ja heidän elämästään 1800-luvulla.
Vaikka itse tarina on sinällään fiktiivistä, on siinä esitelty teknologia realistista entisajan
teknologiaa (vrt. faktio, Heinimaa 2001, 148). Koiramäki-kirjoissa ”fakta ja fiktio kietoutuvat toisiinsa luontevasti sekä kuvien että tekstin tasolla”, kuten Heinimaakin (2001,
151) on todennut. Ensimmäisessä kirjassa (Koiramäen talossa, 9a) perehdytään omavaraistalouteen perustuvaan elämään maalaistalossa ja tutustutaan mm. viljan viljelyyn.
Kirjan ensimmäisellä aukeamalla lukija johdatellaan ajattelemaan aikaa, jolloin monia
meille itsestään selviä asioita ei vielä ollut:
Eletään 1800-lukua, sitä aikaa kun ei vielä ollut sähkövaloa, televisioita, supermarketteja, traktoreita, muoviämpäreitä, ruuhka-aikoja, sukkahousuja
eikä paljon muutakaan tavaraa, minkä keskellä me elämme nykyään. (9a/
Kunnas 1996, sivunumeroimaton.)

Toisessa kirjassa (Koiramäen lapset kaupungissa, 9b) koiramäen lapset pääsevät vierailulle kaupunkiin, jossa heille tulee tutuksi mm. kaupunkilaiselämä, vaihdantatalous ja
erilaiset ammatit. Viimeisessä kirjassa (Koiramäen talvi, 9c) palataan takaisin maalaistalon elämään, mutta tällä kertaa perehdytään tarkemmin koiramäkeläisten elämään talvella.
Myös toisessa Kunnaksen kirjassa on kuvauksia historiallisesta teknologiasta, kuitenkin
melko lähihistoriasta. Etusivun juttu -kirjassa (11) kuvataan sanomalehden tekemiseen
liittyviä teknologioita ja työvälineitä, joista osa on tänä päivänä jo hyvin vanhentunutta

43

teknologiaa. Esimerkiksi filmikamerat ja faxit ovat nykyään melko harvinaisia, sillä nykyään monet asiat ovat digitaalisia tai muuten tietokoneilla hoidettuja.
Fiktiivinen teknologia
Fiktiivistä eli mielikuvituksellista teknologiaa oli kuvakirjoissa myös runsaasti. Koska
kuvakirjat usein ovat fiktiivisiä, on tietysti luonnollista, että niissä esiintyy myös mielikuvituksellista teknologiaakin. Fiktiivinen, mielikuvituksellinen teknologia on siinä
mielessä erikoista, että siinä painottuu luovuus ja kekseliäisyys. Mielikuvituksellinen
teknologia voi jäädä mielikuvitukseksi tai sitten se voi kenties olla joskus tulevaisuudessa realistista teknologiaa. Onhan useat nykyajan teknologiatkin olleet joskus aikaisemmin jonkun ihmisen mielikuvituksen tuotetta, joka on vain sittemmin muuttunut todeksi
ja osaksi arkipäivää.
Lapsille luonnollinen konteksti mielikuvituksellisen teknologian hyödyntämiseen on
leikki ja teknologia-askartelu, kuten esimerkiksi Tatu ja Patu päiväkodissa -kirjassa (4),
jossa päiväkodin lapset rakentavat askartelemalla ihmekoneen, jolla he yrittävät saada
Tatun ja Patun siirrettyä kylpylä Vesikkoon.
Erilaiset mielikuvitukselliset keksinnöt nousivat aineistosta selvästi esille fiktiivisenä
teknologiana. Veera ja menopelit -kirjassa (2) Veera, Tatu ja Patu suunnittelevat oman
täydellisen mielikuvitusmenopelin. Tatun ja Patun oudot kojeet -kirja (5) esittelee poikien kehittelemiä mielikuvituksellisia ja humoristisia keksintöjä, joiden tarkoituksena
on helpottaa meidän kaikkien elämää. Pojat ovat keksineet aamutoimiautomaatin, pyöräilykypärän, siivousasut, maisemakuplan, lätäköntekokoneen, inhokkiruokailmaisimen,
monitoimisilmälasit, karvanlisääjän, pipertäjän, ihmismeripelastusliivin, hattuavaimen,
suihkusuojan, mörkökarkottimen sekä jäätelöpallopelin.
Miina ja Manu -kirjoissa (7 ja 8) tarinoiden lopuksi paljastuu, että kaikki onkin ollut
vain Manun unta, joten niissä esiintynyt teknologiakin on ollut vain unta ja mielikuvitusta. Sen sijaan Kaikkien aikojen avaruuskirjassa (10) kerrotaan tulevaisuuden avaruusmatkailusta, joten tarina vilisee mielikuvituksellisia avaruusaluksia ja -pukuja sekä
erilaisia koneita ja laitteita.
Myyrän auto -kirjassa (12/42–45) mielikuvituksellista teknologiaa edustaa Herra Nostokurki, joka korjaa Kallen rikkoman vedettävän auton (tai näin ainakin tarinassa anne-
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taan ymmärtää). Tätä tapahtumaa ei kirjassa varsinaisesti kuvata, vaan se jää lukijan
mielikuvituksen varaan. Todellisuudessahan pelkkä nostokurki ei yksinään riitä auton
korjaamiseen. Myyrän housut -kirjassa (13) sen sijaan eläimet tekevät sellaisia tehtäviä,
jotka todellisuudessa tehdään erilaisilla koneilla, työvälineillä ja/tai käsityönä. Esimerkiksi haikara loukuttaa pellavat nokallaan (loukku), myyrä häkilöi pellavat siilin piikeissä (häkilä) ja hämähäkit kehräävät häkilöidyn pellavan langaksi (rukki).
Puuha-Peten (15) koneet ovat mielikuvituksellista teknologiaa, sillä vaikka ne muuten
muistuttavat ihan oikeita koneita, ovat ne saaneet ihmisenkaltaisia ominaisuuksia (puhekyky, silmät, persoonallisuus, nimi) (ks. Wikipedia, antropomorfismi; Nikolajeva &
Scott 2006, 92).
Lehmä-kirjoissa (16 ja 17) mielikuvituksellista teknologiaa edustavat variksen mielessään suunnittelema liukumäenkorjausoperaatio sekä se, että lehmä ja varis toimivat tarinassa majanrakentajana.

7.1.2

Teknologia tietona

Seuraavaksi tarkastelen luvuissa 7.1.2 -7.1.5 tarkemmin teknologian ilmenemistä kuvakirjoissa. Analyysin ja teoriataustan pohjalta päädyin tarkastelemaan teknologian ilmenemistä teoriataustassa esittelemäni Teknologian olemus -kuvion (kuvio 2) pohjalta.
Teknologia ilmeni kuvakirjoissa tietona, innovaatio- ja toimintaprosesseina, teknologisina järjestelminä ja laitteina sekä teknologian vaikutuksina. Ensimmäisenä tarkastelen
teknologian ilmenemistä tietona (kuvio 4).
Tarkastelin kuvakirjoja siitä näkökulmasta, miten teknologinen tieto niissä näyttäytyy.
Analyysin perusteella aineistosta nousi esille kolme luokkaa, joihin tiedon ilmeneminen
voidaan jakaa (samassa kirjassa voi esiintyä näitä kaikkia teknologisen tiedon kuvauksia):
1. Kertojan tieto tai tarinaan sisällytetyt selkeät tietoiskut.
2. Kirjan hahmon olemassa oleva tieto (hahmon oppineisuus) eli tieto
on ikäänkuin hahmon ominaisuus.
3. Kirjan hahmo on hankkinut tai hankkii tiedon jostakin eli hankitun
tiedon alkuperä käy ilmi tarinasta.
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Kaikista tutkimusaineiston kirjoista löytyi jonkunlaisia kuvauksia teknologisesta tiedosta, joko eksplisiittisesti (selvästi ilmaistuna) tai implisiittisesti (tarinasta pääteltävissä,
esim. vihjeet kuvituksessa) havaittuna.

KUVIO 4

Teknologia tietona

Kertojan kertomana teknologinen tieto välittyy lukijalle joko osana tarinaa tai ikäänkuin
tarinan ulkopuolella olevina tietoiskuina. Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6) teknologinen tieto välittyy kertojan kertomana sekä erillisinä tietoiskuina (eri ammateista),
jotka erottuvat muusta tekstistä ”osoittava sormi”-merkin ansiosta. Esimerkiksi siivoojan teknologinen tieto oli kirjassa ilmaistu tietoiskussa näin:
Siivoojan täytyy tuntea hyvin eri materiaalit ja niille sopivat puhdistusaineet ja -välineet. (6/ Havukainen & Toivonen 2006, 18.)

Myös Miina ja Manu avaruudessa -kirjasta (8) löytyy yksi selkeä tietoisku, jossa kerrotaan avaruusasemasta. Koiramäki ja Etusivun juttu -kirjoissa (9 ja 11) kertoja kertoo tarinaa ja fiktiivisen tarinan sekaan on ripoteltu faktatietoa esimerkiksi kankaan valmistamisesta ja sanomalehden tekemisestä.
Suurimmassa osassa kirjoista teknologinen tieto ilmeni jonkun kirjan hahmon olemassa
olevana tietona tai tarinan aikana hankkimana tietona. Veera-kirjoissa kirjan päähenkilö
Veera on yleensä se, jolla on eniten tietoa, esimerkiksi kulkuneuvoista (2) ja ruuanlaittamisesta prosessina ja siinä tarvittavista välineistä (3). Veera lääkärissä -kirja (1) tekee
kuitenkin poikkeuksen, sillä siinä tiedonhaltijan roolissa esiintyy Kirsti-lääkäri, joka
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kertoo Tatulle, Patulle ja Veeralle lääkärintarkastuksessa tehtävistä tutkimuksista ja
käytettävistä välineistä.
Tatu ja Patu päiväkodissa -kirjassa (4) päiväkodin lapset, Niko, Laura ja Oona, ”tietävät” miten rakennetaan ihmekone. Tässä kirjassa Tatu ja Patu eivät osoita omaavansa
ihmekoneen rakentamiseen tarvittavaa teknologista tietoa, sillä lasten rakentaessa konetta, he

suunnittelevat nukeille vaatteita (tarvitaanhan siinäkin toki teknologista

tietoa). Sen sijaan Tatun ja Patun oudot kojeet -kirjassa (5) Tatu ja Patu esittelevät tekemiään keksintöjä, joiden suunnittelu ja rakentaminen edellyttää melkoisesti teknologista
tietoa (olkoonkin mielikuvituksellista). Myös Viiru ja Pesonen kettujahdissa -kirjassa
(14) teknologinen tieto näyttäytyy keksijän ominaisuutena, sillä Pesosella täytyy olla
paljon teknologista tietoa suunnitellessaan ja rakentaessaan keksintöjään. Kaikkien aikojen avaruuskirjassa (10) opettaja on teknologisen tiedon haltija, sillä hän toimii tarinan kertojan roolissa kertoessaan luokkaretkeläisille avaruudesta ja siellä vastaantulevista asioista.
Miina ja Manu -kirjoissa teknologinen tieto näyttäytyy lähinnä Heikki-hiiren ja Hiirien
teknologia -käsikirjan kautta. Miinan ja Manun aikamatka -kirjassa (7) Heikki ja Manu
rakentavat aikakonetta (pahvilaatikosta), jonka rakentamiseen he ovat saaneet ohjeet
Hiirien teknologia -käsikirjasta. Miina ja Manu avaruudessa -kirjassa (8) Heikki-hiiri
osoittaa tietävänsä tietoliikennesatelliiteista ja kertoo lukeneensa Hiirien teknologia -käsikirjasta ”vastaavasta viasta” korjatessaan jäätelökonetta.
Myyrä-kirjoissa Myyrä ei vaikuta kovinkaan tietäväiseltä, mutta tarinoiden aikana hän
hankkii tietoa havainnoimalla (12) sekä toiselta hahmolta oppimalla (13). Uusi suunnitelma -kirjassa (15) Petellä on tietoa mm. rakentamisesta ja pienoismallin tekemisestä,
joiden lisäksi hän hankkii lisää tietoa hakemalla kirjastosta aiheeseen liittyviä kirjoja.
Lehmä-kirjoissa teknologinen tieto näyttäytyy Variksen tietona liukumäen korjaussuunnitelman tekemisestä (16) sekä Mimmi-lehmän ja Variksen tietona majanrakentamisesta
(17). Mimmi-lehmä hankki majanrakennustietonsa katselemalla (havainnoimalla) lasten
majanrakennuspuuhia, mutta tarina antaa ymmärtää, että Variksella olisi aiempaakin
tietoa rakentamisesta, koska ainakin hänellä on runsaasti erilaisia erikoistyökaluja.
Yleisimmin tarinan aikana hankitun tiedon alkuperänä toimi kirja: kirja lentohärveleistä
(2), keittokirja (3), Hiirien teknologia -käsikirja (7 ja 8) sekä kirjaston kirjat (15). Myös
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havainnoimalla saatu tieto (mallin näkeminen) esiintyi muutamassa kirjassa: Myyrän tekemät havainnot auton korjaamisesta/rakentamisesta (12) sekä Mimmi-lehmän tekemät
havainnot lasten majanrakentamisesta (17). Myyrän housut -kirjassa (13), toinen hahmo
eli Pellava kertoo tietonsa pellavalangan ja -kankaan valmistusprosessista Myyrälle.

7.1.3

Teknologia innovaatio- ja toimintaprosesseina

Teknologisessa toiminnassa innovaatio- ja toimintaprosessit ovat keskeisessä roolissa
(kuvio 5). Tarkastelin kirjojen innovaatio- ja toimintaprosesseja hyödyntämällä teoriataustassa esittelemääni kuviota Teknologisesta toimintaprosessista (kuvio 3, sivu 12).
Tarkastelin kirjoja siis sen mukaan, miten niissä näyttäytyivät suunnittelu, valmistaminen, käyttäminen, ylläpitäminen ja korjaaminen, arviointi sekä kehittäminen. Lisäksi
tarkastelin kirjoja innovatiivisuuden näkökulmasta kiinnittämällä huomiota myös kirjojen kuvauksiin luovuudesta, ongelmanratkaisusta sekä uuden keksimisestä.

KUVIO 5

Teknologia innovaatio- ja toimintaprosesseina

Suunnittelu
Suunnittelun näkökulmasta tarkasteltuna kirjoissa nousivat esille suunnittelijan työskentelytapa, suunnitteluun liittyvä tiedonhankinta, suunnittelu ongelmanratkaisuna, luovuutena ja uuden keksimisenä sekä suunnitelmien merkitys työn tekemisessä ja tuotteiden
valmistamisessa.
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Kirjoissa ei juurikaan kuvattu yksityiskohtaisesti ja eksplisiittisesti sitä, miten teknologisia tuotteita tai toimintoja suunnitellaan. Tatun ja Patun oudot kojeet -kirjassa (5) valaistaan kuitenkin keksijän tapaa työstää ideoitaan:
Tatu ja Patu ovat menneet nukkumaan, mutta keksijöiden aivot eivät lepää
yölläkään. Uudet ideat kypsyvät jo unissa. (5/ Havukainen & Toivonen
2005, 30.)

Myös seuraava esimerkki Viiru ja Pesonen kettujahdissa -kirjasta (14) kuvaa keksijän
työskentelytapaa:
Pesonen alkoi miettiä ja hautoa ja harkita asiaa. Sattuessaan keksimään jotakin hyväntuntuista tai päinvastaista hän murahteli itsekseen. Ja vihdoin viimein aikansa nuristuaan hän vielä örähti: - Öhhöh. Ja sitten hän kysyi. Onko kotona pippuria?--- (14/ Nordqvist 1994, sivunumeroimaton.)

Tähän suunnitteluprosessiin liittyi myös kuvituksessa kuvattuna mm. istuskelua, kävelyä ja parran rapsuttelua.
Suunnitteluun liittyy oleellisesti aiheeseen perehtyminen ja tiedon hankinta. Tämä näkökulma tuli esille kolmessa kirjassa. Veera ja menopelit -kirjassa (2) Veera, Tatu ja
Patu käyvät pyöräretkellä tutustumassa erilaisiin kulkuvälineisiin eli hankkivat näin tietoa, jota he hyödyntävät oman mielikuvituksellisen täydellisen menopelin suunnittelussa. Myyrän auto -kirjassa (12) Myyrä sen sijaan hankki tietoa auton rakentamisesta tutkimalla autoja:
Mutta joka autossa on oltava pyörät, muuten se ei kulje. Pyörät ovat luullakseni auton tärkein osa. --- En saa unohtaa auton alustaakaan. Ellei autossa
ole lattiaa, mihin laittaisin istuimen? Ja mihin kiinnittäisin pyörät? --- Kun
katselen autoa altapäin, sanoisin että lattia on auton tärkein osa. Lattia ja
pyörät. Sitten voi jo ajaa. Vielä polkimet ja ohjauspyörä, ja pääsen ajamaan.

