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1. Johdanto 

Miten taide ja taidekasvatus voi edistää kansainvälisyyskasvatusta? Mikä taiteessa ja 

taidekasvatuksessa mahdollistaa tämän kaltaisen toiminnan? Miten kansainvälisyyskasvatus on 

näkynyt vuonna 1971 perustetun Hyvinkään Kansainvälisen lasten ja nuorten taidekilpailun ja –

näyttelyn taustalla vaikuttaneissa tavoitteissa? Miten kansainvälinen taidekilpailu ja -näyttely on 

toiminut kansainvälisyyskasvattajana? Näihin kysymyksiin etsin vastauksia tässä pro gradu -

tutkielmassani. 

Kansainvälisyyskasvatus tuli yleiseksi tavoitteeksi toisen maailmansodan jälkeen muodostetun 

YK:n ja sen kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon kehotuksissa. Haluttiin varmistaa, että 

samanlaista inhimillistä katastrofia, kuin mitä maailmansodat olivat olleet, ei enää koskaan 

kohdattaisi. Kylmän sodan aikaiset poliittiset jännitteet ja niiden kärjistymisen pelko voimistivat 

yhteisymmärryksen ja rauhanomaisen yhteistyön tarvetta. Etenkin 1970-1980-luvuilla 

kansainvälisyyskasvatuksen käsite oli paljon esillä.1 Taiteilijoiden rauhanjuna 1982 levitti taiteen 

avulla rauhanviestiä2 ja PAND- Taiteilijat rauhan puolesta on vuodesta 1983 alkaen toiminut rauhan 

edistämiseksi3. Myös taidekasvatuksella koettiin olevan annettavaa kansainvälisyyskasvatukselle ja 

sen eri osa-alueille. Taide koettiin hyväksi keinoksi viestiä erilaisista kulttuureista. Taide oli myös 

kansainvälisen kulttuurivaihdon osa.  

Tutkin taidekasvatuksen ja kansainvälisyyskasvatuksen yhteyksiä 1970-1980-luvuilla Suomessa. 

Olen valinnut esimerkiksi kansainvälisyyskasvatuksen ja taidekasvatuksen kohtaamisesta vuonna 

1971 perustetun Hyvinkään Kansainvälisen lasten ja nuorten taidekilpailun ja –näyttelyn ja sen 

puitteissa Hyvinkään Lasten ja nuorten taidekeskuksen toiminnan. Kilpailu ja näyttely on 

kiinnostava esimerkki ruohonjuuritasolta lähteneestä kansainvälisyystoiminnasta taidekasvatuksen 

saralla, joka lopulta kasvoi Suomessa erityisiin mittasuhteisiin ja tavoitti tuhansia ihmisiä ympäri 

maailman.  

Kansainvälistä lasten ja nuorten taidekilpailua ja -näyttelyä sekä Lasten ja nuorten taidekeskuksen 

toimintaa on tutkittu aiemmin jonkin verran. Vuonna 1987 ilmestyi Tarja Aaltosen Lasten ja 

nuorten taidekeskus ja sen nuorisotoiminta, joka on nuorisotyötutkinnon opinnäyte. Aaltosen työ 

keskittyy tutkimaan Lasten ja nuorten taidekeskuksen nuorisotyötä keskittyen käsittelemään Lasten 

                                                 
1 Lampinen 2009, 12. Allahwerdi 2001, 28. 
2 Käyhkö 1983, 29. 
3 http://pandtaiteilijatrauhanpuolesta.blogspot.fi/, 6.12.2015 
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ja nuorten taidekeskuksen järjestämiä nuorten kuvataideleirejä sekä Nuorison kuvat –näyttelyä, 

nuorten taiteen näyttelyä. Vuonna 1987 ilmestyi myös Eija Miettisen Lasten ja nuorten taidekeskus 

päiväkotien palvelijana, joka oli Helsingin lastentarhaopettajaopiston opinnäytetyö.Vuonna 1985 

ilmestyi Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen laitokselta Jouko Pullisen pro gradu -tutkielma 

Lasten kuvallinen tuottaminen Viktor Lowenfeldin teorian valossa. Tutkielmassaan Pullinen 

keskittyy Lowenfeldin teoriaan lasten kuvallisesta kehityksestä. Tutkimustaan varten Pullinen 

keräsi tietoja Kansainvälisen lasten ja nuorten taidekilpailun yhteydessä vuonna 1983.Tuula Pentin 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen synty Hyvinkäälle – Miten yhden miehen halusta rakentaa 

ystävyyden siltoja maailman lasten kesken syntyi valtakunnallinen lasten ja nuorten 

kuvataidekeskus vuodelta 1990 oli Taideteollisen korkeakoulun lopputyö. Siinä Pentti selvitti 

kansainvälisen taidekilpailun ja Lasten ja nuorten taidekeskuksen perustamista. Vuonna 1991 

puolestaan Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen laitokselta ilmestyi Terhi Ojalan pro gradu -

tutkielma Kulttuurivaikutteet lasten piirroksissa, jossa Ojala vertailee Lasten ja nuorten 

taidekeskuksen kokoelmasta poimimiaan intialaisten, yhdysvaltalaisten ja suomalaisten lasten 

tekemiä kuvia. Hertta Nilssonin Aalto yliopiston taidekasvatuksen koulutusohjelman opinnäytetyö  

Roskalautta paratiisissa, uhkakuvia haavemaailmassa. Voiko lasten ja nuorten ympäristökäsityksiä 

tuoda näkyväksi kansainvälisiä kuvataidetöitä tutkimalla? ilmestyi 2012 ja siinä Nilsson tutki 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen kansainvälistä kuva-arkistoa teemoittelemalla sieltä esiinnousevia 

ympäristöön liittyviä kuvia ja pohtimalla niiden kautta välittyviä ympäristökäsityksiä. 

Edellämainituista ainoastaan Tuula Pentin lopputyö kosketti kansainvälisyyskasvatuksen teemaa ja 

on tarjonnut arvokasta lähdemateriaalia omalle tutkimukselleni. Pentin tutkimus keskittyi Lasten ja 

nuorten taidekeskukseen ja kansainväliseen lasten ja nuorten taidekilpailuun niiden historian 

näkökulmasta.  

Kansainvälisyyskasvatuksen ja taidekasvatuksen yhteyksistä löysin varsin vähän aiempaa 

tutkimusta. Kansainvälisyyskasvatuksesta kouluissa löytyi kouluhallituksen julkaisemia 

peruskoulunopetuksen oppaita vuosilta 1972 ja 1988. Opettajien käsityksiä rauhankasvatuksesta 

1980-luvun alkupuolella on tutkinut Tytti Isohookana-Asunmaa 1986 tutkimuksessaan 

Rauhankasvatus opettajien tietoisuudessa. Koin, että oma tutkimukseni voisi tuoda lisätietoa 

kansainvälisyyskasvatuksen ja taidekasvatuksen yhteyksistä niin Kansainvälisen lasten ja nuorten 

taidekilpailun – ja näyttelyn toiminnassa kuin yleensä suomalaisessa kontekstissa.  

Tässä tutkielmassa keskityn Kansainväliseen lasten ja nuorten maalauskilpailuun ja –näyttelyyn sen 

perustusvuodesta 1971 alkaen vuoteen 1990 asti kansainvälisyyskasvatuksen näkökulmasta. Tämä 

aika kattaa kahdeksan ensimmäistä maalauskilpailua. Olen päätynyt tähän rajaukseen käytännön 
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syistä. Vaikka olisi ollut kiinnostavaa paneutua taidekilpailun ja Lasten ja nuorten taidekeskuksen 

koko toimintakaareen on se tämän tutkielman puitteissa ollut mahdotonta, sillä aineisto olisi ollut 

liian laaja ja kattanut yli viisi vuosikymmentä. Rajaus on ollut näin laajan aineiston kohdalla 

avainasemassa, jotta tutkielma säilyy sopivissa mittasuhteissa. Koin myös ajanjakson 1970-1990 

tarkastelun kansainvälisyyskasvatuksen kannalta hedelmällisimpänä, sillä 

kansainvälisyyskasvatuksen käsite on ollut eniten käytössä juuri 1970- ja 1980-luvuilla.4 

Tutkimukseni aluksi selvitän lyhyesti millaiset aatteet ja maailmantilanteet ovat vaikuttaneet 

kansainvälisyyskasvatuksen taustalla. Sitten määrittelen mitä kansainvälisyyskasvatus on. 

Tutkielmani teoreettisena pohjana on Maxine Greenen ajattelu jonka kautta tuon esiin sitä, mikä 

taiteen ja taidekasvatuksen alueella mahdollistaa kansainvälisyyskasvatuksen toteuttamisen.  

Seuraavaksi esittelen taidekasvatuksen ja kansainvälisyyskasvatuksen yhteyksiä 1970-1980-luvuilla 

Suomessa. Sitten siirryn esittelemään Lasten ja nuorten kansainvälistä maalauskilpailua ja –

näyttelyä ja sen taustalla vaikuttanutta ajattelua ja tavoitteita. Lopuksi tarkastelen kansainvälistä 

kilpailua ja näyttelyä kansainvälisyyskasvatuksen näkökulmasta ja pohdin sitä miten siltoja 

kansojen välille taiteen ja taidekasvatuksen keinoin on Hyvinkäältä pystytty luomaan. 

2. Tutkielmasta 

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Laadullinen tutkimusmenetelmä oli mielekäs, sillä 

tarkasteluni kohteena on historiallinen ilmiö tai tapahtumaketju, joka ei voi toistua samanlaisena 

uudelleen, eikä siten ole yleistettävissä. Laadullinen tutkimus koostuu Pertti Alasuutarin mukaan 

havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisusta. Havaintojen pelkistäminen tarkoittaa 

aineiston tarkastelua vain tietystä näkökulmasta ja yksittäisten havaintojen yhdistämistä yhdeksi 

havainnoksi.5 Arvoituksen ratkaisu puolestaan tarkoittaa havaintojen pohjalta tehtyä 

merkitystulkintaa tutkittavasta ilmiöstä.6 Tutkimukseni on osaltaan tapaustutkimus, sillä 

tutkimukseni kohteena on rajattu tapaus – Kansainvälinen lasten ja nuorten maalauskilpailu ja – 

näyttely eikä tarkoituksenani ole löytää varsinaisesti yleistettävää tietoa vaan tarkastella juuri tätä 

tapausta.7 Tämä tutkimus on myös toisaalta historiatutkimus, sillä tutkimuskohteeni on tietty ilmiö, 

jonka merkitystä, vaiheita ja ominaisuuksia selvitän määriteltynä ajanjaksona.8  

                                                 
4 Lampinen 2009, 12. Allahwerdi 2001, 28. 
5 Alasuutari 1994, 30-31. 
6 Alasuutari 1994, 35. 
7 Menetelmäpolkuja humanisteille, Tapaustutkimus, Jyväskylän yliopiston internetsivut, 6.12.2015. 
8 Menetelmäpolkuja humanisteille, Historiatutkimus, Jyväskylän yliopiston interntsivut 6.12.2015. 
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Aineistonhankintamenetelmiini kuului avoin haastattelu eli teemahaastattelu.9  Teemahaastattelun 

koin antavan parhaiten tietoa tutkimastani aiheesta, sillä halusin esittää lisäkysymyksiä 

mahdollisesti esiinnousevista aiheista, joista minulla ei etukäteen ollut tietoa. Tämä menetelmä 

tuntui myös antavan parhaiten tietoa tutkimastani aiheesta ilman, että haastattelija ohjailee 

haastateltavaa liikaa. Teemahaastattelu oli antoisa tapa saada tietoa haastateltavalta, mutta toisaalta 

haastava siitä syntyneen varsin monitahoisen ja polveilevan aineiston vuoksi.  

Aineistoja hankin myös Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkistosta, joka asetti myös oman 

kehyksensä aineiston hankinnalle. Arkiston valtavasta tietomäärästä olennaisen karsiminen oli 

toisaalta helppoa, sillä selkeän aineiston tarjosivat Lasten ja nuorten taidekeskuksen 

toimintasuunnitelmat ja -kertomukset. Haastavampaa oli saada tietoa Kansainvälisestä lasten ja 

nuorten taidekilpailusta ja -näyttelystä sillä siitä ei ollut arkistossa säilynyt kovin paljon tietoa 

etenkään Lasten ja nuorten taidekeskuksen perustamista edeltävältä ajalta. Tilastotietoja kilpailuista 

oli säilynyt paremmin. 

Kansainvälisyyskasvatuksen tarvetta ja tavoitteita olen selvittänyt YK:n alaisen Unescon eli 

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön asiakirjojen pohjalta sekä 

kansainvälisyyskasvatukseen liittyvästä kirjallisuudesta. Merkittävin lähde 

kansainvälisyyskasvatuksen alueelta tutkielmassani on Helena Allahwerdin 

Kansainvälisyyskasvatuksen suosituksista maailmankansalaisen kypsyyskokeeseen – Suomen YK-

liitto kansainvälisyyskasvattajana 1970-2000 (2001).  

Tutkielmani teoreettisena pohjana ovat Maxine Greenen ajatukset taidekasvatuksen 

mahdollisuuksista kansainvälisyyskasvatuksen väylänä, joita esittelen hänen teostensa The Dialectic 

of Freedom (1988), Releasing the Imagination (1995) sekä Variations on a Blue Guitar (2001) 

kautta. 

Kansainvälisyyskasvatuksen yhteyksistä taidekasvatukseen ja taidekilpailun toiminnalle olen 

hakenut taustoitusta yhteiskunnassa ja etenkin kuvataidekasvatuksessa tutkimanani aikana esillä 

olleista kansainvälisyyskasvatukseen liittyvistä keskusteluista. Niitä tutkielma-aineistossa edustaa 

Kuvaamataidonopettajain yhdistys ry:n (nykyisin Kuvataideopettajat ry.) Stylus-lehti, josta olen 

käynyt läpi vuosikerrat 1970-1990. Keskusteluja syventää Pirkko Pohjakallion väitöskirja Miksi 

kuvista? Koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut (2005), jossa Pohjakallio selvittää eri 

aikoina suomalaisessa kuvataideopetuksessa esillä olleita paradigmoja. Mirka Räisäsen väitöskirja 

                                                 
9 Menetelmäpolkuja humanisteille, Teemahaastattelu, Jyväskylän yliopiston internetsivut, 6.12.2015. 
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Opettajat ja koulutuspolitiikka Opetusalan ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -

yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa (2014) tarjoaa näkymän keskustelujen ajankuvaan. 

Hyvinkään kansainvälisen taidekilpailun ja näyttelyn sekä  Lasten ja nuorten taidekeskuksen 

toimintaa olen kartoittanut kilpailuraporttien ja toimintakertomusten, toimintasuunnitelmien ja 

muun arkistoaineiston pohjalta. Aineisto on koostunut myös tiedotteista ja kirjeistä. Arvokas 

aineisto on myös Lasten ja nuorten taidekeskuksen ensimmäisen toiminnanjohtajan Tuula Pentin 

tekemä opinnäytetyö Lasten ja nuorten taidekeskuksen synty Hyvinkäälle vuodelta 1990 ja Tuula 

Pentin haastattelut (17.12.2014 ja 30.11.2015) sekä Lasten ja nuorten taidekeskuksen 

pitkäaikaisimman työntekijän, näyttelymestari Jorma Lagströmin haastattelu (25.11.2014).  

3. Termit ja käsitteet 

Tutkielmani kohteena olevan Kansainvälisen lasten ja nuorten taidekilpailun ja näyttelyn nimen 

muoto on vaihdellut aikojen saatossa. Kun se perustettiin vuonna 1971, sen nimi oli Kansainvälinen 

lasten maalauskilpailu ja siihen tulleista töistä järjestetty näyttely oli 1. kansainvälinen lasten ja 

nuorten taidenäyttely 1971. Toinen ja kolmas kilpailu vuosina 1973 ja 1975 kulkivat  samalla 

nimellä, etuliitteenä oli vai II ja III, eli toinen ja kolmas. Neljänteen kilpailuun vuonna 1977 nimi 

oli kääntynyt muotoon IV Lasten kansainvälinen maalauskilpailu. Viides kilpailu 1980 oli samalla 

nimellä kuin edellinen, etuliitteellä V. Vuonna 1983 nimi oli muodossa Lasten ja nuorten 6. 

kansainvälinen maalauskilpailu. Vuonna 1987 seitsemäs kilpailu olikin muuttunut muotoon 7. 

Kansainvälinen lasten ja nuorten taidenäyttely. Vuonna 1990 nimi oli Lasten ja nuorten 8. 

kansainvälinen taidenäyttely. Kilpailu-nimestä siirryttiin painottamaan näyttely-nimeä 1987 vaikka 

aivan kilpailun alusta saakka siihen tulleista töistä järjestettiin näyttely ja samoin näyttelyn töitä on 

aina jurytetty ja palkittu, kuten kilpailussa.  

Lasten ja nuorten taidekeskuksessa kilpailusta ja näyttelystä puhutaan tällä hetkellä yhteisellä 

nimellä Kansainvälinen lasten ja nuorten taidenäyttely, sillä varsinaisesti kilpailuhan se ei ole 

tiukasti koskaan ollut ja tarkoituksena on ennenkaikkea ollut tuoda kansainvälistä lasten ja nuorten 

taidetta esille yleisön nähtäväksi. Vaikka nykyään kilpailu-sana ei ole nimessä mukana haluan tässä 

tutkielmassa käyttää nimeä Kansainvälinen lasten ja nuorten taidekilpailu ja -näyttely  tai 

lyhyemmin kilpailu ja -näyttely selkeyden vuoksi.  Syy miksi käytän nimeä kilpailu ja -näyttely, 

johtuu siitä, että tapahtuma on alkanut kilpailu nimellä ja haluan tuoda esiin myös sen ulottuvuuden. 

Lasten ja nuorten taidekeskuksesta käytän tutkielmassa myös lyhyempää versiota taidekeskus, jotta 

toistolta vältyttäisiin. 
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Kansainvälisen lasten ja nuorten taidekilpailun ja –näyttelyn myötä Hyvinkäälle on kertynyt laaja 

kokoelma tai arkisto lasten ja nuorten taidetta. Lasten ja nuorten taidekeskus käyttää nykyään 

kokoelmasta nimeä arkisto, mutta 1980-1990-lukujen toimintakertomuksissa siitä käytettiin 

kokoelma-nimeä. Tämän tutkielman yhteydessä puhun töistä kokoelmana tutkimani ajan 

mukaisesti. 

Tässä tutkielmassa kansainvälisyyskasvatus käsitteenä sisältää myös esimerkiksi 

rauhankasvatuksen. Kansainvälisyyskasvatuksen määrittelen Helena Allahwerdin laatiman 

luokittelun mukaan, joka pohjautuu YK:n ja Unescon asiakirjoihin. Niiden lauselmien pohjalta 

Suomessa on muotoiltu kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet ja esimerkiksi kouluhallitus, nykyisin 

opetushallitus on pohjannut niihin opetussuunnitelmiaan ja kansainvälisyyskasvatuksen 

tavoitteitaan.10  

Lasten taide on olennainen käsite tutkiessani Lasten ja nuorten taidekeskuksen ja kansainvälisen 

taidekilpailun ja -näyttelyn toimintaa. Kansainväliseen kilpailuun ja näyttelyyn ja sitä kautta Lasten 

ja nuorten taidekeskukseen on tullut suuri määrä lasten ja nuorten tekemiä töitä. Keskuksessa on 

pohdittu sitä, onko laaja aineisto taidetta vai vain lasten tekemiä kuvia. Kysymys on perimmillään 

siitä voivatko lapset tehdä taidetta?  Ja vastaus tähän kysymykseen riippuu siitä, miten taide 

määritellään ja mikä teoria lähtökohdaksi valitaan.  

Marjo Räsäsen mukaan lasten taide käsitteenä pohjautuu yksilökeskeisiin teorioihin, joiden mukaan 

lapsen kuvallisen ilmaisun tärkein tehtävä nähdään lapsen emotionaalista kasvua tukevana. Tällöin 

lasten tekemiä kuvia tarkastellaan samoista lähtökohdista aikuisen taiteilijan töiden kanssa.11 

Räsäsen mukaan myös formalistinen teoria tukee lasten taiteen käsitettä. Formalismissa on haettu 

yhteyksiä taiteilijan ja lapsen työskentelyyn ja siihen, että molemmat tekevät abstrakteja kuvia ja 

käyttävät metaforia. Työskentelytavat ovat myös samankaltaisia; työhön paneudutaan, 

materiaaleista nautitaan ja niiden mahdollisuuksia kokeillaan. Räsänen kuitenkin muistuttaa 

aikuisen ja lapsen välillä olevista eroista ja toteaa, että vaikka sekä taiteilija että lapsi 

kommunikoivat ympäristönsä ja itsensä kanssa taiteilijan työ suuntautuu taidemaailmaan ja lapsi 

kommunikoi lähipiirinsä kanssa. Lasten töiden käsittäminen taiteeksi tuli mahdolliseksi 

modernismin yhteydessä, kun vaatimuksena ei enää ollut esittävyys. 12 Räsäsen ajatus siitä, että 

lapsi kommunikoi vain lähipiirinsä kanssa pitää varmasti osittain paikkansa, mutta ei mielestäni 

kokonaan. Kansainvälisiin taidekilpailuihin osallistuessa lapsillakin on varmasti jonkinlainen 

                                                 
10 ks. Kouluhallitus 1972 ja 1988. 
11 Räsänen 2008, 60-70. 
12 Räsänen 2008, 62-63. 
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käsitys siitä, että he suuntaavat työnsä laajemmalle yleisölle ja kommunikoivat näin lähipiirinsä 

ulkopuolisten ihmisten kanssa.  

Räsänen toteaa lasten taiteen käsitteen liittyvän laajentuneeseen taidekäsitykseen ja olevan 

käsitteenä avoin olosuhteille. Lasten töiden taiteeksi luokitteleminen on myös valinta – ne ovat 

taidetta, jos ne siksi luokitellaan. Tässä tullaan institutionaalisen teorian taidemaailman käsitteen 

äärelle, eli taidemaailmaan kuuluvat päättävät mikä hyväksytään taiteeksi. Mutta Räsänen jatkaa, 

että institutionaalisen teorian mukaan taiteilijan tarkoitus on tuottaa juuri taidetta, eikä tämä 

useinkaan toteudu lasten kohdalla. Lapset pyrkivät ennemminkin kommunikoimaan töillään.13 

Lasten taiteen käsitettä tukee Räsäsen mukaan myös Rudolf Arnheimin huomio siitä, että 

kuvailmaisu ei ole havaintojen kopioimista, vaan havaintoja vastaavien merkkien luomista. Lapsi 

luo käsitteitä ensin havaitessaan ja vielä muuttaessaan ne esittäviksi representaatioiksi. Tämä on 

kognitiivinen prosessi, joka luonnehtii sekä lapsen että taiteilijan työskentelyä.14 Onko Lasten ja 

nuorten taidekeskuksen kokoelmaan kuuluvat työt taidetta vai ei? Ainakin Lasten ja nuorten 

taidekeskuksen toiminta on on ollut viemässä lasten tekemiä kuvia taidekontekstiin.  

4. Kansainvälisyyskasvatuksen tausta 

Aluksi haluan tuoda esille kansainvälisyyskasvatuksen taustalla vaikuttaneita historiallisia 

kehityskulkuja, joihin kiinteästi liittyy myös rauhanaate, rauhanliikkeet ja 

kansainvälisyyskasvatuksen ytimessä oleva rauhan käsite. Olen kokenut tärkeäksi selvittää näitä, 

sillä ne tarjoavat ajankuvaa ja perusteluita kansainvälisyyskasvatukselle.  Aloitan tarkastelun rauhan 

käsitteestä ja etenen sitten tarkastelemaan kansainvälisyyskasvatuksen taustalla vaikuttaneita 

kehityskulkuja. Huomioni keskittyy erityisesti Suomea koskettaneisiin maailmanhistorian 

käännekohtiin, jotka ovat herättäneet kansainvälisyyskasvatuksen tarpeen.   

4.1. Rauha  

Kansainvälisyyskasvatuksen ytimessä on rauhallisen yhteistoiminnan tarve eri kansojen välillä ja 

sen edistäminen kasvatuksen keinoin. Tällaisen toiminnan lähtökohtana on rauhanaate, joka on ollut 

esillä pitkään ihmiskunnan historiassa. Rauhanaate pyrkii edistämään rauhaa, mutta mitä rauha on?  

Rauhasta puhuttaessa esillä on usein kaksi erilaista rauhan käsitettä, negatiivinen rauha ja 

positiivinen rauha. Johan Galtungin mukaan negatiivinen rauha on sodan estäminen tai sodan puute, 

                                                 
13 Räsänen 2008, 65-66. 
14 Räsänen 2008, 46. 
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positiivinen rauha puolestaan sellaisen maailman luominen, jossa ihmiset voivat toteuttaa itseään 

sopusoinnussa kansoja ja väestöryhmiä erottavien rajojen yli.15 Positiivinen rauha laajentaa rauhan 

käsitettä sodan vastakohdasta kohti kansainvälistä yhteistyötä ja toimintaa. Positiivisen rauhan 

käsite on myös kansainvälisyyskasvatukselle tärkeä lähtökohta. 

Teoksessaan Peace A World History (2009) Anthony Adolf esittää, että rauha käsitteenä on ollut 

olemassa vähintään niin kauan kuin ihmisetkin. Siinä hän käsittelee rauhan maailmanhistoriaa 

alkaen esihistoriallisista yhteisöistä aina nykyaikaan saakka. Adolfin mukaan rauhan käsite voidaan 

jakaa kolmeen kategoriaan, jotta voidaan nähdä käsitteen laajuus ja sen eri ulottuvuudet. Nämä 

kategoriat ovat henkilökohtainen rauha (individual peace), yhteiskuntarauha (social peace) ja 

kollektiivinen rauha(collective peace). Henkilökohtainen rauha tarkoittaa yksilön rauhaa itsensä 

kanssa, yhteiskuntarauha tarkoittaa ryhmien sisäistä rauhaa ja kollektiivinen ryhmien välistä rauhaa. 

Käsitteet sisältävät rauhan saavuttamisen ja sen säilyttämisen.16  

Teoksessaan Rauha – Ajatusten ja liikkeiden historia (2011) David Cortright määrittelee rauhan 

”dynaamiseksi prosessiksi, ei ehdottomaksi päätepisteeksi”. Hän muistuttaa rauhan olevan 

liikkeessä oleva prosessi, jonka avulla yhteisöt voivat ratkaista konfliktit väkivallattomalla tavalla 
17.  

Rauhan käsitteellä on siis monta ulottuvuutta. Rauhan kategorioita ja tasoja on useita ja kaikki niistä 

ovat merkittäviä yksilöille ja yhteisöille. Rauhan mieltäminen dynaamiseksi prosessiksi vaatii 

jatkuvaa toimintaa toteutuakseen ja siinä onkin perustelu positiivista rauhaa edistävälle ja 

ylläpitävälle kansainvälisyyskasvatukselle.  

