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ABSTRACT 

Ylönen, Hilkka 
The World of the Golden Cap and Silver Shoes -
How Kindergarten Children Listen to, View, and Experience Fairy Tales 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1998. 189 p. 
Gyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 
ISSN 0075-4625; 143) 
ISBN 951-39-0302-8 
Summary 

My purpose in this study was to exlore what meaning and significance a fairy 
tale presented to a typical kindergarten group might have. The subjects were 
four children in a kindergarten group of 4-7-year-olds. "Meaning" refers here 
to the sense of something, some object or phenomenon, for someone in some 
situation. Three of the children were considered to have emotional 
difficulties, and one child had not manifested anything that was not 
considered normal. My purpose was also to draw conclusions as to whether 
the children could cope with and handle their real-life experiences by means 
of the metaphors offered by a fairy tale, whether they might find some 
solutions to their problems in this way, and thus perhaps enrich and enhance 
their persona! lives. Should the fairy tale change their thinking patterns in 
a positive way, it would be labelled therapeutic. The term "fairy tale" refers 
here to stories which include some logic of the impossible, namely magic 
objects and supernatural characters and phenomena. 

My ontological approach was based on existential phenomenology, and 
within this framework on the holistic concept of man. The epistemological 
solutions had their roots in philosophy, psychology, educational science, and 
literary science. The research data were gathered over the period of autumn 
1995 and spring 1996 through participatory observation and video and 
audiorecording of the presentation (e.g. reading aloud, dramatizing, etc.) of 
the longish story about the Wizard of Oz. Additional data were gathered 
from other story-telling sessions that I arranged for the four children 
included in the study. 

The research findings show that one of the children with emotional 
difficulties was not able to understand the story of the Wizard of Oz or any 
other imaginary stories at the level that would have enabled him to express 
themes of the story either through drawings or verbally. Comprehension of 
fairy tale meanings presupposes that the sense of the story gains some status 
or function in the child's world picture. The three other children had reached 
the cognitive level required to make the story accessible, and when they 
concentrated on it they were also able to understand its messages. These 
children could both explain verbally and draw pictures of the fairy tale 
events. Thus, they also had the opportunity to transfer the messages and the 
experiences of the characters into their own life situations. In this way their 
life was enriched and thinking patterns changed in a positive way. 

Keywords: fairy tale, therapeutic metaphor, existential phenomenology, 
kindergarten, case study 



ESIPUHE 

Zachris Topelius on sanonut, että kaksi asiaa voi siirtää vuoria: usko ja satu. 
Lapsuudessani koin, että satu siirtää vuoria. Minua kiehtoivat isän lukemat 
tarinat, niiden kuvitteellinen maailma ihmeineen. Kiinnostukseni satuihin on 
säilynyt vuosikymmenestä toiseen. Lasteni tullessa aikuisiksi saatoin käyttää 
aikaa aiempaa enemmän oman valintani mukaan. Yhdistin sadut, lapset, 
päiväkodin ja tieteen. Aloitin neljä vuotta sitten erityispedagogiikan alan 
väitöskirjan teon teoreettisina lähtökohtina lähinnä filosofia, psykologia ja 
kasvatustiede. 

Työskentelen terveyskeskuksessa. En voinut virka-aikaan sidotun ansio
työni takia osallistua mihinkään tutkimusprojektiin. Olen tehnyt tutkimusta 
työn ohessa ja ollut tarvittaessa virkavapaalla. Tutkimuksessani keskeistä on 
sadun merkitys lapselle ja hänen mahdollisuutensa käsitellä sen avulla 
kokemaansa. Myös minulle satu on antanut näiden neljän vuoden aikana 
samanlaisen mahdollisuuden. Olen käynyt sadun välityksellä läpi lapsuutta
ni, ehkä vähän tietoisempana kuin lapsi erilaisista merkityksistä ja asiayh
teyksistä. 