(12/ Miler & Petiška 1999, 16, 18–19)
Uusi suunnitelma -kirjassa (15) Puuha-Pete osallistuu Tulevaisuuden Auringonkukkalaakso -suunnittelukilpailuun ja suunnitelmansa tueksi hän hakee kirjastosta kirjoja,
joissa kerrotaan ekologisista rakennusmateriaaleista ja niiden kekseliäästä käytöstä.
Suunnittelun yhteydessä kirjoista nousi vahvasti esille ongelmanratkaisu, luovuus ja
keksinnöt. Useissa kirjoissa keksintöjen ja teknologisten tuotosten lähtökohtana on ollut
jokin ongelma tai tarve, jonka ratkaisemiseksi tai täyttämiseksi keksinnöt on luotu. Ratkaisuissa on käytetty luovuutta ja innovatiivisuutta. Veera ja menopelit -kirjassa (2)
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Veera, Tatu ja Patu suunnittelevat täydellisen menopelin, joka täyttäisi kaikenlaiset liikkumiseen ja tavaroiden kuljettamiseen liittyvät tarpeet. Veeran keittiöpuuhat -kirjassa
(3) Tatu ja Patu sen sijaan tekevät hullunkurisen työsuunnitelman nälän karkoittamiseksi, joka alkaa jalkojen pesusta, hiusten kampauksesta ja kokkihatun laittamisesta päähän
jatkuen pitsan valmistuksena ja päätyen usean pitsapalan jälkeen täyteen mahaan, jälkiruokaan ja nukkumaanmenoon. Tatu ja Patu päiväkodissa -kirjassa (4) päiväkodin lapset yrittävät auttaa Tatua ja Patua pääsemään kylpylä Vesikkoon heidän eksyttyään päiväkoti Esikkoon. Heidän salaiset suunnitelmansa on kuvattu kirjassa paperilappusille
tehtyinä piirroksina. Viiru ja Pesonen kettujahdissa -kirjassa (14) Pesonen suunnittelee
Viirun kanssa keinoja karkoittaa kettu, jotta heidän naapurinsa ei ampuisi sitä. Tatun ja
Patun oudot kojeet -kirjassa (5) esitellyt keksinnöt toimivat ratkaisuina moniin lapsille
tuttuihin ongelmiin, kuten lätäköiden puutteeseen tai suihkussa veden menemiseen silmiin:
Lätäköt ovat nykyään vähentyneet. Maantiet ovat usein asfaltoituja, eikä
niissä ole kuoppia. --- Lätäköt ovat kuitenkin lapsille erittäin tärkeitä leikkipaikkoja. Hankalaan lätäkkötilanteeseen tuo helpotuksen lätäköntekokone.
(5/ Havukainen & Toivonen 2005, 12.)
Hiusten pesu voi olla aika inhottavaa, koska silmiin ja korviin menee vettä ja
shampoota. Muovinen suihkusuoja estää kirvelevän vaahdon valumisen ja
tekee pesulla käymisestä paljon mukavampaa. (5/ Havukainen & Toivonen
2005, 26)

Kirjoista nousi myös vahvasti esille suunnitelmien merkitys työn tekemisessä ja tuotteiden valmistamisessa. Erityisesti tämä näkökulma näkyi Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6):
Leipuri-kondiittorin työhön kuuluu myös tuotteiden suunnittelu.
Koneistaja ohjelmoi työstökoneen tietokoneeseen piirustusten mukaiset mitat.
Uusi vuosi alkaa. Tatu ja Patu laativat viljelysuunnitelman.
Mittakirvesmies huolehtii siitä, että rakennuksen mitat vastaavat piirustuksia.
Opettamisen lisäksi hän [opettaja] valmistelee oppitunteja ---. Opettaja suunnittelee koulun toimintaa ja tapahtumia ---. (6/ Havukainen & Toivonen
2006, 5, 12, 16, 20, 23)
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Myös sanomalehden tekemiseen liittyy suunnittelua, joka ilmeni esimerkiksi toimituksen aamupalaverissa, jossa suunnitellaan seuraavan päivän lehteä käymällä läpi juttulistaa ja jakamalla työt työntekijöille (11). Puuha-Peten rakentamassa pienoismallissa
konkretisoituu Peten ajatukset ja suunnitelmat Auringonkukkalaakson rakentamisesta
(15).
Valmistaminen
Aineistosta nousi esille kaksi tärkeää valmistamiseen liittyvää näkökulmaa: omaan käyttöön valmistaminen sekä ammatillinen, työn tekemiseen liittyvä valmistaminen. Koiramäki-kirjassa (9a) perehdytetään lukija omavaraistalouteen:
Leipää ja maitoa ei osteta kaupasta vaan se saadaan omasta talosta, samaten
kuin vaatteet, työkalut ynnä muut tarpeet, mitä nyt talossa tarvitaan. Eletään
omavaraistaloudessa. (9a/ Kunnas 1996, sivunumeroimaton.)

Myös Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6) viitataan omavaraistalouteen kirjan lopussa olevalla tietoiskuaukeamalla:
Ihminen tarvitsee ruokaa ja suojaa. Niiden hankkimiseksi hänen täytyy tehdä
töitä. Esihistoriallisena aikana metsästettiin eläimiä ja kerättiin ruokaa luonnosta. (6/ Havukainen & Toivonen 2006, 30.)
Ruoan hankkiminen helpottui, kun ihmiset alkoivat viljellä maata. Enää ei
tarvinnut olla koko ajan metsällä, ja aikaa jäi muihinkin töihin. [Kuvituksessa näkyy aura.] (6/ Havukainen & Toivonen 2006, 30.)
Ihmiset oppivat uusia taitoja. Rakennettiin taloja, kudottiin kankaita ja taottiin työkaluja. Kaikki tehtiin itse. [Kuvituksessa Tatu vuolee puukolla kauhaa päreen valossa.] (6/ Havukainen & Toivonen 2006, 30.)

Koiramäki-kirjassa (9a) valmistusprosesseista on kuvattu (historiallisesta näkökulmasta)
mm. juuston valmistamista maidosta, leivän valmistamista viljanviljelystä alkaen sekä
kankaan valmistamista pellavasta. Vaikka kirjassa ei edellä mainittuja asioita lukuunottamatta kuvata varsinaisia valmistusprosesseja tarkasti, kuvituksesta on pääteltävissä
enemmänkin erilaisten tuotteiden valmistamisesta. Kirjan kuvitukset toimivatkin lasten
kanssa käsiteltyinä hyvinä keskustelun ja tutkimisen virikkeinä. Kirjassa viitataan
muun muassa puutöihin, kynttilöiden valamiseen talirasvasta, metsätöihin, puhdetöihin
ja kankaiden kutomiseen (9a ja 9c). Kankaan valmistaminen pellavasta on myös Myyrän housut -kirjan (13) aiheena. Kirjassa Myyrä kasvattaa ja hoitaa pellavaa pellavan
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ohjeiden mukaan, jotta hän saisi pellavakankaiset housut. Myyrän ystävät auttavat häntä
valmistamalla pellavasta ensin lankaa ja langasta kangasta ja lopuksi rapu ja kaislakerttu
valmistavat kankaasta myyrälle housut.
Teknologialla on ollut suuri merkitys työn tekemiseen, työtapojen kehittymiseen ja ammattien syntyyn (esim. Benchmarks for science literacy 2009). Teknologian, ammattien
erikoistumisen, kaupungistumisen ja teollistumisen myötä on siirrytty omavaraistaloudesta vaihdantatalouteen. Vaikka teknologian rooli tässä prosessissa ei aineistoa tarkastelemalla selvästi nousekaan esille (teknologiaa ei mainita), on sen merkitys prosessissa
implisiittisesti pääteltävissä esimerkiksi työvälineiden kehittymisenä. Seuraavat esimerkit ovat kirjoista Tatu ja Patu työn touhussa (6) sekä Koiramäki (9b):
Jotkut ihmiset ryhtyivät käsityöläisiksi. He valmistivat toisille esineitä ja saivat niistä maksun. Yhden ihmisen ei tarvinnut enää osata kaikkea. Syntyi
ammatteja kuten seppä, suutari ja mylläri. (6/ Havukainen & Toivonen 2006,
30.)
Nykyäänkin ihminen tekee töitä saadakseen ruokaa ja suojaa. Hän käy töissä
ja saa siitä palkkaa, jolla voi ostaa ruokaa ja maksaa laskuja. (6/ Havukainen
& Toivonen 2006, 30.)
Miten kaupunkilaiset sitten elävät? Mistä he saavat ruokansa, astiansa, vaatteensa tai heinänsä? --- Kaupungissa asuu paljon väkeä, eikä kaikkea voi tehdä itse. Kaupungissa vallitseekin työnjako. Asukkaat ovat erikoistuneet erilaisiin ammatteihin. --- Kaupunkilaiset saavat maksun työstään, ja ansaitsemallaan rahalla he taas puolestaan ostavat tarvitsemiaan asioita. Tätä sanotaan vaihdantataloudeksi. (9b/ Kunnas 1996, sivunumeroimaton.)

Edellä mainituissa kirjoissa kuvataan muun muassa kampaajan, koneistajan, maanviljelijän, kirvesmiehen (6) sekä kraatarin (räätälin), sepän, apteekkarin ja suutarin (9) ammatteja. Valitettavasti kirjoissa ammattien esittely jäi yleensä lähinnä työtilojen ja -välineiden esittelyksi ja varsinaisen valmistamisen kuvaukset olivat harvinaisia. Tatu ja
Patu työn touhussa -kirjassa (6/12–13, 16–17) oli kuitenkin koneistajan ja maanviljelijän ammattien esittelyissä kuvattu myös itse valmistamisprosessin vaiheita. Koneistajaaukeamalla kuvituksessa ja kuvateksteissä on esitetty, miten konepajalla valmistetaan
polkupyörätehtaan tilaamia osia. Sivun alareunan sarjakuvassa kerrotaan soittorasian
valmistamiseen liittyvistä eri työvaiheista. Maanviljelijä-aukeaman reunoilla on esitetty
noppapelin muodossa maanviljelijän vuosi ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Pelistä on poimittavissa viljanviljelyn kehityskaari siemenestä viljaksi:

52

Tatu ja Patu laativat viljelysuunnitelman. Patu hankkii siemenet ja lannoitteet. --- Kevättalvella esivalmistellaan siemenet kylvöä varten. --- Kun sää
on oikeanlainen ja maa sopivan kosteaa, voidaan siemenet kylvää pellolle.
--- Tatu ja Patu korjaavat kypsän viljan pellolta leikkuupuimurilla. --- Tatu
kuivaa viljan jyvät kuivurissa, jotta ne säilyisivät paremmin. --- Maa kynnetään auralla seuraavaa vuotta varten. --- Tatulle ja Patulle maistuu omasta
ohrasta tehty joulupuuro! (6/ Havukainen & Toivonen 2006, 16–17.)

Elintarviketeknologinen valmistaminen olikin yksi keskeisesti esille nousseista valmistusprosesseista. Koiramäki-kirjan (9) entisajan kuvausten lisäksi Veeran keittiöpuuhat kirjassa (3) kuvattiin nykyaikaista ruuanlaittoa raaka-aineineen ja työvälineineen pitsanvalmistamisen muodossa. Muita aineistosta nousseita valmistamiseen liittyviä teemoja
olivat sanomalehden tekeminen (6 ja 11), auton rakentaminen (12), keksintöjen rakentaminen (14) sekä majanrakentaminen (17).
Lasten toiminnassa teknologinen valmistamisprosessi voi näkyä oikeasti tekemisen
ohella myös leikinomaisena ja mielikuvituksellisena toimintana, kuten teknologia-askarteluna. Tatu ja Patu päiväkodissa -kirjassa (4) päiväkodin lapset, Niko, Oona ja Laura, rakentavat (askartelemalla) ihmekoneen, jolla on tarkoitus siirtää (taikoa) Tatu ja
Patu kylpylään. Myös Miinan ja Manun aikamatka -kirjassa (7) esiintyy mielikuvituksellista teknologia-askartelua Manun ja Heikin rakentaessa pahvilaatikosta aikakonetta.
Käyttäminen, ylläpitäminen ja korjaaminen
Käyttäminen voi olla teknologisen tuotteen käyttämistä teknologian kuluttamisen näkökulmasta, kuten esimerkiksi Veera lääkärissä -kirjassa (1), jossa lääkäri käyttää terveydenhuoltoon liittyviä teknologisia välineitä tutkiessaan Veeraa. Toisaalta kyseessä voi
olla myös teknologisen tuotteen käyttämistä osana teknologian valmistamista, kuten esimerkiksi Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6/12–13), jossa koneistaja käyttää työstökoneita ja tietokoneita valmistaakseen osia muihin teknologisiin tuotteisiin:
Näitä kappaleita käytetään kaikenlaisissa koneissa ja laitteissa, kuten matkapuhelimissa, vesihanoissa ja kaivinkoneissa. (6/ Havukainen & Toivonen
2006, 12–13.)

Käyttämistä voidaan tarkastella myös tarkoituksen näkökulmasta eli mihin tarkoitukseen teknologiaa käytetään. Aineistoon kuuluvista kuvakirjoista löytyneistä käyttämisen
kuvauksista nousivat esille seuraavanlaiset luokat:
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•

arkeen liittyvän teknologian käyttäminen

•

työn tekemiseen liittyvän teknologian käyttäminen

•

teknologian viihteellinen käyttäminen

•

teknologian käyttäminen leikisti

•

mielikuvituksellinen teknologian käyttäminen

Arkeen liittyvän teknologian käyttämisestä löytyi runsaasti mainintoja esimerkiksi Koiramäki-kirjasta (9) ja sen entisajan elämän kuvauksesta. Omavaraistaloudessa käytetään
itse tehtyjä teknologisia tuotteita, kuten päreitä ja kynttilöitä valonlähteinä, erilaisia itse
tehtyjä työvälineitä työntekemisessä ja itse tehtyjä elintarvikkeita ravintona, kuten juustoa, voita, leipää jne.
Ruotiukolla on enää vain yksi hammas ja leipä on kovaa. Mutta ei hätää.
Leipähöylällään ukko höylää kovan leivän pieniksi muruiksi. Mikäpä niitä
sitten on mutustellessa. (9a/ Kunnas 1996, sivunumeroimaton.)

Myös Veeran keittiöpuuhat -kirjassa (3) käytetään arkipäiväisessä ruuanlaitossa ja siivoamisessa tarvittavia teknologisia laitteita, koneita ja työvälineitä. Veera ja menopelit kirjasta (2), lähinnä kuvituksesta, löytyi esimerkkejä jokapäiväiseen liikkumiseen käytettävien teknologisten kulkuvälineiden käytöstä (auto, polkupyörä jne.). Viiru ja Pesonen kettujahdissa -kirjassa (14) kuvataan Pesosen ja Viirun puuhastelua verstaassa keksintöjensä parissa, joka heille on tyypillistä arkipäivään kuuluvaa toimintaa. Kirjassa he
käyttävät erilaisia verstaasta löytyviä tarvikkeita ja työkaluja ketunkarkoittamiskeksintöjensä valmistamisessa. He myös testaavat ja käyttävät keksintöjään.
Työn tekemiseen liittyvä teknologian käyttäminen nousi kirjoissa vahvasti esille. Ammatteihin liittyy usein työn tekemistä helpottavien järjestelmien, laitteiden, koneiden ja
työvälineiden käyttämistä (esim. Benchmarks for science literacy 2009). Joissain ammateissa työn tekemiseen tarvittavat laitteet ja koneet voivat olla todella vaativaa ja korkeantason teknologiaa (engl. high tech), jonka käytön vain harvat hallitsevat (esim. astronautin työ). Ammatillinen teknologian käyttäminen näkyi vahvasti Veera lääkärissä kirjassa (1), jossa lääkäri käyttää lääkärintarkastuksessa tarvittavia laitteita. Myös Veera
ja menopelit -kirjasta (2) löytyi viittauksia kulkuneuvojen käyttämisestä työntekemises-
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sä (esim. maanviljelijän työssä ja rakennustyömaalla). Myyrän housut -kirjassa (13/48)
muurahaiset käyttävät rakentamiaan kangaspuita kankaan kutomiseen.
Työntekemiseen liittyvä näkökulma painottui erityisesti myös Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6), jossa Tatu ja Patu tutustuvat 14 eri ammattiin. Teknologian käyttäminen
on kirjassa kuvattu suurimmaksi osaksi kuvituksen avulla (työntekijä käyttää kuvassa
työhön liittyvää konetta tms.) tai jätetty lukijan mielikuvituksen varaan, kuten esimerkiksi leipurin työstä kertovalla aukeamalla (6/4–5) (vrt. verbaalisen ja visuaalisen tekstin jättämät aukot, Nikolajeva & Scott 2006, 2, 17). Tekstissä kerrotaan, että monissa
työvaiheissa koneet auttavat leipuria työssään ja kuvituksessakin esiintyy monenlaisia
koneita ja laitteita, mutta kukaan ei juuri sillä hetkellä kuvituksessa käytä niitä. Ainoastaan yhdessä kuvassa kondiittori pursottaa kermavaahtoa kakun päälle pursotinvälineillä.
Koiramäki -kirjan toisessa osassa (9b) on kuvattu entisajan kaupunkilaiselämää ja kaupungissa työskenteleviä käsityöläisiä ja muita ammatinharjoittajia, jotka käyttävät työssään erilaisia teknologisia tuotteita. Varsinaista teknologian käyttämistä kirjassa on
tekstin tasolla mainittu niukasti ja vaikka runsas kuvitus täydentää kuvausta, on teknologian käyttämisen tapojen kuvittelua kuitenkin jätetty runsaasti lukijan mielikuvituksen
varaan. Etusivun juttu -kirjassa (11) on kuvattu sanomalehden valmistamiseen tarvittavien teknologisten laitteiden ja koneiden käyttämistä esimerkiksi valokuvaajan, toimittajan ja taittajan työn näkökulmasta. Kirjan runsas ja yksityiskohtainen kuvitus täydentää hyvin tekstiä, kuten muissakin Kunnaksen kirjoissa.
Teknologiaa voidaan käyttää myös viihteellisessä tarkoituksessa, kuten Myyrä käyttää
autoa ajeluun (12) ja Mimmi Lehmä liukumäkeä mäenlaskuun (16):
Valtava rysähdys ja merkillinen mäiskähdys kaikuivat yli järven. Mimmi
Lehmä mulskahti veteen ja nostatti mahtavat vesiroiskeet. Se istui järven
pohjassa ja nauroi turpa ammollaan. (16/ Wieslander 2003, sivunumeroimaton.)

Myös Mimmi Lehmän majanrakentamista ja siinä tarvittavien työkalujen käyttöä voidaan pitää viihteellisenä käyttämisenä, kun tarkastellaan lopputuloksen eli majan käyttötarkoitusta (17). Kirjassa Mimmi Lehmä ja Varis käyvät myös mielenkiintoista ja ristiriitaistakin keskustelua majan käyttämisestä. Tarinan alkuvaiheessa Varis ihmettelee,
kun lapset lähtevät pois rakentamansa majan luota, sillä hänen mielestään majaa pitää
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käyttää, kun sen on rakentanut. Tarinan loppupuolella Varis ei kuitenkaan itse jää käyttämään rakentamaansa majaa. Tämän ristiriidan tulkitsin kuitenkin liittyvän lähinnä Variksen luonteen ailahtelevaisuuteen.
Erilaisten kulkuvälineiden käyttöä viihteelliseen tarkoitukseen on esitetty Veera ja menopelit -kirjan (2) loppupuolella olevan aukeaman kuvituksessa, jossa näkyy mm. rullaluistelija ja -lautailija sekä polkutraktori ja -auto. Uusi suunnitelma -kirjassa (15/8–9)
Pete ja koneet katselevat vanhaa kaitafilmiä. Miina ja Manu avaruudessa -kirjan (8) ensimmäisellä aukeamalla Manu ja Heikki Hiiri katsovat televisiosta lastenohjelmia. Aineisto yllätti siinä mielessä, että siitä ei löytynyt enempää mainintoja kodin viihdeteknologian, kuten television, pelikoneiden, radion/stereoiden yms., käytöstä.
Lasten teknologinen toiminta ja teknologian käyttäminen voi liittyä myös leikkiin ja leikisti tekemiseen. Aineistosta löytyi yksi kirja, jossa esiintyi teknologian käyttämistä leikisti: Tatu ja Patu päiväkodissa (4). Samassa yhteydessä on myös esimerkki teknologisen tuotteen koekäytöstä. Päiväkodin lapset ovat rakentaneet askartelemalla ihmekoneen, jonka avulla on tarkoitus siirtää Tatu ja Patu kylpylään. He testaavat konetta ensin
Herra Apinamiehellä (apinapehmolelu), joka “häviää” piiloon koneen sisälle. Varsinainen koneen käyttö keskeytyy, kun Heidi (päiväkodin työntekijä) kurkistaa huoneeseen
ja ihmekone päätyykin mukaan kevätjuhlanäytelmään. Koekäytöstä löytyi myös toinen
esimerkki Viiru ja Pesonen kettujahdissa -kirjasta (14), jossa Viiru testaa Pesosen virittämää köysirataa.
Fiktiivisen teknologian kuvauksia sisältävissä kirjoissa esiintyi myös teknologian mielikuvituksellista käyttöä. Tatun ja Patun oudot kojeet -kirjassa (5) on runsaasti mielikuvituksellisia ja humoristisia keksintöjä, joiden käyttöön Tatu ja Patu opastaa ja antaa vinkkejä. Miina ja Manu -kirjoissa esiintyy mielikuvituksellista aikakoneen (7) ja avaruusaluksen (8) käyttämistä. Myös Kaikkien aikojen avaruuskirjassa (10) on kuvattu, suurimmaksi osaksi kuvituksessa, mielikuvituksellisen tulevaisuuden teknologian käyttämistä, esimerkiksi vetovoimakaukosäätimen käyttäminen.
Teknologisten tuotteiden ja toimintojen ylläpitäminen näkyi aineistossa huoltona ja harjoitteluna Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6/16–17, 26–27) maanviljelijän ja palomiehen ammattien yhteydessä:
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Tatu huoltaa traktorin ja muut koneet kuntoon kevättä varten. --- Kesällä
Tatu ja Patu huoltavat rakennuksia ja kaivavat ojia. (6/ Havukainen & Toivonen 2006, 16–17.)
Hälytysten välisen ajan palomiehet harjoittelevat pelastustehtäviä ja huoltavat palokalustoa. (6/ Havukainen & Toivonen 2006, 26–27.)