4.2. Rauhanliikkeet ja kansainvälinen yhteistyö 

Vaikka rauhankäsite on ollut olemassa ihmiskunnan koko historian ajan, rauhanliikkeiden historia 

ei ole yhtä pitkä. David Cortright kertoo ensimmäisten rauhanyhdistysten syntyneen 1800-luvulla, 

mutta nykymerkityksen mukaiset rauhanliikkeet alkoivat vasta 1900-luvulla.18  

Ennen ensimmäistä maailmansotaa rauhanliikkeet elivät kulta-aikaansa. Laajasti määritelty 

pasifismi oli todellinen yhteiskunnallinen voima vaikutusvaltaisine kannattajineen.19 Kun 

ensimmäinen maailmansota syttyi rauhanliike oli vielä liian heikko toimiakseen sen 

                                                 
15 Galtung 1969, 12. 
16 Adolf 2010, 2. 
17 Cortright 2011, 26. 
18 Cortright 2011, 21. 
19 Cortright 2011, 61. 
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vastavoimana.20 Sota herätti tarpeen kansainvälisen liiton perustamiselle. Tarvittiin organisaatio, 

joka vaalisi rauhaa ja ratkoisi valtioiden kiistoja tuomioistuimena. Ensimmäisen maailmansodan 

jälkeen heräsi ajatus kauan haaveissa olleesta Kansainliitosta.21 Kansainliitto perustettiin 1919 

Pariisissa samana päivänä, kun ensimmäinen maailmansota päättyi.22  Kansainliiton periaatteita oli 

kunnioittaa kaikkien kansakuntien alueellista koskemattomuutta ja poliittista itsenäisyyttä, sovitella 

konflikteja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi sekä vähentää aseita ja työskennellä 

aseistariisunnan edistämiseksi.23  

Kansainliitto ei kuitenkaan pystynyt estämään toisen maailmansodan syttymistä. Toisen 

maailmansodan kauhujen ja tuhojen keskellä havahduttiin konkreettisen rauhanomaisen yhteistyön 

tärkeyteen. Vaikka rauhanliikkeet olivat voimissaan 1930-luvulla24 idealistiset rauhanliikkeet ja 

rauhankongressit eivät olleet pystyneet estämään kahta tuhoisaa maailmansotaa. Tarvittiin 

konkreettisia välineitä rauhallisen yhteiselon mahdollistamiseksi.  Neuvottelut kansainvälisen 

yhteistyön eteen alkoivat jo sodan aikana, mutta vasta sodan päätyttyä Yhdistyneiden kansakuntien 

peruskirja sai viimein sinettinsä 24.10.1945 San Franciscossa, kun mahtimaat Yhdysvallat, Iso-

Britannia, Ranska, Neuvostoliitto ja Kiina sekä enemmistö muista allekirjoittajamaista vahvistivat 

sen.25 Suomi hyväksyttiin YK:n jäseneksi kymmenen vuotta sen perustamisen jälkeen vuonna 

1955.26 YK:n peruskirjassa painotetaan tahtoa estää sodat tulevaisuudessa ja kunnioittaa 

ihmisoikeuksia ja kansakuntien yhtäläisiä oikeuksia sekä edistää olosuhteita, joissa nämä toteutuvat. 

Päämäärikseen ja periaatteikseen YK otti kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisen, 

ystävällisten suhteiden kehittämisen kansakuntien välille tasa-arvoisesti ja kansainvälisen 

yhteistyön aikaansaamisen. YK:n tavoitteena oli maailmanrauha.27  

Rauhanliikkeiden rinnalle nousi siis vaikutusvaltainen kansainvälinen yhteisö. Vaikka YK oli 

rakennettu ylläpitämään rauhaa, ei se voinut estää suurvaltojen – Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen 

välien kiristymistä. Maailma ajautui kylmään sotaan toisen maailmansodan jälkeen.28   

Aseidenriisuntaa vaativat liikkeet olivat aktivoituneet sotien välisenä aikana ja uudelleen kylmän 

sodan aikaan ydinsodan uhan alla, jolloin rauhanaktivismi oli huipussaan 1980-luvulla.29 

                                                 
20 Cortright 2011, 62. 
21 Cortright 2011, 72-73. 
22 http://www.yk.fi/node/266, 6.12. 2015. 
23 Cortright 2011, 75-76. 
24 Cortright 2011, 21. 
25 Lindblom 1995, 15. 
26 Lindblom 1995, 18. 
27 YK:n peruskirja 1945. 
28 Allahwerdi 2001, 9. 
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Rauhanliikkeiden ohella YK:n alainen Unesco tehosti rauhan- ja kansainvälisyyskasvatuksen 

tarvetta vuoden 1974 suosituksellaan, jossa se kannustaa kasvattamaan kansainväliseen 

ymmärrykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin.30 Tämä nähtiin 

tarpeelliseksi, sillä siihen mennessä YK:n jäsenvaltiot suosituksista huolimatta olivat keskittyneet 

koulutuksessa korostamaan kansallisia ja isänmaallisia arvoja. Kansainvälisyyskasvatuksen 

tavoitteet nostettiin esiin osana kylmän sodan liennytystä.31  

4.3. Rauhanjärjestöt ja kansainvälinen yhteistyö Suomessa 

Suomen ensimmäinen rauhanjärjestö Suomen Rauhanliitto perustettiin 1907, jolloin siitä tuli  

vuonna 1892 perustetun International Peace Bureaun jäsen. Järjestö jouduttiin lakkauttamaan 

ensimmäisen maailmansodan aikana keisarin käskystä. Sodan jälkeen järjestö kuitenkin jatkoi 1920 

alkaen nimellä Suomen Rauhanliitto – Kansainliittoyhdistys. Toisen maailmansodan jälkeen nimi 

vaitui muotoon Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys. Suomessa rauhanjärjestöt ovat siis aina 

ideologisesti suuntautuneet kohti yleismaailmallista sopimusjärjestelmää, kansainvälistä oikeutta ja 

kansainvälisiä instituutioita ja nähneet nämä pysyvän rauhan edistämisen ytimenä. Muuta 

rauhantyötä Suomessa edustavat 1963 perustettu Sadankomitea, joka oli Britannian mallin mukaan 

opiskelijanuorten kylmän sodan vastainen protesti. Järjestö tavoitteli puolueetonta asemaa 

kritisoiden sekä idän ja lännen asevarustelua. Sadankomitea oli myös aloitteellinen tieteellisen 

rauhantutkimuksen käynnistämiseksi Suomessa. Tampereen rauhantutkimuslaitos perustettiinkin 

1972. Suomen Rauhanliitosta tuli keskusjärjestö 1970-luvun puolivälissä ja Sadankomitea liittyi 

siihen. Nykyisin Suomen Rauhanliiton jäseniä ovat myös Kasvattajat Rauhan Puolesta, Suomen 

Kristillinen Rauhanliike, Aseistakieltäytyjäliitto, Kansainvälinen vapaaehtoistyö sekä Suomen 

osasto Women´s International League for Peace and Freedom-järjestöstä. Rauhan puolesta toimivia 

yhteistyöjärjestöjä ovat myös Rauhankasvatusinstituutti ja Kansalaisjärjestöjen 

konfliktinehkäisyverkosto KATU.32 

Rauhanliikkeiden ohella Suomessa on oltu kiinteästi mukana rauhanrakentamiseen suuntautuneessa 

kansainvälisessä yhteistyössä. Suomesta tuli YK:n jäsen vuonna 1955, kun järjestö oli toiminut jo 

kymmenen vuotta.33 Jo seuraavana vuonna Suomi osallistui rauhanturvaamiseen Suezilla ja onkin 

ollut merkittävästi mukana YK:n rauhanturvaoperaatioissa siitä lähtien saaden toiminnastaan 

                                                                                                                                                                  
29 Cortright 2011, 21. 
30 Suomen Unesco-toimikunta 1974. 
31 Allahwerdi 2001, 26. 
32 Cortright 2011, 14-15. Cortright 2011, 58. 
33 Lindblom 1995, 8. 
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kansainvälistä arvostusta.34 Rauhan- ja kansainvälisyyskasvatuksen kannalta merkittävää on ollut 

Suomen Unesco-toiminta. Suomen ensimmäinen Unesco-toimikunta perustettiin 1957 

opetusministeriön alaisuuteen.35  

Kansainvälisyyskasvatuksen taustalla on vaikuttanut laajoja maailmanlaajuisia kehityskulkuja ja 

tavoitteita. Taustalla on rauhanaatteen ja rauhanliikkeiden sekä kansainvälisten yhteisöjen 

syntymisen historiaa. Kansainväliset valtioiden tasolla luodut yhteisöt ovat kenties pystyneet 

vaikuttamaan virallisella taholla kansainvälisyyden toteuttamiseen yhteiskunnan organisaatioissa, 

kuten kouluissa enemmän ja laajemmin, kuin rauhanliikkeet ja yhdistykset, jotka ovat koostuneet 

samoin ajattelevista yksilöistä. Rauhanaate ja -liikkeet ovat puolestaan voineet vaikuttaa 

merkittävästi yksilöiden ajatteluun ja sitä kautta yleiseen aateilmapiiriin. Saatuaan taakseen riittävän 

kannatuksen, niillä on ollut vaikutusvoimaa. Rauhanaatteiden vaikutus yksilöihin on taas puolestaan 

levittänyt rauhanaatetta yksilöiden kautta heidän lähipiiriinsä ja esimerkiksi opettajan ollessa 

kyseessä mahdollisesti hänen oppilailleen. Näin niin kansainvälisten yhteisöjen kuin 

rauhanaatteiden vaikutus solmiutuu yhteen. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan 

kansainvälisyyskasvatuksen käsitettä ja määritelmiä suomalaisessa kontekstissa. 

5. Kansainvälisyyskasvatus 

Kansainvälisyyskasvatus on kasvatusta johon liittyy tiedon ja arvojen välittäminen, ajattelun ja 

asenteiden muotoutuminen ja kommunikoinnin oppiminen. Kansainvälisyyskasvatus on käsite, joka 

on rakentunut ja muotoutunut YK:n ja Unescon asiakirjojen myötä niiden perustamisesta vuodesta 

1945 alkaen. Kansainvälisyyskasvatus sanana on ollut esillä eniten 1970-1980-luvuilla.36  

Kansainvälisyyskasvatuksen määritteleminen ei ole yksiselitteistä. Eri toimijat ovat nimittäneet 

YK:n ja Unescon asiakirjoissa esiintuotujen arvojen pohjalta tehtävää kasvatusta niin rauhan-, 

kulttuuri-, ympäristö-, ihmisoikeus-, kehitys-, demokratia-, suvaitsevaisuus- ja mediakasvatukseksi. 

Nykyään näitä kutsutaan kansainvälisyyskasvatuksen rinnalla yhteisellä nimellä globaalikasvatus.37  

Helena Allahwerdin mukaan kansainvälisyyskasvatuksen perusalueet ovat rauhan,- ihmisoikeus-, 

kehitys-, kulttuuri- ja ympäristökasvatus. Allahwerdi myös toteaa, että edellämainittuja alakäsitteitä 

on käytetty päällekkäin ja yleiskäsitteinä kansainvälisyyskasvatuksen rinnalla. Edellämainittujen 

                                                 
34 Lindblom 1995, 30. 
35 Allahwerdi 2001, 49. 
36 Lampinen 2009, 12. Allahwerdi 2001, 28. 
37 Lampinen 2009, 12. 
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alueiden lisäksi Allahwerdin mukaan kansainvälisyyskasvatukseen kuuluu myös aseidenriisunta-, 

demokratia- ja suvaitsevaisuuskasvatus. Mediakasvatus on nähty keinoksi hankkia tietoa ja 

vaikuttaa.38 

Nämä kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueet tulevat esiin YK:n ja Unescon asiakirjoista. 

Tärkeimmät kansainvälisyyskasvatukseen vaikuttaneet asiakirjat ovat olleet YK:n ja Unescon 

peruskirjojen ja –sääntöjen (1945) ohella esimerkiksi YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 

julistus (1948). Helena Allahwerdi mukaan muita tärkeitä asiakirjoja ovat Unescon  Suositus 

kasvatuksesta kansainväliseen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksiin ja 

perusvapauksiin liittyvästä opetuksesta (1974), Rauhan-, ihmisoikeus-, ja demokratiakasvatuksen 

yhteiset perusteet ja Julistus kasvatuksesta rauhaan, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja 

demokratiaan (1995), Julistus suvaitsevaisuuden periaatteista (1995) ja saman vuoden YK:n 

suvaitsevaisuuden tiedotusvuotta koskeva suunnitelma sekä Unescon rauhan kulttuurin vuotta 2000 

koskeva julistus ja toimintaohjelma (1999).39  

Koska tutkimukseni keskittyy 1970-1980-lukuihin, tämän tutkielman yhteydessä 

kansainvälisyyskasvatusta on hyödyllistä käsitellä aikansa käsitteiden ja tavoitteiden pohjalta. 

Esittelen seuraavaksi lyhyesti kansainvälisyyskasvatuksen perusalueet, jotka ovat olleet esillä jo 

1970-1980-luvuilla Helena Allahwerdin tekemän alueluokittelun mukaan. Olen jättänyt alla olevista 

käsitteistä pois niiden 1990-luvun YK:n ja Unescon asiakirjoissa saamat lisämerkitykset ja 

muotoilut, sillä olen halunnut keskittyä siihen mikä tutkimukseni ajanjaksona on ollut esillä. 

Määrittelyissä pääosassa on Unescon vuoden 1974 suositus. Helena Allahwerdin määrittelyjä olen 

täydentänyt  myös muista kansainvälisyyskasvatukseen liittyvistä lähteistä noudattaen kuitenkin 

Unescon linjaa ja sisältöjä. 

Rauhankasvatus 

Rauhankasvatus on nähty kansainvälisyyskasvatuksen osana, mutta myös sen yläkäsitteenä tai sitä 

vastaavana käsitteenä. Esimerkiksi Sosiaalihallituksen rauhankasvatustyöryhmä määritteli 1984 

rauhankasvatuksen, johon sisältyi kasvatus ”kansainväliseen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja 

rauhaan”.40 Tämä määritelmä on sama, kuin Unescon vuoden 1974 suosituksessa, jossa 

kansainvälisyyskasvatus määriteltiin samoin. Pääasiassa rauhankasvatuksen käsitettä ovat 

käyttäneet rauhantyön alueella toimivat tahot. Varhaisin edelleen toiminnassa oleva järjestö on 

                                                 
38 Allahwerdi 2001, 27-28. 
39 Allahwerdi 2001, 25. 
40 Sosiaalihallitus 1986, 3. 
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vuonna 1907 perustettu Suomen Rauhanliitto-YK-yhdistys.41 Suomessa rauhankasvatukseen on 

keskittynyt myös vuonna 1981 perustettu Yrjö Kallisen Rauhanopiston Kannatusyhdistys ry. joka 

muutti nimensä Rauhankasvatusinstituutti ry:ksi 1989. Ne ovat molemmat puoluepoliittisesti 

sitoutumattomia järjestöjä, jotka julkaisevat rauhantyöhön liittyviä materiaaleja. 42  

Rauhankasvatuksen tavoite on edistää maailmanrauhaa, väkivallattomuutta ja ehkäistä konflikteja. 

Sen tavoitteena on ollut rakentaa rauhankulttuuria. Siihen on sisältynyt kylmän sodan aikana 

aseidenriisuntakasvatus. Rauhankasvatuksen alueella on tarkasteltu myös rauhan uhkia, kuten 

ydinsotaa, biologisia aseita, rasismia, fasismia, apartheidia ja väkivaltaa. 43 

Ihmisoikeuskasvatus 

Ihmisoikeuskasvatus käsittelee ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet ovat kaikkien 

kansainvälisyyskasvatusta käsittelevien YK:n ja Unescon asiakirjojen pohjalla. Niiden perustana on 

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948). Ihmisoikeudet ovat siis universaaleja 

kaikille kuuluvia oikeuksia. Niihin kuuluu oikeus elää vapaana ja oikeus ihmisarvoiseen elämään. 

Ihmisoikeuksia ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Ihmisoikeuksiin kuuluu oikeuksien ohella 

velvollisuuksia. Lukuisissa ihmisoikeussopimuksissa on käsitelty ihmisoikeuksia esimerkiksi 

naisten, pakolaisten ja lasten oikeuksien ja rotusyrjinnän näkökulmasta. Ihmisoikeuksien on nähty 

toteutuvan kestävän kehityksen ja kulttuurien välisen yhteisymmärryksen myötä.44 

Kulttuurikasvatus 

Kulttuurikasvatuksen alueeseen kuuluu kulttuurin ymmärtäminen. 45 Siihen kuuluu myös 

kulttuurienvälinen ymmärrys, ystävyys  ja kunnioitus niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Siihen 

sisältyy eri kulttuureista opiskeleminen ja eri kulttuureiden vastavuoroisten vaikutusten tutkiminen. 

Tähän alueeseen kuuluu myös kulttuuriperinnön suojelu.46  Kulttuurikasvatuksen sisältönä on myös 

eri kansojen kulttuurien, arvojen ja elämäntavan kunnioitus.47 

 

 

                                                 
41 Cortright 2011, 14-15. 
42 http://www.rauhankasvatus.fi/opettajille/oppimateriaalit/ & 
http://www.rauhanliitto.fi/toiminta/toimintamuodot/julkaisut, 24.11.2015  
43 Allahwerdi 2001, 32-33. 
44 Allahwerdi 2001, 30-31. 
45 Allahwerdi 2001, 39.  
46 Allahwerdi 2001, 27. Unesco 1974. 
47 Allahwerdi 2001, 43. 
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Ympäristökasvatus 

Ympäristökasvatukseen nähtiin 1974 suosituksessa kuuluvan luonnonvarojen käyttö, hallinta ja 

säästäminen sekä ympäristön saastumisen kysymykset.48 Keskustelu ympäristökasvatuksen 

tarpeesta alkoi 1970-luvun alussa ja sen periaatteita ja sosituksia määriteltiin 1970- ja 1980-luvuilla. 

Tavoitteina nähtiin kestävä kehitys, johon liittyi näkökulmat ekologisesti, taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä kehityksestä. Esillä oli luonnonvarojen käyttö ja 

luonnonympäristön suunnittelu, mutta Helena Allahwerdi huomauttaa, että määritelmistä puuttuu 

rakennettu ympäristö.49  

Kehityskasvatus 

Kehityskasvatus on kansainvälisyys- ja rauhankasvatuksen ohella käytetty yleiskäsite, jonka käyttöä 

ohjaa Helena Allahwerdin mukaan poliittiset painotukset.50 Siihen sisältyy monia 

kansainvälisyyskasvatuksen muiden alueiden osia, kuten tasa-arvo, rauhan säilyttäminen, 

taloudellisten, kulttuuristen ja poliittisten suhteiden vaikutukset valtioiden välillä, ihmisoikeudet ja 

rasismin poistaminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus talouskasvun ja sosiaalisen kehityksen 

suhteen, kolonialismin purkaminen, kehitysmaiden auttaminen, luononvarat, saastuminen ja 

kulttuuriperinnön suojelu.51  Peruskoulun opetuksen oppaassa vuodelta 1988 kehityskasvatukseen 

sisältyi tieto kehitysmaista ja niiden suhteista teollisuusmaihin, eriarvoisuuden syihin ja 

maailmantalouden rakenteisiin perehtymisen ja ymmärryksen siitä, että oikeudenmukainen kehitys 

vaatii tuhlauksen ja kasvun tavoittelusta luopumista.52 Kehityskasvatukseen sisältyy kansojen ja 

kansakuntien välisen yhä lisääntyvän riippuvuuden ymmärtäminen.53 

Mediakasvatus 

Mediakasvatus, tai vuoden 1974 suosituksessa joukkotiedotuskasvatus, on nähty opetukseksi, jonka 

avulla voidaan kasvattaa analyyttisyyteen ja valikoivuuteen joukkotidotuksen edessä.54 

Joukkotiedotuskasvatus nähtiin tärkeäksi, sillä suurin osa kansainvälisyyteen liittyvistä tiedoista 

                                                 
48 Alalhwerdi 2001, 27. Unesco 1974. 
49 Allahwerdi 2001, 36-37. 
50 Allahwerdi 2001, 35. 
51 Allahwerdi 2001, 27. Unesco 1974. 
52 Kouluhallitus 1988, 49-51 
53 Allahwerdi 2001, 43. 
54 Allahwerdi 2001, 40. 
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tulee massamedian kautta koulun ulkopuolella.55 Mediakasvatus nähtiin siis hyödylliseksi, koska 

sillä voitiin antaa valmiuksia suodattaa ja tulkita median välittämää tietoa kriittisesti.  

5.1. Kansainvälisyyskasvatuksen painotukset eri aikoina 

Kansainvälisyyskasvatus on siis hyvin laaja käsite, joka on muuttunut aikojen saatossa saaden aina 

lisää painotuksia ja aloja kattokäsitteensä alle. Kouluhallituksen Kansainvälisyyskasvatus oppaassa 

vuodelta 1972 kerrotaan, että kansainvälisyyskasvatus alkoi saada huomiota laajemmalti 1950-

luvulla. Silloin keskiössä oli antaa tietoja muista kansoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä, jotta 

ymmärtämys ja positiiviset asenteet kehittyisivät. Tavoitteena oli saada oppilaat ymmärtämään, että 

pitkällä tähtäimellä kansojen edut ovat yhteisiä. Tavoitteena oli kasvattaa oppilaita itse ottamaan 

selvää kansainvälisistä asioista. Oppaassa jatketaan, että myöhemmin keskiöön nousi 

yhteistyötaidot ja kommunikointi. 1960-luvulla oppilaita valmistettiin kansainväliseen yhteistyöhön 

ja tajuamaan maailmanlaajuiset ongelmat. 56 Myös Tytti Isohookana-Asunmaan mukaan 

kansainvälisyyskasvatus keskittyi 1960-luvulla luomaan oikean kuvan eri kulttuureista ja kansoista, 

vertailemaan omaa maata muihin maihin ja kasvattamaan kansainväliseen yhteistyöhön. 

Isohookana-Asunmaa jatkaa, että 1950- ja 1960-luvuilla kansainvälisyyskasvatuksen opettamisessa 

korostui tiedolliset tavoitteet, YK, ihmisoikeudet ja perehtyminen muihin maihin ja niiden 

kulttuuriin.57   

Kouluhallituksen 1972 vuoden oppaassa todetaan, että viimeaikoina, eli 1970-luvun taitteessa, on 

alettu korostaa yhteisvastuuta ja solidaarisuutta.58 Myös Isohookana-Asunmaan mukaan 1970-

luvulla käsite laajentui. Aseidenriisuntakasvatus puolestaan nousi esille Unescon 1980 ilmestyneen 

suosituksen myötä ja siitä tuli pian Unescon keskeinen toiminta-alue. Aseidenriisuntakasvatus nousi 

pinnalle, kun liennytyspolitiikka kohtasi vastatuulta. Asevarustelu kiihtyi ja öljykriisit ravistelivat 

maailmantaloutta 1970-luvun loppuolella. Myöskään aseidenriisuntaneuvottelut eivät edenneet.59   

Rauha sanana nousi ajankohtaiseksi 1980-luvulla kasvaneen suurvaltojen asevarustelun myötä. 

Kasvanut tiedonvälitys toi rauhankysymykset kaikkien todellisuuteen ja rauhan kysymyksen nähtiin 

                                                 
55 Unesco 1974. 
56 Kouluhallitus 1972, 5. 
57 Isohookana-Asunmaa 1986, 6. 
58 Kouluhallitus 1972, 5. 
59 Isohookana-Asunmaa 1986, 6-8. 
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koskettavan välittömästi myös tavallista ihmistä.60 Rauha nousi koko maailman yhteiseksi eduksi. 

Koskaan ennen sota ei ollut merkinnyt koko ihmiskunnan tuhoutumisen mahdollisuutta.61  

Kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet muuttuivat 1990-luvulle tultaessa Isohookana-Asunmaan 

mukaan. Silloin Suomi alkoi kansainvälistyä vauhdilla. Suomi oli eurooppalaistumassa ja Suomeen 

myös saapui yhä enenevässä määrin ihmisiä ulkomailta, myös Euroopan ulkopuolelta. Koettiin, että 

vieraaseen kulttuuriin tutustuminen ainoastaan television, lehtien, elokuvien ja kuvakirjojen 

välityksellä ei riitä. Oli tarve oppia konkreettisesti toimimaan eri kulttuurista tulevan ihmisen 

kanssa arjessa.62 Koulumaailmassa 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa painopiste 

kansainvälisyyskasvatuksesta siirtyi ympäristökasvatukseen. Kansainvälisyyskasvatus muuttui 

kansainvälistymiseksi projektien, vaihtojen ja kehitysyhteistyön kautta.63 Vuoden 1995 Unescon 

julistuksen myötä kansainvälisyyskasvatuksessa korostettiin demokratiakasvatusta ja 

suvaitsevaisuuskasvatusta.64 1990-luvulla kansainvälisyydestä tuli arkipäivää EU:n ja 

lisääntyneiden globaalien yhteyksien myötä ja painotus kansainvälisyydestä siirtyi kysymyksiin 

monikulttuurisuudesta, ihmisoikeuksista ja arvoista.65  

Kansainvälisyyskasvatuksen painotukset ovat muuttuneet muuttuneen maailman myötä. 

Kansainvälisyyskasvatusta on toteutettu tarkastelemani aikana monin eri tavoin ja painotuksin. 

Kansainvälisyyskasvatus määriteltiin vuoden 1974 Unescon suosituksessa ja sitä voidaankin pitää 

kansainvälisyyskasvatuksen ytimenä, jota 1990-luvun asiakirjat ovat täydentäneet. Tavoite on ollut 

vuoden 1974 suosituksen mukaan yhteistyöhön, ymmärrykseen ja rauhaan pyrkiminen. Ja tämän 

voi nähdä kansainvälisyyskasvatuksen ytimenä tämän tutkielman viitekehyksessä. 

6. Taidekasvatus kansainvälisyyskasvatuksen väylänä 

Seuraavassa tarkastelen sitä mikä taiteessa ja taidekasvatuksessa mahdollistaa 

kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisen? Mikä saa meidät ymmärtämään toisiamme paremmin? 

Mikä saa meidät katsomaan maailmaa myös muiden silmin? Mikä auttaa meitä toimimaan 

yhteistyössä tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja  maailman puolesta, jossa ihmisoikeudet ja rauha 

                                                 
60 Isohookana-Asunmaa 1986, 1. 
61 Bonsdorff 1986, 76. 
62 Suomen YK-liitto 1992, 1. 
63 Allahwerdi 2001, 53. 
64 Allahwerdi 2001, 28. 
65 Allahwerdi 2001, 51-52. 
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voivat toteutua? Mikä auttaa meitä kunnioittamaan ja arvostamaan toisten kulttuuria? Miten 

huomaamme maailman ongelmat? Mikä luo yhteisyyttä välillemme? 

Yhdysvaltalainen filosofi ja opettaja Maxine Greene (1917-2014) tarjoaa vastaukseksi 

mielikuvituksen. Hän käsittelee mielikuvitusta ja sen ominaisuuksia muun muassa teoksissaan The 

Dialectic of Freedom (1988), Releasing the Imagination (1995) sekä Variations on a Blue Guitar 

(2001). Greene määrittelee asemansa kirjoittajana ja filosofina todeten, että 1960-luvun 

kansalaisoikeusaktivismi ja rauhanliike yhä leimaavat hänen matkaansa. Tuolloin ihmiset ottivat 

kantaa ja toimivat paremman puolesta, mutta nyt ollaan sopeuduttu olemassa olevaan. Greenen 

mukaan opetuksessa voidaan edelleen herättää ihmisiä toimimaan.66 Greenen näkemys opetukseen 

ja kasvatukseen on aktiivista toimijuutta korostava.  

Greene käsittää mielikuvituksen ajattelua ja maailmaa muuttavana kykynä. Hänen mielestään taide 

ja taidekasvatus ruokkivat ja kehittävät mielikuvitusta parhaiten. Greenen ajatukset 

monikulttuurisuudesta tarjoavat näkökulmia kulttuurienvälisen ymmärryksen lisäämiseen taiteen ja 

taidekasvatuksen avulla. Hänelle on tärkeää monien äänien ja näkökulmien huomioiminen sekä 

yhteisen tilan luominen. Greenen ajattelun pohjalla on myös käsitys vapaudesta ja demokraattisesta 

sekä tasa-arvoisesta yhteisöstä. Vapaus on käsitteenä tärkeä ajatellessamme rauhaa ja 

ihmisoikeuksia. Greenen ajattelussa toistuvat teemoina mielikuvituksen mahdollistama empatia, 

uuden kuvittelun kyky ja uutta kohti toimiminen yhdessä. Greenen mukaan edellä mainitut kuuluvat 

esteettisen- ja taidekasvatuksen alueeseen ja näitä kaikkia voidaan kehittää taiteen avulla. Nämä 

kaikki ovat myös tärkeitä kansainvälisyyskasvatuksessa ja rauhaan kasvattamisessa. Seuraavassa 

esittelen tarkemmin edellämainittuja teemoja Greenen ajattelussa ja peilaan niitä 

kansainvälisyyskasvatukseen. 