Teknologisten tuotteiden korjaamisesta löytyi aineistosta muutama esimerkki. Myyrän
auto -kirjassa (12) ”herra nostokurki” korjaa Myyrän puolesta (tai ainakin näin tarinassa
annetaan ymmärtää) Kallen rikkoman auton. Miina ja Manu avaruudessa -kirjassa (8)
Heikki Hiiri korjaa astronauttien rikkoutuneen jäätelökoneen ja Lehmä liukumäessä
-kirjassa (17) Mimmi Lehmä korjaa liukumäen, jonka on rikkonut. Näille molemmille
korjausoperaatioille on yhteistä, että korjaamisessa ei kuitenkaan käytetä teknologiaa,
sillä Heikki korjaa jäätelökoneen poistamalla sen sisältä alushousut ja Mimmi korjaa
liukumäen potkaisemalla sitä napakasti. Teknologia liittyi kuitenkin molempiin korjausoperaatioihin, sillä Heikki kertoi lukeneensa vastaavasta viasta kirjasta ”Hiirien teknologia” ja Varis taas suunnitteli monimutkaista teknologisia koneita hyödyntävää korjausoperaatiota liukumäen korjaamiseksi.
Arviointi
Arviointia esiintyi muutamassa kirjassa ja se ilmeni joko teknologisen tuotteen tai teknologisen toiminnan arviointina. Teknologisen tuotteen arviointi tuli esille mm. Tatun
ja Patun oudot kojeet -kirjassa (5), vaikka kirjassa keskitytäänkin pääasiassa keksintöjen toimintatapojen esittelyyn. Esimerkiksi hattuavain-keksinnön kohdalla Tatu ja Patu
ovat arvioineet tuotteen hyviä ja haittapuolia. Haittapuoliksi he olivat listanneet seuraavat asiat:
Niska kiertyy, leuka hiertyy, paino on kamala, iskee helposti salama. (5/ Havukainen & Toivonen 2005, 25.)

Myös suihkusuojan kohdalla tuli esille tuotteen heikkous, sillä vaikka tuote estää shampoon ja veden menemisen silmiin, jää suihkusuojien väliin jäävä alue pesemättä:
Silmään jää rähmä, korvaan vaikku, vaan puhdas on päälaen laikku. (5/ Havukainen & Toivonen 2005, 26)
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Myös Myyrä-kirjoissa (12 ja 13) Myyrä arvioi teknologisia tuotteita, autoa ja housuja:
- Ooh, onpa se kaunis! --- kylläpä se hyrisee kauniisti. (12/ Miler & Petiška
1999, 44, 48.)
Jee, ovatpa ne kauniit! Ja mitkä taskut! Niihin mahtuvat kaikki löytötavarat.
Vilkaisen vielä peiliin. Trallallaa. Housut pukevat minua. Ja taskut myös.
(13/ Miler & Petiška 2001, 60.)

Viiru ja Pesonen kettujahdissa -kirjassa (14) Viiru ja Pesonen arvioivat rakentamaansa
tekokanaa:
He asettivat kanan pihalle muka nokkimaan ja tarkastelivat sitten aikaansaannostaan. - Hieno kuin mikä, sanoi Viiru. - Joo, on se, lisäsi Pesonen ylpeänä. (14/ Nordqvist 1994, sivunumeroimaton.)

Myöhemmin Viiru testaa myös kanan lisäksi kehitettyjä köysirataa ja kummittelua ja he
arvioivat, miten heidän suunnitelmansa tulee toimimaan tositilanteessa:
- Sepä sujui hienosti! kehaisi Pesonen. - Tositilanteessa minä sitten tuikkaan
tulen lankaan ja sinä pinkaiset vintille ja vedät haamukaavun yllesi. Ja kun
pauke ja leimahtelu on pahimmillaan, hyppäät ikkunasta ja tartut väkipyörään. Ja kun olet liukunut ketun kohdalle, uliset niin karmeasti kuin ikinä
osaat että “ ET SAA PIHISTÄÄ KANOJA”. Kyllä kai se temppu jo tehoaa.
- Kyllä vissisti, sanoi Viiru. (14/ Nordqvist 1994, sivunumeroimaton.)

Suunnitelman toteutuksen jälkeen Pesonen vielä arvioi toteutusta:
- Sinä selvisit hienosti, hän sanoi Viirulle. - Eihän kaikki tosin käynyt prikulleen kuten oltiin ajateltu, mutta ainakaan se kettu ei enää pistä kuonoaan
meidän pihaan. (14/ Nordqvist 1994, sivunumeroimaton.)

Viiru ja Pesonen -esimerkeistä käy hyvin ilmi, miten arviointia voi suorittaa toiminnan
eri vaiheissa.
Myös Lehmä rakentaa majan -kirjassa (17) arviointia esiintyy sekä majanrakennusprosessin aikana että prosessin jälkeen. Mimmin rakentaessa majaa Varis arvioi, tai tässä
tapauksessa lähinnä arvostelee, Mimmin majanrakennustaitoja. Varis päätyy rakentamaan oman majan näyttääkseen Mimmille, minkälainen on hieno maja. Tarinan lopussa
Mimmi Lehmä istuu majassaan ja miettii:
- Rakentaminen sujui Varikselta nopeasti, sanoi Mimmi Lehmä. - Meni siinä
tosin naulojakin vääriksi. Mutta ammuu. Mitäs muutamasta naulasta, kunhan
maja tulee valmiiksi. (17/ Wieslander & Wieslander 1995, sivunumeroimaton.)
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Kehittäminen
Teknologisen toiminnan tai tuotteen kehittämiseen liittyvät maininnat olivat aineistossa
harvinaisia. Kehittäminen liittyi teknologisen tuotteen tai toiminnan jatkokehittämiseen
sekä ammattitaidon kehittämiseen.
Tatun ja Patun oudot kojeet -kirjassa (5) Tatu ja Patu ovat jatkokehittäneet monia keksintöjään niin, että niillä on myös muita käyttötapoja perustoiminnon lisäksi. Esimerkiksi suihkusuojaa voi myös käyttää turvavälineenä kaatumistilanteissa, tilansäästäjänä,
ufo-naamiaisasuna, kuulolaitteena, satelliittiantennina, salaisen keskustelun välineenä
sekä joulukuusena (5/27).
Viiru ja Pesonen kettujahdissa -kirjassa (14) Viiru saa kahdesti houkuteltua Pesosen jatkokehittämään heidän suunnitelmaansa ketun karkoittamiseksi:
- Minä tässä pohdin että mahtaako pelkkä kana sittenkään riittää, sanoi Viiru.
- Eikö samalla kannattaisi pamauttaa vähän enemmänkin, jotta kettu tosiaan
uskoisi olevansa epätoivottu henkilö? --- - Vai semmoista, kyllä minä ymmärrän, sanoi Pesonen ja kyhnytti mietteliäänä nenäänsä. - Taidatpa olla oikeassa, hän sanoi. - Ellei kettu muuten ymmärrä, voi toki meteliä vähän lisätäkin. --Viiru tirkisteli sytytyslangan päätä. - Oikeastaan ketut ovat aika kaheleita, se
sitten sanoi. - Mietin tässä vain, mahtaako muutama paukku riittää vakuuttamaan ketulle, ettei sen kannata tulla kanavarkaisiin. - Eikö voitaisi vielä
kummitellakin, koska kuitenkin ollaan hereillä. - Sinä siinä haamuinesi, ähkäisi Pesonen. - Kyllä nalleissa riittää kammotusta kylliksi.
Mutta samalla hän alkoi kuitenkin pohtia päteviä kummitustemppuja. Ja mitä
pitempään hän mietti, sitä houkuttelevammalta alkoi kaikki tuntua. Ja eikös
vain hän kohta seissytkin taas pihalla ja mutisten itsekseen tiiraillut joka
puolelle. - Joo, me rakennamme köysiradan! --- (14/ Nordqvist 1994, sivunumeroimaton.)

Tatu ja Patu työntouhussa -kirjassa (6) kehittämisnäkökulma tuli implisiittisesti esille
kampaaja-aukeamalla:
Hiusalan lehdet esittelevät viimeisintä hiusmuotia ja uusia työmenetelmiä.
--- Kouluttaja esittelee uusia työmenetelmiä ja tuotteita. --- Kilpailuissa ja
näytöksissä voi toteuttaa uusia kampausideoita. (6/ Havukainen & Toivonen
2006, 6–7.)
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Kampaaja voi toisin sanoen kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan lehdistä opiskelemalla, kouluttajan avulla tai kilpailuihin ja näytöksiin osallistumalla tai niitä seuraamalla.
Teknologisten innovaatio- ja toimintaprosessien näkökulmasta monipuolisimmin aineistossa oli kuvattu teknologisen toiminnan keskeisimpiä osa-alueita: suunnittelua, valmistamista ja käyttämistä. Sen sijaan käyttöön liittyvät ylläpitäminen ja korjaaminen sekä
arviointi- ja kehittämisnäkökulmat jäivät selvästi vähemmälle huomiolle. Mielenkiintoista oli myös huomata, että vain yhdestä kirjasta (14) löytyi kokonaisen toimintaprosessin kuvausta, joka sisälsi suunnittelua, valmistamista, käyttämistä, arviointia ja kehittämistä.

7.1.4

Teknologia teknologisina järjestelminä ja laitteina

Yleensä teknologiasta tulee ensimmäisenä mieleen nimenomaan teknologiset järjestelmät ja laitteet (kuvio 6). Teknologiset järjestelmät, laitteet, koneet ja työvälineet olivatkin aineistossa hyvin kattavasti edustettuina. Tähän vaikuttaa tietysti se, että analyysin
kohteena olivat myös kuvakirjojen kuvitukset, joissa on hyvin helppoa kuvata runsaasti
erilaisia teknologisia asioita ilman, että niitä olisi edes välttämättä tekstissä käsitelty.
Alkuperäisestä sadan kirjan aineistosta olisi ollut löydettävissä vielä paljon enemmänkin
teknologisia laitteita ja koneita, mutta rajasin aineistoa kuitenkin niin, että mukaan pääsivät vain sellaiset kirjat, joissa teknologia näyttäytyi myös tekstissä ja juonen tasolla.
Tämä siitä syystä, että näin aineistoon jäi sellaisia kirjoja, joissa teknologian rooli tarinassa oli jollainlailla merkittävä. Olisi ollut täysin mahdotonta analysoida useita kymmeniä kirjoja, joissa teknologian rooli vaihtelisi välillä ”vain kuvissa näkyminen” —
”merkittävä osa juonta”.
Päädyin luokittelemaan teknologisia järjestelmiä, laitteita, koneita ja työvälineitä sen
mukaan, mihin teknologian osa-alueeseen ne liittyvät. Jotkut osa-alueet olivat aineistossa paremmin edustettuina kuin toiset, sillä aineistossa oli sekä sellaisia kirjoja, jotka
keskittyivät yhteen tiettyyn teknologian osa-alueeseen että sellaisia kirjoja, joissa oli
esitelty useiden eri osa-alueiden teknologioita. Pyrin tuomaan esille myös sen, miten
laajasti osa-alueeseen liittyviä teknologisia järjestelmiä ja laitteita kirjoissa on käsitelty.
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KUVIO 6

Teknologia teknologisina järjestelminä ja laitteina

Rakennus- ja teollisuusteknologiaan liittyviä teknologisia järjestelmiä, laitteita, koneita ja työvälineitä löytyi aineistosta runsaasti. Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6/
12–13, 20–21,) esiintyy koneistajan ja kirvesmiehen ammateissa tarpeellisia laitteita,
koneita ja työvälineitä. Rakennustyömaalla tarpeellisia työkoneita on esitelty Veera ja
menopelit -kirjassa (2). Erilaisia koneita on myös Uusi suunnitelma -kirjassa (15) Peten
työkoneina sekä Lehmä liukumäessä -kirjassa (16) Variksen korjaussuunnitelman yhteydessä. Myyrän auto -kirjassa (12) on auton korjaamisen liittyviä työvälineitä ja koneita. Koiramäki-kirjassa (9) esiintyy runsaasti entisaikaan käytettyjä rakennus- ja työvälineitä ja onpa siinä ohimennen mainittu myös höyrykone puuvillakehräämön käyttövoimana. Viiru ja Pesonen kettujahdissa -kirjassa (14) esiintyy, varsinkin Pesosen verstasta kuvaavissa kuvituksissa, runsaasti erilaisia työvälineitä. Lehmä rakentaa majan
-kirjassa (17) Mimmi saa majansa kasaan käyttämällä vasaraa, nauloja ja sahaa, mutta
Varikselta löytyykin melkoinen määrä erilaisia ”erikoistyökaluja”:
Sillä oli vasara ja nauloja ja saha ja lautoja. Ja ruuveja ja ruuvimeisseli ja
pora ja leka ja vesivaaka ja mittanauha ja neula ja lankaa ja ompelukone ja
mehua ja termoskannu ja voileipiä ja kiikari ja lippu. (17/ Wieslander &
Wieslander 1995, sivunumeroimaton.)

Myös käsityöteknologiaan liittyviä teknologisia järjestelmiä, laitteita, koneita ja työvälineitä oli aineistossa kattavasti. Koiramäki-kirjassa (9) on runsaasti mainintoja entisaikaan tekstiilitöissä tarvituista työvälineistä, esimerkiksi kraatarin (räätälin) ja suutarin
työvälineitä, sekä puu- ja tuohitöissä ja sepän työssä tarvittavista välineistä. Myyrän
housut -kirjassa (13/48–49) muurahaiset rakentavat kangaspuut, ja vaikka kirjassa ei
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muita pellavasta kankaaksi -prosessissa tarvittavia oikeita työvälineitä esiinnykään, tarjoaa kirja kuitenkin hyvän mahdollisuuden tutkia ja selvittää sitä, millä työvälineillä todellisuudessa tehdään tarinassa eläinten tekemät työt (esimerkiksi loukuttaminen, häkilöinti ja kehrääminen). Samaa prosessia on käsitelty myös Koiramäki-kirjan ensimmäisessä osassa (9a), jossa on kerrottu millä työvälineillä pellavaa on käsitelty entisaikaan
(loukku, lihta, häkilä, rukki, kangaspuut jne). Puukäsitöihin liittyviä työvälineitä esiintyi
myös kirjoissa Tatu ja Patu työn touhussa (6/20–21), Viiru ja Pesonen kettujahdissa
(14) sekä Lehmä rakentaa majan (17). Askartelu on lapsille tavanomainen käsityön
muoto, ja se tuli esille teknologia-askartelun ja siinä tarvittavien työvälineiden muodossa kahdessa kirjassa: Tatu ja Patu päiväkodissa (4) sekä Miinan ja Manun aikamatka
(7).
Kuljetus- ja liikenneteknologisia järjestelmiä, laitteita ja koneita esiintyi aineistossa
runsaasti, lähinnä erilaisten kulkuvälineiden muodossa. Eniten kulkuvälineitä esiintyi
Veera ja menopelit -kirjassa (2), jossa kulkuvälineiden kirjo oli erittäin laaja kattaen
kulkuvälineitä ja työkoneita, jotka liikkuvat sekä maalla, kiskoilla, vedessä että ilmassa.
Myyrän auto -kirjassa (12) selviää, mistä auto teknologisena järjestelmänä koostuu.
Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6/26–27) on esitelty tarkasti paloauton sisältämää
sammutus- ja raivausvälineistöä, kun taas Koiramäki-kirjan toisesta osasta (9b) käy ilmi
millainen on ollut entisajan palonsammutuskalusto. Avaruuden (pääasiassa melko mielikuvituksellisia) kulkuvälineitä löytyy kirjoista Kaikkien aikojen avaruuskirja (10) sekä
Miina ja Manu avaruudessa (8).
Telekommunikaatio-, informaatio- ja koulutusteknologiaan liittyviä järjestelmiä,
laitteita, koneita ja työvälineitä esiintyi yllättävän vähän siihen nähden, kuinka suurta
roolia ne nyky-yhteiskunnassa näyttelevät. Sanomalehden valmistamiseen ja toimittajan
työhön liittyviä laitteita ja työvälineitä esiintyi kirjoissa Etusivun juttu (11) sekä Tatu ja
Patu työn touhussa (6/8–9). Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6/14–15, 22–23) mainittiin tekstissä tai kuvattiin kuvituksessa myös toimistosihteerin työtä esittelevällä aukeamalla muun muassa tietokone, laskukone, tulostin, kopiokone ja puhelin sekä opettajan työtä kuvaavalla aukeamalla piirtoheitin, tietokone, cd-soitin sekä näkövammaisen
lapsen tietokonetyyppinen apuväline. Muita tutkimusaineiston kirjoissa ohimennen mainittuja tähän kategoriaan liittyviä laitteita ja koneita olivat esimerkiksi tv (8), kirjapainokone (9), kaitafilmikamera ja mikrofoni (15) sekä radiolähettimet (10).
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Elintarviketeknologia oli suuressa roolissa Veeran keittiöpuuhat -kirjassa (3), jossa
esiintyy pitsan valmistamisessa tarvittavia elintarvikkeita, kodinkoneita ja keittiötyövälineitä. Leipurin työssä tarvittavia koneita ja työvälineitä esitellään Tatu ja Patu työn
touhussa -kirjassa (6/4–5). Entisaikaan ruuanlaitossa ja elintarvikkeiden valmistamisessa ja säilönnässä käytettyjä työvälineitä on kuvattu runsaasti Koiramäki-kirjassa (9).
Siivousteknologia näkyi erityisen hyvin Tatu ja Patu työntouhussa -kirjan (6/18–19)
siivoojan ammattia esittelevällä aukeamalla, jossa esitellään siivouksessa tarvittavia työvälineitä ja koneita. Siivousvälineitä esiintyi myös Veeran keittiöpuuhat -kirjassa (3).
Entisaikaista pyykinpesua ja siinä tarvittavia välineitä on kuvattu Koiramäki-kirjan ensimmäisessä osassa (9a).
Terveydenhuoltoteknologiaan liittyviä lääkärin ja muiden terveydenhuoltoalan työntekijöiden työvälineitä esiintyi runsaasti Veera lääkärissä -kirjassa (1) sekä jonkun verran
myös Tatu ja Patu työn touhussa -kirjan (6/10–11) sairaanhoitajan työstä kertovalla aukeamalla. Apteekkarin entisajan työvälineitä näkyi hieman Koiramäki-kirjassa (9b).
Maa- ja metsätalousteknologisia koneita ja työvälineitä esiintyi maanviljelijän työstä
kertovilla aukeamilla Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6/16–17) sekä Veera ja menopelit -kirjassa (2). Entisaikaan maanviljelyssä ja metsätöissä käytettyihin laitteisiin ja
työvälineisiin voi tutustua Koiramäki-kirjan avulla (9).
Avaruusteknologisia laitteita esiintyi kirjoissa Kaikkien aikojen avaruuskirja (10) sekä
Miina ja Manu avaruudessa (8). Vaikka laitteet ovatkin pääasiassa mielikuvituksellisia,
pohjautuvat monet, kuten esimerkiksi tietoliikennesatelliitit, oikeisiin esikuviinsa.
Energia- ja ympäristöteknologiaan liittyviä järjestelmiä ja laitteita esiintyi kahdessa
kirjassa: Koiramäki-kirjassa (9) koiramäkeläiset käyttivät kynttilöitä ja päreitä valonlähteinä ja Uusi suunnitelma -kirjassa (15) viitattiin vaihtoehtoisiin energialähteisiin.
Liikunta- ja leikkivälineteknologisia laitteita esiintyi kirjoissa Veera ja menopelit (2),
Tatun ja Patun oudot kojeet (5/6–7, 12–13) sekä Lehmä liukumäessä (16). Myös Tatu
ja Patu päiväkodissa (4) -kirjan ulkoilusta kertovalla aukeamalla näkyi useita liikuntaja leikkivälineitä.
Kauneudenhoitoteknologiaan liittyviä välineitä on kuvattu Tatu ja Patu työn touhussa
-kirjassa (6/6–7) kampaajan työtä esittelevällä aukeamalla. Kun taas musiikkiteknolo-
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gisia laitteita, kuten soittimia ja äänentoistolaitteita, näkyy muusikon työstä kertovalla
aukeamalla (6/24–25).
Mielikuvituksellisia ja luovia teknologisia järjestelmiä, laitteita ja koneita esiintyi
melko paljon ja lähinnä erilaisten keksintöjen muodossa kirjoissa Tatun ja Patun oudot
kojeet (5), Miinan ja Manun aikamatka (7), Miina ja Manu avaruudessa (8), Kaikkien
aikojen avaruuskirja (10) sekä Viiru ja Pesonen kettujahdissa (14). Tatu ja Patu päiväkodissa -kirjassa (4) ihmekone edustaa lasten rakentamaa mielikuvituksellista ja luovaa
teknologista konetta. Ihmekone koostui voimanlähteestä, kohteenasettimesta, voimansiirtimestä, viilennyskaapelista, poistoilmasuodattimesta, siirtokapselista, pääkytkimestä, siirtokohteenvalitsimesta, sytytystulpasta ja akkukennosta.
Teknologian ajatellaan helposti olevan vain ns. high techia, eikä nähdä sitä kaikkea arjen teknologiaa (low techia), mitä ympärillämme on. Aineisto kuitenkin yllätti positiivisesti, sillä siinä oli runsaasti kuvauksia jokapäiväiseen arkeen kuuluvasta teknologiasta.
High tech ilmenikin aineistossa lähinnä avaruusteknologian muodossa. Matkapuhelimet,
digikamerat, tietokoneet, pelikonsolit yms. ovat nykyään jo monien ihmisten arkipäivän
teknologiaa ja niiden merkitys varmasti vain kasvaa tulevaisuudessa. Nämä laitteet eivät
kuitenkaan juurikaan näkyneet tutkimusaineistossa, muutamia vaatimattomia mainintoja
lukuunottamatta. Aineistosta nousi myös esille lapsille läheistä teknologiaa liikunta- ja
leikkivälineteknologian muodossa, jota ei teoriataustassa oltu etukäteen huomioitu.