6.1. Mielikuvitus - Vaihtoehtoiset näkemisen tavat 

Maxine Greenen ajattelun keskiössä on mielikuvitus ja sen tuomat mahdollisuudet maailman eri 

tavalla näkemiselle. Mielikuvitus mahdollistaa uuden maailmassa olemisen tavan kuvittelun. Se 

mahdollistaa murtautumisen olemassaolevan tuolle puolen kohti uutta ja parempaa yhteiskuntaa.67 

Mielikuvitus auttaa näkemään uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia todellisuuksia, se avaa 

ikkunoita nykyiseen ja paljastaa mitä voisi olla.68 Maxine Greenelle mielikuvitus edustaa uuden 

                                                 
66 Greene 1995, 2. 
67 Greene 1995, 65. 
68 Greene 2001, 30. Greene 1995, 19 & 140. 
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todellisuuden rakentavaa voimaa.69 Greenen mukaan mielikuvituksen avulla saatamme huomata, 

että maailmassa on erilaisia elämisen tapoja. Mielikuvitus voi auttaa meitä näkemään muut 

kulttuurit ja niiden tavat elää ja verratessamme niitä omaamme, saatamme huomata, että omamme 

ei ole ainoa oikea. Greene esittelee John Deweyn jatuksen siitä, että mielikuvitus rikkoo pysyviä 

tapoja, joihin ihmiset muuten tyytyisivät.70  

Mielikuvituksen avulla siis kykenemme näkemään uusia tapoja toimia yhteiskunnassa ja se 

paljastaa meille vaihtoehtoja nykyhetken rinnalle. Uuden kuvittelun kyky on tärkeä tilanteessa, 

johon ei ole valmiita vastauksia. Tarvitsemme mielikuvitusta törmätässämme tilanteeseen, joka on 

meille outo ja jossa emme voi toimia niin kuin aina ennen olemme toimineet. Kykymme kuvitella ja 

keksiä vaihtoehtoja ja ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin on olennaista muuttuvassa ympäristössä 

menestymiselle. Tämä pätee myös kohdatassamme eri kulttuuritaustoista tulevia ja ympäristömme 

muuttuessa entistä heterogeenisemmäksi kulttuurisesti toisten tullessa yhteiskuntamme osaksi.  

Maailman eri tavalla näkeminen on olennaista kulttuurienvälisessä kohtaamisessa. Tullaksemme 

toimeen, ymmärtääksemme toista meidän on kyettävä näkemään vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää 

maailmaa. Mielikuvituksen avulla saatamme jopa arvioida omaa kulttuuriamme uusin silmin. 

Etenkin monikulttuurisessa yhteiskunnassa meidän on myös kyettävä kurottamaan kohti uutta ja 

kehittämään uusia tapoja elää jaetussa yhteiskunnassa. Tämä on tehtävä, jotta emme sysää näitä 

uusia tulokkaita marginaaliin ja riistä heiltä oikeutta olla tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä. 

Greenen ajattelussa ehkä kaikkein voimakkaimmin toisen ymmärtämisen mahdollistaa empatia. 

Mielikuvituksen avulla voimme eläytyä toisen asemaan, kokea empatiaa häntä kohtaan. Empatia 

mahdollistaa maailman näkemisen toisen silmin, hänen näkökulmastaan.71 Greene viittaa Cynthia 

Ozickin ajatukseen empatiasta: mielikuvituksen avulla voimme kuvitella miltä toisesta tuntuu. 

Mielikuvituksen kautta voidaan ylittää monia rajoja, kuten vaikka sukupuoli- ja kulttuurirajoja – 

toiseuden rajoja. Jos mielikuvitusta ei ole, emme voi ymmärtää toisten näkökulmia, emme voi 

asettua heidän asemaansa.72 Ozickin empatia on syvää ymmärrystä, se luo yhteyksiä.73  Se 

mahdollistaa kurottamisen toista kohti toiseuden yli, mutta vain, jos saamme toisilta vihjeitä 

tulkintaan.74  

                                                 
69 Greene 2001, 74. 
70 Greene 1995, 20-21. Dewey 1934, 272. 
71 Greene 2001, 102. 
72 Greene 1995, 36-37. ks. myös Greene 2001, 190. 
73 Greene 2001, 84. 
74 Greene 1995, 3. 
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Toiseus käsitteenä Greenen teksteissä esittäytyy kulttuurisesti toisena, mutta myös laajemmin, kuten 

sukupuolen kautta määriteltynä. Empatian rajoja ylittävä kyky on olennaista yrittäessämme 

ymmärtää toisia ihmisiä ja se tulee ensiarvoisen tärkeäksi yrittäessämme ymmärtää eri kulttuureista 

tulevia ja heidän arvojaan ja elämäänsä. Greene kuitenkin muistuttaa vihjeistä. Toiseuden yli 

pääseminen vaatii apua tältä toiselta. Emme voi omin päin lähteä tulkitsemaan toista kulttuuria, sillä 

tulkintamme eivät välttämättä ole oikeita. Tarvitsemme toiselta apua, tarvitsemme hänet kertomaan 

omasta kulttuuristaan ja itsestään, jotta pääsemme oikeisiin tulkintoihin.  

Mielikuvituksella on siis mahdollisuus avata uusia näkymiä, auttaa meitä empatian avulla 

eläytymään toisen näkökulmaan ja auttaa meitä huomaamaan maailmassamme olevia ongelmia. 

Mielikuvitus on erittäin tärkeää kulttuurienvälisessä kohtaamisessa ja myös 

kansainvälisyyskasvatuksessa. Ymmärryksen lisääminen on yksi sen perustavoitteista.  

Greenen mukaan mielikuvituksen muotoja ovat runollinen mielikuvitus ja sosiaalinen mielikuvitus. 

Greene toteaa, että usein kykymme kuvitella toisen maailma, riippuu kyvystämme käyttää 

mielikuvitustamme runollisesti. Runollinen mielikuvitus herättää eloon taiteilijoiden luomat 

maailmat ja mahdollistaa niihin eläytymisen. Perehtyneet taiteen kohtaamiset johtavat tutun 

muuttumiseen vieraaksi ja tarjoavat uusia näkökulmia esimerkiksi sukupuolirooleihin ja etniseen 

identiteettiin. Kun kohtaa teoksen, joka on rajalta, oman kokemuksen ulkopuolelta, on mahdollisuus 

syventyä kaikenlaisiin uudenlaisiin ajatteluihin sen myötä.75 Silloin voi tehdä uusia löytöjä ja jopa 

uudistaa oman elämänsä.76 Taideteos on siis ikkuna toisenlaiseen ajatteluun. 

Sosiaalinen mielikuvitus puolestaan mahdollistaa paremman yhteiskunnan kuvittelun: kuinka asiat 

voisivat ja kuinka niiden kuuluisi olla. Greene esittelee ajattelua, joka ei mukaudu olemassaolevaan, 

vaan katsoo eteenpäin kohti paremman tulevaisuuden luomista. Tällainen uudistava mielikuvitus 

voidaan laukaista monenlaisessa dialogissa: erilaisista kulttuureista tulevien nuorten välillä,  

yhteistä ongelmaa ratkaisemaan tulleiden, yhteisiä tehtäviä tekevien ja epäoikeudenmukaisuutta 

vastustavien ihmisten välillä. Kun tällainen dialogi aktivoidaan koululuokassa Greenen mukaan 

nuoret innostuvat kurottamaan kohti omia aloitteitaan ja välinpitämättömyys poistuu uusien 

näkymien tieltä.77 Greenelle mielikuvituksella on siis myös eettinen funktio. Se voi saada meidät 

huomaamaan eettiset ongelmat ympäröivässä maailmassamme. Greenen mukaan meidän täytyy elää 

                                                 
75 Greene 1995, 4. 
76 Greene 1995, 5. 
77 Greene 1995, 5. 
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tietoisina siitä mitä ympärillämme tapahtuu ja tietoisia siitä mitä maailmassa oleminen tarkoittaa, 

meidän täytyy olla täysin hereillä (wide-awake).78  

Mielikuvituksen muodoista runollinen mielikuvitus on olennainen helpottaessaan toisen kulttuurin 

kohtaamista. Tätä kohtaamista voidaan Greenen ajattelun mukaan valmistella esimerkiksi 

taideteosten avulla. Taideokset, etenkin oman kulttuurimme ulkopuolelta tai rajalta tulevat, voivat 

siis avata meille uudenlaisia näkökulmia. Ne ohjaavat meidät tutustumaan toisen kulttuurin 

ajatteluun ja saattavat samalla vaikuttaa myös omaan ajatteluumme itsestämme ja kulttuuristamme. 

Kansainvälisyyskasvatuksessa runollinen mielikuvitus on hyödyllistä ymmärryksen ja yhteistyön 

mahdollistajana ja lisääjänä. Tämä liittyy kansainvälisyyskasvatusessa kulttuurikasvatuksen osa-

alueeseen. 

Sosiaalisen mielikuvituksen avulla voimme eläytyä maailmaamme tarkemmin ja herätä 

huomaamaan sen ongelmat. Mielikuvitus voi johtaa meidät ottamaan vastuuta maailmastamme ja 

toimimaan paremman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta epäoikeudenmukaisuuden 

poistamiseksi. Sosiaalinen mielikuvitus on siis tärkeässä roolissa ajatellen 

kansainvälisyyskasvatuksen tavoitetta, joka pyrkii toteuttamaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

toteutumista maailmassa. Toisaalta se koskettaa myös monikulttuurista yhteisöä, jossa halutaan 

löytää parempia tapoja olla yhdessä tasa-arvoisina toimijoina.  

6.2. Mielikuvituksen kehittäminen 

Mielikuvitus on Greenen ajattelussa omanlaisensa lukutaito.79 Sitä täytyy kehittää, jotta sen voi 

hallita. Mutta mikä auttaa meitä kehittämään mielikuvitustamme? Maxine Greenen mukaan paras 

tapa ruokkia ja vaalia mielikuvitusta on esteettinen- ja taidekasvatus. Mielikuvitus täytyy vapauttaa 

toimimaan ja Greenen mukaan tämä tapahtuu  parhaiten kohdatessamme taidetta tietoisesti.80 

Esteettisen kasvatuksen mielikuvitusta kehittävä rooli on tärkeä ja siksi esteettisen kasvatuksen 

pitäisi Greenen mukaan olla keskeistä opetuksessa ja koulussa.81  

Maxine Greene erottaa esteettisen kasvatuksen ja taidekasvatuksen termeinä toisistaan. Esteettinen 

viittaa kokemuksiin, joihin kuuluu taiteen reflektiivinen ja tietoinen kohtaaminen. Kasvatus 

puolestaan mahdollistaa ihmisen muuttumisen ja uudistumisen ja johdattaa hänet katsomaan asioita 
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81 Greene 2001, 134-135. 
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tietämisen, näkemisen ja tuntemisen monien eri linssien kautta.82 Esteettisen kasvatuksen tarkoitus 

on auttaa kohtaamaan taiteet arvostavalla, reflektoivalla, kulttuurisella ja osallistuvalla tavalla. Sen 

tarkoitus on mahdollistaa oppijat huomamaan se mikä taideteoksissa on huomattavissa ja että he 

pystyvät eläytymään teoksiin siten , että kokevat ne monipuolisesti merkityksellisinä. Jos tämä 

saavutetaan, Greenen mukaan kokemuksessa syntyy uusia yhteyksiä ja uusia näkymiä avautuu.83 

Taidekasvatus Greenen mukaan puolestaan keskittyy käytännön tekemiseen.: eri materiaalien 

kokeiluun, taitoon.84 

Greene korostaa esteettisen kasvatuksen tärkeyttä, jotta ihmiset voivat nähdä elämänsä uudella 

tavalla, havaita sen puutteet ja muuttaa sen.85 Esteettinen kasvatus auttaa ihmisiä huomaamaan 

vaihtoehtoja ja sen, että asiat voisivat olla toisin kauheuksia täynnä olevassa maailmassamme.86 

Esteettisen kasvatuksen avulla oppilaille opetetaan uutta lukutaitoa, joka mahdollistaa 

uudistumisen, muutoksen ja voimauttaa ihmiset ottamaan vastuuta maailmasta.87  

Esteettisessä kasvatuksessa voidaan rohkaista mielikuvituksellisen tietoisuuden vaiheita, joista 

ensimmäinen on huomion kiinnittämistä ja keskittymistä. Voimme auttaa ihmisiä kiinnittämään 

huomiota huolellisesti. Mielikuvituksellisessa tietoisuudessa on kuitenkin toinenkin vaihe. Siihen 

liitty koetun, kuullun ja nähdyn sisäinen työstäminen. Tähän emme voi Greenen mukaan suoraan 

vaikuttaa, mutta voimme mahdollistaa sitä luomalla tilanteita, jotka mahdollistavat sen antamalla 

aikaa, yksityisyyttä ja hiljaisuutta.88 Toisaalta taideteoksen kohtaamiseen voidaan siis opettaa. 

Voimme antaa keinoja kiinitttää teokseen huomiota, mutta toisaalta emme tiedä miten teos 

vaikuttaa kunkin yksilön mielessä sen yhdistyessä yksilön elämänkokemuksiin. 

Esteettinen- ja taidekasvatus auttavat meitä kohtaamaan taidetta tietoisesti. Taide onkin Greenen 

ajattelussa monin tavoin hyödyllinen mielikuvituksen ja uusien maailmassa olemisen tapojen 

kuvittelulle. Taideteokset toimivat Greenen mukaan uusien näkymien avaajina siksi, että ne on 

tietoisesti tehty tätä tarkoitusta varten.89 Greene näkee taideteokset esimerkkeinä, joiden kautta 

voimme eläytyä toisten elämään. Taideteosten kautta piilossa olleet toiset näkökulmat ja elämät 

tulevat näkyviin. Mielikuvituksen avulla voimme ikäänkuin tulla toisen mielen ystäväksi, tehdä 
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näkymättömän näkyväksi.90 Taiteella on siis mahdollisuus tehdä näkyväksi jotain piilossa olevaa, 

jos meillä on kyky ymmärtää sen viestejä ja kykyä kohdata teokset ja eläytyä niiden maailmaan. 

Greene näkee taiteen myös maailmamme epäoikeudenmukaisuuksiin herättäjänä ja maailmaa 

muuttavana. Parempaa kohti pyrkiminen voi herätä meissä taideteoksen kohtaamisen kautta. 

Saatamme huomata epäoikeudenmukaisuuden teoksen luodussa maailmassa ja nähdä saman 

epäkohdan omassamme, saatamme tyrmistyä ja kaivata parannusta epäkohtaan.91 Tässä palataan 

Greenen ajatukseen sosiaalisesta mielikuvituksesta ja mielikuvituksen eettisestä ulottuvuudesta. 

Taiteella on yhteiskunnallista vaikuttavuutta saadessaan ihmiset heräämään ja toimimaan. 

Greene ottaa myös esiin ajatuksen taiteesta rajoituksista vapaana alueena ja siksi sen alueella on 

helpompi nähdä uusia vaihtoehtoja ja näkymiä. Greene esittelee Denis Donoghuen ajatuksen siitä, 

että taide on ihmisten elämän marginaalissa, arjen reunamilla. Taiteen alueella on tilaa niille 

tunteille joilla jokapäiväisessä tarpeen täyttävässä elämässä ei ole sijaa ja joita se tukahduttaa. 

Arkipäivän rajoituksia ovat velvollisuudet, kuten työ ja toimeentulon hankkiminen, jotka ovat 

välttämättömiä ja joissa meillä on vain vähän vapautta vaikuttaa. Taide puolestaan tarjoaa 

mahdollisuuden olla vapaa ja läsnä. 92 Greene sanoo, että marginaalissa monikulttuurisuudellakin 

on paremmat mahdollisuudet tulla esiin, kuin arjessa. Siellä eri kulttuuritaustojen taidetta voidaan 

nostaa esiin ja pitää arvossa.93 Taiteen alue on siis uuden esiin nostamiselle oivallinen alue, sillä sitä 

ei sääntele arkipäivän rajoitukset. Siellä olemme vapaita kokeilemaan ja kuvittelemaan vaihtoehtoja 

elämällemme.  

Kulttuurienväliselle kohtaamiselle ja ymmärrykselle taideteoksen kohtaaminen tarjoaa 

yhtymäkohdan. Greene vertaa  taideteoksen kohtaamista uuden ihmisen kohtaamiseen: jos olemme 

avoimia uudelle, meille avautuu aina uusia näkökulmia ymmärrettäväksi.94 Taideteos on kohdattava 

samoin kuin ihminen. On oltava avoin, on oltava valmis näkemään uusia ulottuvuuksia ja uusia 

puolia toisessa. Jotta toinen voidaan tuntea paremmin ja toista voidaan arvostaa monipuolisemmin, 

meidän on oltava valmiita ymmärtämään uutta näkökulmaa. Tällöin kohtaamme toiset yksilöinä, ei 

esimerkkeinä jostakin.95 Tämä vertaus taideteoksen ja uuden ihmisen kohtaamisen 

samankaltaisuudesta perustelee osaltaan sitä, mikä taiteessa ja taidekasvatuksessa voi auttaa 

kansainvälisyyskasvatuksessa ja valmistaa meitä kohtaamaan uutta ja vierasta. Avoin 
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suhtautuminen ja ymmärtämisen halu on olennaista kohdatessamme taideteoksen. Sama pätee 

kulttuurisesti toisen kohtaamiseen. Jotta voimme ymmärtää ja tutustua toiseen ihmisenä, ei vain 

tietyn kulttuurin edustajana, on meidän oltava avoimia ja valmiita ymmärtämään aina uusia 

näkökulmia.  

Taide tarjoaa myös kommunikointimahdollisuuksia monikulttuuriselle yhteisölle. Greenen mielestä 

eri kulttuurien taidetta täytyy sisällyttää opintoihin. Eri kulttuuritaustaisille lapsille, jotka kokevat 

itsensä muukalaisiksi, on tärkeää nähdä heidän oman kulttuurinsa taidetta: ihmisiä, jotka näyttävät 

heiltä, jotka toimivat kuten heidän perheensä toimii. Greene kuitenkin ottaa esille sen, että meidän 

täytyy tehdä oikeutta muiden kulttuurien tuotoksille, emme voi valita mitä tahansa.96 Greene 

painottaa sitä, että marginaalissa olevien vähemmistöjen on saatava itse kertoa, mikä heidän 

kulttuurissaan on tärkeää. Meidän on annettava hiljennettyjen äänien kuulua eikä esitellä sitä 

omasta näkökulmastamme käsin.97 Jotta vältymme toiseuttamiselta yksilöiden väliset keskustelut 

ovat tärkeitä. Greene painottaa sen tärkeyttä, että kukin kertoo itse siitä ketä he ovat, ei mitä he 

ovat.98 Tässä Greene viittaa siihen, että jokainen on yksilö, eikä kulttuuritausta saa leimata 

ajatteluamme yksilöistä hallitsevasti. Greenen mukaan myös taiteen itse tekeminen on tärkeää. 

Taiteen tekeminen on keino tuoda oma ääni esiin99. Greene näkee toisten tarinoihin ja näkökulmiin 

eläytymisen siltoja luovana toimintana. Tämä saattaa saada aikaan muutoksen ja parantumisen.100 

Greene myös muistuttaa, että monikulttuurisessa ryhmässä ei ole olemassa vain yhtä totuutta, yhtä 

tapaa ymmärtää maailmaa. Meidän onkin löydettävä yhteinen kieli ja sanasto.101 

6.3. Yhteinen tila 

Greenelle tärkeää on antaa ääni eri kulttuureista tuleville ja marginaalissa oleville.102 Sorron 

vastustaminen, ihmisten vapaus103 ja aidosti demokraattisen yhteiskunnnan luominen on Greenelle 

erittäin tärkeää. Greene asettaa tavoitteekseen sellaisen julkisen tilan luomisen, jossa jokainen 

omana itsenään erilaisista taustoista huolimatta voi saada äänensä kuuluviin. Pyrkimyksenä on 

luoda moraalisesti ja eettisesti hyvä yhteisö104 ja parempi yhteinen maailma ja yhteiskunta.105 Tässä 
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Greenen ajattelusta paljastuu kansainvälisyyskasvatuksen ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteet sekä 

YK:n ja Unescon perusperiaatteet. 

Jotta voimme toimia paremman yhteiskunnan ja maailman puolesta meidän on kyettävä luomaan 

yhteinen tila, jossa voimme tulla kontaktiin toistemme kanssa. Maxine Greenen mukaan ihmisten 

tullessa yhteen toisten kanssa sanoissa ja teoissa he luovat välitilan ja nimeävät tarkoituksen 

itselleen.106 Henkilöiden väliset suhteet Greene näkee Hannah Arendtin tapaan välitilana. Tässä 

tilassa voimme sopia yhteisistä periaatteista. Näin voimme yhdessä pyrkiä kohti sitä, miten asioiden 

kuuluisi olla.107 Greene ottaa esimerkiksi yhteisen tilan luomisesta lapset. He saavat aikaan yhteisen 

tilan, kun he kirjoittavat omia tarinoitaan ja lukevat niitä toisilleen tai laittavat tekemänsä 

maalauksen tai piirroksen esille toisten nähtäväksi. Kommunikaatio on mahdollista ja se on perusta 

demokraattiselle yhteisölle. Demokraattinen yhteisö on aina muutoksessa ja hyväksyy tulokkaat ja 

antaa heille äänen.108 Greenen mielestä voimme luoda taiteen ja mielikuvituksen avulla yhteisessä 

dialogissa yhteisön, jossa erot eivät revi meitä erilleen.109 Taiteet avaavat vaihtoehtoisen 

todellisuuden ja avaa kysymyksiä, joista oppiminen alkaa.110 

Tasa-arvoisen yhteisön luominen dialogissa on merkityksellistä kansainvälisyyskasvatuksessa 

etenkin ihmisoikeuskasvatukselle. On tärkeää nähdä ihmiset tasa-arvoisina ja toimia tasa-arvon 

puolesta yhteisessä tilassa, yhdessä. Yhdessä toimiminen on myös YK:n ja Unesco periaatteena, 

jotta voimme toteuttaa oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia, luoda yhdessä parempaa maailmaa.  

6.4. Hyöty kansainvälisyyskasvatukselle  

Greenen ajattelussa on monia puolia, joissa taide ja taidekasvatus sekä mielikuvitus edistävät 

kansainvälisyyskasvatuksen toteutumista. Taidekasvatus ja sen vahvistama mielikuvitus ja empatia 

valmistelevat ajattelutapojamme kohti avoimuutta ja ymmärrystä. Taideteoksen kohtaamisen 

harjoittelu saattaa vahvistaa meitä kohtaamaan myös kulttuurisesti erilaisia. Taide vaikuttaa 

tuomalla esiin toisia näkökulmia ja kulttuureita. Taide auttaa meitä irtautumaan jokapäiväisestä ja 

vie meidät vapaalle ja kokeilevalle alueelle. Taide auttaa meitä havaitsemaan toiset ihmiset, jotka 

saattavat olla marginaalissa. Taiteen arkea vapaammalla alueella voidaan tuoda esiin muiden 

kulttuureiden taidetta ja nostaa se arvostuksen kohteeksi. Nämä edistävät kulttuurikasvatusta. 
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Taide voi myös herättää meidät näkemään epäoikeudenmukaisuuksia maailmassamme. Tämä voi 

edistää rauhan-, ympäristö-, kehitys- ja ihmisoikeuskasvatusta. 

Taiteen alue ja taide voi auttaa myös kommunikoinnissa. Taiteen kautta on mahdollista tuoda oma 

ääni kuuluviin ja dialogiin muiden kanssa. Taideteokset voivat toimia viesteinä ja oman äänen 

kantajina, mutta ne eivät saa jäädä yksin. Tarvitsemme apua tulkintaan keskustelun kautta, jotta 

emme tulkitse väärin. Greenen ajattelun pohjalta näyttäisi siltä, että taide, taidekasvatus ja niiden 

herättämät mielikuvitus ja empatia ovat hyvinkin hedelmällisiä kansainvälisyyskasvatukselle.  

7. Kansainvälisyyskasvatus taidekasvatuksessa  1970-1980-luvuilla  

Kansainvälisyyskasvatusta on pyritty toteuttamaan kouluopetuksessa kaikkien aineiden yhteydessä 

läpäisyperiaatteella. Myös taide ja taidekasvatus on nähty hedelmällisenä alustana 

kansainvälisyyskasvatukselle niin kouluissa, kuin muutenkin yhteiskunnassa.111 Mutta miten 

kansainvälisyyskasvatus on näkynyt keskusteluissa taidekasvatuksesta? Keskusteluja on käyty 

monilla tahoilla ja olen valinnut tähän aineistoksi Kuvaamataidonopettajain liiton, nykyisin 

Kuvataideopettajat ry, Stylus-lehden vuosilta 1970-1990. Stylus on Kuvataideopettajien liiton 

jäsenlehti ja siinä on käyty keskusteluja aikansa ilmiöistä taideopetuksessa ja sen tavoitteista ja 

toteuttamisesta. Stylus on ilmestynyt vuodesta 1907 alkaen. Se tarjosi mahdollisuuden tarkastella 

kansainvälisyyskasvatuksen paikkaa taidekasvatuksessa kuvaamataidonopettajien tekstien pohjalta. 

Tässä tulee esiin kentän ääni kansainvälisyyskasvatuksen suositusten rinnalle. Tarkastelemani 

ajanjakson lehdet ilmestyivät vuosikirjana vuoteen 1982 saakka, jonka jälkeen ne ovat ilmestyneet 

noin neljä kertaa vuodessa. Lisäksi kansainvälisyyskasvatuksen ja taidekasvatuksen yhteyksiä tässä 

valaisee Pirkko Pohjakallion väitöskirja Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuksen muuttuvat 

perustelut (2005). Mirka Räisäsen väitöskirja Opettajat ja koulutuspolitiikka Opetusalan 

ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa 

(2014) puolestaan tarjoaa näkymän keskustelujen ajankuvaan. 

Stylus-lehdestä vuosilta 1970-1990 löytyi lukuisia mainintoja taidekasvatuksen ja 

kansainvälisyyskasvatuksen yhteyksistä. Lehden artikkelit ovat jäsentensä kirjoittamia, joten niiden 

kautta saa käsityksen tiettyjen kuvataideopettajien ajatuksista ja toimista 

kansainvälisyyskasvatukseen liittyen. Otanta ei voi olla kattava eikä voi edustaa koko 

opettajakunnan ajatuksia.  Stylus kuitenkin tarjoaa alustan tarkastella kansainvälisyyskasvatuksen ja 
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taidekasvatuksen yhteyksiä, sillä se on kuvataideopettajien yhteinen jäsenlehti riipumatta 

poliittisesta suuntautumisesta.  

Olen käynyt Stylus-lehtiä läpi mahdollisimman perusteellisesti, mutta tässä esittelemäni löydökset 

ovat valintaa. Tarkoituksenani ei ole ollut lehtien systemaattinen tilastollinen tarkastelu vaan tietyn 

ajanjakson ajatusten kartoittaminen kansainvälisyyskasvatuksen ja taidekasvatuksen yhteyksistä 

Suomessa. Esimerkkejä olen poiminut niin artikkeleista kuin mainoksistakin. Ne kaikki rakentavat 

kuvaa siitä, miten kansainvälisyyskasvatus tuolloin taidekasvatuksen alueella näkyi. 

Tarkastelun myötä kävi ilmi, että lehdissä on esitelty paljon kansainvälisiäkin ajatuksia 

kansainvälisyyskasvatuksen teemoista. Taidekasvattajien yhteydet maailmaan ovat olleet kiinteitä ja 

laajoja InSEA:n (International Society for Education through Art) kautta, mutta järjestelmällisiä 

yhteyksiä on ollut myös pohjoismaihin. Muihinkin maihin yhteyksiä oli pidetty osaltataan 

opettajien henkilökohtaisten kiinnostusten pohjalta.  Mainintoja oli yhteispohjoismaisista 

tapaamisista112 ja Neuvostoliiton taidekasvatuksesta113. Kiinnostusta oli siis niin länteen kuin itään. 