7.1.5

Teknologian vaikutukset

Teknologisella tiedolla, innovaatio- ja toimintaprosesseilla ja teknologisilla järjestelmillä ja laitteilla sekä näiden osa-alueiden vuorovaikutuksella on seurauksia, jotka näkyvät
teknologian vaikutuksina (kuvio 7). Teknologialla voi olla positiivisia ja/tai negatiivisia
vaikutuksia muun muassa muihin teknologioihin, ympäristöön tai yhteiskuntaan (Parikka 1998, 71–72, 142). Teknologian vaikutuksia käsiteltiin kuvakirjoissa kohtalaisesti,
mutta pääosin implisiittisesti. Teknologian vaikutuksien näkökulmasta tarkasteltuna aineistosta nousi esille ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen liittyvät luonnonsuojelun
ja ekologisuuden sekä eettisyyden teemat. Myös teknologian vaikutukset yhteiskuntaan
nousivat esille työntekemisen kehittymisen näkökulmasta.
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KUVIO 7

Teknologia teknologian vaikutuksina

Tatun ja Patun oudot kojeet -kirjan (5) ensimmäisellä sivulla on hyvin oivallettu teknologian syvin olemus ja vaikutus ihmisten elämään:
Tatun ja Patun mielestä monet asiat maailmassamme vaatisivat vähän parantelua. Niinpä he ovatkin kehitelleet uusia ja hienoja kojeita, jotka helpottavat
meidän kaikkien elämää. (5/ Havukainen & Toivonen 2005, 1.)

Teknologialla on ollut suuri vaikutus ihmisten liikkumiseen, sillä kulkuvälineiden kehittämisen ja erikoistumisen ansiosta ihmisten on helpompi liikkua paikasta toiseen sekä
kuljettaa erilaisia kuormia. Myös työn tekemisen helpottamiseksi on kehitetty erilaisia
kulkuvälineitä. Tämän kehityksen negatiivisena vaikutuksena on mm. luonnon saastuttaminen, joka tuli esille kahdessa kirjassa: Veera ja menopelit (2) sekä Tatun ja Patun
oudot kojeet (5). Veera ja menopelit -kirjassa (2) Veera, Tatu ja Patu ovat pyöräretkellä
tutustumassa erilaisiin kulkuneuvoihin ja moottoritien varrella he pohtivat autojen runsautta:
“Heillä kaikilla on kiire yhtä aikaa, ja silloin tielle tulee ruuhka”, Veera selittää. Patu miettii, ehtivätkö ihmiset ajoissa perille. Pyörätietä pitkin voisi
ohittaa paikallaan seisovat ja pakokaasuja pölläyttelevät autot. [kuvassa Patun mielikuvituksellinen “polkupyöräriksa”.] “Autot tosiaan haisevat pahalle
ja pitävät meteliä”, Tatu köhisee. “Se on totta”, Veera tuumaa, “mutta ilman
autoja elämä voisi olla vähän hankalaa. Autoja käytetään monenlaisiin tehtäviin.” [Kuvituksen “korteissa” esitelty linja-auto, rekka-auto, paloauto, matkailuauto, vanhan ajan auto, kilpa-auto, sähköauto ja jäätelöauto.] --- Sähköauton moottori on hiljainen, eikä siitä tule myrkyllisiä pakokaasuja. (2/ Havukainen & Toivonen 2000, sivunumeroimaton.)
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”Minun mielestäni polkupyörä on kaikkein paras kulkuneuvo”, Patu julistaa.
Tatu on samaa mieltä: “Se ei pidä meteliä eikä päästele kaasuja!” (2/ Havukainen & Toivonen 2000, sivunumeroimaton.)

Tatun ja Patun oudot kojeet -kirjassa (5/6–7), jossa on samat tekijät kuin Veera-kirjoissa, käsitellään myös pyöräilyä ja sen etuja liikkumismuotona:
Pyöräily on mukava tapa liikkua. Se ei saastuta luontoa, kunto kasvaa, ja
ajaessa voi ihailla kauniita maisemia. Joskus vaihtelu kuitenkin virkistäisi.
Sitä varten Tatu ja Patu ovat valmistaneet pyöräilykypärän, jossa kypärä ja
pyörä on nerokkaasti yhdistetty. (5/ Havukainen & Toivonen 2005, 6–7.)

Saman aiheen käsittely kahdessa eri kirjassa viestittää mielestäni vahvasti tekijöiden halua ottaa kantaa ja vaikuttaa tähän ajankohtaiseen aiheeseen.
Ekologinen näkökulma tuli hyvin esille myös Uusi suunnitelma -kirjassa (15). PuuhaPeten suunnitelmassa on otettu huomioon ekologiset seikat, kun tarkoituksena on suojella luontoa, hyödyntää vaihtoehtoisia energialähteitä (vesi, tuuli ja aurinko) sekä rakentaa kierrätysmateriaaleista.
”Kuule Pete”, Rolle sanoi. ”Miten auringonkukkien käy, kun laaksoon aletaan rakentaa?” ”Ne jäävät rakennusten alle, suurin osa ainakin”, Pete selitti.
Kaivuri kauhistui sen kuullessaan. ”Eikö taloja voisi suunnitella niin, ettei
kaikkea tarvitse tuhota...” (15/ Treahy 2005, 8.)
Peten pienoismallissa oli myös vaihtoehtoisia energialähteitä. ”Vesi ja tuuli
ovat luonnollisia energian tuottajia. Niiden rinnalla voi käyttää
generaattoria”, Pete selitti. --- ”Myös aurinko on energialähde.” ”Ja Auringonkukkalaaksossa riittää vettä, tuulta ja aurinkoa!” Pusku hehkutti. ”Vähennä käyttöä! Käytä uudestaan! Kierrätä!” koneet rallattivat, ja Pete jatkoi uurastustaan pitkälle yöhön. (15/ Treahy 2005, 33.)
”Kun tavara pannaan uuteen käyttöön, jätteet vähenevät.” ”Aivan!” Nosse
huudahti. ”Sehän on kierrätystä.” (15/ Treahy 2005, 5.)

Myös Lehmä rakentaa majan -kirja (17) tarjoaa mahdollisuuden pohtia teknologian eettisyyttä turhan käyttämisen ja kuluttamisen näkökulmasta. Kirjassa Lehmä rakentaa sahan ja vasaran avulla yksinkertaisen ja vaatimattoman majan, kun taas Varis rakentaa
erikoistyökaluillaan oikean ”varislinnan”. Lehmä jää rakentamisen jälkeen käyttämään
majaansa, mutta Varis lähtee kotiinsa ja jättää majansa käyttämättä. Tarinan avulla voidaan siis käsitellä teknologian tarpeellisuutta ja turhaa kuluttamista.
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Viiru ja Pesonen kettujahdissa -kirjassa (14) teknologian vaikutus näkyy positiivisena ja
eettisenä asiana, sillä Viirun ja Pesosen teknologisen toiminnan ansiosta kettua ei tarvinnut ampua eikä Kosonenkaan enää tartu aseeseen kettuja jahdatessaan:
--- Sillä äkkiä se [Viiru] huomasi, ettei kaaoksen keskellä seissytkään kettu,
vaan – KOSONEN! Hänellä oli sekä koira että kivääri, ja koira ulisi ja Kosonen vaappui suoraan kohti. Kosonen heitti kiväärinsä maahan ja vänkyi ihan
läkähdyksissä: - Voi ei! Lupaan etten enää ikipäivänä ammu yhtäkään kettua! Pois, pois! Päästä minut! (14/ Nordqvist 1994, sivunumeroimaton.)

Historiallisesta näkökulmasta tarkasteltuna teknologialla on ollut suuri vaikutus ammattien syntyyn ja erikoistumiseen (esim. Benchmarks for science literacy 2009). Tämä näkökulma tuli erittäin hyvin esille Tatu ja Patu työn touhussa -kirjan (6) viimeisellä aukeamalla, jossa Tatu ja Patu pohtivat työn tekemistä ja ammattien syntyä. Vaikka aukeamalla ei suoranaisesti mainita teknologian vaikutusta kehityksessä, on se kuitenkin
implisiittisesti esillä: uusien taitojen oppiminen ja työvälineiden käyttö työn tekemisessä
(kuvituksessa näkyvät esimerkiksi aura, päre, puukko ja sepän työvälineitä). Myös Koiramäki-kirjassa (9) käsitellään monipuolisesti ammattien kehittymistä ja työn tekemistä,
ja kirja toimiikin hyvänä tietolähteenä entisajan elämään ja työn tekemiseen. Etusivun
juttu -kirjassa (11) esitelty sanomalehden valmistamiseen liittyvä teknologia on jo osittain vanhentunutta teknologiaa, mutta se antaa kuitenkin hyvän pohjan keskustella sanomalehtien tekemiseen liittyvästä teknologiasta ja miten teknologian kehittyminen on
vaikuttanut sanomalehden tekemiseen helpottaen ja nopeuttaen prosessia.
Veera lääkärissä -kirjassa (1) lääkäri antaa Veeralle rokotuksen, joka suojaa tuhkarokolta, vihurirokolta ja sikotaudilta. Kirjassa ei käsitellä rokotteiden keksimistä tai kehittämistä mitenkään, mutta kirja antaa hyvän virikkeen käsitellä teknologian vaikutusta
rokotusten kehittämiseen ja sen myötä erilaisten sairauksien torjuntaan ja ihmisten elinolosuhteiden parantamiseen. Kahdessa kirjassa viitattiin myös käsien pesemiseen osana
terveydestä ja hygieenisyydestä huolehtimista (1 ja 3). Vaikka kirjoissa ei tässä yhteydessä eksplisiittisesti viitatakaan teknologiaan, onhan puhdas vesi ja sen saanti teknologian ansiota.
Entisajan teknologian tarkastelun vastakohtana toimii Kaikkien aikojen avaruuskirja
(10), jossa katseet suunnataan kauas tulevaisuuteen. Mielikuvituksellista avaruusmatkailua ja avaruuden elämää kuvaava kirja johdattelee lukijansa pohtimaan tulevaisuuden
teknologiaa ja sen vaikutuksia tulevaisuuden maailmalle.

67

7.2 Kuvakirjojen teknologiset toimijuudet sukupuolikehyksessä

Tarkastelin kuvakirjojen päähenkilöitä heidän teknologisen toimijuuden ja sukupuoliroolien näkökulmasta. Päähenkilöinä pidän hahmoja (ihmis- sekä eläinhahmot), jotka
ovat merkittävässä roolissa kirjan tarinassa esimerkiksi nimihahmona, kansikuvan hahmona tai tarinan kertojana. Eläinhahmot ovat hyvin yleisiä kuvakirjoissa ja usein ne on
esitetty ihmisenkaltaisina (kts. Wikipedia antropomorfismi; Kåreland 2005a, 26; Nikolajeva & Scott 2006, 15, 92). Sivuhenkilöitä nostan esille, mikäli havaitsen heissä jotain
tutkimukseni kannalta mielenkiintoista.
Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että kuvakirjojen päähenkilö on useimmiten poika
tai mies. Tytöt ja naiset päähenkilöinä ovat harvinaisempia. Eläinhahmotkin ovat useimmiten miespuolisia. (Kåreland 2005a, 25; Marklund & Snickare 2005, 16.) Tutkimusaineistoni ei tuonut tässä mielessä uusia tuloksia vaan vahvisti aiemmin tiedettyä, sillä kuvakirjojen päähenkilöiden tarkastelun tuloksena voidaan todeta, että tutkimusaineistoon
kuuluvissa kirjoissa esiintyi enemmän miespuolisia kuin naispuolisia hahmoja päähenkilöinä. Tutkimusaineiston seitsemästätoista kirjasta kahdeksan kirjan nimessä esiintyi
miespuolisia hahmoja, joita oli yhteensä kuusi eri hahmoa (Tatu, Patu, Manu, Myyrä,
Viiru ja Pesonen). Seitsemän kirjan nimessä esiintyi selvä naispuolinen hahmo, mutta
vain kolmen eri hahmon muodossa (Veera, Miina ja (Mimmi-)Lehmä). Nimihahmojen lisäksi päähenkilökategoriaan nostin seuraavat, kirjojen kansissakin, esiintyvät hahmot: Heikki (7 ja 8), Puuha-Pete (15) sekä Varis (16 ja 17). Kunnaksen kirjoissa (9,
10 ja 11) on kirjailijalle tyypilliseen tapaan runsaasti hahmoja, mutta ei juurikaan selviä
päähahmoja. Näitä kirjoja päädyin tarkastelemaan erikseen kirjakohtaisesti. Myös Tatu
ja Patu työn touhussa -kirjaa (6) tarkastelen erikseen siinä esiteltyjen ammattien edustajien näkökulmasta.
Veera-kirjat (Veera, Tatu ja Patu)
Tutkimusaineisto sisälsi kolme Veera-sarjaan kuuluvaa kirjaa: Veera lääkärissä (1),
Veera ja menopelit (2) sekä Veeran keittiöpuuhat (3). Veera on siis kirjojen päähenkilö,
mutta Veeran lisäksi kirjoissa seikkailevat myös Tatu ja Patu, joilla on myös oma kirjasarjansa. Kirjoissa on samanlainen johdantoteksti, jossa kerrotaan Veeran, Tatun ja Patun olevan parhaita ystäviä. Esimerkiksi Veeran koon perusteella voisi ajatella Veeran
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olevan Tatua ja Patua vanhempi. Veeran käytöksestä on myös havaittavissa lapsenvahdinomaista toimintaa.
Ensisilmäyksellä Veera-kirjat vaikuttaisivat hyviltä roolimalleilta tyttöjen teknologisen
toimijuuden tukemisessa. Tarkempi analyysi osoittaa kuitenkin, että kirjoissa on myös
piirteitä, jotka eivät välttämättä edistä tyttöjen teknologista aktiivisuutta ja motivoituneisuutta. Heti ensimmäisenä tällaisena piirteenä on Tatun ja Patun läsnäolo kirjoissa.
Ikäänkuin Veera ei olisi hahmona riittävän mielenkiintoinen ja vahva pärjäämään yksin,
vaan mukaan on pitänyt tuoda myös Tatu ja Patu, kenties poikalukijoiden houkuttelemiseksi.
Veera ja menopelit sekä Veeran keittiöpuuhat -kirjoissa (2 ja 3) Veera toimii tietynlaisessa opettajan roolissa pojille. Näissä kirjoissa Veera näyttäytyy teknologisesti tietävänä, kun hän kertoo pojille erilaisista kulkuvälineistä ja opastaa heitä pitsanvalmistamisessa.
”Lentokoneet ovat nopeita. Niillä voi yhden päivän aikana matkustaa vaikka
toiselle puolelle maapalloa”, Veera valistaa. (2/ Havukainen & Toivonen
2000, sivunumeroimaton.)
”Mutta emme me ole koskaan laittaneet ruokaa”, pojat tunnustavat hämmentyneinä. ”Minä kyllä neuvon”, Veera rohkaisee. (3/ Havukainen & Toivonen
2002, sivunumeroimaton.)
”Keittolevyt, uuni ja astianpesukone saattavat olla todella kuumia”, Veera
varoittaa. ”Uunista ja liedeltä otetut astiat ja ruoat voivat myös polttaa.” (3/
Havukainen & Toivonen 2002, sivunumeroimaton.)