Styluksessa 1970-1990 käsiteltiin monia muitakin ajankohtaisia aiheita kuten oppiaineen historiaa ja 

muutoksia, peruskoulu- ja tuntiuudistusta ja opettajienkoulutusta. 1970-luku edustaakin Suomen 

koulumaailmassa muutosten aikaa, sillä peruskoulu-uudistus yhtenäisti opetuksen ja sen tavoitteena 

oli taata kaikille tasa-arvoista opetusta.114 Uuteen yleissivistävään yhdeksänvuotiseen peruskouluun 

alettiin siirtymään vuodesta 1972 alkaen ja siirtymä oli valmis 1978. Koulutustavoitteiden pohja 

haettiin YK:n ja Unescon asiakirjoista.115  Samalla opetussuunnitelmat muuttuivat ”ohjeellisista 

pedagogisista asiakirjoista kouluhallituksen ohjauksen välineiksi.”116 Huomattavaa on se, että 

tuohon aikaan vuosina 1966-1986 Suomen poliitinen johto oli keskusta-vasemmistoa117 ja 

politiikkaa ja myös koulu-uudistusta sävyttivät heidän arvonsa.118 Jotkut kuvaamataidon alueella 

toteutettaviksi ajatellut läpäisyaineet, kuten kansainvälisyyskasvatus119, rauhankasvatus120 ja 
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joukkoviestintäkasvatus121 saivatkin osaltaan poliittisen leiman. Ne liitettiin vasemmistoon ja niiden 

toteuttaminen kouluissa sai ristiriitaisen vastaanoton.122  

Peruskoulu-uudistukseen liityivät myös tuntiuudistukset, joissa kuvaamataidonopettajat pelkäsivät 

aineensa puolesta ja harmittelivat sille jäävän liian vähän aikaa.123 Tuntimäärät vähenivätkin 

peruskouluun siirryttäessä joidenkin laskelmien mukaan jopa 85 prosenttia.124 Joissakin Styluksen 

kirjoituksissa tuli esiin myös se, että kuvaamataidon tuntimäärät ovat olleet opettajien mielestä liian 

pieniä, jotta kansainvälisyyskasvatusta voi riittävästi toteuttaa. Kansainvälisyyskasvatuksen 

teemoja, kuten rauhankasvatusta vaadittiin läpäisyaineesta tuntitavoitteeksi, sillä niiden 

toteutuminen ei opetuksessa tapahdu itsestään.125Toiset olivat puolestaan huolissaan niiden vievän 

liikaa aikaa kuvaamataidolta. 126 Kansainvälisyyskasvatuksen ollessa läpäisyaine eikä oma 

kouluaineensa sen toteutus oli pitkälti yksittäisen opettajan kiinnostuksen varassa. Eikä 

suhtautuminen siihen ole ollut yksimielistä. 

Varsinaiseen käytännön kansainvälisyyskasvatukseen liittyviä aiheita löytyi monia. Kuvaamataidon 

opetuksen alueella kerrottiin käsitellyn etenkin kansainvälisyyskasvatusta, rauhankasvatusta, 

ympäristökasvatusta ja joukkotiedotuskasvatusta. Kulttuurikasvatuksen teemat olivat myös hyvin 

edustettuina. Seuraavassa esittelen näitä edellä mainittuja teemoja sekä Styluksissa käsiteltyjä  

kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueita tarkemmin. Ensiksi kuitenkin tuon esiin Styluksissa 

näkyneitä perusteluja sille, miksi taide ja taidekasvatus on hyödyksi kansainvälisyyskasvatukselle. 

7.1. Taidekasvatuksen anti kansainvälisyyskasvatukselle 

Vuoden 1971 numerossa Heta Kauppinen esitteli InSEA:n toimintaa ja sen suhdetta Unescoon. Hän 

kertoi, että ”Uneson [sic] sihteeristön taidekasvatuksen asiantuntija D’Arcy Hayman pitää taidetta 

ja taidekasvatusta keskeisinä ja oleellisina asioina Unescon tehtävissä. Hänen mielestään ihmisen 

henkisyys ilmenee taiteessa paremmin kuin missään muualla. Taidekasvatus ja kasvatus taiteen 

avulla ovat tärkeimpiä ja perustavampia arvoja kaikkien ihmisten kasvatuksessa. Taiteet ja 

taidekasvatus ovat oleellisia Unescon suuressa tehtävässä saattaa ihmiset yhteistyöhön ja 

ymmärtämään toisiaan entistä paremmin sekä elämään onnellisemmalla ja tasapainoisemmalla 
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tavalla.”127 Lainaus osoittaa Suomen taidekasvatuksen kansainväliset yhteydet InSEA:an ja sen 

kautta Unescoon. Unescossakin taide nähtiin hyvänä alustana kansainvälisyyskasvatukselle. YK:n 

ja Unescon asiakirjojen pohjalta oli johdettu koko peruskoulu-uudistuksen arvot, joten ei ole 

yllätys, että niitä toivottiin toteutettavan myös taidekasvatuksen alueella.  

Taiteiden tunteisiin vetoavuuden nähtiin helpottavan ihmistenvälistä yhteistyötä ja yhdistämistä. 

Kuvaamataidon ja taiteen mahdollisuuksista vaikuttaa yhteiskunnallisesti kirjoitti Antero Salminen 

1977. Hänen mukaansa kasvatuksella on välineellinen arvo esimerkiksi kulttuuriperinnön 

siirtämisessä. Kansainvälisyyskasvatuksen kannalta Salminen esitti ajatuksen taiteesta tunteisiin 

vaikuttavana. Tämän hän näki yhdistävän ihmisiä ja lisäävän yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. 

Kuvaamataidonopettajat puolestaan pystyvät auttamaan lasta ymmärtämään taideteoksia ja sitä 

kulttuuria josta teos on lähtöisin.128 Taiteiden tunteeseen vaikuttavasta kyvystä ja sen ihmisiä 

yhdistävästä vaikutuksesta kirjoitti myös Raija Miettinen ylitarkastajan palstallaan 1982.129 

 

Heikki Hamarila ja Antero Salminen pohtivat mielikuvitusta, sen luonnetta ja yhteyttä 

kuvaamataitoon. Mielikuvitus toi heidän mukaansa vapauden irrottautua rutiininomaisesta 

havaitsemisesta ja toi mahdollisuuden löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja oman persoonallisuuden 

mukaisesti. 130 Tässä on nähtävissä yhteys Maxine Greenen ajatteluun mielikuvituksesta, vaikka 

Hamarila ei välttämättä yhdistänyt ajatustaan kansainvälisyyskasvatukseen. Yrjö-Paavo Häyrynen 

puolestaan ottaa askeleen kohti Greenen esittelemää mielikuvitusta uusia näkökulmia ja ratkaisuja 

esiintuovana jopa maailmaa muuttavana voimana.131 Häyrynen mieltää mielikuvituksen luovaksi 

toiminnaksi, joka voi ylittää todellisuuden ja minäkuvan rajoja. Myös mielikuvituksen harjoittelu 

oli hänen mielestään tärkeää.132 Tähän hän näki hyödylliseksi esteettisen ja tieteellisen 

koulutuksen.133 

 

Kuvaamataidossa esillä oleva ongelmanratkaisukyky ja sen kehittäminen luovuuden, tietojen ja 

mielikuvituksen avulla nähtiin tärkeäksi. Ongelmanratkaisukyvyn uskottiin heijastuvan 

taidekasvatuksen alueelta myös tieteelliselle ja tiedolliselle alueelle.134  

                                                 
127 Kauppinen 1971, 15. 
128 Salminen 1977, 44-45. 
129 Miettinen 1982, 3. 
130 Hamarila & Salminen 1979, 26. 
131 Häyrynen 1982, 5. 
132 Häyrynen 1982, 6-7. 
133 Häyrynen 1982, 8. 
134 Stedt 1980, 9. 
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7.2. Kansainvälisyyskasvatus 

Varsinainen kansainvälisyyskasvatus-sana esiintyi Styluksissa varsin harvoin. Joitakin mainintoja 

kuitenkin löytyi. Taidekasvatuksella nähtiin olevan suuria mahdollisuuksia 

kansainvälisyyskasvatukselle. Esimerkiksi InSEA 80/julkilausumassa todetaan seuraavasti:  

”Oppilaiden on kehitettävä kunnioitusta taiteellisia arvoja kohtaan omassa ja myös toisten ihmisten 

elämänkäsityksessä ja heidän on kehitettävä ymmärtämystään ja kunnioitustaan niitä olosuhteita 

kohtaan, joissa ihminen on elänyt eri kulttuureissa ja yhteisöissä. Heidän on tultava tietoisiksi 

kulttuurivaihdon luonteesta ja mahdollisuuksista yksilöiden ja maiden välillä. --- Näiden 

päämäärien avulla pyritään siihen, että oppilas kypsyisi itsenäisesti arvioimaan sekä omassa että 

toisissa kulttuureissa esiintyviä ilmiöitä esteettisesti ja opetuksen tulisi rohkaista oppilaita 

osallistumaan, sekä yksilöinä että yhdessä sen kulttuurin tulevaan kehitykseen, jonka osia he ovat. ” 

Julkilausuma pohjautui pääosin InSEA:n 5. kansainvälisen taidekasvatuskongressin pohjoismaiseen 

julkilausumaan.135 

Vuoden 1974 numerossa kansainvälisyyskasvatuksen kerrottiin olevan uusi läpäisyperiaatteella 

toimiva aine peruskoulussa. Läpäisyaineena se ei siis ollut oma oppiaineensa. Huomiota 

kiinnitettiinkin siihen, että kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen on opettajan vastuulla. Esillä 

oli myös omien piiloasenteiden tiedostaminen, asiallisuus ja oma ennakkoluulottomuus 

kansainvälisyyskasvatusta käsiteltäessä. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, ettei tarvitse pelätä, 

että kansainvälisyyskasvatuksen tavoite on yhdenmukaistaa kulttuureja vaan se samalla vaalii 

niiden erikoispiirteitä. Yhdeksi tavoitteeksi nimettiin myös rasismista eroon pääseminen.136   

Vuoden 1981 numerossa puolestaan mainittiin kuvaamataidon tavoitteiksi lukion 

opetussuunnitelmassa antaa valmiuksia edistää kansallisen kulttuuria ja kansainvälistä yhteistyötä 

sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa.137  

Vuonna 1987 esiteltiin Helsingin opettajienkoulutuslaitoksen luokanopettajaksi opiskelevien 

järjestäneen Luova tapahtuma- kokonaisuuden. Siihen sisältyi eri ilmaisuaineiden integrointia ja 

ryhmätyöskentelyä. Tapahtuman teemana oli Maailmanympärimatka kansainvälisyyskasvatukseen 
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136 Ahjopalo & Liukko 1974, 22-23. 
137 Miettinen 1981, 5. 



30 
 

liittyen.138 Kansainvälisyyskasvatus sisältyi niin koulun opetussuunnitelmaan kuin 

opettajienkoulutukseenkin. 

7.3. Rauhankasvatus 

Rauhankasvatuksen teema oli esillä 1980-luvun Styluksissa. Vuonna 1981 esiteltiin 

yhteispohjoismaista ”Täältä tullaan – vi är på väg!” – oppilastyönäyttelyä. Näyttely esitteli 7-9-

luokkalaisten unelmia, pelkoja, toiveita ja tulevaisuuden näkymiä. Lehdessä olleissa kuvissa käy 

ilmi, että näytelytöiden aiheisiin kuuluivat saasteet, ydinvoiman vastustus, rakkaus, rauha ja 

rauhanmerkit, kommunismin vastustus ja sodan vastustus.139 Yhteiskunnan rauhankysymykset ovat 

varmasti vaikuttaneet nuorten töihin, mutta taustalla saattaa olla myös rauhankasvatusta. 

Rauhankasvatus kuitenkin oli osa koulujen toimintaa ja siitä esimerkkinä oli vuoden 1983 Stylus 

numerossa 1 ollu Rauhanpostia- palsta, jolla esiteltiin Koulujen rauhantoimikunta KURTTU:a. 

Palstalla kerrottiin Helsingissä järjestettävästä koulujen rauhantapaamisesta ja siihen liittyvästä 

Rauhan työt-näyttelystä, johon oli tulossa piirustuksia, runoja, ryhmätöitä, lauluja ja näytelmiä. 

Rauhantapaamisen tarkoituksena oli kiinnittää huomio rauhankysymyksiin, työttömyyteen, 

kansainväliseen solidaarisuuteen ja luonnon saastumiseen. Tapahtumaa oli mukana järjestämässä 

myös perinteinen Taksvärkki, joka  ilmentää koulujen rauhantahtoa ja solidaarisuutta. 140  

Rauhankasvatukseen keskittyvää Taide ja kasvatus 7 Elämänpuu-lehteä mainostettiin Styluksen 

lehdissä 2/1983141 ja 5/1983. Numerossa 5/1983 Ulla Hosia, Styluksen tuolloinen vastaava 

päätoimittaja, sanoi Elämänpuu-lehden olevan ajankohtainen ja huomoi rauhantyön tulleen kaikkien 

ihmisten ja erityisesti kasvattajien keskeiseksi tavoitteeksi. Hosian mukaan rauhanasia jää helposti 

sanahelinäksi. Hänen mielestään rauhanasiaa ei saa mieltää pelkkänä sodan vastustamisena. Sitä 

kuuluu opettaa arkielämän ongelmien ratkaisemiseksi ja positiivisen rauhan saavuttamiseksi.142 

Mainos Elämänpuu-lehdestä löytyi myös numerosta 3/1984.143 Taide ja kasvatus-lehti oli 

Demokraattisten koulutyöntekijöiden taidekasvatusjaoston oma lehti, joka ilmestyi 1978-1983. 

Siinä esiteltiin taidekasvatuksen käytännön sovellutuksia muun muassa rauhankasvatukseen liittyen. 
144 Demokraattiset koulutyöntekijät –yhdistys oli OAJ:n eli Opetusalan ammattijärjestön, tuolloin 

                                                 
138 Ruuska & Suomela & Suomala 1987, 16. 
139 Stylus 1981, kansi sekä s. 36-37. 
140 Stylus 1983, 42. 
141 Stylus 1983, 45. 
142 Hosia 1983, 41. 
143 Stylus 1984, 37. 
144 Pohjakallio 2005, 194-195. 
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Opettajien ammattijärjestö, rinnalle 1973 perustettu järjestö. 145 Se syntyi 1970-luvun 

radikalisoitumisen hengessä kritisoimaan OAJ:n konservatiivista linjaa. Demokraattisten 

koulutyöntekijöiden liitto korosti puoluepoliittista sitoutumattomuutta, mutta otti eroa oikestoon. 

Demokraattisten koulutyöntekijöiden liitto korosti  muun muassa rauhankasvatusta 

toiminnassaan.146 

Rauhankasvatuksen teema näkyi myös kurssi- ja seminaaritarjonnassa 1980-luvun Styluksen 

numeroissa. Niiden aiheina oli esimerkiksi 1983 lapsille ja nuorille suunnattu Rauhantyö 

kuvataiteen keinoin, jonka järjesti Jämsänkosken Rauhankoulun kesälukio.147 Myös vuonna 1984 

ilmoitettiin Päijät-Hämeen kesäyliopiston seminaarista Kasvatuksen tie rauhaan ja Pohjola 

Nordenin ja Rauhanliiton Rauhankasvatus Pohjolassa-seminaarista.148  

Styluksen sivuilla valmistauduttiin tulevaan kansainväliseen nuorisovuoteen 1985. Vuoden 1984 

lehdessä numero 3 kerrottiin Kouluhallituksen suosittavan vuoden teemaa OSALLISTUMINEN-

KEHITYS-RAUHA toteutettavaksi erityisesti kuvaamataidossa. Kuvaamataidonopettajain liitto 

kannusti myös järjestämään tapahtumia teemaan liittyen YK:n päivänä ja sitä seuraavan 

aseistariisuntaviikon aikana. Teeman tarkoituksena mainittiin tietoisuuden laajentaminen, 

uteliaisuuden ja kiinnostuksen herättäminen ja lopulta vastuun herättäminen itsestä, muista ja koko 

maailmasta. Tärkeänä nähtiin hyvä itsetunto, sillä vain siltä pohjalta voi kiinnostua muista ja 

maailmasta. Yhdessä paremman maailman puolesta toimiminen nostettiin tavoitteeksi. Lehdessä 

esiteltiin teeman mahdollisia käsittely- ja toteutustapoja. Etenkin rauhanteemaan annettiin paljon 

ohjeita ja kehotettiin esimerkiksi osallistumaan paikalliseen rauhanmarssiin oppilaiden kanssa. 

Myös oman elinympäristön teema oli esillä. Toteutustavoiksi ehdotettiin näyttelyitä, koululle 

kutsuttavia vierailijoita, rauhantapahtuman järjestäminen tai vaikka kummikoulun hankkiminen 

kehitysmaasta. Lehdessä esiteltiin myös rauhankasvatusjulkaisuja ja rauhan puolesta toimivia 

järjestöjä.149  

Rauhaan liittyviä mainoksia oli Sadankomitean Naisten rauhankalenteria ja Suomen Rauhanliitto 

YK-yhdistyksen Lasten rauhankalenteria markkinoivat mainokset vuonna 1984. Lasten kalenterin 

kohdalla vakuuteltiin, että se ei juurikaan sisällä rauhanpropagandaa.150 Maininta propagandasta tuo 
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146 Räisänen 2014, 146. 
147 Stylus 1983, 29. 
148 Stylus 1984, 50-51. 
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mieleen sen, että rauhankasvatus saatettiin mieltää toisinaan poliittisesti leimautuneeksi ja sen 

toteuttamista paheksuttiin. 

Toisaalta kouluhallitus tuki rauhankasvatuksen päämäärää. Suomen YK-liiton ja Kansainvälisen 

nuorisovuoden komitean julkaisemaa kuvaamataidon, äidinkielen ja historian opettajille tarkoitettua 

PAX-julkaisua esiteltiin vuonna 1985. Julkaisu oli materiaalia kansainvälisyyskasvatukseen. Sen 

tarkoituksena oli tuoda esiin rauhankasvatuksen kysymyksiä ja antaa ideoita siihen miten nuoret 

voivat osallistua ”ihmiskunnan ongelmien ratkaisemiseen”. Kouluhallitus lupasi toimittaa julkaisun 

lukioihin ja yläasteille. Tämä oli täydennysmateriaalia opetussuunnitelmaan.151  

Rauhanteema oli näkyvillä myös kansainvälisissä yhteyksissä esimerkiksi vuoden 1987 InSEA:n 

Rauhankasvatus kuvaamataidossa -kongressissa Berliinissä.152 Vuonna 1987 otsikolla Sota ja 

rauha taidekasvatuksessa-kirjoituksessa etsittiin toisen maailmansodan ajalta lasten tekemiä kuvia 

kansainvälistä näyttelyä varten, joka oli määrä pitää Hampurissa. Näyttelyn tiimoilta oli käyty 

keskusteluja kansainvälisesti rauhankasvatuksesta ja sen keskeiseksi tehtäväksi oli löytynyt 

”maailmantilanteen käsitteleminen taidekasvatuksen keinoin sekä yksilön kasvatus empatiaan.”153 

Kuvaamataidonopettajain liitto osallistui myös rauhantyöhön osallistumalla ”PAND-taiteilijat 

rauhan puolesta – kampanjaan SOK:n lahjoittamilla välineillä ja materiaaleilla Etelä-Afrikkalaisten 

taiteilijoiden hyväksi.”154 Konkreettista apua haluttiin antaa. 

Taidekasvatusta rauhankasvattajana pohti Cleo Mustonen Styluksen vuoden 1988 numerossa 4. Hän 

kertoo InSEA:n Tukholmassa samana vuonna järjestetystä taidekasvatuskonferenssista, jossa hän 

piti esitelmän taidekasvatuksesta rauhankasvattajana. Esitelmän ohella hän oli vienyt näytille lukion 

1. luokkalaisten töistä tehdyn näyttelyn. Taidekasvatuksen mahdollisuuden rauhankasvattajana 

Mustonen tiivistää neljään periaatteeseen, joihin kuuluu ”visuaalisen kielen ymmärtäminen ja 

käyttäminen”, ”eläytyvä oppiminen”, ”ongelmakeskeisyys”, ”yhteistyön taitojen ja 

kommunikointikyvyn kehittäminen”. Mustonen kertoo että opetus, visuaalisen kielenkin opetus, ei 

ole arvovapaata. Visuaaliseen kieleen liittyy tunteisiin ja elämyksiin pohjautuva mielikuva-ajattelu. 

Mustonen määrittelee rauhankasvatuksen arvopohjaksi Unescon vuoden 1974 suosituksen , joka 

kannustaa ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.155 

Taidekasvatus voi Mustosen mukaan toimia silmien avaajana ja ongelmien käsittelyväylänä. 
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Taidekasvatuksessa voidaan tunteenomaisesti käsitellä asioita omista kokemuksista käsin. 

Mustonen näkee taidekasvatuksen hyväksi väyläksi arvojen pohtimiseen, sillä nuoret luovat 

maailmankuvaansa teini-ikäisinä. Taidekasvattaja voi herätellä nuoria pohtimaan elämänsä ja 

maailman ongelmia tehtävänantojen kautta. Taidekasvatuksessa mahdollistuu tiedon sisäistäminen 

tunteiden ja muiden asemaan eläytymisen myötä. Tämä voi mahdollistaa syvällisen ymmärtämisen 

ja aktivoida toimimaan. Taidekasvatuksen ongelmakeskeinen oppiminen on Mustosen mukaan 

myös hyödyllistä. Ongelman ratkaiseminen tuo onnistumisen tunteita ja vahvistaa itsetuntoa. 

Ryhmätyöskentely puolestaan opettaa kommunkointia ja yhteistyötaitoja. Kun on yhteinen 

päämäärä, muiden mielipiteitä täytyy kuunnella ja ottaa huomioon. Konflikteja opitaan 

ratkaisemaan ja se avaa uusia ratkaisuja ja vaihtoehtoja.156 Mustosen ajatukset taidekasvatuksen 

mahdollisuuksista resonoivat Maxine Greenen ajattelua eläytymisen, ymmärtämisen, toimimaan 

aktivoitumisen, yhteistyöhön oppimisen ja uusien vaihtoehtojen löytymisen osalta. 

Edellä kuvatuista esimerkeistä käy ilmi rauhankasvatuksen ja rauhankysymyksen olleen esillä 

laajasti yhteiskunnassa 1980-luvulla. Rauhankasvatusta pyrittiin toteuttamaan kouluissa ja erilaiset 

rauhankasvatusta tekevät tahot tarjosivat koulutusta kaikille, niin lapsille, kuin myös 

kuvaamataidonopettajille ja muille kasvattajille. Rauhankasvatus nähtiin toisaalta propagandana, 

toisaalta sen toteutumista toivottiin myös viralliselta kouluhallituksen taholta ja se oli 

kansainvälisten taidekasvatuskongressien teemana. Rauhankasvatustyötä edistämään oli perustettu 

myös opettajien keskuudessa oma järjestö, Demokraatiset koulutyöntekijät. Rauhankasvatukselle 

taidekasvatus nähtiin myös hedelmällisenä alueena. 

7.4. Ympäristökasvatus – luonnon- ja rakennettu ympäristö 

Ympäristökasvatukseen liittyvät maininnat olivat esillä sekä 1970-luvun että 1980-luvun Stylus-

lehdissä. Vuoden 1970 Styluksessa esiteltiin InSEA:n vuoden 1971 kongressia, joka oli tarkoitus 

järjestää Suomessa. Sen teema oli Ympäristön ja sen suojelun ongelmat taidekasvatuksessa.157 

Lehdessä kerrotaan myös edellisen vuoden 1969 New Yorkin InSEA- konferenssista, jossa Saida 

Rantanen oli pitänyt esitelmän Visual and expressional education in Finnish secondary schools. 

Hän oli saanut kongressissa kritiikkiä siitä, että miksi lapset laitetaan piirtämään sellaisista aiheista 

kuten ”rotuvastakohdat, Vietnam, huumausaineet, saastuminen”eikä taiteella ole ylevämpää 

määränpäätä. Selityksenä oli, että opettaja ei ole vaikuttanut aiheiden valintaan, vaan lapset ovat itse 
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hakeneet aiheensa ympäristöstään.158 Tämän esimerkin valossa näyttäisi siltä, että 

kansainvälisyyskasvatuksen teemojen ei kaikkialla nähty kuuluvan taidekasvatuksen alueeseen yhtä 

kiinteästi, kuin Suomessa. 

Seuraavan vuoden 1971 lehdessä ympäristönsuojelu oli korostuneesti esillä. Tämä johtui InSEA-

kongressin teemasta. Saida Rantanen puhui lehdessä siitä, että kansainvälisen yhteistyön tarve 

taidekasvatuksessa korostuu ja ympäristökysymyksen ja ympäristön suojelu oli tullut 

taidekasvatuksen alueelle.159 Myös Pertti Seiskari, ekologi, oli kirjoittanut lehteen artikkelin, jossa 

hän käsitteli ympäristönsuojeluun heräämistä 1970-luvun alussa ja maalaili ympäristön uhkakuvia. 

Hän ei kuitenkaan kannustanut pessimismiin vaipumista kirjoituksessaan.160 Pirkko Seitamaa-

Oravala puolestaan käsitteli lehdessä miljöö- eli ympäristökasvatusta, jossa hän antoi 

esimerkkitehtäviä ympäristökasvatukseen. Tehtäviin kuului kantaaottavia aiheita niin 

ympäristöuhkien kuin myös sodan uhkien muodossa.161  

Vuoden 1974 Styluksessa Raija Miettinen esitteli ympäristönsuojelua kuvaamataidossa ja hänen 

artikkelissaan ympäristönsuojeluun kuului elinympäristön, kulttuuriympäristön, maiseman ja 

rakennetun ympäristön tarkastelu. Myös ympäristön suojelu esiintyi teemana hänen 

artikkelissaan.162 Miettisen esimerkki osoittaa, että Suomessa ympäristökasvatuksen teema on ollut 

laajempi, kuin miksi se Unescon suosituksessa 1974 miellettiin. Siihen ei ole kuulunut ainoastaan 

luonnonympäristö vaan myös rakennettu ympäristö. Ehkä tämä käsittelytapa on tuntunut Suomessa 

läheisemmältä, sillä tuohon aikaan varsinaiset ympäristökatastrofit eivät ehkä koskettaneen 

suomalaisten elinympäristöä muuta kuin median välityksellä. Nykyään rakennettu ympäristö 

mielletään ennemminkin kulttuuriperintöön kuuluvaksi163. Kulttuuriperintö tässä yhteydessä 

kuuluisi paremminkin kulttuurikasvatuksen alueeseen. 