Veera ja menopelit -kirjassa Veeran toimijuus näkyy myös käyttäjänä (hän esimerkiksi
pumppaa pumpulla ilmaa pyörän renkaisiin ja ajaa polkupyörällä), sivustaseuraajana
(kulkuvälineisiin tutustuminen) ja suunnittelijana (täydellisen menopelin suunnittelu).
Tatun ja Patun toimijuudet ilmenevät myös sivustaseuraajan, käyttäjän ja suunnittelijan
rooleina. Kirjan kuvituksia tarkastelemalla voi todeta, että kirja vahvistaa ammattien yhteydessä perinteisiä stereotyyppisiä sukupuolirooleja, sillä esimerkiksi rakennustyömaan
työntekijät, junien kuljettajat, merimiehet sekä lentokenttätyöntekijät (lentoemäntiä lukuunottamatta) ovat kaikki miehiä. Ainoastaan maanviljelyyn liittyvien koneiden esittelyaukeamalla näkyy, kuinka nainen ajaa leikkuupuimuria.
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Veeran keittiöpuuhat -kirjassa (3) Veera toimii opettajan ja neuvojan roolien lisäksi valmistajana (pitsanvalmistusprosessi) ja käyttäjänä (lieden ja uunin). Tatu ja Patu toimivat
suunnittelijoina (hullunkurinen työsuunnitelma), valmistajina (pitsataikinan tekeminen)
ja käyttäjinä (röntgenlaite, kamera, kiikarit, sekuntikello, lattianhoitokone). He suhtautuvat keittiöpuuhiin aidon uteliaasti ja innostuneesti.
Sen sijaan Veera lääkärissä -kirjassa (1) Veeralla on hyvin passiivinen rooli, ottaen
huomioon, että hän on kirjan päähenkilö. Kirjan kannessa Veera kuuntelee stetoskoopilla nallen keuhkoja ja sydäntä ja pitelee kädessään puulastaa, ja kansikuva antaakin ymmärtää, että Veera olisi aktiivinen toimija kirjassa. Mutta itse tarinassa Veera onkin vain
lääkärin tekemän tutkimuksen ja terveydenhuoltoteknologian passiivinen kohde. Pojat
sen sijaan kuvataan kirjassa aktiivisina kyselijöinä, ihmettelijöinä ja terveystarkastuksen
sivustaseuraajina. Tatu saa jopa kokeilla stetoskooppia ja kuunnella sillä sydäntään, ja
lisäksi lääkäri näyttää pojille, miten kokeillaan refleksejä testaamalla poikien refleksit.
Veera kuvataan kirjassa itsenäiseksi ja 'aikuismaiseksi' sillä, hänellä ei ole vanhempaa
mukanaan niin kuin muilla terveyskeskuksessa olevilla lapsilla. Veera suhtautuu myös
pelottomasti ja rauhallisesti lääkärin hänelle tekemiin tutkimuksiin, kun taas Tatu ja
Patu reagoivat välillä hullunkurisesti ja hermostuneesti. Pojat ikäänkuin varastavat kaiken huomion kyselyillään, ihmettelyillään ja hölmöilyillään. Kirsti-lääkäri, joka kirjassa
edustaa eniten teknologista toimijaa käyttäessään terveydenhuoltoteknologisia laitteita
lääkärintarkastuksessa, kertoo lapsille käyttämistään laitteista ja tekemistään tutkimuksista. Vaikka Veera ei kirjassa esiinnykään teknologisesti taitavana, tarjoaa Kirsti-lääkäri kuitenkin naispuolisen teknologisesti taitavan mallin lukijoille. Kirjassa teknologinen
taitavuus näyttäytyykin aikuisen osaamisena ja lasten osaamattomuutena.
Kirjan lopussa Veera toimii myös poikien ”rauhoittelijana”, mikä voi omalta osaltaan
vahvistaa käsityksiä tyttöjen passiivisuudesta ja rauhallisuudesta ja poikien aktiivisuudesta ja huomionkeskipisteenä olemisesta (vrt. tutkimukset tyttöjen sijoittamisesta poikien väliin rauhoittajiksi, Kåreland 2005a, 27–28):
Veera ohjaa pojat ovelle: ”Meidän on nyt kyllä aika mennä kotiin.” (1/ Havukainen & Toivonen 1999, sivunumeroimaton.)

Veera lääkärissä -kirjassa (1) vihjataan myös ihmisten ennakkoluuloihin lääkäreistä ja
heidän sukupuolestaan, sillä Tatulla ja Patulla on ennakkokäsitys lääkäristä tuuheapar-
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taisena, viisaskatseisena ja isokokoisena miehenä, jolla on suuri terveystietoja sisältävä
kirja.
Tatun ja Patun hämmästykseksi Kirsti näyttää ihan tavalliselta. (1/ Havukainen & Toivonen 1999, sivunumeroimaton.)

Tatu ja Patu -kirjat (Tatu ja Patu)
Tatu ja Patu esiintyivät aineistossa Veera-kirjojen lisäksi kolmessa Tatu ja Patu -sarjaan
kuuluvassa kirjassa: Tatu ja Patu päiväkodissa (4), Tatun ja Patun oudot kojeet (5) sekä
Tatu ja Patu työn touhussa (6).
Tatu ja Patu päiväkodissa -kirjassa (4) teknologinen toiminta näkyy teknologia-askarteluna ihmekoneen rakentamisen ja sen toiminnan testaamisen yhteydessä. Tatun ja Patun
rooli teknologisina toimijoina ei ole kovinkaan merkittävä, sillä he ovat lähinnä sivustaseuraajia päiväkodin lasten, Nikon, Oonan ja Lauran, rakentaessa ihmekonetta. Rakennusprojektin aikana Tatu ja Patu suunnittelevat nukeille vaatteita, mikä tietenkin sekin
on teknologista toimintaa, mutta tässä tapauksessa se on ns. toisarvoista toimintaa, koska ihmekoneen rakentaminen on tarinassa keskeisessä roolissa. Tatun ja Patun on tarkoitus toimia myöhemmin ihmekoneen käyttäjinä, mutta koneen ”oikea” käyttäminen ei
kirjassa koskaan toteudu. Tatu ja Patu eivät myöskään osoita suurta innostusta konetta
kohtaan, koska eivät enää haluaisikaan lähteä päiväkodista. Nikon, Oonan ja Lauran
teknologinen toimijuus näkyy ihmekoneen suunnittelijoiden, rakentajien ja koekäyttäjien rooleina. Heidän toimintansa on luonteeltaan leikissä oikeasti tekemistä, sillä toiminta tapahtuu päiväkodin leikkihetken ja kevätnäytelmän suunnittelun kontekstissa.
Lapset suhtautuvat rakennusurakkaan ennakkoluulottomasti ja tosissaan. Tarinan kuvituksessa esiintyy myös mm. päiväkodin henkilökuntaa: kaksi naispuolista työntekijää ja
yksi miespuolinen työntekijä. Toinen naisista, Heidi, on tarinassa enemmänkin esillä ja
yhdessä kuvassa näkyy hänen teknologista toimintaansa, kun hän poraa porakoneella
reikää metallipurkkiin.
Tatun ja Patun oudot kojeet -kirjassa (5) Tatu ja Patu osoittavat tutkivaa ja luovaa asennetta teknologiaa kohtaan. Heidän teknologinen toimijuus ilmenee keksijän, suunnittelijan, valmistajan, käyttäjän ja kehittäjän rooleissa. He ovat keksineet ja suunnitelleet erilaisia ihmeellisiä kojeita helpottamaan elämää. Heidän roolinsa kojeiden valmistajana
käy kirjasta implisiittisesti ilmi, sillä kirjassa ei kuvata itse valmistamisprosessia vaan
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valmiita tuotteita ja niiden erilaisia käyttötapoja. Tatu ja Patu ovat myös jatkokehittäneet tuotteitaan, kun he ovat keksineet niille muitakin käyttötapoja perustoimintatavan
lisäksi.
Tatun ja Patun oudot kojeet -kirjassa (5) esiintyy kuvituksessa ihmisiä käyttämässä poikien keksintöjä. Naispuoliset hahmot ovat aukeamilla pääosin vähemmistönä. Kirjassa
on myös kuvituksia, jotka vahvistavat perinteisiä sukupuolirooleja, kuten hattuavainta
esittelevällä aukeamalla (5/ 24–25). Kuvituksen eräässä kuvassa essuun pukeutunut nainen leikkaa leipää hattuavaimella ja toisessa kuvassa silmälasipäinen, pukuun ja kravattiin sonnustautunut mies puhuu matkapuhelimeen. Myös karvanlisääjä-laitteesta kertovalla aukeamalla (5/ 18–19) viitataan miesten paremmuuteen korkea-arvoisissa tehtävissä. Tatu ja Patu ovat keksineet karvanlisääjä-laitteen, jonka avulla, parrakkaaksi [eli
mieheksi] naamioitumalla, lapset voivat päästä osallistumaan tärkeisiin kokouksiin ja
tapahtumiin, joissa päätetään lapsia koskevista asioista. Kuvituksessa on esitetty kaksi
lehtileikettä, joista toisessa ministeri ja kansanedustaja kättelevät (toinen on aikuinen
mies ja toinen on parrakas poika). Toisessa lehtileikkeessä on kuva YK:n huippukokouksesta, jossa näkyy viisi miestä, yksi parrakas vauva, yksi parrakas poika, yksi parrakas tyttö ja kaksi naista.
Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6) Tatu ja Patu tutustuvat erilaisiin ammatteihin.
Ammattien yhteydessä esiintyy myös jonkin verran ammatteihin ja työntekemiseen liittyvää teknologista toimijuutta. Kirjassa esiteltyjä ammatteja tarkastelin sukupuolen näkökulmasta. Tarkastelun tuloksena voin todeta, että kirja pääsääntöisesti vahvisti perinteisiä ja stereotyyppisiä käsityksiä eri ammattien soveltuvuudesta miehille ja naisille.
Sukupuolineutraalien ammattien kohdalla oli mainittu sekä miehiä että naisia. Leipurin
työstä kertovalla aukeamalla (4–5) leipuri oli mies ja kondiittori oli nainen. Toimittajan
työstä kertovalla aukeamalla (8–9) esiintyi sekä naisia että miehiä niin, että miehiä oli
muutama enemmän. Maanviljelijän työhön liittyy usein se, että koko perhe osallistuu
maatilan töihin. Usein kuitenkin työt ovat jakaantuneet sukupuolen mukaan naisten ja
miesten töihin ja tämä näkyi myös maanviljelijän työstä kertovalla aukeamalla (16–17).
Maanviljelijä oli kirjassa traktorin läheisyydessä seisova mies, kun taas ilmeisesti hänen
vaimonsa kantoi kuvassa lankakoria kohti piharakennusta, jonka edessä luki ”Maijan
villatorppa”. Opettajan työstä kertovalla aukeamalla (22–23) mainitaan, että ”opettaja
voi olla mies tai nainen”. Kuvituksessa miespuolisia hahmoja ovat luokanopettaja ja
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kouluavustaja. Naisopettajia ovat erityisopettaja, äidinkielen opettaja sekä rehtori. Muusikko-aukeamalla (24–25) Tatu ja Patu esittävät erilaisia muusikoita, joista kaksi on
naishahmoja ja kahdeksan on mieshahmoja. Sivun laidassa olevassa sarjakuvassa esiintyy Tatun ja Patun lisäksi yksi miesmuusikko ja yksi miksaaja, joka on myös mies.
Perinteisesti naisvaltaisina pidetyissä ammateissa naiset olivat enemmistönä myös kirjassa. Kampaajan työstä kertovalla aukeamalla (6–7) esiintyi seitsemän naista ja vain
yksi mies. Sairaanhoitaja-aukeamalla (10–11) oli sekä naisia että miehiä kuitenkin niin,
että naisia oli paljon enemmän kuin miehiä. Kirjassa esiintyvä toimistosihteeri oli nainen, kun taas samalla aukeamalla näkyvä toimitusjohtaja oli mies (14–15). Siivooja oli
myös nainen (18–19).
Perinteisesti miesvaltaiset ammatit oli kirjassa kuvattu myös miesvaltaisina. Koneistajan
ammattia esittelevällä aukeamalla (12–13) oli neljä miestä ja kaksi naista. Naiset oli kuvattu kuvituksessa taka-alalla, mutta kuitenkin toimimassa erilaisten koneiden parissa,
eikä esimerkiksi pakkaajina. Kirvesmiehen työstä kertovalla aukeamalla esiintyi Tatun
ja Patun lisäksi neljä miestä ja yksi nainen. Palomies-aukeamalla (26–27) esiintyi vain
yksi ammattinsa edustaja, joka on mies.
Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6) oli ikään kuin yritetty kuvata ammatteja tasa-arvoisesti esittämällä ammateissa useimmiten molempien sukupuolien edustajia, mutta
tarkemmin tarkasteltuna kirja kuitenkin ylläpitää perinteisiä käsityksiä ammattien sukupuolittuneisuudesta.
Miina ja Manu -kirjat (Miina, Manu ja Heikki)
Miina ja Manu seikkailevat aineistossa kahdessa kirjassa: Miinan ja Manun aikamatka
(7) sekä Miina ja Manu avaruudessa (8). Miina ja Manu ovat kissoja ja heidän lisäkseen
molemmissa kirjoissa on mukana myös Heikki-hiiri.
Molemmissa kirjoissa Miinan teknologinen toimijuus on olematonta, sillä Miina on kirjan nimihenkilöydestä huolimatta tarinoissa sivustaseuraajan roolissa. Miinan ja Manun
aikamatka -kirjassa (7) hänen asenteensa aikakonetta kohtaan on jopa epäileväinen.
Miinan vähäistä roolia tarinoissa voi selittää se, että molempien kirjojen tarinat paljastuvat lopulta Manun näkemäksi uneksi.
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Miinan ja Manun aikamatka -kirjassa (7) Manu ja Heikki edustavat teknologisia toimijoita, jotka suunnittelevat ja valmistavat aikakoneen pahvilaatikosta. Heikin roolina on
myös aikakoneen käyttäminen ja säätäminen, jota Heikki ei tunnu oikein hallitsevan,
koska kone päätyy vääriin paikkoihin ja aikoihin.
Miina ja Manu avaruudessa -kirjassa (8) Manun teknologinen toimijuus näkyy television käyttämisenä, uteliaana kyselemisenä ja teknologisena taitamattomuutena, sillä hän
onnistuu purkamaan avaruusaseman painamalla nappia, jota ei olisi saanut painaa.
Heikki osoittaa kirjassa teknologista tietouttaan tietämällä mikä on tietoliikennesatelliitti. Heikki toimii myös tutkivana ongelmanratkaisijana korjatessaan Urpo ja Urho Karhun jäätelökoneen.
”Antakaas minä tutkin asiaa”, sanoi Heikki. ”Olen tainnut lukea vastaavasta
viasta kirjasta Hiirien teknologia.” Heikki kumartui koneen eteen ja avasi
kyljessä olevan luukun. Hetken katseltuaan hän sanoi iloisesti: ”Vika taisikin
löytyä aika helposti.” (8/ Koivisto 2005, sivunumeroimaton.)

Itse korjaamisessa ei teknologiaa kuitenkaan tarvittu, koska korjaamiseksi riitti, että otti
vaaleanpunaiset alushousut pois koneen rattaiden välistä. Miina ja Manu -kirjoissa teknologinen toimijuus ei näyttäytynyt juurikaan teknologisena taitavuutena vaan niissä
korostui lähinnä teknologinen taitamattomuus.
Lehmä-kirjat (Mimmi ja Varis)
Aineistossa oli kaksi Lehmä-sarjaan kuuluvaa kirjaa: Lehmä liukumäessä (16) ja Lehmä
rakentaa majan (17). Lehmä-kirjojen päähahmoina esiintyvät Mimmi-Lehmä ja Varis.
Mimmin sukupuoli käy ilmi sekä nimestä että lehmänä olemisesta. Variksen sukupuoli
ei käy kirjoista eksplisiittisesti ilmi, sillä Variksella ei ole nimeä eikä sukupuoleen viittaavia ulkoisia merkkejä. Kuitenkin Variksen olemuksen, kielenkäytön ja käyttäytymisen perusteella tulkitsin Variksen maskuliiniseksi hahmoksi. Tekemääni tulkintaa tukee
myös Lehmä-sarjaan liittyvä oheismateriaali, sillä esimerkiksi dvd-elokuvassa Mimmi
Lehmä ja Varis Variksen ääni on miehen ääni.
Lehmä liukumäessä -kirjassa (16) teknologia ja teknologinen toimijuus ilmenevät Lehmän liukumäen käyttämisenä ja sen rikkomisena sekä Variksen liukumäen korjaussuunnitelmana. Lehmä haluaa välttämättä, Variksen vastustelusta huolimatta, kokeilla
lasten liukumäkeä järven rannalla. Lopulta Mimmin onnistuu laskea liukumäestä ja se
olikin Mimmin mielestä hurjan hauskaa, mutta lopputuloksena liukumäki taipuu ja
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vääntyy muodottomaksi. Vahingoniloisen Variksen mielestä liukumäkeä ei saa korjattua, ainakaan millään yksinkertaisella tavalla. Hän päätyy ajattelemaan ja kehittelemään
mutkikasta korjaussuunnitelmaa, joka sisälsi mm. nostokurjen, hydrauliikkatunkin ja
paalujunttia. Variksen keskittyessä monimutkaiseen korjausoperaatioonsa, Mimmi Lehmä korjaa liukumäen potkaisemalla sitä napakasti.
- Ei niin sovi tehdä, se sanoi. Sen siivet roikkuivat alaspäin.
- Keskelle tuli kuoppa ihan niin kuin pitääkin, sanoi Mimmi Lehmä.
- Niin kai, mutta kun minä sain juuri valmiiksi oikein mutkikkaan korjaussuunnitelman, sanoi Varis. - Ja sinä vain menet ja potkaiset mäkeä takajalallasi. Se on liian yksinkertaista. Miksi minun pitää miettiä, kun sinä kerran
sait sen kuntoon pelkällä potkulla! Tämä ei huvita minua enää! --- (16/
Wieslander 2003, sivunumeroimaton.)

Lehmä liukumäessä -kirjassa (16) Mimmi Lehmän teknologinen toimijuus näkyy siis
käyttäjän ja rikkojan rooleissa. Lisäksi Mimmi toimii avun pyytäjänä ja ongelmanratkaisijana (ilman teknologiaa potkaisemalla liukumäen ehjäksi). Varis sen sijaan suhtautuu
teknologiaan erittäin vakavasti ja hänen teknologinen toimijuutensa tulee esille korjausoperaation suunnittelijan roolissa. Teknologiakasvatuksen näkökulmasta kirja on haasteellinen, sillä sen ns. opetuksena on, että aina ei tarvita monimutkaisia teknologisia juttuja, vaan joskus riittää yksinkertaisempikin, teknologiaton, tapa tehdä asioita.
Lehmä rakentaa majan -kirjassa (17) Mimmin rooli teknologisena toimijana on vahvempi kuin edellisessä kirjassa. Mimmi toimii kirjassa valmistajana/rakentajana (majan
rakentaminen), käyttäjänä (saha ja vasara sekä valmis maja) sekä ennakkoluulojen rikkojana. Mimmin asenne majanrakentamisessa on positiivinen, aikaansaava ja ennakkoluuloton, ja kirjan implisiittisenä opetuksena voidaan pitää yrittämisen tärkeyttä.
- Nyt minä alan rakentaa, sanoi Mimmi Lehmä. Varis näytti siltä kuin se olisi kuullut väärin.
- Majanko? sanoi se.
- Muuu, sanoi Mimmi Lehmä. - Majan. Tuohon puuhun.
- Tuohon puuhun? sanoi Varis. - Ei, ei ei!
Se puhui hitaasti ja selvästi ääntäen:
- Sinä olet lehmä, Mimmi. Sano minun perässäni: ”Olen lehmä. Lehmät eivät kiipeile puissa. Lehmät eivät rakenna majoja.” Sano se.
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- Nyt minä aloitan majan rakentamisen.
Varis äänsi vieläkin selvemmin:
- Ei! se sanoi. - Höristä nyt korviasi ja sano minun perässäni: ”Lehmät. Eivät. Rakenna. Majoja.” sano se.
- Täytyy hakea vasara ja nauloja.
(17/ Wieslander & Wieslander 1995, sivunumeroimaton.)

Variksen rooli kirjassa näkyy epäilijänä, (majan) valmistajana/rakentajana sekä erilaisten työkalujen käyttäjänä. Varis suhtautuu Mimmin majanrakennuspuuhiin ennakkoluuloisesti, epäilevästi ja kannustamattomasti.
Eksplisiittisesti tulkittuna Variksen vastustelu molemmissa edellä mainituissa kirjoissa
liittyy Mimmin olemukseen lehmänä. Variksen mielestä lehmät eivät voi laskea liukumäkeä tai rakentaa majaa. Implisiittisesti Variksen kommentteja voi tulkita myös sukupuolen näkökulmasta, sillä onhan lehmä myös aina feminiininen hahmo. Kirjoissa Mimmi Lehmä edustaakin ikään kuin jääräpäistä ”lasikattojen särkijää” osoittaessaan Variksen ennakkoluulot turhiksi.
Myyrä-kirjat
Myyrä-kirjoja löytyi aineistosta kaksi: Myyrän auto (12) sekä Myyrän housut (13).
Myyrän kohdalla sukupuoli ei käy selvästi ilmi, mutta itse tulkitsin Myyrän urokseksi,
lähinnä sinisten housujen takia. Vaikka toki naarasmyyräkin voisi pitää sinisiä housuja.
Tiedostankin, että omat tulkintani pohjautuvat täysin stereotyyppiseen sukupuolikäsitykseen tytöille ja pojille sopivista väreistä. Lasten kanssa käsiteltynä Myyrä-kirjojen
kohdalla olisikin mielenkiintoista käsitellä Myyrän sukupuolta ja perusteluita lasten tekemille tulkinnoille.
Myyrän teknologinen toimijuus näyttäytyy varsinkin Myyrän auto -kirjassa (12) ristiriitaisena. Myyrä haluaa rakentaa itselleen auton ja ensin myyrä suhtautuu auton rakentamiseen niin, että se olisi helppoa. Mutta huomattuaan, että hänen rakentamansa auto ei
kuljekaan ja löydettyään Kallen rikkoman auton, hän toteaa, että ei osaa korjata autoa.
Hän hylkää oman rakennelmansa ja korjauttaa Kallen auton itselleen nostokurjella. Kirja antaakin sellaisen viestin, että kannattaa luovuttaa, jos ei heti onnistu, ja antaa muiden

76

tehdä työ puolestaan. Myyrä on kuitenkin iloinen, että sai itselleen hienon auton, mutta
loppujen lopuksi Myyrällä itsellään ei ollut varsinaisessa auton korjaamisessa muuta
kuin sivustaseuraajan rooli. Myyrän rooleja olivat siis rakentaja, sivustaseuraaja ja käyttäjä.
Myyrän housut -kirjassa (13) Myyrällä on motivoitunut asenne ja monipuolisempi rooli.
Hän toimii housujen valmistusprosessissa pellavan kasvattajana, kuljettajana, avustajana, valmistajana, sivustaseuraajana, käyttäjänä ja arvioijana. Muut kirjan hahmot, haikaraa (Myyrän kummisetä) lukuunottamatta, ovat sukupuoleltaan neutraaleja. Heitä ei voi
oikeastaan sanoa teknologisiksi toimijoiksikaan, pellavaa ja muurahaisia lukuunottamatta, sillä heidän toimintansa on heille eläimenä tai kasvina ”luonnollista” (haikara loukuttaa, hämähäkit kehräävät, mustikat värjäävät, rapu leikkaa jne.) Pellavan teknologinen
toimijuus ilmenee hänen tietonaan opettaessaan Myyrää valmistamaan pellavasta lankaa
ja kangasta. Muurahaisten teknologinen toiminta ilmenee kangaspuiden rakentamisena
ja kankaan kutomisena.
Viiru ja Pesonen
Viiru ja Pesonen ovat päähahmoja kirjassa Viiru ja Pesonen kettujahdissa (14). Ukko
Pesonen on hajamielinen, iäkäs keksijä ja hieman erakoitunut vanhapoika, joka asustaa
pienessä talossaan Viiru-kissansa kanssa. Viiru on kirjassa ihmisenkaltainen hahmo, jolla on puhekyky, vaatteet (vihreät henkselihousut ja hattu) ja taito kävellä kahdella jalalla. Viirun sukupuoli ei käy kirjasta selvästi esille, mutta ainakin minä tulkitsin hänet
maskuliiniseksi hahmoksi. Viirun ja Pesosen teknologinen toimijuus tuli esille heidän
toimintanaan ketunkarkoittamiskeksintöjen parissa. Pesonen suunnittelee ja valmistaa
yhdessä Viirun kanssa pippuria sisältävän tekokanan ketukarkoittamiseksi. Viiru ehdottaa Pesoselle, että samalla voisi pamautella enemmänkin, että kettu varmasti säikähtäisi
riittävästi. Niinpä Pesonen kehittelee suunnitelmaan myös ilotulituksen tapaisen äänekkään räjähdyksen. Viiru ei ole kuitenkaan vieläkään vakuuttunut, että kana ja pamauttelu riittäisivät pelottamaan ketun tiehensä, vaan hän ehdottaa suunnitelman täydentämistä
vielä kummittelullakin. Pesonen rakentaa vielä köysiradan, jota pitkin Viirun on tarkoitus liukua kummitukseksi pukeutuneena. Loppujen lopuksi Viiru päätyy toteuttamaan
heidän suunnitelmansa, ja vaikka se ei mennyt aivan kuten oli suunniteltu, oli lopputulos kuitenkin toivotunlainen.
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Pesosen teknologinen toimijuus ilmeni tarinassa siis keksijän/suunnittelijan sekä valmistajan rooleina ja Viirun teknologinen toimijuus valmistajan, keksijän ja käyttäjän
rooleina.
Puuha-Pete
Puuha-Pete on päähenkilönä kirjassa Uusi suunnitelma (15). Puuha-Pete on rakennusmies ja työnjohtaja, jolla on työkavereina/työntekijöinä erilaisia työkoneita. Puuha-Peten teknologinen toimijuus näkyy mm. kaitafilmikameran käyttämisessä, rakennuksen
seinien merkkaamisessa ja pienoismallin rakentamisessa. Työkoneet on kirjassa kuvattu
elollisina, maskuliinisina ja ihmisenkaltaisina hahmoina, joilla on kasvot, nimet ja puhekyky. Koneiden teknologinen toimijuus näyttäytyy kirjassa melko taitamattomana ja
Puuha-Peten toiminnasta ja taidoista riippuvaisena. Koneet lupaavat hoitaa rakennettavan rakennuksen perustusten tekemisen Peten laittamien merkkitappien mukaan. Merkkitapit lähtevät kuitenkin pois paikoiltaan Puten (elävä linnunpelätin) ja Vilppaan (koira) kepinheittoleikin seurauksena. Putte laittoi kepit takaisin paikoilleen, mutta koneet
huomasivat vasta perustusten valmistuttua, että kepit eivät olleet oikeilla kohdilla. Puuha-Pete keksii kuitenkin tavan korjata tilanne.
Uusi suunnitelma -kirjassa (15) esiintyy Peten, koneiden, Puten ja Vilppaan lisäksi arkkitehti Palkki (mies), rouva pormestari, palkintolautakunnan jäsenet sekä Anni, Peten
työkaveri. Palkintolautakunnan jäsenet, kaksi naista ja yksi mies, päättivät suunnittelukilpailuun osallistuneista ehdotuksista voittajan, jonka mukaisesti Auringonkukkalaakso
rakennettaisiin. Toisin sanoen palkintolautakunnan jäsenet toimivat päättäjinä asiassa,
joka edellytti teknologista tietoa. Kirjan lopussa kerrotaan Annista, joka jäi huolehtimaan vanhasta varikosta Peten ja koneiden lähtiessä rakentamaan Auringonkukkalaaksoa. Tyttöjen teknologisen toimijuuden tukemisen kannalta olisi ollut hienoa, jos Anni
olisi ollut tarinassa mukana yhtenä päähenkilönä ja teknologisena toimijana.
Koiramäki
Koiramäki-kirjassa (9) päähenkilökaartin muodostivat tapettiaukeamalla esitellyt Koiramäen perheen jäsenet. Heidän, ja muiden kirjassa esiintyvien hahmojen, teknologista
toimijuutta en ryhtynyt hahmoittain analysoimaan, vaan tässä tapauksessa analyysiä
suoritin yleisemmällä tasolla. Koska Koiramäki-kirja kertoo 1800-luvun elämästä maalla ja kaupungissa, pohjautuvat siinä esitetyt sukupuoliroolitkin perinteisiin arvoihin, jot-
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ka näkyivät töiden jakaantumisessa miesten ja naisten töihin. Molemmat sukupuolet
käyttävät omissa töissään erilaisia teknologisia työvälineitä.
Naisten töinä kirjassa pidettiin kotona tehtäviä töitä mm. ruuanlaittoa, leivontaa, pyykinpesua, lehmien lypsämistä, eläinten ruokkimista, pellavan ja villan käsittelyä, kehräämistä ja kutomista, siivoamista ja kynttilöiden valmistamista.
Tuvassa häärii talon naisväki. Siellä leivotaan, laitetaan ruokaa ja syödäänkin kesäaikana. (9a/ Kunnas 1996, sivunumeroimaton.)

Sen sijaan mm. puu- ja tuohityöt, pelto- ja metsätyöt, rakennustyöt, viljan käsittely, hevosista huolehtiminen, metsästäminen ja sepän työt, kuten monet muutkin ammatilliset
työt kuvattiin miesten töinä.
Koiramäen miesten taitavista käsistä syntyy vaikka mitä, oli sitten kysymyksessä uusi aitta tai puulusikka, pöytä, penkki tai tuohivirsut. (9a/ Kunnas
1996, sivunumeroimaton.)

Heinätyöt ja viljankorjaaminen olivat kirjassa sellaisia töitä, joihin tarvittiin useita käsipareja. Sekä naiset että miehet osallistuivat näihin töihin, mutta he tekivät eri asioita.
Väärävartisen viikatteen käyttö vaatii taitoa, mutta Koiramäen miehiltä niittäminen käy kuin tanssi. Tilta, Miina ja Heta haravoivat katkenneen heinän
kokoon. (9a/ Kunnas 1996, sivunumeroimaton.)
Rouske vain kuuluu kun isäntä, Tuomas ja Musti leikkaavat sirpeillä eloa. --Miina ja Tilta sitovat lyhteitä. (9a/ Kunnas 1996, sivunumeroimaton.)

Perinteiset sukupuoliroolit välittyivät myös Koiramäen perheen lapsille itsestäänselvinä
asioina.
Tahkon vääntäminen on Killen mielestä niin raskasta, että Elsa ja Martta eivät sitä jaksaisi tehdä. (9/ Kunnas 1996, sivunumeroimaton.)

Sukupuoliroolien lisäksi kirjasta nousivat esille myös säätyjako aatelisineen, käsityöläisineen jne. sekä ammatteihin erikoistuminen (mestari, kisälli, oppipoika ja ammattikunnat eli killat) (9b).
Kaikkien aikojen avaruuskirja
Kaikkien aikojen avaruuskirja (10) -kirjassa teknologinen toimijuus ilmeni heikosti, sillä suurimmaksi osaksi se näkyi yksittäisinä toimintoina, ja lähinnä kirjan kuvituksessa.
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Kirjan lukuisista hahmoista eniten esillä oli opettaja rouva Hallikainen, joka vei luokkansa luokkaretkelle avaruuteen. Mukana olivat myös luokka-avustaja neiti Lempinen
ja bussinkuljettaja herra Hakkarainen. Tarinassa nimettiin oppilaista neljä hahmoa, kaksi poikaa ja kaksi tyttöä: Pete (krokotiili), Heme (harmaa koira), Santra (ruskea koira) ja
Anna (pompulapäinen koira). Opettajan teknologinen toimijuus sisälsi lähinnä avaruuteen liittyvän teknologisen tiedon jakamista oppilaille sekä vetovoimakaukosäätimen
käyttämistä. Bussinkuljettaja Hakkarainen käytti kirjassa avaruusbussia, jolla hän kuljetti luokkaretkeläisiä ympäri avaruutta. Avaruudessa kaikkien maapallon asukkaiden
täytyy käyttää avaruuspukua, kuten kirjassakin näkyi. Kirjassa esiintyi myös runsaasti
hahmoja käyttämässä erilaisia avaruusaluksia.
Etusivun juttu
Etusivun juttu -kirjassa (11) tutustutaan sanomalehden tekemiseen Nuuskija-lehden toimituskunnan mukana. Tarinassa seurataan valokuvaaja Timpan päivää, mutta kirjassa
on välillä aukeamia, joissa kerrotaan mitä kaikkea sanomalehtitalossa tapahtuu ja miten
sanomalehti syntyy. Pääasiasssa teknologista toimijuutta on kirjassa kuvattu passiivissa
kertojan kertomana, joten tarkkaa tekijää ei ole aina ilmoitettu ellei sitten kuvituksesta
voi tekijää päätellä, kuten seuraavassa esimerkissä:
Nuuskijan valokuvalaboratoriossa Timpan filmirullat kehitetään negatiiveiksi. Negatiivit tutkitaan luupilla eli suurennuslasilla valopöydällä ja ruuduista
valitaan parhaat lehteä varten. [Kuvituksessa Timppa katsoo luupilla negatiiveja ja tyttökoira katsoo negatiiveja valoa vasten] (11/ Kunnas & Kunnas
1990, sivunumeroimaton.)

Teknologinen toimijuus esiintyi kirjassa useissa kohdissa, mutta hyvin ohimennen mainittuna, mm. toimittajien tietokoneen, nauhurin, puhelimen, telefaxin, kirjoituskoneen ja
korvalappustereoiden käyttönä, Timpan kameran käyttönä ja auton ajamisena, Kaapo
Kinkkusen kilpa-auton ajamisena, taittajien mehiläisvahakoneen käyttönä, painajien sivukameran ja reprokameran käyttönä. Suurin osa teknologisista toimijoista oli miespuolisia, kuten nimiösivulla esitellyistä Nuuskijan toimituskuntaan kuuluvista henkilöistäkin (kolme naispuolista ja kahdeksan miespuolista).
Yhteenveto teknologisista toimijuuksista sukupuolen näkökulmasta tarkasteltuna
Aineistoon kuuluvissa kirjoissa päähahmot toimivat monenlaisissa teknologisissa rooleissa ja työtehtävissä. Myös samalla hahmolla saattoi olla useita erilaisia rooleja tarinan
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aikana. Sukupuolen näkökulmasta tarkasteltuna miespuoliset hahmot olivat yleisempiä
kuin naispuoliset hahmot. Tyttöjen teknologisen toimijuuden tukemisen näkökulmasta
tarkasteltuna tyttöjen kanssa samaa sukupuolta olevien samaistumiskohteiden harvinaisuus on harmillista.
Teknologisten toimijoiden tarkastelu sukupuolen näkökulmasta nosti aineistosta esille
perinteistä sukupuolijärjestystä ylläpitäviä kirjoja, sukupuolijärjestystä ja -rooleja uudistavia/laajentavia kirjoja sekä sukupuolen näkökulmasta neutraalisti/kantaaottamattomasti teknologiaan suhtautuvia kirjoja. Esimerkiksi Koiramäki-kirja (9) sisälsi runsaasti perinteistä sukupuolijärjestystä ylläpitäviä piirteitä. Myös Miina ja Manu -kirjoissa (7 ja
8) Miinan rooli sivustaseuraajana ylläpitää perinteisiä sukupuolirooleja ja asenteita teknologiaa kohtaan. Viiru ja Pesonen sekä Puuha-Pete -kirjat (14 ja 15) sijoittuvat myös
perinteisiä sukupuolirooleja ylläpitävien kirjojen joukkoon, koska niissä ei esiintynyt ollenkaan naispuolisia (pää)hahmoja.
Veera sekä Tatu ja Patu -kirjat (1–6) näyttäytyivät toisaalta sukupuolijärjestystä ja -rooleja uudistavina ja laajentavina kirjoina, mutta niissä esiintyi myös jonkun verran piirteitä, jotka ylläpitävät perinteisiä sukupuolirooleja (esimerkiksi naiset ja miehet eri ammattien edustajina). Lehmä -kirjoissa (16, 17) esiintyi piirteitä, joiden ansiosta niitä voidaan pitää sukupuolijärjestystä ja -rooleja uudistavina/laajentavina kirjoina. Mimmi
Lehmä esiintyi kirjoissa sukupuolirooleja laajentavasti, vaikkakaan esimerkiksi Lehmä
liukumäessä -kirjassa (16) Mimmin rooli ei ollut kovinkaan teknologinen.
Myyrä-kirjat (12 ja 13) eivät korostaneet sukupuolta teknologisen toimijan ominaisuutena, joten ne sijoittuisivat sukupuolen näkökulmasta neutraalisti/kantaaottamattomasti
teknologiaan suhtautuviin kirjoihin. Myöskään Kaikkien aikojen avaruuskirja sekä Etusivun juttu -kirjat (10 ja 11) eivät nostaneet sukupuolta vahvasti esille teknologisessa
toiminnassa. Näissä kirjoissa hahmojen runsaus vaikutti siihen, että varsinaisia päähahmoja ei oikeastaan ollut ja teknologinen toimijuuskin jäi melko hajanaiseksi.
Aineistossa ei toisin sanoen ollut poikkeuksellisen hyviä tyttöjen teknologisen toimijuuden tukemiseen soveltuvia kirjoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näitä kirjoja ei
kannattaisi varhaisvuosien teknologiakasvatuksen tukena käyttää, vaan kasvattajien täytyy olla tietoisia kirjojen sisältämistä merkityksistä. Esimerkiksi keskustelun ja kasvattajien omien toimintaesimerkkien avulla on mahdollista vaikuttaa tiedon konstruoimis-

81

prosessiin, joten kirjojen teknologisesta toimijuudesta välittämän kuvan ei tarvitse olla
ainoa tiedonlähde.