Vuoden 1976 Styluksessa ympäristökasvatuksen tavoitteiksi mainitaan tiedot luonnonympäristöön 

ja ihmisen tekemään ympäristöön vaikuttamisesta, jotta ympäristö olisi esimerkiksi viihtyisä. Esillä 

on myös kyky tuntea vastuuta ympäristöstä ja arvostaa sen esteettisiä ominaisuuksia sekä halu 

suojella sitä. Ympäristökasvatuksen tavoitteiksi asetetaan seuraavia: ”Oppilaan tulee ymmärtää ja 

arvostaa erilaisia KULTTUUREITA ja IHMISKUNNAN KEHITYSTÄ”, ”Oppilaassa tulee 

kehittyä vastuu yhteiskunnan jäsenenä myös SOSIAALISESTA ympäristöstä ja myötätunto siinä 
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toimivia kohtaan.”, ”Kuvaamataito pyrkii ennalta ehkäisemään ympäristösokeutta.”, ”Lapset ovat 

parhaita ympäristönsä arvostelijoita”. Viimeisimmän kerrotaan johtuva siitä, että lapset ovat 

riippuvaisia ympäristöstään ja kehittävät uusia toimintamuotoja. Lapsilla ei myöskään ole 

ennakkokäsityksiä. Ympäristökasvatuksen aihepiireinä on muun muassa ”Uhanalaiset”, 

”Kansanperinne” sekä ”Suomalaisen maiseman erityispiirre ja pienimuotoisuus ja 

haavoittuvuus.”164 Tässä tulee esille se, että ympäristökasvatuksen alueella on voitu käsitellä myös 

muita kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueita, eikä rajojen vetäminen ole ollut oleellista. Myös 

ihmisestä riippuen kansainvälisyyskasvatuksen painopiste on vaihdellut. Lisäksi tekstissä todetaan, 

että eväät ”ympäristöongelmien tiedostamiseen ja ratkaisemiseen on saatava KOULUSSA.”165 

Kirjoituksesta käy ilmi myös jälleen se, että ympäristö nähdään Unescon tuolloista määritelmää 

laajempana käsitteenä, johon kuuluu huoli kaavoituksesta ja vanhojen rakennusten suojelusta, 

vanhan kulttuuriympäristön ja perinteen suojelusta luonnonympäristön ohella.166 

Vuonna 1984 Styluksessa Liisa Tiirola-Santala kertoi ympäristökasvatuksen olevan 

taidekasvatuksessa uusi oppiaine keskiasteella. Hänen artikkelissaan ympäristökasvatukseen sisältyi 

rakennettu ja lähiympäristö.167 Samana vuonna Markku Juntunen esitteli ympäristökasvatusta 

lukion yhteydessä. Hänelle ympäristökasvatus oli hyvin laaja käsite, joka kattoi ekologisen 

ympäristön, luonnonympäristön, johon kuului myös eläimet ja josta luonnonsuojelu oli vain pieni 

osa, teknologisen ympäristön, joka on ihmisen tekemä, sosiaalisen ympäristön, joka on ihmisten 

välinen ja psykologisen ympäristön.168  

Ympäristökasvatus oli myös esillä kuvaamataidonopettajien koulutuksessa 

joukkotiedotuskasvatuksen ohella.169  

Vuoden 1988 Styluksessa numerossa 1 Liisa Tiirola-Santala liitti ympäristökasvatukseen tavoitteen 

opettaa keinoja, jolla ihmisten luomaa ympäristöä tehdään viihtyisäksi. Taide- ja 

ympäristökasvatukseen liittyi myös ennakkoluuloista vapautuminen, erilaisuuden hyväksyminen ja 

kokemuksien ja havaintojen ilmaiseminen taiteen keinoin.170 

Kuvataideopettajien lehdessä ympäristökasvatus käsitettiin laajemmaksi, kuin Unescon suositusten 

pohjalta kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueena aiemmin tässä tutkielmassa esitelty 
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ympäristökasvatus. Styluksissa esiin tuli ympäristökasvatuksessa ennen kaikkea lähiympäristö ja 

rakennettu ympäristö sekä ympäristön viihtyisyys. Myös luonnonympäristöön ja saatumiseen 

kiinnitettiin huomiota ja nämä olivat myös Unescon arvoja. Asuinympäristöön liittyvä painotus 

heijastelee jo 1960-luvulla esillä ollutta miljöökasvatusta, ympäristön ulkonäköön ja viihtyvyyteen 

painottuvaa näkemystä.171 

7.5. Kulttuurikasvatus – kulttuurien arvostus ja ymmärrys 

Kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueista kulttuurikasvatus oli vahvasti läsnä Stylus-lehtien 

keskusteluissa sekä 1970-, että 1980-lukujen numeroissa. Kulttuurikasvatuksen osalta lehdissä oli 

esimerkkejä niin toisiin kulttuureihin tutustumisesta ja niiden ymmärtämisestä kuin oman kulttuurin 

ja kotimaisten kulttuurivähemmistöjen arvostamisesta. 

Eri kulttuureihin tutustumiseen tarjottiin esimerkkejä. Vuoden 1972 numerossa esiteltiin lainattavaa 

diasarjaa Neuvostoliiton sosialistisen realismin kuvataiteesta. Sen yhteydessä mainittiin, että 

”Koulujen yhteiskunnallisen opetuksen uudistusvaatimusten yhteydessä on korostettu autenttisen 

opetusmateriaalin käyttöä sosialistisista maista.”172  

Vuoden 1975 Styluksessa Riitta Timonen esitteli kuvaamataitoon saamelaistietouden lisäämistä. 

Hänen mukaansa tiedon lisäämisen ohella tavoitteena oli kehittää kriittistä suhtautumista 

turistikuviin dokumenttikuviin verrattuna.173 Samassa lehdessä Marjatta Nurminen puolestaan 

esitteli eskimoiden taidetta174 ja Raili Toivanen namibilaisen keramiikkataiteilijan Joel Siisalin 

toimintaa Afrikassa.175 Alkuperäiskulttuureiden taide ja kulttuuri olivat siis vahvasti esillä vuonna 

1975 Styluksissa.  

Vuoden 1982 Styluksessa esitellään vuosien 1980-1981 toimintakertomusta ja siinä kerrotaan, että 

Kuvaamataidon opettajien liitto oli järjestänyt yhdessä Suomi-Tansania-seuran kanssa 

Tansanialaisten lasten piirustusten näyttelyn Amos Anderssonin museossa.176 Kuvaamataidon 

opettajien myönteisyys ja aktiivisuus kansainvälisyyskasvatukseen näkyi myös koulujen 

ulkopuolella. 
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Kulttuurien välistä ymmärrystä yritettiin lisätä myös henkilökohtaisten kontaktien myötä. Vuoden 

1983 numerossa 5 esiteltiin InSEA:n kirjeen- ja kuvanvaihtoprojektia, jossa 12-18-vuotiaita eri 

maista yritettiin saada kontaktiin luovalla tavalla kuvien ja tekstien vaihdon avulla. Tarkoituksena 

oli, että opettaja valitsisi viisi oppilasta, jotka vähintään neljästi vuodessa lähtettäisivät toisen maan 

oppilaalle esimerkiksi piirroksen tai maalauksen  ja englannin- tai saksankielisen tekstin ja 

kirjekuorikin suositeltiin koristeltavan. Tehtävien kuvien aiheet tuli valita mieluiten omasta 

kulttuurista ja elinympäristöstä. Tekstin aihe oli vapaa. InSEA uskoi tämänkaltaisen toiminnan 

lisäävän kulttuurienvälistä ymmärrystä.177 

Helje Horila kertoi 1987 Styluksen numerossa 4 origameilla tehdystä kansainvälisyyskasvatuksesta. 

Hän kertoi Japanin suurlähetystöstä tulleen viestin, että japanilaiset origamitaiteilijat tulevat 

kiertämään Suomen kouluja osana maailmankiertuettaan. Hän oli vierailun jälkeen jatkanut 

origamityöskentelyä oppilaidensa kanssa. Hän oli kertonut oppilaille myös Sapporon olympialaisten 

avajaisissa yleisön joukkoon ripotelluista origami-kurjista, jotka olivat tervehdys Japanin 

kuolulaisilta ”maailman kansoille ja kansainväliselle urheiluyhteisölle”.  Horila näki tällaisen 

monitasoisen työskentelyn hedelmälliseksi peruskoulun kasvatustavoitteiden kannalta: ”kehitettiin 

herkkyyttä, eläytymiskykyä, konstruktiontajua, valöörinerottelukykyä, käden taitoja. Saatiin 

kansainvälisyyskasvatusta, rauhankasvatusta tutustumalla vieraaseen kulttuuriin. Saatiin 

vertailukohtia ja perspektiiviä havainnoille, ajattelulle ja tunne-elämälle. Olin itsekin innostunut. 

Latinki oli hyvä.”178 Horilan mielestä tämänkaltainen työskentely innosti niin oppilaita kuin 

opettajaakin. Kansainväliset vieraat olivat myös elävä linkki toiseen kulttuuriin ja varmasti 

vaikuttavampia kuin pelkkä tiedollinen opiskelu.  

Samassa lehdessä Emmi Kärppä puolestaan esitteli kouluille suunnattua Naapuri tutuksi-projektia. 

Projekti oli Suomi-Neuvostoliitto-Seuran ja kouluviranomaisten aloite vuodelta 1986 ja se oli 

viisivuotinen. Projektissa oli mukana myös Opetusministeriö. Tavoitteena oli lisätä nuorten tietoa 

naapurimaista ja niiden kulttuurista, sillä tietämättömyyden nähtiin ylläpitävän ennakkoluuloja. 

Tarkoitus oli kertoa Neuvostoliiton  kansojen ja tulevaisuudessa myös Ruotsin kulttuurista, 

elinolosuhteista ja nuorten elämästä. Tämän toivottiin herättävän kiinnostusta toisiin kulttuureihin ja 

lisäävän maiden välistä kulttuurivaihtoa. Projektia toteutettiin videosarjoja lainaamalla ja 

tavoitteena oli tukea olemassaolevaa ja mahdollisesti syntyvää ystävyyskoulutoimintaa ja muuta 
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kanssakäymistä. Tarkoitus oli tukea esimerkiksi oppilastyönäyttelyiden vaihtoa ja 

videokirjeenvaihtoa.179  

Vuoden 1987 numerossa 4 mainostettiin myös koulujen Unkari-teemaviikkoa, joka oli jo toinen 

laatuaan. Vuonna 1984 järjestetty Unkari-päivä oli ollut menestys ja vuodelle 1988 kaavailtiin 

viikon mittaista tapahtumaa. Teemaviikko oli suunnattu ala-ja yläasteille sekä lukiolle. 

Tarkoituksena oli antaa kuva tuon ajan Unkarista ja koululaisten maailmasta. Tavoitteena oli myös 

valtioiden välinen kulttuurivaihto. Tapahtumassa oli mukana esimerkiksi Suomi-Unkari-Seura ry. 

Tapahtumaa perusteltiin sillä, että kahden erilaisen sukulaismaan yhteydenpito oli tärkeää 

kansainvälisyyskasvatusta, joka mahdollisti eri alojen yhteyksien syvenemisen. Tarkoituksena oli 

saada Unkarista ystävyyskoulu tai –luokka ja tehdä leirikoulumatkoja Unkariin. Näin toiminta ei 

jäänyt vain luokkahuoneen tasolle.180 Näiden esimerkkien myötä näyttäisi siltä, että 1980-luvun 

puolenvälin jälkeen koettiin ihmistenväliset kontaktit tärkeiksi kansainvälisyyskasvatuksessa, jotta 

se ei jäisi vain käsitteen tasolle. Taiteella nähtiin myös suuria mahdollisuuksia kansainväliselle 

kulttuurivaihdolle, jota toteutettiin eri maiden ystävyys-seurojen kanssa. 

Kulttuurikasvatusta pyrittiin toteuttamaan tutustumalla eri kulttuureihin ja tutustumista syvennettiin 

kulttuurivaihdon ja kansainvälisten vieraiden avulla. Tärkeitä yhteistyötahoja näyttävät olleen 

ystävyysseurat. 

7.6. Mediakasvatus 

Mediakasvatus, aiemmin joukkotiedotuskasvatus, esiintyi sekä 1970- että 1980-luvun lehtien 

numeroissa. Sen nimi tosin muuttui 1980-luvun puolivälissä viestintäkasvatukseksi. Jo vuoden 1971 

Styluksessa Heta Kauppisen InSEA:n taidekasvatustyötä esittelevässä artikkelissa ilmaistiin huoli 

massaviestimien voimasta yhdenmukaistaa kulttuureita ja jopa hävittää pienempiä kulttuureita 

etenkin kehitysmaissa. InSEA:nkin asiaksi nostettin ”alkuasukaskulttuurit” ja kansallisten 

kulttuurien pelastaminen.181  

Seuraavan vuoden Styluksessa Sirkka Minkkinen kertoi joukkotiedotuskasvatuksen olevan uusi 

läpäisyperiaatteella toteutettava aine. Sen tarkoituksena oli kasvattaa kriittistä ja valikoivaa 

joukkotiedotuksen vastaanottoa esimerkiksi kuvaamataidon yhteydessä.182 Samassa lehdessä 

annettin myös käytännön ohjeita joukkotiedotuskasvatukseen kuvaamataidossa ja esitellään 
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joukkotiedotuskasvatuskokeiluja, joista eräässä kerrotaan tarkastellun Irania eri lähteitä kriittisesti 

vertailemalla183. Joukkotiedotuksen tarpeesta kirjoitti Helmi Miettinen vuoden 1975 lehdessä. Hän 

oli huolissaan visuaalisen kasvatuksen laiminlyönnistä ajassa, jossa ympäristö oli suuressa 

muutoksessa ”kuvallisen joukkotiedotuksen, valokuvan, elokuvan ja television” kasvattaessa 

vaikutustaan jatkuvasti.184 Joukkotiedotus oli esillä myös Pohjoismaisten kuvaamataidon opettajien 

jatkokoulutuskurssin aiheena Hanasaaressa 1976.185  

Joukkotiedotuskasvatuksen toteutumisesta oli huoli. Läpäisyaineena sen toteutuminen oli täysin 

opettajan käsissä.186 Vuoden 1983 numerossa 3 Liisa Mälkki otti esiin myös huolen siitä, että 

kuvaamataidon tunteja on niin vähän, että niiden aikana ei ehdi opettaa lapsille ja nuorille tarpeeksi. 

Huoli kohdistui television myötä lisääntyneeseen kuvaviestintään ja lasten kykyyn tulkita sen 

viestejä.187 Tämä kuvatulvan muutos ihmisten elinympäristössä huoletti kuvaamataidonopettajia 

suuresti. 

Joukkotiedotus koettiin niin tärkeäksi opetusmetodiksi, että sille omistettiin kokonaan oma numero 

vuonna 1988. Tuossa vaiheessa aineen nimi oli muuttunut viestintäkasvatukseksi. Teemanumero 

viestintäkasvatuksesta sisälsi kirjoituksia aiheista kuten tietokonekulttuuri, videot ja sarjakuva. 

Lehdessä Pirkko Pohjakallio esitteli viestintäkasvatusta ja sen osuutta ja sisältöjä kuvaamataidon 

opettajakoulutuksessa kirjoituksessaan Kuvaamataidonopettajat viestintäkasvattajina. 

Kirjoituksesta tulee ilmi, että 1970- ja 1980-luvun joukkotiedotuskasvatuksella ja 

viestintäkasvatuksella on muutakin eroa kuin nimi. Joukkotiedotuskasvatus oli 1970-luvulla 

asennekasvatusta ja kaupallisuuden, pahan vastustusta. Sitä pidettiin tuolloin ”poliittisesti 

arveluttavan radikaalina” niin opettajien kuin päättäjien keskuudessa. Tuolloin uusi läpäisyaine ei 

Pohjakallion mukaan löytänyt asemaansa. Viestintäopetus 1980-luvulla puolestaan pitää 

lähtökohtanaan yksilön kokemuksia ja tuntemuksia ja elämyksellisyyttä. Oma tekeminen ja 

tekemällä oppiminen on opetuksen lähtökohtana ja oppimisen välineenä. Oppilaiden omaa tietojen 

tuottamista korostetaan valmiin tiedon pänttäämisen sijaan. Pohjakallio ilmaisee kirjoituksessaan 

päättäjien kiinnostuksen viestintäkasvatukseen, sillä Opetusministeriö oli asettanut 1987 

toimikunnan tekemään siitä kulttuuripoliittista perusselvitystä. Pohjakallio myös toteaa 

viestintäkasvatuksen olevan merkittävä osa kuvaamataidonopettajan opintoja.188 Mediakasvatus tai 
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joukkotiedotus- tai viestintäkasvatus koettiin tärkeäksi kuvaamataidonopettajien taholta ja 1980-

luvun puolenvälin jälkeen myös valtiovallan taho kiinnitti siihen huomiota.   

Kansainvälisyyskasvatuksen yhteydet taidekasvatukseen olivat 1970-1980-luvun Stylus-lehdissä 

näkyvillä selkeästi. Aihetta käsiteltiin lehtien sivuilla niin rauhankasvatuksen, kulttuurikasvatuksen, 

ympäristökasvatuksen kuin mediakasvatuksenkin kannalta. Teemat olivat esillä niin 

kuvaamataidonopettajien omissa teksteissä, kuin myös mainoksissa, jotka tuovat esiin ilmiön 

laajuuden yhteiskunnassa. Eri tahojen järjestämät kurssit ja leirit sekä seminaarit täydensivät 

koulujen mahdollisesti vähäiseksi jäävää opetusta. Monesta Styluksen esimerkistä kävi ilmi, että 

läpäisyaineena toteutettavalle kansainvälisyyskasvatukselle ei aina jäänyt aikaa jo muutenkin 

peruskoulu-uudistuksen myötä karsitussa tuntimäärässä. Toisaalta se saatettiin nähdä myös 

leimautuneena, eikä sitä välttämättä silloin kaikkialla toteutettu. Mainintojen määrä tuo kuitenkin 

esiin kansainvälisyyskasvatuksen olleet keskustelun aiheena kuvataideopettajien kesken, mutta 

lehdistä käy myös esiin yhteiskunnan ilmiöt, jotka ovat vaikuttaneet sen tarpeeseen. Huoli rauhan 

kysymyksistä ja massaviestinten voimasta kuului opettajien puheenvuoroissa. 

Kansainvälisyyskasvatusta toteuttivat yhteiskunnassa myös monet muut tahot, jotka tarjosivat 

koulutusta myös kuvaamataidonopettajille ja eri maiden ystävyysseurat olivat kumppaneina 

kansainvälisyyskasvatusprojekteissa. Kansainvälisyyskasvatuksen teemat olivat myös esillä 

kansainvälisissa konferensseissa ja niissäkin keskustelua kuvaamataidonopettajien kesken käytiin. 

Kuvaamataidonopettajat pyrkivät myös itse kansainvälisyyteen.  

8. Kansainvälinen lasten ja nuorten taidekilpailu ja –näyttely  

Edellä pyrin kuvaamaan kansainvälisyyskasvatuksen laajempia yhteyksiä taidekasvatukseen. Nyt 

on aika siirtyä tarkastelemaan tarkemmin yhtä esimerkkiä kansainvälisyyskasvatuksen 

soveltamisesta taidekasvatuksen alueella. Hyvinkään Kansainvälinen lasten ja nuorten taidekilpailu 

ja -näyttely on ruohonjuuritasolta lähtenyttä kansainvälisyyskasvatukseen tähtäävää toimintaa. Halu 

nähdä millaista lasten elämä ympäri maailman on: millaisia heidän perheensä, kotinsa, 

ympäristönsä ja arkensa on, johdatti taiteilija-taidekasvattaja Eino Vesalaisen (1923-2010) 

oppilaineen ottamaan yhteyttä maailman lapsiin 1970-luvun alussa. Hyvinkäälle syntyi vuonna 

1971 lasten ja nuorten kansainvälinen taidekilpailu ja -näyttely, jota on järjestetty aina tähän 

päivään saakka 3-4 vuoden välein. Kilpailuun ja näyttelyyn on vuosien saatossa saapunut noin 
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100 000 työtä 130 maasta. Työt kuuluvat nykyään Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkistoon. 189 

Viimeisin, järjestyksessään 15. kansainvälinen näyttely, järjestettiin vuonna 2014.190  

Seuraavassa esittelen kansainvälisen taidekilpailun ja –näyttelyn syntyä kilpailun ideoijasta Eino 

Vesalaisesta alkaen. Vesalaisen elämän vaiheita olen selvittänyt hänen omaelämäkertansa Elämäni 

ja taiteeni (2003) ja Bruno Taajamaan kirjoittaman Eino Vesalainen monipuolinen kuvantekijä 

(1981) teosten kautta. Sitten esittelen kilpailun historiaa ja toteutusta sekä taustalla olevaa 

kansainvälisyyskasvatusajattelua 1.-4. kilpailun ja näyttelyn osalta aina Lasten ja nuorten 

taidekeskuksen perustamiseen saakka. Kilpailun ja näyttelyn 5.-8. osa esitellään seuraavassa osiossa 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen otsikon alla. 

8.1. Innokkaan taidekasvattajan kansainvälisyyden haave 

Kansainvälisen lasten ja nuorten taidekilpailun ja -näyttelyn taustalla oli yhden taidekasvattajan 

haave yhdistää maailman lapset taiteen avulla. Tämä henkilö oli Eino Vesalainen (1923-2010), 

monipuolinen taiteilija ja innokas taidekasvattaja. Eino Vesalainen syntyi 14.5.1923 Käkisalmen 

Marjalanniemessä.191 Vesalaisen elämänpolku kulki synnyinkodista Karjalasta evakkomatkojen ja 

rintamalla olon jälkeen192 Kajaanin kansakouluseminaariin193, sieltä Ateneumin taidekouluun194  ja 

sitten kansakoulunopettajaksi Askolaan ja Hyvinkäälle. Vuonna 1974 Vesalainen valittiin 

Uudenmaan läänintaiteilijaksi,195 mutta merkittävimmän työnsä hän teki lasten taiteen parissa.  

Eino Vesalainen oli erityisesti lasten taiteen puolestapuhuja. Hän näki lasten taiteen arvokkaana 

osana kulttuuriamme ja vaati sille sen ansaitsemaa huomiota ja tilaa yhteiskunnassamme.196 Hän 

koki, että lasten työt olivat myös säilyttämisen arvoisia.197 Vesalaisen pitkä ura opettajana tarjosi 

hänelle näköalapaikan lasten taiteeseen ja lasten tapaan tehdä taidetta. Vesalainen arvosti lasten 

pakotonta luovuutta ja koki oman roolinsa opettajana luovuuden herättelijäksi ja sopivan 

toimintaympäristön luojaksi.198 Hän halusi tukea lasten yksilöllisiä kykyjä herättämällä kunkin 
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lapsen sisäiset lahjat ja ominaistaidot. Hänelle oli tärkeää säilyttää jokaisen oma persoonallisuus.199 

Hän kunnioitti lapsia suuresti ja varoi puuttumasta liikaa työskentelyyn. Hän pyrki toimimaan siten, 

että lapset tekisivät taidetta lapsilähtöisesti.200 Vesalaisen näkemys lasten taiteeseen kuvastaa 1950-

luvulta Suomessa vaikuttanutta readiläistä luovuutta korostavaa käsitystä.201 

Vesalainen aloitti opettajana Askolan Vahijärvellä 1952.202 Vesalainen oli kiinnostunut 

kansainvälisestä toiminnasta jo tuolloin: 

”Siihen aikaan puhuttiin yleisesti kansainvälisyydestä ja rauhasta. Pohdin, mitä 

kansainvälistä työtä voisin tehdä pienellä kyläkoululla? Minulla oli opettajan ja 

taiteilijan koulutus, voisinko hyödyntää niitä molempia jotenkin? Silloin mieleeni 

nousi ajatus luoda ystävyyden siltoja maailman lasten kesken.”203 

Vesalainen sai idean lasten kansainvälisestä maalauskilpailusta. Kimmokkeena oman 

kansainvälisen taidekilpailun järjestämiselle Vesalainen mainitsee muun muassa oppilaidensa hyvän 

menestyksen japanilaisessa taidekilpailussa: ”Heräsi kiinnostus koko luokalle yhtä hyvin kuin 

minulle saada tietää mitä ne muut koululaiset puuhaavat.”204  Vesalainen oli nähnyt miten pienikin 

palkinto tuotti oppilaille paljon iloa. Kilpailuihin osallistumisen Vesalainen näki kansainväliseksi 

kanssakäymiseksi. Vesalaisen mukaan koulukirjatkin tuohon aikaan kehottivat kansainvälisyyteen, 

mutta Vesalainen kaipasi kansainvälisyyteen konkretiaa. Ulkomaisiin kilpailuihin osallistuminen oli 

toiminut kimmokkeena haluun tietää lisää ja nähdä eri maiden lasten tekemiä kuvia.205 Vesalaisen 

kuvaama halu tietää toisten kulttuureiden elämästä oli yhteneväinen myös tuolloin 

kansainvälisyyskasvatuksessa tärkeänä pidetyn tiedon välittämisen tavoitteen kanssa. 206  

Vesalainen halusi ideansa taakse yhteistyötahoja rahoittamaan kilpailun järjestämistä ja toimimaan 

auktoriteettina taustalla.207 Suunnitelmat eivät kuitenkaan vielä Askolassa toteutuneet. Vesalainen 

siirtyi Hyvinkäälle Ahdenkallion koulun opettajaksi 1957.208 Sielläkin hänen oppilaansa 

menestyivät kansainvälisissä kilpailuissa hyvin ja saivat useita palkintoja.209 Käännyttyään 
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Hyvinkään kaupungin ja kuvataidetoimikunnan puoleen Vesalaisen idea luoda ystävyyden siltoja 

maailman lasten välille sai viimein tukea ja rahoitusta.210 Vuonna 1971 Eino Vesalaisen idea 

konkretisoitui Lasten kansainvälisen maalauskilpailun muodossa Hyvinkään kaupungin tuella.211 

8.2. Kansainvälinen lasten maalauskilpailu syntyy 

Vesalaisen taidekilpailu on osa laajempaa kuvataidekilpailuperinnettä. Kotimaiset piirustuskilpailut 

olivat kuuluneet koululaisten elämään jo ainakin 1940-1950-luvulta alkaen. Ja esimerkiksi 

Helsingissä jo 1946 pääsi tutustumaan englantilaisten lasten piirustuksiin British Councilin 

järjestämässä näyttelyssä.212 Lasten piirustukset olivat ensimmäisiä kansainvälisten kontaktien 

kohteita kuvataidekasvatuksen alalla ja runsas lasten piirustusnäyttelyiden vaihto oli varhaista 

kansainvälisyyskasvatusta toisen maailmansodan jälkeen.213 Eino Vesalaisen ideoiman kilpailun 

edeltäjiä ja aikalaisia, jotka edelleen ovat toiminnassa löytyi tuohon aikaan esimerkiksi Intiasta New 

Delhistä, jossa oli järjestetty vuodesta 1949 Shankarin lasten taidekilpailua, joka muuttui 

kansainväliseksi seuraavana vuonna.214 Myös Tsekkoslovakiassa Lidicessä oli 1967 perustettu 

lasten taidenäyttely, joka muuttui kansainväliseksi 1973. Lidicen näytelyn taustalla oli muistaa 

natsi-Saksan murhaamia Lidicen kylän lapsia ja kaikkia sodissa kuolleita lapsia.215  

Vesalainen kuitenkin kertoo, ettei hänellä ollut varsinaisia esikuvia idealleen tai tietoa 

kansainvälisten kilpailujen käytännön järjestämisestä.216 Luultavaa kuitenkin on, että hän 

hyödyntänyt tietojaan kansainvälisistä taidekilpailuista, joihin oli oppilaidensa kanssa osallistunut.  

Vesalainen ideoi kilpailun kokonaisuudessaan kutsujulisteita, ikäsarjoja ja aihetta myöten. 

Kilpailuaiheesta Vesalainen toteaa: ”Arvelin, että kotiseudun kuvaaminen olisi lapsille läheistä.”217 

Kilpailun aiheeksi tuli ”Kotiseutuni: Ihmisiä työssä, kotona, pellolla, tehtaissa, kalastamassa jne.” 

Ikäsarjoja oli kaksi: alle 10-vuotiaat ja 11-14-vuotiaat. Töiden tekotapaa ja kokoa ei rajoitettu. 

                                                 
210 Vesalainen 2003, 32. Pentti 1990, 12. 
211 Pentti 1991, 12 
212 Pohjakallio 2005, 59. 
213 Rantanen 1986, 6. 
214 Shankar’s International Children’s Competition. http://www.childrensbooktrust.com/sicc.htm, 
6.12.2015. 
215 The International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice. http://www.mdvv-lidice.cz/en/, 6.12.2015. 
216 Vesalainen 2003, 39. 
217 Vesalainen 2003, 39. 
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Töihin pyydettiin merkitsemään tekijän nimi,  ikä ja osoite.218 Kutsuja painettiin suomeksi, 

ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, ranskaksi ja saksaksi.219  

Kansainvälinen kanssakäyminen kilpailun tiimoilta alkoi Eino Vesalaiselle jo kutsujen 

toimittamisesta: hän kävi henkilökohtaisesti viemässä kutsuja moniin ulkovaltojen lähetystöihin 

Suomessa ja sai niissä usein lämpimän vastaanoton. Vesalainen jätti kutsuja myös edustustojen 

postilaatikoihin. Omistautumista asialleen kuvaa se, että Vesalainen levitti kutsuja 

ulkomaanmatkoillaan Etelä-Eurooppaan ja New Yorkiin, jossa tapasi henkilökohtaisesti koululaisia. 

Vesalainen lähetti kutsuja myös kulttuuriministeriöihin ympäri maailman, kouluihin ja lehtiin. 

Erikoisin kutsujenlevitystapa oli kuitenkin se, että kesäaikana kun Vesalainen näki ulkomaalaisia 

autoja Suomessa, hän laittoi kutsuja autojen tuulilaseihin poikansa Milkon kanssa.220 

Kutsut alkoivat kantaa hedelmää, kun paketteja alkoi saapua eri puolilta maailmaa. Vesalainen vei 

paketit Ahdenkallion koululle oppilailleen.  