7.3 Kuvakirjojen käyttäminen varhaisvuosien teknologiakasvatuksessa

Edellisten tulosten perusteella esitän yhteenvetona aineistoon kuuluvien kuvakirjojen
tarjoamia sisältöjä varhaisvuosien teknologiakasvatuksen toteuttamiseen. Olen pyrkinyt
tuomaan karkealla tasolla esille myös sisältöjen yhteydet Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden lapsille ominaisiin toimintatapoihin sekä sisällöllisiin orientaatioihin. Yksityiskohtaisempi ja konkreettisempi integrointi tapahtuukin vasta varsinaisen toiminnan
suunnittelun tasolla.
Teknologia ja liikkuminen. Erilaiset kulkuneuvot herättävät lapsissa yleensä suurta
mielenkiintoa ja varhaiskasvatuksessa niitä käsitellään monin eri tavoin lasten kanssa
(esim. kirjallisuus, laulu- ja liikuntaleikit, oikeisiin kulkuvälineisiin tutustuminen, askartelu jne.) Tähän teemaan on myös erittäin helppoa tuoda mukaan teknologiakasvatuksellisia elementtejä korostamalla ihmisen roolia kulkuvälineiden synnyssä ja kehityksessä.
Ihmisethän ovat kehittäneet erilaisia kulkuneuvoja ja koneita mahdollistamaan liikkumisen paikasta toiseen, tavaroiden kuljettamisen sekä helpottamaan työn tekemistä. Joissain tapauksissa kulkuneuvoja käytetään puhtaasti viihteellisessä ja/tai liikunnallisessa
tarkoituksessa. Tämä teema liittyy kiinteästi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa
(2005, 28) esitettyyn historiallis-yhteiskunnalliseen orientaatioon. Tutkimusaineiston
kirjoista parhaiten tähän teemaan soveltuu Veera ja menopelit -kirja (2), joka tutustuttaa
lukijan useisiin erilaisiin kulkuvälineisiin. Muita tähän teemaan liittyviä kirjoja ovat
Myyrän auto (12; auto, auton osat), Tatun ja Patun oudot kojeet (5/6–7, 12–13; pyöräilykypärä ja lätäköntekokone mielikuvituksellisina kulkuvälineinä), Tatu ja Patu työn
touhussa (6/26–27; paloauto), Koiramäki (9; mm. reki, kiesit, ”palokärryt”), Miinan ja
Manun aikamatka (7; aikakone), Miina ja Manu avaruudessa (8; avaruusmatkailua)
sekä Kaikkien aikojen avaruuskirja (10; avaruusmatkailua).
Teknologia ja työn tekeminen. Työn tekeminen on yhteiskunnan perusasioita. Lapset
esittävät usein roolileikeissään erilaisten ammattien edustajia. Jokaisella ammatilla on
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omat erityistaitovaatimuksensa, sillä ammattilaisten pitää esimerkiksi osata käyttää ja
hyödyntää erilaisia ammattiin liittyviä teknologisia laitteita tai hallita teknologisia prosesseja. Varhaiskasvatuksessa eri ammatteihin ja työn tekemiseen tutustuminen liittyy
leikin lisäksi luontevasti mm. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005) historiallis-yhteiskunnalliseen orientaatioon. Tatu ja Patu ovat pohtineet työn tekemisen merkitystä seuraavanlaisesti:
Työn tekeminen antaa sisältöä elämään. Työtä tehdessä oppii uusia asioita,
kehittyy ja voi olla hyödyksi. (Havukainen & Toivonen 2006, 31.)

Tatu ja Patu työn touhussa -kirja (6) antaakin monipuolisen ja kattavan katsauksen 14
eri ammattiin (leipuri, kampaaja, toimittaja, sairaanhoitaja, koneistaja, toimistosihteeri,
maanviljelijä, siivooja, kirvesmies, opettaja, muusikko sekä palomies). Pedagogisesta
näkökulmasta tarkasteltuna kirjan viimeinen aukeama työn tekemisestä ja ammattien
synnystä on erittäin mielenkiintoinen.
Muissa kirjoissa perehdytään mm. lääkärin työhön (1), toimittajan, valokuvaajan ja muihin sanomalehden valmistamiseen liittyviin ammatteihin (11) sekä rakennusmiehen työhön (15). Kotona tehtävään työhön perehdyttävät Veeran keittiöpuuhat -kirja (3) sekä
Koiramäki-kirja (9), jonka näkökulma työn tekemiseen on historiallinen.
Teknologia ja käsityökasvatus. Kuten teoriataustassakin käy ilmi, teknologialla ja käsityöllä on tiivis yhteys. Käsityökasvatuksen yhteydessä voidaan perehtyä erilaisiin teknologisiin laitteisiin ja työvälineisiin, mutta myös teknologisiin prosesseihin suunnittelusta, valmistamisen kautta käyttämiseen ja arviointiin. Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden (2005, 23–24) näkökulmasta tämä teema liittyy oleellisesti taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun. Aineiston kirjoissa oli paljonkin materiaalia käytettäväksi teknologia- ja käsityökasvatuksen yhteydessä. Teknologia-askartelua esiintyi kahdessa kirjassa (4 ja 7), mutta ideoita askartelemalla toteutettavaan teknologiaan löytyi useammastakin kirjasta, esimerkiksi auton askartelu (12), mielikuvituksellisen kulkuneuvon askartelu (2) tai mielikuvituksellisen keksinnön suunnittelu ja askartelu (5, 14). ”Oikeampaan”
tekemiseen liittyviä ideoita löytyi mm. majanrakentamisesta (17), auton rakentamisesta
(esim. rakentelusarjan avulla) (12), oman lehden tekemisestä (11) ja pienoismallin rakentamisesta (15).
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Tatu ja Patu työn touhussa (6) sekä Koiramäki (9) -kirjojen avulla voi tutustua käsityöammatteihin. Myyrän housut (13) sekä Koiramäki (9a) -kirjoissa käsiteltiin molemmissa
kankaan valmistusprosessia pellavasta. Myyrä-tarina toimii hyvin keskustelun pohjana,
kun tutustutaan kankaan tekemiseen. Voidaan miettiä, että mitkä koneet, laitteet tai työvälineet hoitavat oikeasti kirjassa eläinten tekemiä tehtäviä. Koiramäki-kirjasta saa käsityksen siitä, miten pellavaa on käsitelty entisaikaan. Tähän voi hyvin liittää kankaan
valmistamisen itse valmistetuilla ”kangaspuilla” (kudontakehikko).
Teknologia ja terveys. Omasta terveydestä huolehtiminen on erityisen tärkeä taito.
Terveydenhuoltoteknologian avulla ihmiset voivat edesauttaa terveyttään ja toimintakykyään. Aineistosta löytyi kaksi kirjaa, joiden avulla voidaan perehtyä terveydenhuoltoteknologiaan (1 ja 6).
Teknologia, luovuus ja ongelmanratkaisu. Teknologiakasvatuksen yhtenä tavoitteena
on kehittää oppilaan teknologista ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja, kriittisyyttä ja luovuutta (Parikka 1997, 34, 37; Standards for technological literacy 2007, 7–9). Ideoita
tällaisen toiminnan toteuttamiseen oli löydettävissä melkein kaikista kirjoista. Muutamia esimerkkejä ovat täydellisen menopelin suunnittelu (ja valmistaminen) (2), ongelman ratkaisemiseksi luovien keksintöjen kehittäminen (4, 5, 14, 15) sekä tulevaisuuden
avaruuskulkuneuvon ideointi (8 ja 10).
Teknologia ja ympäristö. Ympäristöön liittyvät asiat sisältyvät Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) mm. tutkimiseen ja liikkumiseen lapsille ominaisena toimintatapana sekä luonnontieteelliseen ja eettiseen orientaatioon. Aineiston kirjoissa teknologian ja ympäristön yhteys nousi esille mm. ekologisuuden ja luonnonsuojelun näkökulmasta (14, 15). Kirjoissa liikuttiin myös erilaisissa ympäristöissä, kuten avaruudessa
(8 ja 10), maaseudulla (2, 6, 9) ja kaupungissa (2, 11, 12). Tässä yhteydessä voi myös
käsitellä luonnon ja teknologian yhteyttä ihmisten ravinnon saannissa esimerkiksi elintarvikkeiden valmistamisen ja maanviljelyn kautta (3, 6, 9).
Teknologia ja viestintä. Viestintä ja vuorovaikutus ovat ihmisille sosiaalisina ja kielellisinä olentoina ominaisia piirteitä. Ihminen on kehittänyt erilaisia teknologisia järjestelmiä ihmisten välisen viestinnän keinoiksi. Tutkimusaineistossa nousi vahvasti esille sanomalehti viestinnän välineenä, erityisesti Etusivun juttu -kirjassa (11), mutta myös jos-
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sain määrin toimittajan työn kautta Tatu ja Patu työn touhussa -kirjassa (6). Miina ja
Manu avaruudessa -kirjassa (8) viitattiin ohimennen tietoliikennesatelliittiin.

7.4 Kuvakirjojen arvionti varhaisvuosien teknologiakasvatukseen
soveltumisen näkökulmasta

Teoreettisen jäsennyksen, tutkimusaineistoon kuuluvien kuvakirjojen analysoinnin ja
edellä esitettyjen tulosten pohjalta loin käytännönläheisen työvälineen kuvakirjojen teknologiasisältöjen analysoimiseen ja arvioimiseen. Seuraavassa luettelossa (luettelo 1)
on esitetty kootusti erilaisia kysymyksiä, joita kasvattajien tulisi pohtia valitessaan varhaisvuosien teknologiakasvatukseen soveltuvia kuvakirjoja. Sama luettelo on myös tutkimuksen lopussa liitteenä (liite 4), josta se on helposti otettavissa käytännön työvälineeksi.
Varhaisvuosien teknologiakasvatukseen soveltuvia kuvakirjoja valitessaan kasvattajien
tulee arvioida kuvakirjojen sisältämän teknologian olemusta. Jo se, onko kuvakirjaa tarkoitus käyttää (fakta)tiedonlähteenä vai inspiraation lähteenä, vaikuttaa merkittävästi
kuvakirjan valintaan (realistinen/fiktiivinen). Teknologia voi myös liittyä hyvin moniin
eri osa-alueisiin, joten käsiteltävällä näkökulmalla on merkitystä sopivan kirjan valinnassa. Teknologisten toimijuuksien osalta tulee kiinnittää huomiota kirjojen välittämään
sukupuolijärjestykseen. On myös tärkeää pohtia kuvakirjojen sisältämien teknologiakuvausten integroitumista muuhun varhaiskasvatukseen ja laajempiin kokonaisuuksiin
(vrt. teknologian rooli yhteiskunnassa).
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Onko kirjassa kuvattu teknologia realistista (nykyaikaista/historiallista) ja/tai fiktiivistä teknologiaa?
•
Voiko kirja toimia tiedonlähteenä?
•
Tarjoaako kirja inspiraatiota luovuudelle ja mielikuvitukselle?
Miten teknologia kirjassa ilmenee ...
•
tietona?
✗
Kertojan tietona/tietoiskuina
✗
Hahmon oppineisuutena
✗
Hahmon hankkimana tietona (tiedon alkuperä)
•
innovaatio- ja toimintaprosesseina?
✗
Suunnittelu
✗
Valmistaminen
✗
Käyttäminen, ylläpitäminen, korjaaminen
✗
Arviointi
✗
Kehittäminen
✗
Innovatiivisuus, luovuus, ongelmanratkaisu
•
teknologisina järjestelminä ja laitteina?
✗
Mihin teknologian osa-alueeseen kirjassa esiintyvät järjestelmät, laitteet, koneet ja
työvälineet liittyvät?
•
teknologian vaikutuksina?
✗
Minkälaisia positiivisia ja/tai negatiivisia vaikutuksia kirjassa kuvatulla teknologialla
mahdollisesti on muihin teknologioihin, ympäristöön tai yhteiskuntaan?
Miten teknologinen toimijuus ja sukupuoli kirjassa näyttäytyvät?
•
Minkälaisissa teknologisissa tehtävissä hahmot toimivat?
•
Esiintyykö kirjassa tasapuolisesti sekä tyttöjä/naisia että poikia/miehiä teknologisina
toimijoina?
•
Ovatko tytöt ja pojat kirjassa yhtä tärkeissä rooleissa (päähenkilö/sivuhenkilö)?
•
Onko toimijuus/tekeminen luonteeltaan leikisti vai oikeasti tekemistä?
•
Esiintyykö kirjassa teknologisesta näkökulmasta hyviä samaistumisen kohteita lapsille?
•
Minkälaisia asenteita toimijoilla on teknologiaa kohtaan?
•
Tukeeko kirja erityisesti tyttöjen teknologisen toimijuuden vahvistumista?
Mihin varhaiskasvatuksen osa-alueeseen kirjassa esiintyvää teknologiaa olisi mahdollista integroida?
•
Lapselle ominaisten toimintatapojen näkökulmasta
•
Sisällöllisten orientaatioiden näkökulmasta
•
Voiko kirjaa hyödyntää osana jotain isompaa projektia (teematyöskentely)?
LUETTELO 1 Kysymyslista kuvakirjojen arviointiin varhaisvuosien teknologiakasvatukseen
soveltumisen näkökulmasta.
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8

POHDINTA

Keskeisimpien tutkimustulosten tarkastelu
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaista teknologiaa tutkimusaineistoon
kuuluvissa kuvakirjoissa esiintyi. Tutkimuksessa selvitettiin myös miten teknologinen
toimijuus sukupuolen näkökulmasta tarkasteltuna ilmeni kuvakirjoissa. Aineiston analyysin pohjalta kartoitin aineistoon kuuluvien kuvakirjojen tarjoamia sisältöjä varhaisvuosien teknologiakasvatuksen toteuttamiseen. Analyysin ja tulosten perusteella oli
mahdollista myös koota kysymyslista teknologiakasvatukseen soveltuvien kuvakirjojen
arvioimiseksi. Seuraavaksi kokoan tiivistetyt vastaukset tutkimuskysymyksiin.
Kuvakirjoissa esiintynyttä teknologiaa voitiin eritellä sen mukaan, oliko kuvattu teknologia realistista nykyajan teknologiaa, realistista historiallista teknologiaa vai fiktiivistä teknologiaa. Realistisen teknologian kuvauksia voidaan hyödyntää tiedonlähteinä,
kun taas fiktiivisen teknologian kuvaukset voivat tarjota inspiraatiota luovuudelle ja
mielikuvitukselle.
Teknologia esiintyi kirjoissa teknologisena tietona, teknologisina innovaatio- ja toimintaprosesseina, teknologisina järjestelminä ja laitteina sekä teknologian vaikutuksina.
Nämä teknologian ilmenemisen luokat nousivat teoreettisesta taustasta aineiston vahvistaessa niitä. Teknologinen tieto ilmeni kirjoissa kertojan kertomana tietona ja erillisinä
tietoiskuina, hahmojen ominaisuutena (oppineisuus) sekä hahmojen tarinan aikana
hankkimana tietona, jolloin tiedon alkuperä selvisi tarinasta.
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Teknologisia innovaatio- ja toimintaprosesseja erittelin suunnittelun, valmistamisen,
käyttämisen, ylläpitämisen, korjaamisen, arvioinnin sekä kehittämisen näkökulmista.
Eniten aineistossa näkyivät teknologisen toiminnan keskeisimmät osa-alueet eli suunnittelu, valmistaminen ja käyttäminen. Suunnittelun yhteydessä aineistosta nousi esille
suunnittelijan työskentelytapa, suunnitteluun liittyvä tiedonhankinta, suunnittelu ongelmanratkaisuna, luovuutena ja uuden keksimisenä sekä suunnitelmien merkitys työn tekemisessä ja teknologisten tuotteiden valmistamisessa.
Valmistamisen yhteydessä korostui teknologisten tuotteiden valmistaminen omaan käyttöön sekä ammatillinen ja työn tekemiseen liittyvä valmistaminen. Teknologian käyttäminen näkyi aineistossa kuluttamisen näkökulmasta sekä teknologisten tuotteiden käyttämisenä osana uusien teknologioiden valmistamista. Käyttämisen tarkoituksen näkökulmasta kuvaukset voitiin jakaa arkeen liittyvän teknologian käyttämiseen, työn tekemiseen liittyvän teknologian käyttämiseen, teknologian viihteelliseen käyttämiseen, teknologian käyttämiseen leikisti sekä teknologian mielikuvitukselliseen käyttämiseen.
Teknologisten tuotteiden ylläpitäminen ja korjaaminen mainittiin aineistossa vain muutaman kerran. Arviointi ilmeni joko teknologisen tuotteen tai toiminnan arviointina. Kehittämiseen liittyvät kuvaukset koskivat teknologisen toiminnan tai tuotteen jatkokehittämistä sekä ammattitaidon kehittämistä. Myös arviointi- ja kehittämisnäkökulmat jäivät
vähemmälle huomiolle aineistossa.
Teknologiset järjestelmät ja laitteet olivat aineistossa vahvasti esillä. Ryhmittelin teknologisia järjestelmiä, laitteita, koneita ja työvälineitä teknologian eri osa-alueiden mukaan. Kirjoista löytyi rakennus- ja teollisuusteknologiaan, käsityöteknologiaan, kuljetus- ja liikenneteknologiaan, telekommunikaatio-, informaatio- ja koulutusteknologiaan,
elintarviketeknologiaan, siivousteknologiaan, terveydenhuoltoteknologiaan, maa- ja
metsätalousteknologiaan, avaruusteknologiaan, energia- ja ympäristöteknologiaan, liikunta- ja leikkivälineteknologiaan, kauneudenhoitoteknologiaan, musiikkiteknologiaan
sekä mielikuvitukselliseen ja luovaan teknologiaan liittyviä järjestelmiä, laitteita, koneita ja työvälineitä. Aineistossa oli runsaasti löydettävissä jokapäiväiseen arkeen kuuluvaa
teknologiaa. Kuitenkin aineisto yllätti siinä mielessä, että nykyään hyvin yleiset teknologiset laitteet, kuten matkapuhelimet, tietokoneet ja muu viihde-elektroniikka, eivät aineistossa juurikaan näkyneet.
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Teknologian vaikutuksia kirjoissa käsiteltiin pääosin implisiittisesti. Esille nousi muutamia luonnonsuojeluun, ekologisuuteen, terveyteen ja eettisyyteen liittyviä vaikutuksia.
Sen sijaan teknologian vaikutus työn tekemiseen ja ammattien kehittymiseen ja sitä
kautta koko yhteiskuntaan kävi aineistosta vahvasti ilmi.
Teknologisia toimijoita tarkastelin sukupuolikehyksen valossa. Teknologisilla toimijoilla oli aineistossa kuvattu monipuolisia tehtäviä ja rooleja. Tutkimusaineistoon kuuluvissa kuvakirjoissa miespuoliset henkilöhahmot olivat yleisempiä kuin naispuoliset hahmot. Päähenkilöissä naispuolisia hahmoja oli vain kolme, Veera, Miina ja Mimmi Lehmä. Tyttöjen teknologisen toimijuuden tukemisen näkökulmasta tarkasteltuna tyttöjen
kanssa samaa sukupuolta olevat samaistumiskohteet olivat harvinaisia eivätkä he välttämättä olleet erityisen hyviä teknologisen toimijuuden näkökulmasta tarkasteltuna. Mimmi Lehmä esiintyi sukupuolirooleja laajentavasti, mutta ei erityisen teknologisesti. Miina sen sijaan soveltuisi erittäin huonosti tyttöjen teknologisen toimijuuden esikuvaksi,
sillä hänen roolinsa teknologisena toimijana rajoittui sivustaseuraajan passiiviseen ja
jopa epäilevään rooliin. Veera sopisi naispuolisista päähenkilöistä parhaiten teknologiseksi esikuvaksi tytöille, mutta aineistossa oli hänen kohdallaan myös piirteitä, jotka eivät edistäisi tyttöjen teknologista toimijuutta ja aktiivisuutta (esimerkiksi Veeran passiivinen rooli Veera lääkärissä -kirjassa).
Jos kirjoja tarkastellaan akselilla, jonka toisessa päässä on perinteistä sukupuolijärjestystä ja -rooleja vahvistavat kirjat ja toisessa päässä sukupuolijärjestystä ja -rooleja uudistavat/laajentavat kirjat, sijoittuisivat aineistoon kuuluvat kuvakirjat suurimmaksi
osaksi lähemmäs perinteistä sukupuolijärjestystä vahvistavien kirjojen päätä. Vain muutamista kirjoista oli löydettävissä sukupuolirooleja laajentavia piirteitä, mutta valitettavasti niissäkin kirjoissa oli myös perinteistä sukupuolijärjestystä vahvistavia piirteitä –
tai sitten niissä ei teknologinen toimijuus ollut vahvasti esillä.
Kåreland (2005a, 25) toteaa, että tytöille on vähemmän kirjoja, joissa olisi positiivisia
samaistumiskohteita, kuin pojille. Tutkimuksessani tulin samaan tulokseen myös teknologiaa sisältävien kuvakirjojen kohdalla, sillä aineistosta ei juurikaan löytynyt sellaisia
kirjoja, joiden tyttöhahmot voisivat toimia positiivisina, teknologisesti taitavina, samaistumiskohteina tytöille. Kaipaankin kuvakirjamarkkinoille sellaisia kuvakirjoja, joissa on
kuvattu tyttöjä vahvoina, ennakkoluulottomina, luovina ja aktiivisina teknologisina toimijoina.
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Kuvakirjojen pedagogisessa käyttämisessä on kuitenkin huomioitava se sosiaalinen
vuorovaikutus, johon kuvakirjan lukutilanteessa kirja, lukija ja kuuntelija(t) osallistuvat.
Kirjan välittämä tieto on vain yksi osapuoli tiedon sosiaalisessa konstruoinnissa. Lukija
ja kuuntelija(t) voivat tuoda tiedon rakentamiseen oman vaikutuksensa. Näin ollen kuvakirjojen käyttöä pedagogisena välineenä ei tarvitse välttää, vaikka kirjan antama kuva
käsiteltävästä aiheesta ei olisikaan aivan todellisuudenkaltainen tai halutunlainen, koska
esimerkiksi keskustelun avulla tiedonrakentamiseen voi vaikuttaa.
Vaikka kirjoissa ei ollutkaan runsaasti hyviä teknologisia samaistumiskohteita tytöille,
ilmeni varsinainen teknologia aineistossa monipuolisesti ja aineistossa oli runsaasti kirjoja, joiden avulla voi tutustua teknologiaan. Teknologian ilmenemiseen liittyvien tulosten pohjalta esitin yhteenvetona erilaisia sisältöjä tai teemoja, joiden kautta aineiston
kuvakirjoja ja teknologiakasvatusta voisi integroida muuhun varhaiskasvatukseen.
Teoreettisen jäsennyksen, tutkimusaineistoon kuuluvien kirjojen analysoinnin ja esittämieni tulosten pohjalta loin käytännönläheisen kysymyslistan kasvattajien työvälineeksi. Kysymysten avulla he voivat pohtia ja arvioida kuvakirjojen soveltuvuutta varhaisvuosien teknologiakasvatukseen.
Tutkimuksen toteutuksen, luotettavuuden ja sovellettavuuden arviointi
Tutkimusprojektini on sivutoimisesta opiskelusta johtuen ollut pitkä ja hidas prosessi,
joka on tutkimukseni kannalta ollut sekä hyvä että huono asia. Toisaalta olen saanut
käyttää runsaasti aikaa tutkimukseen liittyvien asioiden pohtimiseen, mutta toisaalta
varsinaiseen tekemiseen ja kirjoittamiseen tarvittavan ajan löytyminen on ollut ajoittain
haasteellista.
Kuvakirjat sisällönanalyysin kohteena paljastuivat myös haasteellisiksi. Kuvakirjojen
analysoinnissa ei riitä pelkän verbaalisen tekstin analysointi, vaan huomiota on kiinnitettävä myös kuvitukseen. Kuvakirjojen tulkinta on aina subjektiivista ja tietyistä lähtökohdista tehtyä. Kuvakirjoissa tulkintojen tekeminen korostuu erityisesti kohdissa, joissa teksti ja/tai kuvitus sisältävät aukkoja eli jättävät asioita lukijan mielikuvituksen ja
tulkintojen varaan. Luotettavuuden näkökulmasta analyysini kattavuus sekä esimerkkien ja kirjojen koodinumeroiden runsas käyttö auttaa lukijaa tulosten arvioitavuudessa.
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Aineistosta ei löytynyt erityisen hyviä samaistumiskohteita tyttöjen teknologisen toimijuuden kehittämisen tukemiseksi. Jäinkin pohtimaan, että oliko aineisto riittävä. Olisiko
suuremmasta alkuperäisestä aineistosta löytynyt parempia samaistumiskohteita? Koska
kuvakirjat ovat aina yksilöllisiä taideteoksia, olisi suurempi aineisto voinut tuoda ”laadukkaampia” tuloksia – tai sitten ei. Jos olisi mahdollista tutkia tuhansia ja tuhansia kuvakirjoja, niin varmasti joukosta löytyisi erityisen hyvin tyttöjen teknologisen toimijuuden kehittymisen tueksi soveltuvia kirjoja. Tutkimukseni tuloksista on kuitenkin pääteltävissä, että sellaiset kirjat ovat harvinaisia, eivätkä näin ollen välttämättä kovin luettuja
kirjoja. Tulevaisuutta ajatellen toivon, että kuvakirjailijat tekisivät jatkossa enemmän
sellaisia kirjoja, joissa on nykyistä useammin tyttöjä pääosissa ja aktiivisina, teknologisina toimijoina.
Kuvakirjojen analysointi pedagogisesta näkökulmasta on moniulotteista. Toisaalta on
tärkeää analysoida kirjojen sisältöjä, jotta kasvattajat voivat tehdä harkittuja valintoja
käytettäväksi opetustilanteissa. Kuitenkaan pelkkä sisältöjen analysointi ei kerro kaikkea kirjojen pedagogisesta käytöstä. Tärkeää olisi myös tutkia kirjojen varsinaista käyttöä pedagogisena välineenä eli miten niitä käytetään, miten lapset niitä vastaanottavat ja
tulkitsevat, ja mikä vaikutus niillä on oppimiseen. Jatkotutkimusmahdollisuutena olisikin mielenkiintoista tutkia teknologiaa sisältävien kuvakirjojen käyttöä lasten teknologisen toimijuuden tukemisessa. Tutkimuksessa voitaisiin selvittää, mitä lapset ajattelevat
teknologiasta ennen pedagogista toimintaa, miten kuvakirjoja käytetään pedagogisesti
lasten teknologisen toimijuuden tukemisessa, ja mikä vaikutus kuvakirjapainotteisella
teknologiakasvatuksellisella toiminnalla on ollut lasten teknologisen toimijuuden kehittymiseen.
Toivon hartaasti, että tutkimukseni tekee omalta osaltaan varhaisvuosien teknologiakasvatusta tutummaksi ja helpommin lähestyttävämmäksi avaamalla teknologiaan ja teknologiakasvatukseen liittyviä käsitteitä ja niiden eri ulottuvuuksia. Tutkimukseni teoreettisesta lähestymistavasta huolimatta käytännön teknologiakasvatuksen ei tarvitse olla mitään isoa ja hienoa, vaan sitä voidaan toteuttaa helposti myös osana aivan jokapäiväistä
varhaiskasvatustoimintaa. Tärkeintä on tiedostaa arjen kasvatustilanteiden tarjoamat
teknologiakasvatukseen liittyvät mahdollisuudet.
Tutkimukseni nostaa vahvasti esille kuvakirjojen käytön osana teknologiakasvatusta.
Kuvakirjojen yksilöllisestä luonteesta johtuen tulosten yleistettävyys ja siirrettävyys si-
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nällään ei ole mahdollista, mutta tutkimuksen teoriataustan, aineiston analyysin sekä tulosten pohjalta laatimani kysymyslista (liite 4) voisi toimia konkreettisena työvälineenä
helpottamaan kasvattajien tekemää arviointia kuvakirjojen soveltuvuudesta teknologiakasvatuksen pedagogiseksi opetusvälineeksi. Tietenkin aineistoon kuuluvien kuvakirjojen osalta tutkimukseni tulokset ovat käyttökelpoisia sellaisenaan, sillä kasvattajat voivat hyödyntää niitä etsiessään tarpeisiinsa soveltuvia kuvakirjoja. Toivon kovasti tutkimukseni lisäävän kuvakirjojen käyttöä varhaisvuosien teknologiakasvatuksen tukena.
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LIITE 3. TUTKIMUSAINEISTON KIRJOJEN JUONET LYHYESTI
1) Veera menee lääkärintarkastukseen ja Tatu ja Patu haluavat lähteä Veeran
mukaan. Tarinassa pojille selviää mitä lääkärissä tapahtuu. Kirsti-lääkäri selittää
heille tekemiään tutkimuksia ja kertoo käyttämistään välineistä. Tatu ja Patu
ovat välineistä hyvin innostuneita ja kiinnostuneita.
2) Tatulle ja Patulle tulee kesken leikkien kinaa siitä, miten ajoneuvot oikeasti
toimivat. Veera ehdottaa, että he lähtisivät pyöräretkelle tutustumaan erilaisiin
kulkuneuvoihin. Lopuksi he suunnittelevat oman täydellisen
mielikuvitusmenopelin.
3) Veera, Tatu ja Patu valmistavat ruuaksi pitsaa. Samalla Veera opettaa pojille
kaikenlaista ruuanlaittovälineistä, astioista, ruoka-aineista sekä pöytätavoista.
4) Tatu ja Patu ovat voittaneet hemmottelupäivän kylpylä Vesikkoon, mutta
kylpylän sijasta he menevätkin vahingossa päiväkoti Esikkoon. Päiväkodissa
tapahtuu kaikenlaista hauskaa. Päiväkodin lapset, Niko, Oona ja Laura,
rakentavat ihmekoneen, jolla on tarkoitus siirtää (taikoa) Tatu ja Patu kylpylään.
Tämä suunnitelma ei kuitenkaan toteudu, vaan ihmekone päätyy osaksi
kevätjuhlanäytelmää.
5) Tatu ja Patu esittelevät 14 kummaa keksintöään, joiden tarkoituksena on
helpottaa meidän kaikkien elämää.
6) Tatu ja Patu ovat päättäneet mennä töihin, mutta he eivät osaa päättää mitä he
haluaisivat tehdä työkseen. Niinpä he kokeilevat kaikkia työvoimatoimiston
avoimia työpaikkoja. He tutustuvat leipurin, kampaajan, toimittajan,
sairaanhoitajan, koneistajan, toimistosihteerin, maanviljelijän, siivoojan,
kirvesmiehen, opettajan, muusikon sekä palomiehen ammatteihin.
7) Manu ja Heikki rakentavat pahvilaatikosta aikakoneen. Aikakoneen avulla
Miina, Manu ja Heikki matkaavat mm. kivikaudelle, viikinkien aikakaudelle ja
keskiajalle. Aikakone toimi kyllä, vaikkakaan se ei vienyt heitä edelliseen
karkkipäivään, kuten alunperin oli tarkoitus. Tarinan lopussa kuitenkin
paljastuu, että koko tarina olikin vain Manun unta eikä totta.
8) Manu ja Heikki katselevat televisiota. Manua väsyttää kovasti. Outo lentävä
olento herättää Manun ja käskee Manun pitää kiirettä, koska Miina ja Heikki jo
odottavat häntä aluksella. Manu juoksee puistoon, jossa Miina ja Heikki
odottavat häntä avaruusaluksessa. He ovat lähdössä avaruuteen auttamaan
astronautteja (Urpo ja Urho Karhu). Heidän jäätelökoneensa on mennyt rikki.
Heikki korjaa vian. Manu aiheuttaa avaruusaseman purkautumisen painelemalla
nappeja. Juuri silloin Manu herää ja tarina paljastuu uneksi.
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9) Koiramäkeläisten elämää 1800-luvulla. Koiramäen talossa (maaseudun elämää),
Koiramäen lapset kaupungissa (kaupungin elämää: Koiramäen Elsa ja Kille ovat
ensimmäistä kertaa pitkällä vierailulla kaupungissa Tassulaisen perheen luona),
Koiramäen talvi (entisajan elämän kuvausta maatalossa talvella.).
10) Tapahtumat sijoittuvat kauas tulevaisuuteen 3000-luvulle, jolloin
avaruusmatkailu on arkipäivää. Koiraporin ala-asteen oppilaat lähtevät
opettajansa kanssa luokkaretkelle avaruuteen. Kirjassa kerrotaan avaruudesta,
planeetoista, auringosta, kuista yms.
11) Kirjassa seurataanTimpan, Nuuskija-lehden valokuvaajan, kiireistä päivää
lehden toimituksessa ja samalla saadaan selville, miten sanomalehteä tehdään.
12) Myyrä haaveilee omasta autosta. Myyrä ryhtyy rakentamaan autoa osista.
13) Myyrällä on ongelma: hän tarvitsisi housut, joissa olisi isot taskut, joissa hän
voisi kuljettaa hienoja löytötavaroitaan. Metsän eläimet ja kasvit auttavat häntä
saamaan housut.
14) Viiru ja Pesonen käyttävät mielikuvitusta ja luovuutta keksiessään keinon ketun
pelottelemiseksi pois kanoja jahtaamasta. He valmistavat tekokanan,
ilotulituksen ja vaijeria pitkin liitelevän kummituksen ketun karkottamiseksi,
jotta Kosonen ei ampuisi kettua.
15) Puuha-Pete osallistuu suunnittelukilpailuun. Hän suunnittelee
Auringonkukkalaaksoon ympäristöystävällisen kaupungin. Suunnittelukilpailun
voittoa tavoittelee myös arkkitehti Palkki, joka haluaisi Auringonkukkalaaksoon
tiheästi rakennetun betonikaupungin.
16) Mimmi laskee lasten vesiliukumäestä ja rikkoo sen vahingossa. Varis
suunnittelee monimutkaista korjausoperaatiota nostokurkineen ja
helikoptereineen. Sillä välin Mimmi korjaa itse liukumäen potkaisemalla sitä
napakasti takajalallaan. Varis harmistuu, kun hän suunnitteli mutkikkaan
korjaussuunnitelman turhaan, ja koska Mimmi korjasi mäen liian
yksinkertaisesti.
17) Lehmä näkee lapsia majanrakennuspuuhissa ja päättää itsekin rakentaa oman
majan. Varis yrittää saada Mimmi-lehmän ymmärtämään, että eivät lehmät voi
rakentaa majoja. Lehmä näyttää kuitenkin Varikselle, että kyllä lehmäkin voi
rakentaa majan.
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LIITE 4. KYSYMYSLISTA KUVAKIRJOJEN
ARVIOINTIIN VARHAISVUOSIEN
TEKNOLOGIAKASVATUKSEEN SOVELTUMISEN
NÄKÖKULMASTA
Onko kirjassa kuvattu teknologia realistista (nykyaikaista/historiallista) ja/tai fiktiivistä
teknologiaa?
•
Voiko kirja toimia tiedonlähteenä?
•
Tarjoaako kirja inspiraatiota luovuudelle ja mielikuvitukselle?
Miten teknologia kirjassa ilmenee ...
•
tietona?
✗
Kertojan tietona/tietoiskuina
✗
Hahmon oppineisuutena
✗
Hahmon hankkimana tietona (tiedon alkuperä)
•
innovaatio- ja toimintaprosesseina?
✗
Suunnittelu
✗
Valmistaminen
✗
Käyttäminen, ylläpitäminen, korjaaminen
✗
Arviointi
✗
Kehittäminen
✗
Innovatiivisuus, luovuus, ongelmanratkaisu
•
teknologisina järjestelminä ja laitteina?
✗
Mihin teknologian osa-alueeseen kirjassa esiintyvät järjestelmät, laitteet, koneet
ja työvälineet liittyvät?
•
teknologian vaikutuksina?
✗
Minkälaisia positiivisia ja/tai negatiivisia vaikutuksia kirjassa kuvatulla
teknologialla mahdollisesti on muihin teknologioihin, ympäristöön tai
yhteiskuntaan?
Miten teknologinen toimijuus ja sukupuoli kirjassa näyttäytyvät?
•
Minkälaisissa teknologisissa tehtävissä hahmot toimivat?
•
Esiintyykö kirjassa tasapuolisesti sekä tyttöjä/naisia että poikia/miehiä teknologisina
toimijoina?
•
Ovatko tytöt ja pojat kirjassa yhtä tärkeissä rooleissa (päähenkilö/sivuhenkilö)?
•
Onko toimijuus/tekeminen luonteeltaan leikisti vai oikeasti tekemistä?
•
Esiintyykö kirjassa teknologisesta näkökulmasta hyviä samaistumisen kohteita lapsille?
•
Minkälaisia asenteita toimijoilla on teknologiaa kohtaan?
•
Tukeeko kirja erityisesti tyttöjen teknologisen toimijuuden vahvistumista?
Mihin varhaiskasvatuksen osa-alueeseen kirjassa esiintyvää teknologiaa olisi mahdollista
integroida?
•
Lapselle ominaisten toimintatapojen näkökulmasta
•
Sisällöllisten orientaatioiden näkökulmasta
•
Voiko kirjaa hyödyntää osana jotain isompaa projektia (teematyöskentely)?
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