”Jännitystä oli ilmassa. Oppilaat avasivat paketit iloiten siitä, että maailman lapset 

puhuivat meille piirustusten ja maalausten kautta. Koulun lattia täyttyi eri-ikäisten 

lasten töistä. Se oli kuin elävä maailmankartta, josta voimme lukea paljon: juhlaa ja 

arkipäivää, luontoa ja eläimiä, eri ihmisrotuja sekä asuntoja savimajoista 

kerrostaloihin – koko inhimillisen elämän kirjo. Koululaiset myös ihastelivat, ja 

totesivat, että hekin osaavat piirtää ja maalata yhtä hyvin kuin lapset muuallakin 

maailmassa. Se lisäsi oman työn arvostusta. Eri maiden lapsilla ovat kuvien 

materiaaliset välineet kenties vaatimattomia, mutta kirjoituspaperille piirretyt isä ja 

äiti, sekä into kertoa omasta kotiseudusta tulevat täydestä sydämestä. Se on kilpailun 

hienoin sanoma.”221  

Vesalainen oli hyvin innostunut ja tyytyväinen kilpailun tuloksiin ja iloitsi kuvallisesta 

kanssakäymisestä. Ensimmäinen kilpailu toi Hyvinkäälle yli 2000 työtä 18 maasta.222 

Töiden palkitseminen oli vaikea tehtävä, mutta palkintoja kuitenkin haluttiin jakaa: ”Pienelläkin 

palkinnolla voimme tuoda iloa lapselle sekä koko perheelle. Emme voi parantaa vaikeita 

                                                 
218 1. Kansainvälisen lasten maalauskilpailun kutsu. 
219 Pentti 1990, 15. Ote lehtijutusta ”Hyvinkää maailmankartalle: Lasten kansainvälinen maalauskilpailu”, 
2.7. 1971 Hyvinkään Sanomat. 
220 Vesalainen 2003, 39-40. 
221 Vesalainen 2003, 40. 
222 Yrjö-Pekka Mäkisen puhe 3.5.1972. 
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olosuhteita, mutta olemme mukana arkipäivän elämässä.”223 Vesalainen toivoi siis voivansa tukea 

ja kannustaa vaikeissa oloissa eläviä lapsia. Palkintoja jaettiin 79 työlle ja 8 työtä sai 

kunniamaininnan. Kilpailun töistä järjestettävään näyttelyyn valittiin 450 työtä. Näyttely 

järjestettiin Hyvinkään taidetalossa 3.5.1972 ja tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan jopa YK:n 

apulaispääsihteeri Helvi Sipilä. Näyttelyn jälkeen näyttelyn töistä koostettiin 100 työtä käsittävä 

kiertonäyttely, jota kierrätettiin Suomessa. Sen jälkeen työt sijoitettiin Hyvinkään julkisiin tiloihin, 

kuten kouluihin ja neuvoloihin.224 

Tarkoituksena oli saattaa lasten työt näkyville laajemmin kuin vain Hyvinkäällä. Vesalaisen 

ajatuksena oli myös se, että Hyvinkäällä olisi jatkuvasti esillä näyttely kansainvälisistä töistä.225 

Vesalainen halusi saattaa kansainvälisen lasten taiteen ja lasten viestit omasta elämästään näkyväksi 

mahdollisimman laajasti. 

8.3. Seuraavat kansainväliset kilpailut 2.-4. 

Koska ensimmäinen kilpailu oli ollut menestys sille luvattiin jatkoa. Toinen kansainvälinen lasten 

maalauskilpailu kutsuttiin koolle 1973. Kilpailun aihe pysyi samana kuin edellisellä kerralla. 

Ikäsarjoja tarkennettiin ja niitä oli edelleen kaksi: 5-10- ja 11-15-vuotiaat. Lisäksi töihin pyydettiin 

merkitsemään nimen, iän ja osoitteen lisäksi osallistujan kansallisuus.226 Aiemmin kaikki alle 10-

vuotiaat olivat saaneet osallistua, mutta nyt alaikärajaa nostettiin 5-vuoteen. Uutta oli myös 

palkintona jaettava mitali ”Hyvinkään koulut”, jonka oli suunnitellut Eino Vesalainen. Mitalia 

jaettiin kilpailun palkintona kulta-, hopea- ja pronssipinnoitteella.227 Kilpailuun saapui yli 3000 

työtä 28 maasta. Yhteensä 250 työtä palkittiin ja kunniakirja jaettiin 500 osanottajalle. Kilpailutöistä 

järjestettiin jälleen päätösnäyttely Hyvinkään Taidetalossa 10.-28.4.1974. Avajaisia 9.4.1974 

kunnioitti läsnäolollaan ulkoministeri Ahti Karjalainen ja Jugoslavian suurlähettiläs Ljubica 

Stanimirovic.228 Näyttelyyn valittiin noin 100 työtä ja näitä töitä kierrätettiin jälleen Suomessa.229 

Kolmas Kansainvälinen lasten maalauskilpailu järjestettiin 1975 samoilla ohjeilla, kuin vuonna 

1973. Kilpailuun saapui yli 4000 työtä 30 maasta. Töistä mitaleilla palkittiin 217-250 ja puolestaan 

600-650 sai kunniakirjan. Töistä kehystettiin 100-150 teosta, joita kierrätettiin päätösnäyttelyn 

                                                 
223 Vesalainen 2003, 40. 
224 Pentti 1990, 19-20. 
225 Vesalainen 2003, 41. 
226 2. Kansainvälisen lasten maalauskilpailun kutsu. 
227 Pentti 1990, 22. 
228 Pentti 1990, 22-23. 
229 II Kansainvälinen maalauskilpailu, kiitoskirje. 
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jälkeen Suomessa.230 Palkituista töistä järjestettiin näyttely 1.4.-2.5.1976 Hyvinkään Taidetalossa. 

Näyttelyn avasi ulkoministeri Kalevi Sorsa.231 Vuonna 1976 Eino Vesalainen suunnitteli uuden 

”Maailman lasten ystävyys” -mitalin kansainvälisiä kilpailuja varten.232  

Neljäs Lasten kansainvälinen maalauskilpailu oli vuonna 1977. Kilpailun ohjeet eivät muuttuneet. 

Kilpailuun saapui 4700 työtä 36 maasta. Palkittuja töitä oli 791, joista mitali jaettiin 260 työlle ja 

kunniakirja 531 työlle. Näyttely oli jälleen Taidetalossa, 15.9.-15.10.1978. Sen avasi maisteri 

Kaarina Virolainen, joka oli Valtion taiteen keskustoimikunnan ja Uudenmaan läänin 

taidetoimikunnan jäsen.233 Palkittuja töitä kehystettiin, erään lähteen mukaan 200234,  ja päätettiin 

säilyttää Hyvinkään kaupungin lasten taiteen kokoelmissa. Näyttelystä koostettiin pienempiä 

kokonaisuuksia kierrätettäväksi muualla Suomessa. 235 Vuonna 1977 Eino Vesalainen lähetti 

kilpailuun osallistuneille lapsille ja nuorille myös kirjeen, jossa hän pyysi heitä kertomaan itsestään 

ja tulevaisuuden suunnitelmistaan.236 Näihin kirjeisiin tulleita vastauksia säilytetään Lasten ja 

nuorten taidekeskuksen arkistossa. Tämä on yksi esimerkki, kuinka kilpailuun osallistuneiden 

kanssa on pyritty kommunikoimaan syvemmin. 

Kuten edeltä käy ilmi, yhden miehen ideasta lähti liikkeelle kansainvälinen taidekilpailu, joka 

tavoitti tuhansia lapsia kymmenistä maista. Kukin kilpailu kokosi edeltäjäänsä suuremman määrän 

töitä Hyvinkäälle. Lapset eivät välttämättä päässeet paikalle näkemään kilpailujen satoa, mutta osa 

kuitenkin sai töistään palkinnon ja siinä muodossa viestin Suomesta. Eino Vesalaisen lähettämät 

kirjeet myös syvensivät kanssakäymistä Suomesta maailmalle ja niihin tulleet vastaukset syvensivät 

kuvien viestejä. Suomalaisilla lapsilla oli puolestaan mahdollisuus nähdä muiden maiden lasten 

viestejä heidän tekemiensä kuvien kautta. Kiertonäyttelyt veivät lasten töitä muuallekin Suomeen 

tuoden lasten tekemät kuvat laajemmin esiin. Valtiovalta ja ulkovaltojen edustajat myös 

kunnioittivat näyttelyitä läsnäolollaan ja tukivat kansainvälistä taidekilpailutoimintaa 

hyväksynnällään. Eino Vesalaisen ideasta oli syntynyt laajalle vaikuttavaa toimintaa. 

                                                 
230 3. Kansainvälisen kilpailun kiitoskirje.  
231 Lasten ja nuorten taidekeskus: http://artcentre.fi/verkko_ja_virtuaalinayttelyt?cid=235&id=979, 
1.12.2015. 
232 Pentti 1990, 24. 
233 Lasten ja nuorten taidekeskus,  http://artcentre.fi/verkko_ja_virtuaalinayttelyt?cid=235&id=980, 
1.12.2015. 
234 4. lasten kansainvälisen maalauskilpailun töitten näyttely Hyvinkään taidetalossa 15.9.-15.10.78.–tiedote. 
235 4. Kansainvälisen kilpailun kiitoskirje. 
236 Pentti 1990, 44. 
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8.4. Tavoitteet kilpailun taustalla 

Kansainvälisen taidekilpailun ja –näyttelyn taustalla oli Eino Vesalaisen toive tehdä 

kansainvälisyyteen liittyvää työtä taidekasvatuksen kautta. Eino Vesalaisen ajatuksia ja tavoitteita 

taidekilpailun taustalla on löydettävissä häneen liittyvästä kirjallisuudesta. Eino Vesalaisen 

luonnostelema motto kansainväliselle kilpailulle oli seuraava: ”Meidän pitäisi tehdä kansainvälistä 

työtä. Meidän pitäisi ymmärtää muita ihmisiä. Meidän pitäisi tavata toisiamme. Ehkä omalta 

osaltaan kilpailu tekee Suomea tunnetuksi kuin myös Hyvinkäätä.”237 Vesalaisen muotoilemassa 

motossa kansainvälisyyskasvatuksen tavoite ymmärrykseen ja yhteistyöhön on selkeästi esillä. 

Siinä näkyy myös halu tehdä Suomea ja Hyvinkäätä tunnetuksi. Näin myös tavoite tehdä muut 

tietoisiksi omasta kulttuurista. 

Kilpailun taustalla ei ollut ainoastaan halu nähdä vaan myös halu päästä kontaktiin muiden 

kulttuurien lasten kanssa, pyrkimys toteuttaa kansainvälisyystyötä konkreettisesti. Kansainvälisen 

maalauskilpailun taustalla oli Eino Vesalaisen mukaan ajatus ystävyyden siltojen luomisesta 

maailman lasten välille. Hän uskoi vakaasti, että kuviensa kautta lapset voivat kertoa elämästään 

pitkänkin matkan päähän. Taiteen avulla lapset pääsisivät kertomaan omasta elämästään ja 

näkemään, millaista muualla maailmassa on. Tämä olisi tiedonvälitystä toisista kulttuureista. Eino 

Vesalainen koki taiteen kieleksi ”jota kaikki ymmärtävät”. Hänen mukaansa taidekilpailussa ei ollut 

yhteiskunnallisia tai ihonvärin mukaan määriteltyjä rajoja vaan lapset tulivat esiin yksilöinä. 238  

Taiteen universaali kieli olisi siis hyvä kommunikaatiossa kulttuuristen toisten kanssa ja se pystyisi 

ylittämään ennakkoluuloja.  

Samankaltaisia kansojen väliseen ymmärrykseen ja yhteistyöhön tähtääviä ajatuksia paljastui myös 

1.-4. kansainvälisen lasten ja nuorten taidekilpailun kiitoskirjeistä, tiedotteista ja avajaispuheista. 

Kiitoskirjeissä ja näyttelyihin liittyvissä asiakirjoissa ei välttämättä jokaisessa mainita kirjoittajia, 

mutta ne ovat kuitenkin ainoita kilpailun varhaisiin vaiheisiin liityviä Lasten ja nuorten 

taidekeskuksen arkistossa säilyneitä dokumentteja. Ne tuovat esiin ajankuvaa ja kilpailuihin 

liittyneitä toiveita ja olen siksi halunnut ottaa ne mukaan käsittelyyn. Kiitoskirjeet ja tiedotteet 

liittyvät kiinteästi kilpailun järjestäjiin ja siinä mielessä niiden voi nähdä edustavan tavoitteita 

taidekilpailun järjestäjien taholta. Avajaispuheet eivät välttämättä tuo esiin kilpailun järjestäjien 

tavoitteita, mutta ne ilmentävät taidekilpailuun liittyneitä toiveita esimerkiksi valtiovallan taholta. 

Avajaispuheet ovat varmasti osaltaan korulauseita, mutta niiden kautta välittyy kuitenkin 

                                                 
237 Pentti 1990, 13. 
238 Pentti 1990, 14. Ote Hyvinkään sanomista 24.5.1971.  
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jonkinlainen kuva siitä, mikä on ollut tuohon aikaan toivottavaa. Lisäksi ensimmäisten kilpailujen 

tavoitteita valaisee Tuula Pentin lopputyö(1990), jossa hän on esitellyt kilpailuun liittynyttä 

keskustelua myös kansainvälisyyden näkökulmasta.  

Kiitoskirjeet on luultavasti kirjoittanut kilpailun toimikunta, kuten ensimmäisessä kiitoskirjeessä. 

Tuolloin kiitoskirjeen alla oli toimikunnan puolesta seuraavat nimet:kaupunginjohtaja Osmo 

Anttila, rehtori Yrjö-Pekka Mäkinen, johtaja Sven Fahlgren, taideasiainsihteeri Reino Kinnaro, 

taidemaalari Eino Vesalainen, kuvanveistäjä Terho Sakki ja taidemaalari Tapio Haili.  

Kiitoskirjeessä korostettiin taidekilpailun tavoitetta luoda ystävällistä kanssakäymistä eri kansojen 

välille taiteen avulla. Lapset nähtiin vielä vapaiksi ennakkoluuloista ja poliittisista vakaumuksista. 

Toiveena oli myös se, että aikuiset voisivat kilpailun kautta päästä lähemmäksi toisiaan niin 

kansoina kuin yksilöinä. Toiveena oli myös jatkaa samanlaista ystävällistä kansainvälistä 

yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Avajaisissa puheen pitänyt YK:n apulaispääsihteeri Helvi 

Sipiläkin oli toivonut kilpailun toimivan rauhan ja hyvän tahdon edistämiseksi.239 Sipilän mielestä 

kansainvälinen taidenäyttely oli ihmiskuntaa lähentävä ja tärkeä tutustumismuoto. Hän näki 

kilpailun hyvän osanoton merkkinä kanssakäymisen tarpeesta ja toivoi toiminnalle jatkoa.240 

Avajaisissa puheen piti myös Hyvinkään kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Yrjö-Pekka Mäkinen. 

Hänkin korosti taidekilpailun ja –näyttelyn tärkeyttä ja näki sen merkityksen muualla kuin 

kilpailemisessa. Hänen mielestään tärkeää oli ”osallistuminen laajassa kansainvälisessä kentässä”. 

Hänen mielestään töistä oli nähtävissä kulttuuripiirien, kotiseutujen ja töiden tekijöiden persoonat. 

Hän piti näihin eroihin tutustumista rikkautena. Mäkinen korosti myös töissä nähtävissä olevia 

samankaltaisuuksia ja etenkin elämäniloa.241    

Toisenkin kilpailun kiitoskirjeessä kiinnitettiin huomiota tavoitteeseen kansainvälisen työn 

tekemisestä, ystävyyden rakentamisesta ja ihmissuhteiden lähentämisestä kilpailun avulla. 

Tavoitteena oli myös lisätä tietoisuutta Suomesta. Lasten taiteen uskottiin tuovan lasten maailman 

lähemmäksi aikuisia ja näyttelyn toivottiin avartavan kaikkien maailmankuvaa.242 Töiden sanottiin 

myös kuvaavan eri maiden elämää ja kannustavan hankkimaan lisätietoja maista ja kulttuureista.243 

Päätösnäyttelyn avannut ulkoministeri Ahti Karjalainen näki taidekilpailutoiminnan kasvattavan 

kansainvälisyyteen ja yhtenäisyyteen.244 

                                                 
239 1. Kansainvälisen kilpailun kiitoskirje. 
240 Pentti 1990, 20. Ote Hyvinkään sanomista 4.5.1972.   
241 Yrjö-Pekka Mäkisen puhe 3.5.1972. 
242 II Kansainvälinen maalauskilpailu, kiitoskirje. 
243 II Lasten kansainvälinen maalauskilpailu 1973, tiedote. 
244 Pentti 1990, 23. Ote Hyvinkään Sanomista 10.4.1974.  
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Kolmannen kilpailun kiitoskirjeessä mainittiin jälleen tavoitteena olleen ystävällisen 

kanssakäymisen luominen eri kansojen kesken kuvataiteen kautta. Edelleen esillä oli usko siitä, että 

lasten maailma avautuu aikuisille näyttelyn kautta. Näyttelyn toivottiin myös avartavan kaikkien 

maailmankuvaa.245 Näyttelyn avajaisissa puhunut ulkoministeri Kalevi Sorsa kiinnitti huomion 

maalaustaiteen kykyyn kehittää ”lapsissa yhteistyöhalukkuutta sekä vastuuta toisistaan.”246  

Neljännen kilpailun ja näyttelyn yhteydessä esillä tavoitteena oli edistää kansainvälisiä yhteyksiä ja 

rakentaa ystävyyden siltoja kansojen välille.247 Näyttelytiedotteen yhteydessä mainittiin myös 

kaupungin halu tehdä kansainvälistä työtä kilpailun kautta ja ”rakentaa ystävyyden siltoja eri 

kansojen välille.”248 

Näistä edellä esitellyistä esimerkeistä tulee esille monia kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita. 

Taide nähtiin universaaliksi kieleksi, jonka kautta oli mahdollista saada tietoa toisista kulttuureista 

ja lasten elämästä ympäri maailman kielimuurin yli. Lasten töiden nähtiin kertovan heidän 

elämästään ja kulttuureistaan ja ne saattaisivat saada katsojan hankkimaan lisätietoa näkemästään. 

Töissä nähtiin niin eroja kuin samankaltaisuuksia. Niihin tutustuminen nähtiin rikkautena. Tätä 

kautta voitaisiin lisätä tietoja ja mahdollisesti ymmärrystä toisista kulttuureista. Tavoitteena oli 

myös viedä Suomesta tietoa maailmalle. Esillä ovat kansainvälisen yhteistyön ja yhteyksien 

luominen. Tämä yhdistyy Helena Allahwerdin hahmottelemiin kansainvälisyyskasvatuksen osa-

alueisiin kulttuurikasvatuksen alueelle.  

Lasten taiteella nähtiin olevan monia mahdollisuuksia ja ne nähtiin ikkunoina toiseen kulttuuriin, 

mutta myös lasten maailmaan. Lasten taide voisi olla silta kulttuureiden välillä, mutta myös lasten 

ja aikuisten välillä. Taiteen nähtiin myös vahvistavan lasten yhteistyöhalua ja vastuuta toisista.  

Edellämainituista tavoitteista ja toiveista käy ilmi monta tasoa. Avajaisissa puhuneiden 

poliitikkojen puheista kuului toiveet edistää rauhaa, yhteenkuuluvuutta ja vastuuta muista ja 

kilpailun suosion uskottiin osoittaneen kansainvälisen kanssakäymisen tarpeen kiristyneessä 

maailmanpoliittisessa tilanteessa. Lasten nähtiin olevan vapaita ideologiasta ja ennakkoluuloista.    

Kilpailuun oli osallistunut tuhansia lapsia ja osallistujia uskottiin olevan vielä enemmän kuin töiden 

lähettäjiä, sillä joissakin maissa oli järjestetty esikarsintoja Hyvinkään kilpailua varten.249 Kontaktit 

ulkomaille, osoitteistot ja kirjeenvaihto ulkomaisiin kilpailun töitä lähettävien yhteisöjen ja 
                                                 
245 III Kansainvälinen lasten maalauskilpailu, tiedote. 
246 Pentti 1990, 25. Ulkoministeri Kalevi Sorsa, puhe III lasten maalauskilpailun avajaisissa 1.4.1976. 
247 4. Kansainvälisen kilpailun kiitoskirje.  
248 4. lasten kansainvälisen maalauskilpailun töitten näyttely Hyvinkään taidetalossa 15.9.-15.10.78, tiedote. 
249 II Kansainvälinen maalauskilpailu, kiitoskirje. 
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yksityishenkilöiden kanssa kasvoivat.250 Kansainvälinen toiminta oli vakuuttavan laajaa. 

Taidekilpailu sai kiitosta niin Hyvinkään kaupungilta, joka näki siinä suuria mahdollisuuksia, kuin 

myös valtiovallan taholta, kuten käy esille Helvi Sipilän, Ahti Karjalaisen ja Kalevi Sorsan puheista 

kansainvälisten näyttelyiden avajaisissa.  

9. Lasten ja nuorten taidekeskus 

Kansainvälinen lasten ja nuorten taidekilpailu ja –näyttely sai jatkajakseen 1981 perustetun Lasten 

ja nuorten taidekeskuksen. Nykyään Hyvinkäällä Villa Artussa toimiva Lasten ja nuorten 

taidekeskus on maanlaajuisesti merkittävä lasten ja nuorten kulttuurin ja taiteen tukija, edistäjä ja 

esittelijä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Hyvinkään kaupungin yhteinen säätiö järjestää 

näyttelyitä niin omissa tiloissaan Hyvinkäällä, kuin omien tilojensa ulkopuolella. Taidekeskuksen 

hallinnassa on myös Kansainvälisen lasten ja nuorten maalauskilpailun, nykyään Kansainvälisen 

lasten ja nuorten taidenäyttelyn sato, jota on kerrytetty aina vuodesta 1971 alkaen. Kuva-arkisto 

käsittää noin 100 000 työtä noin 130 maasta. Arkistoon on otettu kokonaisuuksia myös 

Kansainvälisen lasten ja nuorten taiteen näyttelyn ulkopuolelta.251 Arkistoa digitoidaan jatkusvasti 

digitaaliseen arkistoon, jotta kokoelma olisi paremmin hallittavissa ja käytettävissä. Arkiston 

digitoituja teoksia voi selata Lasten ja nuorten taidekeskuksen tiloissa.  Arkiston töistä taidekeskus 

järjestää teemallisia näyttelyitä omiin tiloihinsa, internetsivuilleen sekä lainaa 

näyttelykokonaisuuksia taidekeskuksen ulkopuolelle. Näyttelyidensä yhteydessä taidekeskus 

järjestää työpajoja ja opastuksia kohderyhmänään Hyvinkään ja lähiseudun päiväkodit ja koulut. 

Taidekeskus järjestää toimintaa myös lapsille ja perheille. Nuoret ovat myös taidekeskuksen tärkeä 

kohderyhmä sillä Lasten ja nuorten taidekeskus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoalan 

palvelu- ja kehittämiskeskuksiin. Taidekeskus järjestää koulutusta ja sen toiminta-alueisiin kuuluu 

myös tutkimus ja julkaisutoiminta. Taidekeskus tekee yhteistyötä jäsenyhteisöjensä kanssa, jotka 

edustavat toimijoita kulttuuri-, kasvatus- ja nuorisoalalla. Näihin kuuluu myös Jyväskylän 

yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos sekä Aalto-yliopiston Taiteen laitos, joiden 

opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa esimerkiksi harjoitteluja taidekeskuksessa. Yhteistyötä on 

myös Villa Artun muiden toimijoiden, Hyvinkään Lasten ja nuorten kuvataidekoulun ja Taito-

käsityökoulu Helmin kanssa.252 

                                                 
250 Pentti 1990, 25. 
251 Jorma Lagströmin haastattelu 25.11.2014. 
252 Lasten ja nuorten taidekeskus, www.artcentre.fi, 1.12.2015. 
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Seuraavassa paneudun taidekeskuksen perustamiseen ja tarkastelen Lasten ja nuorten 

taidekeskuksen toimintaa kansainvälisyyskasvatuksen näkökulmasta 1981-1990 välisenä aikana 

keskittyen kansainväliseen taidekilpailuun ja –näyttelyyn. Aluksi esittelen  5.-8. Kansainvälisen 

lasten ja nuorten taidekilpailun ja-näyttelyn. Lopuksi tarkastelen Lasten ja nuorten taidekeskuksen 

toiminnan kansainvälisyyskasvatustavoitteita. 

9.1. Ideasta keskukseksi 

Kansainvälinen lasten ja nuorten taidekilpailun ja –näyttely oli vakiinnuttanut toimintansa vuosien 

saatossa 1970-luvun alkupuolella.  Kansainväliseen kilpailuun saapuneita töitä oli osin myyty ja 

tuotot oli tilitetty UNICEF:ille.253 Suuri osa töistä oli kuitenkin kertynyt Hyvinkään kaupungille, 

joka oli sijoittanut töitä julkisiin tiloihin, kuten kouluihin ja sairaaloihin.254 Eino Vesalainen oli 

kehitellyt pikkuhiljaa ajatusta lasten taiteen ympärille keskittyvästä toimintakeskuksesta ja 

museosta.255 Vuonna 1975 hän teki aloitteen Taiteen keskustoimikunnalle lasten 

kuvataidekeskuksen perustamisesta, jonka yhteydessä toimisi lasten taiteen museo. Vesalainen 

perusteli Hyvinkäätä tällaisen keskuksen toimipaikaksi osittain sillä, että kaupungilla oli jo 

kansainväliset lasten taiteen kokoelmat.256 Vesalaisen aloitetta lähti tukemaan myös Uudenmaan 

läänin taidetoimikunta, jonka jäsen Vesalainen oli.257 Uudenmaan läänin taidetoimikunta mainitsi 

kirjeessään Taiteen keskustoimikunnalle, että Vesalaisen ideoima keskus edistäisi lasten 

kulttuuritoimintaa, tarjoaisi opetusta ja ohjausta, harjoittaisi näyttely-, valistus- ja tiedotustoimintaa. 

Keskuksen toimintakenttä olisi paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Erityisesti 

kansainvälisen tason nähtiin auttavan ”lasten maailmankuvan avartamista ja kasvattamista 

kansainvälisyyteen.”258  

Eino Vesalainen kaavaili ajatustaan taidekeskuksesta otolliseen aikaan sillä miltei samanaikaisesti 

Vesalaisen aloitteen kanssa Valtion nuorisoneuvoston varhaisnuorisotyövaltuuskunta oli vieraillut 

Neuvostoliitossa Armenian pääkaupungissa Jerevanissa 1976 tutustumassa paikalliseen lasten 

taiteen galleriaan. Siitä inspiroituneena valtuuskunta esitti vastaavan perustamista Suomeen. 

Aloitekirjeessään valtion nuorisoneuvoston varhaisnuorisojaostolle 10.11.1976 valtuuskunta 

muotoili gallerian tavoitteeksi esitellä pysyvästi parhaita alle 15-vuotiaiden lasten taideteoksia. 

Perusnäyttelyiden ohella galleriassa voisi olla myös kansainvälisiä näyttelyitä. Galleria voisi 

                                                 
253 Pentti 1990, 23. 
254 II Kansainvälinen maalauskilpailu, kiitoskirje. 
255 Vesalainen 2003, 41. 
256 Eino Vesalaisen aloite Taiteen keskustoimikunnalle 5.11.1975. 
257 Vesalainen 2003, 42. 
258 Uudenmaan läänin taidetoimikunnan kirje Taiteen keskustoimikunnalle 16.12.1975. 
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kierrättää omien kokoelmiensa töitä muualla Suomessa näyttelyinä. Galleria ohjaisi lapsia ja nuoria 

taiteen pariin ja tukisi alle 15-vuotiaiden taideharrastusta.259  Valtion nuorisoneuvosto alkoi käsitellä 

aloitetta ja vei sen eteenpäin opetusministeriölle.260  

Eri tahoilla samaan aikaan syntyneet yhtenevät aloitteet saivat kannatusta ja kohtasivat Valtion 

kuvataidetoimikunnassa. Aloitteet yhdistyivät 1977 Valtion kuvataidetoimikunnan lausunnossa 

taidekeskuksen perustamisesta. Opetusministeriö tarttui aloitteeseen ja Hyvinkään kaupunki lähti 

mukaan neuvotteluihin.261 Neuvottelut etenivät ja Hyvinkään kaupunki teki esityksen Lasten ja 

nuorten taidekeskus –säätiön perustamiseksi. Opetusministeriö hyväksyi säännöt pienin muutoksin 

ja 20.12. 1979 Hyvinkään kaupunginvaltuusto teki yksimielisen päätöksen Lasten ja nuorten 

taidekeskuksen perustamisesta Hyvinkäälle. Säädekirja allekirjoitettiin 21.3.1980 Hyvinkäällä 

kaupungin ja Opetusministeriön puolesta. Vahvistuksen säädekirja sai 3.2.1981.262 Lasten ja 

nuorten taidekeskus oli syntynyt.  

Lasten ja nuorten taidekeskuksen tehtäväksi oli määritelty lasten ja nuorten kuvataideharrastuksen 

edistäminen, taidekasvatuksen tukeminen ja kehittäminen sekä tiedon välittäminen visuaalisen 

kasvatuksen merkityksestä lasten ja nuorten kasvatuksessa. Sen toimintamuotoja olivat: 

”1. kotimainen näyttelutoiminta ja kokoelmien kartuttaminen 

  2. kansainvälinen toiminta 

  3. koulutus- ja tiedotustoiminta 

  4. tutkimus- ja kokeilutoiminta 

  5. kirjasto- ja arkistotoiminta”.263 

Keskuksen toimialaan kuului niin paikallinen, valtakunnallinen kuin kansainvälinenkin taso.264  

Toimitilat löytyivät vasta valmistuneen Hyvinkään taidekeskuksen tiloista Hyvinkään Jussintorilta 

1981.265 Lasten ja nuorten taidekeskuksen varsinainen toiminta käynnistyi viiveellä, sillä 

                                                 
259 Valtion nuorisoneuvoston varhaisnuorisotyövaltuuskunnan aloitekirje valtion nuorisoneuvoston 
varhaisnuorisojaostolle 10.11.1976. 
260 Pentti 1990, 30. 
261 Pentti 1990, 32. 
262 Pentti 1990, 34-35. 
263 Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön säännöt 1981, 1.  
264 Pentti 1990, 37-38. 
265 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintakertomus vuodelta 1981, 3. Pentti 1990, 41-42. 
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keskukselle täytyi löytää työntekijät. Vuonna 1982 Tuula Pentti aloitti taidekeskuksen 

toiminnanjohtajana.266  

Tässä tutkielmassa tarkoitukseni on tarkastella pääasiassa Kansainvälisen lasten ja nuorten 

taidekilpailun ja -näyttelyn toimintaa ja tavoitteita kansainvälisyyskasvatuksen näkökulmasta. Siksi 

seuraavaksi esittelen kilpailun ja näyttelyn jatkoa Lasten ja nuorten taidekeskuksen toiminnan 

osana.  

9.2. Kansainväliset lasten ja nuorten taidekilpailut ja -näyttelyt  5.-8. 

Viides lasten kansainvälinen maalauskilpailu kutsuttiin käyntiin jo 1980 Lasten taidekeskuksen 

nimissä, vaikka taidekeskusta ei ollut vielä virallisesti perustettu. Aiempien kilpailuaiheiden 

joukkoon lisättiin aiheet ”minun perheeni, kotiseudun eläimiä”. Ikäsarjat säilyivät ennallaan.267 

Kilpailuun saapui noin 5000 työtä 54 maasta, kaikista maanosista. Töistä palkittiin noin 400 

mitalilla ja lähes 800 kunniakirjoin. Maalauksista oli tarkoitus muodostaa eri kokoisia 

näyttelykokonaisuuksia Suomessa kierrätettäväksi.268 Taidekeskuksen näyttelytoiminnan aloitti 

avajaisissa 1981 avattu näyttely viidennen kansainvälisen maalauskilpailun parhaimmistosta.269 

Näyttely jatkui vuoden 1982 puolelle, jonka jälkeen sitä kierrätettiin Suomessa. Myös muita 

kansainvälisestä kokoelmasta koottuja näyttelyitä kierrätettiin Suomessa.270 

Lasten ja nuorten 6. kansainvälinen maalauskilpailu julistettiin 1983 ja sen aihe oli sama, kuin 

edellisessä kilpailussa. Kilpailusarjoihin tuli kuitenkin muutos. Sarjoja oli neljä aiemman kolmen 

sijaan: 3-5-, 6-10-, 11-15- ja 16-19-vuotiaat.271 Aiemmin oli otettu vastaan vain alle 15-vuotiaiden 

töitä ja nyt mukaan haluttiin myös tätä vanhempien lasten ja nuorten töitä. Kilpailun mukana 

lähetettiin myös sattumanvaraisesti taidekasvatuksen opiskelija Jouko Pullisen kyselylomake.272 

Kyselylomakkeessaan Pullinen pyysi lisätietoja kilpailuun töitä lähettävien lasten saamasta 

taidekoulutuksesta, kilpailutyön tekoon kuluneesta ajasta ja tekotilanteeseen liittyvästä ohjauksesta. 

Lisäksi Pullinen pyysi tekijän omaa lyhyttä selvitystä kilpailutyöstä. Tietoja Pullinen keräsi 

tutkimukseensa ympäristön ja kasvatuksen vaikutuksesta lasten kuvailmaisuun ja sen 

kehitykseen.273  Keskuksessa oli kiinnitetty huomiota siihen, että kuvien tiedot olivat puutteellisia 

                                                 
266 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintakertomus vuodelta 1982, 4. 
267 5. Lasten kansainvälinen maalauskilpailu 1980 Hyvinkäällä, kilpailukutsu. 
268 Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, 5. Kansainvälisen kilpailun kiitoskirje. 
269 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintakertomus vuodelta 1981, 3. 
270 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintakertomus vuodelta 1982, 5-7. 
271 Lasten ja nuorten 6. kansainvälinen maalauskilpailu 1983, kilpailukutsu. 
272 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintakertomus vuodelta 1983, 10. 
273 Jouko Pullisen kirje 6. kansainvälisen maalauskilpailun osallistujille. 
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tutkimuksen tarpeisiin.274 Kilpailuun saapui yhteensä 7160 työtä 57 eri maasta, kaikista maanosista. 

Mitalilla palkittiin 792 työtä ja lisäksi jaettiin 676 kunniakirjaa. Päätösnäyttely järjestettiin 

3.5.1984-30.5.1984.275  

Seitsemännen kilpailun ja näyttelyn kohdalla kansainvälinen tapahtuma koki muutoksen. Kilpailu-

sanasta luovuttiin ja seitsemäs kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen näyttely julistettiin 1987. 

Kutsussa kuitenkin edelleen mainittiin myös kansainvälinen taidekilpailu osana näyttelyä. Alle 10-

vuotiaat saivat osallistua näyttelyyn ja ainoastaan 10-18-vuotiaat saivat kilpailla töillään. Sarjat 

olivat:alle 10-vuotiaat, 10-12-vuotiaat, 13-15- ja 16-18-vuotiaat.276 Sarjat uusittiin vastaamaan 

lasten ikää ja kehitystasoa. Nuorimpien kilpailutuksesta haluttiin luopua kokonaan.277 Lasten 

kilpailuttaminen oli koettu kuvataideopettajien taholta sopimattomana.278 Koulut ja yhteisöt saivat 

lähettää ainoastaan 30 työtä, tämä oli rajoitus aiempaan. Teema ja kilpailuaiheet muuttuivat myös. 

Kotiseudun kuvauksen sijaan aiheena olivat oman maan myytit, kansansadut ja tarinat sekä 

musiikin, kirjallisuuden, kertomusten sekä teatterin ja joukkoviestinnän herättämät mielikuvat sekä 

entiset ja nykyajan sankarit.279 Teemat ja aiheet oli valittu siten, että saatu kuvamateriaali  palvelisi 

parhaiten taidekasvatuksen ja taiteentutkimuksen tarpeita. Edellisen kilpailun tapaan kuvantekoon 

liittyviä olosuhteita pyrittiin selvittämään tarkemmin.280  Näyttelyyn saapui määräajassa 

ennätykselliset 8297 työtä 69 eri maasta, kaikista maanosista. Yhteensä näyttelystä myöhästyneet 

työt mukaanlaskettuna töitä saapui yli 8500. Mitalilla palkittaviksi valittiin 119 työtä ja 545 

palkittiin kunniakirjalla. Kansainväliseen näyttelyyn valittiin 500 työtä ja se oli avoinna 15.5.-

21.6.1987 Hyvinkään taidekeskuksessa. Avajaisia vietettiin 14.5.1987. Kutsuvieraitten joukossa oli 

useiden ulkovaltojen diplomaatteja, kotimaisia palkittuja ja kilpailun kanssa yhtäaikaa järjestetyn 

kansainvälisen taidekasvattajien konferenssin osanottajia.281 Seitsemänteen näyttelyyn tulleissa 

töissä näkyi arvostelulautakunnan mukaan massatiedotusvälineiden ilmaisua yhtenäistävä vaikutus. 

                                                 
274 Tuula Trygg-Pentin puhelinhaastattelu 17.12.2014. 
275 Raportti, Lasten ja nuorten 6. kansainvälinen maalauskilpailu. 
276 Lasten ja nuorten kansainvälinen taidenäyttely Hyvinkäällä 1987, näyttelykutsu. 
277 Hassi, Marjatta & Pentti, Tuula: Raportti Lasten ja nuorten taiteen tapahtumasta Hyvinkäällä 1987.  
278 Tuula Trygg-Pentin haastattelu 30.11.2015. 
279 Lasten ja nuorten kansainvälinen taidenäyttely Hyvinkäällä 1987, näyttelykutsu. 
280 Lasten ja nuorten taidekeskuksen kansainväliset projektit vuonna 1987, 1. Liite Lasten ja nuorten 
taidekeskuksen säätiön toimintakertomukseen vuodelta 1987. 
281 Lasten ja nuorten taidekeskuksen kansainväliset projektit vuonna 1987, 3. Liite Lasten ja nuorten 
taidekeskuksen säätiön toimintakertomukseen vuodelta 1987. 
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Jotkut kuvista kertoivat ”juuriltaan irtoamisesta ja katastrofien ja ongelmien negatiivisista 

vaikutuksista”.282  

Lasten ja nuorten 8. kansainvälinen taidenäyttely pidettiin 1990. Tällä kertaa kutsussa ei mainittu 

ollenkaan kilpailusta. Näyttelyyn kerrottiin valittavan työt alle 10-vuotiaiden ja 10-18-vuotiaiden 

sarjoista. Sarjat oli kuitenkin lueteltu vielä tarkemmin: alle 7-vuotiaat, 7-9-vuotiaat, 10-12-vuotiaat, 

13-15-vuotiaat ja 16-18-vuotiaat. Tämä jaottelu oli tehtiin siksi, että näyttelyyn tulisi töitä 

mahdollisimman monenikäisiltä. Näyttelyn aiheeksi oli valittu ”Kotiseutuni ja ympäristöni: ihmisiä 

työssä, perheeni, minun maailmani”. Aiheen käsittely oli vapaata ja laajaa ja esimerkkeinä 

mainittiin luonto, maisema, elämä, työ ja oma kansallinen kulttuuriperinne. Töiden mukana 

pyydettiin täyttämään edellisvuoden tapaan lisätietolomake. Voimassa oli edelleen 30 työn rajoitus 

kouluille ja yhteisöille.283 Kahdeksanteen näyttelyyn saapui 6148 työtä 61 eri maasta. Niistä 268 

työtä valittiin ”Ikkuna maailmaan”-päätösnäyttelyyn, joka oli esillä Hyvinkään taidemuseossa 17.5.-

24.6.1990. Näyttelyyn valitut työt palkittiin mitalein ja kunniakirjoin.284 

Eino Vesalaisen ideoima taidekilpailu jatkui Lasten ja nuorten taidekeskuksen perustamisen jälkeen 

osana sen toimintaa. Taidekilpailu levisi edelleen tavoittaen aina uusia maita ja alueita. Hyvinkäälle 

oli vuoteen 1990 mennessä kertynyt noin 40 000 työtä kansainvälistä lasten ja nuorten taidetta. 

9.3. Kansainvälisyyskasvatustavoitteet taidekilpailuissa ja -näyttelyissä 

Tavoitteenani on ollut tarkastella Kansainvälisen lasten – ja nuorten maalauskilpailun ja näyttelyn 

sekä Lasten ja nuorten taidekeskuksen kansainvälisyyskasvatustavoitteita. Kilpailun tavoitteista 

kertoo Eino Vesalainen omissa muistelmissaan ja Tuula Pentti lopputyössään. Taidekasvatuksen 

tavoitteita on jonkin verran sanallistettu toimintasuunnitelmissa, toimintakertomuksissa ja muissa 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkistosta löytyneissä asiakirjoissa. Tietoja on myös antanut 

taidekeskuksen ensimmäinen toiminnanjohtaja Tuula Trygg-Pentti. Seuraavassa esittelen 

Kansainvälisen lasten ja nuorten taidekilpailun ja –näyttelyn aikana esiin nousseita 

kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita. Tarkoituksenani on tehdä näkyväksi niitä asioita, joiden 

taidekeskuksessa on nähty edistävän tätä toimintaa. 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen kansainvälisyyskasvatustavoitteet tulivat esiin tarkastelemani 

ajanjaksona seuraavissa taidekeskuksen toiminnoissa, jotka liittyivät kansainväliseen lasten ja 

                                                 
282 Lasten ja nuorten taidekeskuksen kansainväliset projektit vuonna 1987, 4. Liite Lasten ja nuorten 
taidekeskuksen säätiön toimintakertomukseen vuodelta 1987. 
283 Lasten ja nuorten 8. kansainvälinen taidenäyttely Hyvinkäällä 1990, näyttelykutsu. 
284 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintakertomus vuodelta 1990, 7. 
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nuorten taidekilpailuun ja –näyttelyyn. Toimintoja olivat kansainvälinen kilpailu ja näyttely, 

näyttelyn teokset, kiertonäyttelyt koti-ja ulkomailla, kansainvälisestä näyttelystä kootut diasarjat 

oheismateriaaleineen, suomalaisten lasten töiden välittäminen ulkomaisiin kilpailuihin ja 

näyttelyihin, kilpailun ympärillä käytävä kansainvälinen yhteydenpito ja muut yhteydet ulkomaille.  

Heti Lasten ja nuorten taidekeskuksen perustamisesta alkaen oli selvää, että kansainvälinen toiminta 

jatkuu ja sitä oli tarkoitus kehittää.285 Eino Vesalaisen alullepaneman kansainvälisen taidekilpailun 

ja –näyttelyn ohella tärkeänä tavoitteena nähtiin kansainvälinen kulttuurivaihto.286 Kulttuurivaihdon 

nähtiin toteutuvan taidekeskuksen toiminnassa useilla alueilla. Tavoitteena oli alusta saakka 

järjestää kiertonäyttelyitä kokoelman teoksista lainattaviksi kaikille halukkaille. Tarkoituksena oli 

myös varmistaa, että suomalaisten lasten töitä osallistuu kansainvälisiin taidekilpailuihin ja –

tapahtumiin. Tärkeäksi koettiin myös tehdä suomalaisten lasten töistä näyttelyitä opetusministeriön 

ja muiden kansainvälistä vaihtotoimintaa tekevien tarpeisiin. Tarkoitus oli myös harjoittaa 

asiantuntijavaihtoa ulkomaiden kanssa.287 Vaihtotoiminta käsitti siis kulttuurivaihdon kilpailun 

myötä, lasten ja nuorten tekemien töiden välityksellä ja asiantuntijavaihdon kautta.  

Vuonna 1981 pidetyn viidennen kansainvälisen näyttelyn kiitoskirjeessä otettiin esiin toive siitä, 

että kansainväliset näyttelyt muun muassa palvelisivat ”kansainvälistä kasvatusta sekä rakentavan 

rauhaa ja ystävyyden siltoja kansojen välille.”288 Englanninkielisessä versiossa asia on muotoiltu 

toiveeksi säilyttää ystävällisiä suhteita maiden välillä.289  

Taidekilpailuun tulleista töistä järjestettyjen näyttelyiden tavoite oli olla ”kasvatuksellisia, 

opetuksellisia sekä tiedottavia.” Kiertonäyttelyitä oli koottu kulttuuripiireittäin ja teemoittain 

kansainvälisestä kokoelmasta. Tämän lisäksi tärkeänä nähtiin kotimaisten näyttelykokonaisuuksien 

koostamisen esimerkiksi ystävyyskuntatoimintaa ja kulttuurivaihto-ohjelmia varten.290 Tässä ei oltu 

vielä sanallistettu kansainvälisyyskaavatuksen tavoitetta, vaikka sen voi lukea rivien välistä.  

Toimintasuunnitelmaan vuodelle 1983 kirjattiin tavoitteeksi ”Kansainvälisyyskasvatus kuvataiteen 

avulla”. Siinä todettiin, että on erityisesti syytä korostaa kansainvälisyyteen ja avarakatseisuuteen 

kasvattamista kuvataiteen keinoin. Tämä näkökulma oli tarkoitus ottaa huomioon niin näyttelyissä, 

ohjelmakokonaisuuksissa sekä kansainvälisestä kokoelmasta kuvattavissa diasarjoissa. Tärkeäksi 

                                                 
285 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1982, 1. 
286 Pentti 1990, 38. 
287 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1982, 3-4 
288 Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, 5. Kansainvälisen taidekilpailun kiitoskirje. 
289 Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, 5. Kansainvälisen taidekilpailun englanninkielinen kiitoskirje. 
290 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1983, 3. 
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nähtiin myös jatkuvien kansainvälisten yhteyksien ylläpitämistä.291 Vuoden 1983 

toimintakertomuksessa myös todettiin samaisen alaotsikon alla: ”Ihmisen kasvattaminen 

kansainvälisyyteen ja avarakatseisuuteen vaikkapa kuvataiteen keinoin on toteutunut monien 

näyttelyittemme ohessa. Asioita on opittu katsomaan useammista näkökulmista.”292 Omissa tiloissa 

järjestettyjä näyttelyitä kerrottiin monipuolistetun ja täydennetyn oheismateriaalein.293 

Vuodelle 1984 laaditussa toimintasuunnitelmassa edelleen korostettiin kansainvälisen yhteistyön 

hoitoa, jotta esimerkiksi kulttuurisopimusmaihin voitaisiin luoda mahdollisuuksia kansainväliselle 

näyttelyvaihdolle. Kansainvälisyyskasvatusta pyrittiin toteuttamaan näyttelyiden ohella opastusten 

ja luentojen avulla. Diasarjojen ohella esitteet nähtiin myös apuvälineenä 

kansainvälisyyskasvatukselle.294 

Myös konkreettisten kansainvälisten yhteyksien vaaliminen koettiin tärkeäksi. Vuosi 1985 oli 

kansainvälinen nuorisovuosi. Suunnitteilla oli myös seuraava kansainvälinen taidekilpailu vuodelle 

1987 ja sen yhteyteen kaavailtiin kuvataidekasvattajien tapaamista.295 Paikallisia näyttelyitä 

haluttiin syventää, monipuolistaa ja tehdä laadukkaammiksi. Tähän toivottiin apua lisätyövoiman 

saamisesta, oppilaitoksilta, opiskelijoilta, tutkijoilta ja myös kansainvälisen kulttuurivaihdon 

kautta.296 Kiertonäyttelyitä oli lainattu varsin mittavasti, vuodelle 1986 laaditussa 

toimintasuunnitelmassa niitä kerrottiin kiertäneen jatkuvasti noin 50-100 vuodessa.297   

Seitsemännen kansainvälisen kuvataidenäyttelyn, yhteyteen suunniteltiin kansainvälisten 

kuvataidekasvattajien konferenssia. Toiveissa oli myös pohjoismaisten nuorten taideleiri 

yhteistyössä pohjoismaisen lastenkulttuurityöryhmän kanssa. Tiedossa oli myös kansainvälistä 

näyttelyvaihtoa, sillä Unkarista oli tulossa leikkikalunäyttely taidekeskukseen.298  

Seitsemännen näyttelyn aikaan Tuula Pentti valotti aiemmin kokoelmaan tulleiden töiden sisältöjä. 

Aiheen ollessa kotiseudun kuvaus, kuten kuuden ensimmäisen kilpailun kohdalla, töissä on näkynyt 

koko elämä: ”arkipäivän työ, luonto, rakennukset, pukeutuminen, tavat jne. Eri kulttuuripiireistä 

tulleet työt kertovat enemmän tai vähemmän maiden ja maanosien historiallisesta kuvaperinteestä; 

                                                 
291 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1983, 5. 
292 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintakertomus 1983, 11. 
293 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintakertomus vuodelta 1983, 5. 
294 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1984, 7. 
295 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1985, 1. 
296 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1986, 4. 
297 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1986, 5. 
298 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1987, 1-2. 
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lasten mielikuvitus ja värien käyttö on saanut sieltä perustansa – kulttuuritaustan vaikutus näkyy 

myös monien maiden taideopetuksen suuntaviivoissa.  

Kansainvälisyyskasvatuksen näkökulmasta näyttelyt ovat kiinnostavia; kaukana asuva lapsi ja nuori 

tulee tutuksi työnsä välityksellä, ja teosten tarkastelun kautta voi laajentaa maailmankuvaansa, 

saada tietoa ja virikkeitä vaikkapa omille töilleen jne. ”299  

Samankaltaisia ajatuksia löytyi myös Tuula Pentin kirjoittamasta kutsujen mukana lähetettävästä 

kirjeestä. Siinä Pentti kertoi, että näyttelyyn tulevista töistä koostetaan kiertonäyttelyitä 

taidemuseoiden, kirjastojen, koulujen ja päiväkotien käyttöön. Hän totesi näyttelyiden olevan 

tärkeitä luovuuden virikkeitä, mutta otti niistä esiin myös tärkeän kansainvälisyyskasvatuksen 

ulottuvuuden. Hänen mukaansa ne ”lisäävät rauhantahtoa sekä rakentavat ystävyyden siltoja 

kansojen välille.300 Kiertonäyttelyihin oli myös tarkoitus lisätä näyttelyiden teemoja käsitteleviä 

lisäselvityksiä ja opasteita.301 

Edellä mainituista esimerkeistä käy ilmi, että Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintaa ohjasi 

osaltaan vahvat kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet. Niiden toivottiin toteutuvan erityisesti 

kansainvälisen maalauskilpailun ja -näyttelyn myötä. Kilpailun nähtiin rakentavan rauhaa ja 

ystävyyden siltoja. Näyttelyn töiden kautta voitiin tutustua toisiin kulttuureihin ja oppia näkemään 

asioita eri näkökulmista. Kuvissa näkyi monia kulttuuripiirteitä ja kullekin paikalle tyypillisiä 

rakennuksia, tapoja ja asuja sekä työtä ja luontoa. Kuvien nähtiin kuvastavan lasten ympäristöä. 

Maalaus oli väline tutustua kaukana asuvaan lapseen. Teosten nähtiin myös avartavan 

maailmankuvaa auttaessaan tutustumaan eri kulttuureihin.  

Kiertonäyttelyiden myötä kuvien viestin toivottiin leviävän Hyvinkään ulkopuolelle, ulkomaille 

lähetettävät suomalaisten lasten töiden toivottiin vievän tietoa Suomesta maailmalle. 

Kulttuurivaihtotoiminnassa näkyi mahdollisuus kansainväliseen kanssakäymiseen. 

Näyttelyiden opastusten ja esitteiden toivottiin tukevan teoksiin tutustumista ja niiden 

suunnittelussa haluttiin huomioida kansainvälisyyskasvatus. Lasten ja nuorten kansainvälisten 

kuvien toivottiin toimivan etenkin kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueen kulttuurikasvatuksen 

välineinä. 

                                                 
299 Pentti, Tuula: Lasten ja nuorten kansainväliset kuvataidekilpailut Hyvinkäällä, tiedote 1986-87, 1-2. 
300 Pentti, Tuula. 7. Kansainvälisen kilpailun ohessa lähetetty kirje. 
301 Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 1989, 4. 
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10. Taide sekä kansainväliset kilpailut ja näyttelyt kansainvälisyyskasvattajana 

Edellä olen esitellyt Kansainvälisen lasten ja nuorten taidekilpailun ja –näyttelyn eri vaiheissa esille 

tulleita kansainvälisyyskasvatustavoitteita. Mutta miten tämänkaltainen toiminta on voinut toimia 

kansainvälisyyskasvattajana? Miten sen avulla on voitu kasvaa yhteistyöhön, ymmärrykseen ja 

rauhaan? Seuraavaksi pohdin taidekilpailun ja taidekeskuksen kansainvälisyyskasvatustavoitteita 

peilaten niitä Maxine Greenen ajatteluun. 

Kansainvälisten lasten ja nuorten taidekilpailujen ja –näyttelyjen keskeinen idea on lasten tekemä 

taide universaalina kielenä. Ajatus taiteesta universaalina kielenä on hieman ongelmallinen, sillä 

kuvat ovat aina kulttuurisidonnaisia. Vaikka kuva olisi ymmärrettävämpi, kuin vieras kieli on 

edelleen olemassa mahdollisuus tulkita sitä väärin. Greenen mukaan tarvitsemme vihjeitä teosten 

tulkintaan etenkin niiden ollessa kulttuurisesti toisten tekemiä. Jotta voimme välttyä 

väärinymmärrykseltä tarvitsemme vihjeitä, mutta mitä ne ovat voineet kansainvälisen näyttelyn 

yhteydessä olla? Työt ovat tulleet ympäri maailman mitä erilaisemmista kulttuureista ja niiden 

tekijä ja konteksti on kaukana. Vihjeitä on voinut tarjota näyttelyiden yhteydessä tehtävä opastus.  

Tuula Trygg-Pentti kertoi, että näyttelyissä tutustuttiin kuvaan monelta eri puolelta. Lapset ja muut 

kuviin tutustuvat esittivät niistä myös paljon kysymyksiä. Jos kysymyksiin ei heti löytynyt vastausta 

on tämä voinut tarjota mahdollisuuden tutustua aiheeseen syvemmin itsenäisesti lisätietoja 

etsimällä.302 Näin kuvat voivat opettaa ja innostaa tutustumaan eri kulttuureihin. Tässä tullaan 

lähelle Greenen ajatusta siitä, että taide voi avata eteemme vaihtoehtoisen todellisuuden  ja 

kysymyksiä, joista oppiminen alkaa. Kuvanlukutaitoa on myös tarvittu, että niistä on voitu nähdä 

kaikki mikä niissä on ollut nähtävissä.  

Kansainvälisen kokoelman töiden koettiin toimivan viesteinä lapsilta. Kuvien nähtiin kertovan 

lasten elämästä, ympäristöstä ja kulttuurista monia asioita, sillä ne olivat Tuula Trygg-Pentin 

mukaan tarinallisia. Kuvat olivat ikäänkuin ikkunoita noiden lasten maailmaan ja kulttuuriin. 

Näyttelyopastusten yhteydessä oli mahdollista kertoa lasten elinpiiristä, olosuhteista ja kulttuureista 

sekä tätä kautta lisätä ymmärrystä toisista kulttuureista.303 Tuula Trygg-Pentin mukaan kuva on 

kuin ulkomaanmatka, joka tutustuttaa uuteen.304  

Taitava kuvan äärelle opastaja on voinut auttaa kuvan tulkinnassa, mutta kuvan ymmärtäminen on 

vaatinut mielikuvitusta, jota voi kehittää taidekasvatuksen avulla. Maxine Greenen mukaan 

                                                 
302 Tuula Trygg-Pentin haastattelu 30.11.2015. 
303 Tuula Trygg-Pentin haastattelu 30.11.2015. 
304 Tuula Trygg-Pentin haastattelu 30.11.2015. 
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mielikuvitus mahdollistaa uusien näkökulmien avautumisen ja empatia toisen asemaan eläytymisen. 

Jos töihin on pystytty eläytymään, on niiden kautta voitu syventyä uusiin ajattelutapoihin. Tämä on 

Greenen mukaan mahdollista varsinkin, kun kohtaa teoksen joka on oman kokemuksen ulkopuolelta 

– rajalta.  

Taiteen alueella onkin Greenen mukaan helpompi kohdata ja arvostaa erilaisuutta ja uutta, sillä se 

on arjen rajoituksista vapaa alue. Sitä ei sääntele samat säännöt, kuin arkikokemusta. Tässä onkin 

voimakas yhtymäkohta Eino Vesalaisen ajatukseen taidekilpailusta yhteiskuntarajoista vapaana 

alueena. Taide ja etenkin mielikuvitus ikäänkuin ylittää rajat. Taiteen alueella erilaisuutta voidaan 

myös arvostaa. Tässä mielessä kansainvälinen taidekilpailu ja –näyttely, sekä eri maiden lasten 

tekemät työt ovat voineet toimia kansainvälisyyskasvattajina. 

Taidekilpailuihin ja näyttelyihin tulleet kuvat ovat myös antaneet äänen tuhansille lapsille, jotka 

ovat kilpailuun ja näyttelyyn töitään lähettäneet. Ne ovat tuoneet lasten viestit esiin ja asettaneet ne 

muiden nähtäville. Greenen mukaan taideteoksen tekemiseen liittyy oman äänen esiintuominen. Se 

on antanut lapsille ja nuorille mahdollisuuden tulla kuulluiksi ja arvostetuiksi viimeistään jaettujen 

palkintojen myötä. Vuonna 1977 Eino Vesalainen lähetti kilpailuun osallistuneille lapsille ja 

nuorille myös kirjeen, jossa hän pyysi heitä kertomaan itsestään ja tulevaisuuden 

suunnitelmistaan.305 Näihin kirjeisiin tulleita vastauksia säilytetään Lasten ja nuorten 

taidekeskuksen arkistossa. Tämä on yksi esimerkki, kuinka kilpailuun osallistuneiden kanssa on 

pyritty kommunikoimaan syvemmin ja kuinka lasten ja nuorten ääntä on pyritty selkiyttämään ja 

tuomaan esiin.  

Lasten ja nuorten tekemät kuvat ovat myös luoneet yhteistä tilaa, jossa lapset voivat töineen 

kommunikoida moniäänisesti töiden katselijoiden ja kokijoiden kanssa. Greenen mukaan lapset 

saavat aikaan yhteisen tilan, kun he kirjoittavat omia tarinoitaan ja lukevat niitä toisilleen tai 

laittavat tekemänsä maalauksen tai piirroksen esille toisten nähtäväksi. Tässä yhteisessä tilassa 

lasten äänet ovat tulleet esiin ja ovat voineet kertoa siitä, miten maailman kuuluisi olla tai mikä 

siinä on vialla. Kansainvälinen taidekilpailu on voinut mahdollistaa välitilan luomisen eri 

kulttuurien lasten välille, lasten ja aikuisten välille, poliitikkojen välille ja  taidekasvattajien välille.  

Jos lasten tekemissä kuvissa on ollut aiheita, jotka kuvaavat maailman epäkohtia, kuten vaikka 

kuvat sodasta, joita kokoelmaan on tullut306, ovat ne voineet herättää ihmisiä paremmin 

huomaamaan nämä epäkohdat maailmassamme. Tämän mahdollistaa Greenen hahmottelema 

                                                 
305 Pentti 1990, 44. 
306 Jorma Lagströmin haastattelu 25.11.2014. 
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sosiaalinen mielikuvitus. Kuvat ovat voineet herättää katsojansa pohtimaan niin rauhan-, ympäristö- 

kuin ihmisoikeuskasvatustakin.  

Ajateltaessa kansainvälistä taidekilpailua ja -näyttelyä voidaankin pohtia missä määrin lasten taiteen 

kautta lapset tai aikuiset ovat pystyneet perehtymään teoksiin saadakseen esteettisen tai elämää 

muuttavan kokemuksen siitä, että täytyy ryhtyä toimeen muuttaaksemme vääryyksiä? Greene 

korostaa syventymistä, toisen silmin katsomista, irtaantumista omasta elämästä, mutta kuitenkin 

teoksen peilaamista omiin kokemuksiin avaimena muutokselliseen kokemukseen taiteen kautta. 

Tämä kuulostaa varsin tietoiselta ja syvältä prosessilta, joka vaatii harjaantumista. Missä määrin 

näyttelyissä vierailleet ovat pystyneet syventymään, reflektoimaan teoksia? Millä tavalle ne ovat 

kokijaa koskettaneet? Onko esteettinen maailmaa muuttava kokemus aina syvä perehtyminen? Eikö 

teos voi temmata mukaansa hetkessä, huomaamatta? Jos kuvassa näkee tuskaa ja teos on lapsen 

tekemä, sinälläänhän se on vielä vaikuttavampi, kuin mahdollinen aikuisen harkittu teos. Lapsen 

viestit koetaan rehellisinä, suorina. Totuus tulee lasten suusta, sanotaan. Eikö lasten taide silloin ole 

vaikuttavampaa kuvatessaan kärsimystä? Lasten tekemät kuvat ovat viestejä heiltä. 

Kaikki nämä mahdollisuudet ovat kuitenkin riippuneet siitä, onko kuviin tutustujalla eläytymisen 

mahdollistavaa mielikuvitusta. Mielikuvitus mahdollistaa uuden ajattelemisen tavan löytymisen ja 

empatian kautta toisen silmin näkemisen ja hänen tarinaansa eläytymisen. Jos tämä on onnistunut, 

on siltoja voitu luoda ja Greenen mukaan saada jopa aikaan muutosta ajattelussa. Tällöin on voitu 

onnistua myös kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteessa kasvattaa ymmärrykseen, yhteistyöhön ja 

rauhaan. 

Taidekeskuksen monitahoinen toimintakenttä ja kansainvälinen toiminta ovat tarjonneet paljon 

tilaisuuksia kansainvälisyyskasvatukselle. Hyvinkään kansainvälisen lasten maalauskilpailun ja -

näyttelyn voi nähdä yhtenä esimerkkinä kylmän sodan aikaisesta maailmaa yhdistävästä 

kulttuurivaihdosta ja liennytyksestä. Sen tavoitteena oli luoda taiteen avulla ystävällistä 

kanssakäymistä kansojen välille. Lapset nähtiin ennakkoluulottomina ja vapaina teoreettisista 

ideoista ja poliittisista vakaumuksista. Tämän toivottiin johtavan myös aikuisten ihmisten 

lähentymiseen kansoina. Lasten elämänilosta ja rauhallisesta yhteiselosta on toivottu tarttuvan 

vaikutteita myös aikuisiin. Lasten taiteen on toivottu saavan niin lapset, mutta myös aikuiset 

huomaamaan, että rauhaan ja hyvään kansainväliseen yhteistyöhön on syytä pyrkiä, jotta kaikkialla 

maailmassa lapset saavat elää turvallista ja huoletonta elämää. Lasten taiteen on täten toivottu 

toimivan rauhan lähettinä. Näin lasten maalauskilpailulle asetettiin suuria tavoitteita ja lapsista 
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haluttiin tehdä maidensa hyväntahdonlähettiläitä, malleja vanhemmille. Ruohonjuuritasolta haluttiin 

vaikuttaa osaltaan maailman tilanteeseen ja sen muuttamiseksi ystävällisempään suuntaan.  

Aivan yksinkertaista rauhan ja kansainvälisen yhteisymmärryksen tavoittelu lasten taiteen avulla ei 

ole kuitenkaan Hyvinkäällä ollut. Politiikka on tunkeutunut myös lasten taiteen puolueettomana 

miellettävään maailmaan. Jonakin vuonna Kiinan edustaja on vaatinut, ettei taiwanilaisten lasten 

töitä saa laittaa näytille, sillä Kiina ei tunnusta Taiwanin itsenäisyyttä. Jonakin vuonna 

pakolaisleiriltä Afganistanista lähetettyjen töiden mukana on ollut kirje, että jos kyseessä olevat työt 

palkitaan, palkintoja ei lähetettäisi pakolaisleirille, sillä paikallinen hallinto ei hyväksyisi tällaista 

toimintaa leirillä. Eräänä vuonna Argentiinan suurlähettiläs oli poistunut näyttelyn avajaisista sen 

vuoksi, että esillä oli ollut työ Falklandinsaarilta. Falklandinsaaret on Iso-Britannian nimi saarille, 

joita Argentiina kutsuu nimellä Islas Malvinas. Näiden maiden välinen kiista alueesta vaikutti 

Argentiinan suurlähtettilääseen myös lasten taiteen kautta. Myös Kreikan suurlähettiläs oli joskus 

poistunut avajaisista, sillä esillä oli ollut makedonialaisen lapsen työ. Kreikka nimittäin tuolloin 

koki Makedonian osaksi Kreikkaa.307 Nämä esimerkit mielestäni vain osoittavat lasten taiteen 

voiman ja tämänkaltaisen kilpailun tarpeen.  

Kansainvälisen lasten maalauskilpailun ja myöhemmin Lasten ja nuorten taidekeskuksen 

kansainvälinen toiminta vaikuttaa kuitenkin tarkastelemani ajanjaksona 1970-1980-luvuilla olleen 

suurelta osalta varsin yksipuolista. Hyvinkääläiset ja suomalaiset lapset ovat kyllä päässeet 

näkemään kansainvälisen taidekilpailun satoa, mutta kilpailuun osallistuneet eivät aina.  Nykyään 

internetnäyttelyt tuovat kansainvälisen lasten ja nuorten taiteen saavutettavatksi kaikille niille, joilla 

on mahdollisuus internetin käyttöön. Tämäkään ei tietysti kata koko osallistujien kaartia. Töitä on 

jatkuvasti tullut sellaisistakin maista, joissa internet-verkot eivät ole pitkälle kehittyneitä tai 

internetin käyttöä säännellään valtion taholta. On vaikea kuvitella, mitä kilpailuun osallistuneet 

lapset eri puolilla maailmaa kilpailusta saivat. Tämä on varmasti riippunut täysin heidän omien 

opettajiensa ja ohjaajiensa panoksesta. Jos taidekilpailuun osallistuminen on mielletty 

kommunikoinniksi toisten kulttuureiden lasten kanssa on mukana voinut olla jonkinlainen ajatus 

yhteenkuuluvuudesta. Vaikka kaikki osallistuneet eivät ole päässeet näkemään muiden maiden 

lasten tekemiä töitä ovat he varmasti kokeneet osallistuvansa kansainväliseen toimintaan. 

Ruohonjuuritasolta alkanut ja suureksi kansainväliseksi kilpailuksi kasvanut idea on ollut 

tarpeellinen ja tehnyt arvokasta työtä lasten taiteen hyväksi. Samalla se on myös luonut siltoja 

ympäri maailman, jos ei aivan konkreettisesti vastavuoroisia, niin ainakin ajatuksen tasolla. Jo se, 

                                                 
307 Jorma Lagströmin haastattelu 25.11.2014. 
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että kokee osallistuvansa johonkin kansainväliseen toimintaan tai vuorovaikutukseen luo tunteen 

yhteisyydestä ja yhteenkuulumisesta, joka on kansainvälisyyden ja rauhan käsitteen ytimessä.  

Vaikka Eino Vesalainen kertoi, ettei hänen ideoimallaan kilpailulla ole esikuvaa, on hän varmasti 

inspiroitunut niistä kansainvälisistä taidekilpailuista, joihin hän oppilaidensa kanssa opettajana 

toimiessaan osallistui. Voimme vain arvailla, onko Eino Vesalaisen aloittama kilpailu poikinut 

samalla tavalla vastaavia kilpailuja muihin maihin. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkistosta 

ainakin löytyy sinne tulleita esitteitä muissa maissa järjestettävistä taidekilpailuista. Vaikka 

Vesalaisen kilpailu ei olisikaan toiminut näiden esimerkkinä on arvokasta, että muiden kilpailujen 

kutsut on osattu lähettää juuri Hyvinkäälle. Näin on pystytty solmimaan vastavuoroisia suhteita 

lasten ja nuorten taiteen saralla ympäri maailman. 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen toiminnasta löytyy erilaisia kansainvälisyyskasvatuksen tasoja. 

Niitä on toisen kulttuurin näkeminen ja siitä tietoiseksi tuleminen sekä toisen kulttuurin kanssa 

välittömässä vuorovaikutuksessa oleminen. Kevyttä tasoa, eli toisesta kulttuurista tietoiseksi 

tulemista, edustavat kansainvälinen taidekilpailu ja kansainvälinen taidenäyttely sekä 

kiertonäyttelyt. Syvempää tasoa, eli välitöntä kulttuurien välistä vuorovaikutusta puolestaan 

edustavat kansainväliset henkilökohtaiset kontaktit, joita on voitu solmia kilpailujen yhteydessä. 

Kevyt ja syvä taso kansainvälisyyskasvatuksessa ovat tavoittaneet taidekilpailun ja –keskuksen 

myötä eri määrän ihmisiä. Laajinta on ollut kevyt toiminta. Kansainväliseen kilpailuun on 

osallistunut valtava määrä lapsia ja nuoria ympäri maailman. He ovat varmasti kokeneet 

osallistuvansa johonkin yhteiseen toimintaan yli kansallisuusrajojen, vaikka eivät aina olisikaan 

päässeet näkemään näyttelyn tuloksia. Tätä pienempi joukko on puolestaan nähnyt eri kulttuureista 

tulleet työt kansainvälisen kilpailun näyttelyssä ja Suomessa, sekä toisinaan ulkomaillakin 

kiertäneissä kansainvälisen taidekokoelman töistä koostetuissa kiertonäyttelyissä. Kaikki nämä 

toiminnan tasot ovat tärkeitä: kevyellä tasolla tavoitetaan suuri joukko ja syvemmin pieni joukko 

ihmisiä. Kumpikin kuitenkin osaltaan on levittänyt kansainvälisen kanssakäymisen ideaa taiteen 

kautta. Toisen kulttuurin näkeminen ja toisesta kulttuurista tietoiseksi tuleminen on toteutunut 

ainakin taidekilpailun yhteydessä järjestetyissä näyttelyissä, jossa toisten kulttuurien taiteeseen on 

päästy tutustumaan. Toisaalta myös kilpailuun töitä tehneet ovat osaltaan laajentaneet käsitystään 

kansainvälisestä kanssakäymisestä, sillä he ovat päättäneet osallistua taidekilpailuun ja lähettää 

oman tekemänsä viestin sen myötä toiseen maahan, Suomeen. Tähän liittyy tietoisuus siitä, että 

ollaan osallistumassa johonkin laajaan ja kansainväliseen tapahtumaan ja sekin osaltaan on 

kansainvälisyyskasvatusta: halu viestiä muille. Näyttelyn työt nähneet ovat päässeet tutustumaan 

töihin ja nähneet niiden kuvalliset ja moninaiset viestit käytännössä. He ovat ehkä päässeet 
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tutustumaan näyttelyyn opastettuina tai johonkin tiettyyn kulttuuriin liittyvässä teemanäyttelyssä, 

jolloin he ovat saattaneet saada pelkän näkemisen ohella tietoa muista kulttuureista ja niiden 

tavoista saaden näin selityksiä oudoilta näyttäville kuville ja niissä esiintyville asuille, ruoille, 

rakennuksilla ja tavoille. Ehkäpä heille on herännyt kuvien äärellä lisää kysymyksiä, joihin he ovat 

innostuneet etsimään vastauksia ja näin he ovat voineet oppia lisää. Toiseen kulttuuriin 

tutustuminen auttaa meitä myös näkemään oman kulttuurimme uudessa valossa ja tunnistamaan sen 

piirteitä paremmin, kun joudumme pohtimaan kulttuureiden eroja ja yhtäläisyyksiä. 

Kansainvälisyyskasvatusta on ihmisten kasvattaminen ottamaan avoimin mielin selvää maailmasta. 

Toisiin kulttuureihin tutustuminen on hyödyllistä, mutta saattaa samalla toimia leimaavana. 

Tärkeintä on nähdä ihmiset yksilöinä riippumatta heidän kulttuuritaustastaan. Kaiken lisäksi 

kulttuuri ei ole pysyvää vaan dynaamista, jatkuvassa muutoksessa olevaa. Tällöin emme voi 

koskaan opiskella loppuun toista kulttuuria, emme omaammekaan. Kansainvälisyyskasvatuksen 

kannalta tärkeää on oppia ymmärtämään ja eläytymään toisten ihmisten asemaan. Tässä apuna 

toimii empatia. Kansainvälisyyskasvatuksen ytimessä on käsitys ihmisten tasa-arvosta ja 

yhteisyydestä, yhteenkuuluvaisuuden tunne estää meitä tarttumasta voimakeinoihin. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että olisimme kaikki samanlaisia tai täysin erilaisia keskenämme. Meissä 

on yhteistä ja meissä on eroja ja hedelmällisintä kasvatuksessa olisi opettaa ymmärtämään toisia, 

näkemään asiat myös heidän kannaltaan, jotta voimme löytää yhteisen toiminnan alueen. Tähän 

tähtää esimerkiksi Maxine Greenen ajattelu, jossa keskiössä on mielikuvitus ja sen avulla kykymme 

eläytyä taideteosten maailmaan, mutta myös muiden ihmisten näkökulmiin ja kokemuksiin. 

Mielikuvitus on tavallaan empatiaa, eli toisen näkökulman ymmärtämistä ja siihen eläytymistä.  

11. Päätäntö 

Haluni saada tietää miten taide ja taidekasvatus voi toimia kansainvälisyyskasvatuksen apuna 

johdatti minut laajojen kysymysten äärelle. Aluksi lähdin selvittämään kansainvälisyyskasvatuksen 

taustaa ja siihen liittyvää rauhaan pyrkimistä niin rauhan, rauhanaatteen, rauhanliikkeiden ja 

kansainvälisen yhteistyön historian kautta. Löysin kansainvälisen yhteistyön ytimestä YK:n ja 

Unescon suositukset, jotka ovat ohjanneet kansainvälisyyskasvatuksen muodostumista 

vuosikymmenten ajan.  

Kansainvälisyyskasvatus paljastui erittäin laajaksi käsitteeksi ja yllättävän hankalaksi 

määriteltäväksi, sillä sille oli eri aikoina annettu erilaisia merkityksiä ja riippuen määrittelijästä, 

sillä oli erilaisia synonyymejä. Yleisesti hyväksytyksi kansainvälisyyskasvatuksen ytimeksi 
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tutkimukseni aikana paljastui kuitenkin Unescon 1974 suosituksessaan määrittelemä kasvatus 

ymmärrykseen, yhteistyöhön ja rauhaan.  

Näiden kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteiden mahdollistamista ja edistämistä taiteen ja 

taidekasvatuksen avulla lähdin avaamaan Maxine Greenen ajattelun kautta. Hänen teksteistään kävi 

ilmi, että taide ja taidekasvatus voi monin tavoin edistää kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita. 

Tärkein tässä on mielikuvitus ja empatia, jotka mahdollistavat kulttuurisesti toisen asemaan 

asettumisen ja maailman näkemisen hänen silmin. Mielikuvitus avaa uusia näkökulmia 

olemassaolevaan ja mahdollistaa uusien maailmassa olemisen tapojen kuvittelun. Taiteen alueella 

meidän on helpompi kohdata erilaisuutta, sillä se on arjen rajoituksista vapaa alue. Siellä on 

mahdollista ylittää myös kulttuureiden rajoja. Taiteessa esille tulevat maailman epäkohdat saattavat 

saada meidät huomaamaan epäkohtia myös omassa maailmassamme ja parhaimmillaan tämä saattaa 

aktivoida meidät toimimaan niiden poistamiseksi. Tämäkin kuuluu kansainvälisyyskasvatuksen 

alueeseen. Taiteen alueella voimme myös luoda yhteisen tilan, jossa toimia yhdenveroisina. 

Greenen ajattelusta kuitenkin tuli ilmi, että toisen kulttuurin taide ei aukea itsestään. Sen 

tulkitsemiseen tarvitaan vihjeitä toisilta. Greenen ajattelu vahvisti omaa ajatustani taiteen 

mahdollisuuksista  kansainvälisyyskasvatukselle. Pelkkä töiden näkeminen ei riitä vaan vihjeitä 

tulkintaan tarvitaan. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä tavoitteeni oli selvittää myös kansainvälisyyskasvatuksen yhteyksiä 

taidekasvatukseen Suomessa. Aineistoni Kuvaamataidonopettajain liiton, nykyisin 

Kuvataideopettajat ry, Stylus-lehti vuosilta 1970-1990 avasi näitä yhteyksiä ja 

kansainvälisyyskasvatusta oli käsitelty siinä paljon. Ilmi kävi kuitenkin myös se, että 

kansainvälisyyskasvatukseen liittyi tiettynä aikana poliittisen radikalismin leima, joka aiheutti 

siihen ristiriitaista suhtautumista kuvaamataidonopettajien keskuudessa. 

Konkreettinen esimerkkini taidekasvatuksen ja taiteen sekä kansainvälisyyskasvatuksen yhteyksistä, 

eli Kansainvälinen lasten ja nuorten maalauskilpailu, avasi eteeni vuosikymmenten ajan jatkuneen 

kansainvälisen taidekilpailutoiminnan. Tutkiessani sitä esiin tuli kilpailun taustalla olleita tavoitteita 

ja kansainvälisyyskasvatuksen toiveita. Esiin tuli myös mielenkiintoisia sattumuksia taidekilpailun 

ajalta. Politiikasta vapaaksi mielletty lasten taide oli saanut aikaan jopa diplomaattien 

protestinomaisia ulosmarsseja näyttelyiden avajaisista. Tämä kuitenkin vain mielestäni vahvisti 

ajatusta lasten taiteen mahdollisuuksista vaikuttaa. Kilpailun ja näyttelyn tutkimisen myötä selvisi 

miten kansainväliset kilpailu- ja näyttelytyöt voivat vaikuttaa kansainvälisyyskasvatuksessa: ne 

voivat vaikuttaa tuomalla tietoa, mutta myös kannustamalla selvittämään lisää, jos joku kuvissa ei 
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aukene heti. Kuvien tulkintaan tarvitaan myös apua ja ohjausta ja Maxine Greenen mukaan vihjeitä 

toisilta. Tämä voisikin olla yksi tapa lähestyä kansainvälisiä töitä: niihin tutustuminen kuvan tekijän 

tai hänen kulttuurinsa edustajan johdolla. Tutkimanani aikana tämä ei ole ollut helppoa, sillä 

nykyajan tiedonvälitysmenetelmät kuten internet ja sosiaalinen media ovat loistaneet poissaolollaan. 

Nykyään nämä uudet yhteyksiä helpottavat keinot voisivat avata aivan uudenlaisen areenan tutustua 

toisiin kulttuureihin.  

Kun olin valinut tutkimuskohteekseni Kansainvälisen lasten ja nuorten taidekilpailun ja –näyttelyn 

avautui eteeni myös Lasten ja nuorten taidekeskus ja sen toiminta. Tutkielman rajaaminen tuotti 

haasteita sillä olisin halunnut tutkia vuodesta 1971 alkanutta kilpailua ja näyttelyä  ja 1981 

perustettua taidekeskusta ja niiden kansainvälisyyskasvatukseen liittyvää toimintaa aina tähän 

päivään saakka. Tutkielman edetessä kävi kuitenkin ilmi, että se on mahdotonta pro-gradu-

tutkielman puitteissa. Päädyin valitsemaan 1970-1980-luvut tutkielmani rajoiksi, sillä 

kansainvälisyyskasvatukseen liittyvästä kirjallisuudesta kävi ilmi, että silloin 

kansainvälisyyskasvatuksen käsite oli eniten esillä. Rajauksen tehtyäni jouduin rajaamaan myös 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen toiminnasta pois kiinnostavia osioita, jotka voisivat jatkossa olla 

tutkimuksen kohteena. Tällainen esimerkki ovat taidekasvattajien ja nuorten tapaamiset Suomessa 

ja ulkomailla kansainvälisten taideleirien muodossa. Taideleireillä kansainvälisyyskasvatus on 

varmasti konkretisoitunut, kun kommunikaatioon on päästy kuvien sijaan ihmisten kanssa. Lisäksi 

olisi kiinnostavaa tutkia käytännössä miten taide ja taidekasvatus toimii kansainvälisyyskasvatuksen 

apuna tutkimalla lasten mielikuvia toisista kulttuureista ja miten toisen kulttuurin edustajien 

tekemät taidekuvat mielikuviin vaikuttavat tai miten taiteen tekeminen yhdessä toisten kanssa 

vaikuttaa niihin. Kinnostavaa olisi myös tutkia miten taide voisi auttaa meitä kasvokkaisessa 

kulttuurienvälisessä kohtaamisessa ja kotoutumisessa tänä joukkovaelluksen aikana, kun maamme 

saa kiihtyvällä tahdilla uusia asukkaita pakolaisuuden myötä.Vaikka tutkimukseni aikajänne 

sijoittuu menneisyyteen on sen teema silti edelleen hyvin ajankohtainen.  
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Arkistolähteet 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto, Hyvinkää: 
 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön säännöt 1981, 1. 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintasuunnitelmat vuosilta 1982-1986 ja 1989. 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen toimintakertomukset vuosilta 1981-1983 ja1990. 

1. Kansainvälisen lasten maalauskilpailun kutsu. 

1. Kansainvälisen kilpailun kiitoskirje. Thank you for participating in the International 
Children’s Painting Contest. Hyvinkään kaupungin kilpailutoimikunta, Osmo Anttila, 
Yrjö-Pekka Mäkinen, Sven Fahlgren, Reino Kinnaro, Eino Vesalainen, Terho Sakki, 
Tapio Haili. 

2. Kansainvälisen lasten maalauskilpailun kutsu. 

II Kansainvälinen maalauskilpailu, kiitoskirje Thank you for participating in the 
second international children’s painting contest. 

II Lasten kansainvälinen maalauskilpailu 1973, tiedote. 

3. Kansainvälisen kilpailun kiitoskirje.Third international competition in children’s 
paintings. 

III Kansainvälinen lasten maalauskilpailu, tiedote. 
 
4. Kansainvälisen kilpailun kiitoskirje.  IV International Contest of Children’s 
Painting 1977, kiitoskirje. Hyvinkään kuvataidetoimikunta. 

4. lasten kansainvälisen maalauskilpailun töitten näyttely Hyvinkään taidetalossa 
15.9.-15.10.78, tiedote  



 
 

5. Lasten kansainvälinen maalauskilpailu 1980 Hyvinkäällä, kilpailukutsu. 

5. Kansainvälisen kilpailun kiitoskirje, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö.  

5. Kansainvälisen taidekilpailun englanninkielinen kiitoskirje, Lasten ja nuorten 
taidekeskuksen säätiö. 

Lasten ja nuorten 6. kansainvälinen maalauskilpailu 1983, kilpailukutsu. 

Raportti, Lasten ja nuorten 6. kansainvälinen maalauskilpailu. 

Lasten ja nuorten kansainvälinen taidenäyttely Hyvinkäällä 1987, näyttelykutsu. 

Pentti, Tuula: Lasten ja nuorten kansainväliset kuvataidekilpailut Hyvinkäällä, tiedote 
1986-87. 

Pentti, Tuula. 7. Kansainvälisen kilpailun ohessa lähetetty kirje. 

Hassi, Marjatta & Pentti, Tuula: Raportti Lasten ja nuorten taiteen tapahtumasta 
Hyvinkäällä 1987. 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen kansainväliset projektit vuonna 1987. Liite Lasten ja 
nuorten taidekeskuksen säätiön toimintakertomukseen vuodelta 1987. 

Lasten ja nuorten 8. kansainvälinen taidenäyttely Hyvinkäällä 1990, näyttelykutsu. 

Yrjö-Pekka Mäkisen puhe 3.5.1972. 

. Eino Vesalaisen aloite Taiteen keskustoimikunnalle 5.11.1975. 

 

Valtion nuorisoneuvoston varhaisnuorisotyövaltuuskunnan aloitekirje valtion 
nuorisoneuvoston varhaisnuorisojaostolle 10.11.1976. 

Uudenmaan läänin taidetoimikunnan kirje Taiteen keskustoimikunnalle 16.12.1975.   

Jouko Pullisen kirje 6. kansainvälisen maalauskilpailun osallistujille. 

   

Haastattelut 

Jorma Lagströmin haastattelu 25.11.2014, Hyvinkää, haastattelija Matleena Vepsäläinen. 

Tuula Trygg-Pentin haastattelu 17.12.2014, Mikkeli, ja puhelinhaastattelu 30.11.2015, haastattelija 
Matleena Vepsäläinen. 