Kiitän professori Paula Määttää ja professori Sakari Mobergia tuesta ja 
neuvoista työni viimeistelyvaiheessa sekä erityispedagogiikan laitokselta saa
mastani apurahasta. Riittävä ja asiantunteva ohjaus olivat edellytyksiä 
tutkimukseni etenemiselle. Minulla oli kolme ohjaajaa, jotka olivat eri tieteen 
aloilta. Kiitän kehityspsykologian professori Isto Ruoppilaa avarakatseisesta 
ja taitavasta ohjauksesta. Hän ymmärsi tavoitteeni ja auttoi pyrkimistäni niitä 
kohden esittäen usein erilaisia mahdollisuuksia valittavakseni. Erityispedago
giikan alan ohjaajani dosentti Timo Saloviidan neuvot, kannustus ja innosta
minen vuodesta toiseen tasoittivat tietäni. Lämpimät kiitokseni! Yhteiskunta
tieteiden tohtori Timo Lainetta kiitän osaavasta filosofian osuuden ohjauk
sesta ja aineiston huolellisesta läpi käymisestä kanssani. Kaikille ohjaajilleni 
olen kiitollinen vuosia kestäneestä hyvästä yhteistyöstä. 

Kiitän työni esitarkastajia professori Sinikka Ojasta ja dosentti Juha 
Vartoa nopeasta palautteesta. Kiitokseni professori Ojaselle ajatuksia anta
neista kannanotoista. Dosentti Vartoa kiitän rakentavasta kritiikistä ja asian
tuntevista korjausehdotuksista. Olen hänelle myös kiitollinen esitarkastuksen 
jälkeen saamistani arvokkaista neuvoista tutkimuksen viimeistelemisessä. 

Tutkijoista lehtori Elina Oksanen antoi käytännön neuvoja, pohti tulkin
toja kanssani sekä katsoi videoitua aineistoani. Kiitos ajasta, avusta ja ystä
vyydestä! 

Lehtori Anne Räsänen on kääntänyt tiivistelmän ja yhteenvedon 
englanniksi. Kiitän häntä huolellisesta ja asiantuntevasta työstä. Kuvituksen 
on tehnyt nuori taiteilija Sanna Saastamoinen, joka kansikuvassa samoin kuin 
sisäsivujenkin kuvissa on tavoittanut sen mitä toivoinkin. Kiitos! Kiitän 
julkaisutoimittaja Kaarina Niemistä taitavasta ja kärsivällisestä tekstin sekä 
kuvien sommittelusta kirjan painatuskuntoon saamiseksi. 

Kirjan nimessä on mainittu taikahattu ja hopeakengät. Ne olivat toi
veiden toteuttamisen välineitä päiväkodissa syksystä 1995 kevääseen 1996 kä-



sitellyssä Oz-maan taikurin tarinassa. Lämpimät kiitokseni tutkimuksessa 
mukana olleen päiväkodin työntekijöille, jotka ottivat minut pitkäksi ajaksi 
työyhteisöönsä. He tekivät mittavan työn osaksi omalla ajallaan, jotta tarinaa 
voitiin käydä läpi monella tavalla. Heidän osaamisensa ja oivalluksensa 
antoivat mahdollisuuden aineiston keräämiselle. Yhdessä tekemämme tulkin
nat ja lapsia koskevat pohdinnat olivat välttämättömiä työni etenemiselle. 
Kiitän myös päiväkodin johtajaa tutkimusluvasta ja useista minulle uutta 
ymmärrystä antaneista keskusteluistamme. Tutkimuksen edellytys oli tutki
mukseen osallistuneiden lasten ja heidän vanhempiensa myötämielisyys 
hankkeelleni. Vanhemmat antoivat luvan käyttää lapsista tarvitsemiani tietoja 
sekä suostuivat keskusteluihin ja haastatteluihin niitä pyytäessäni. Kiitän 
saumattomasta yhteistyöstä. 

Läheisten tuen arvo tuli esiin tutkimuksen aikana. Kiitän ystäviä ja 
sukulaisia työn etenemisessä mukana olemisesta. Poikani Jyri ja Sami jaksoi
vat oman opiskelunsa ohessa jatkuvasti kannustaa ja kuunnella minua. 
Lämpimät kiitokseni heille molemmille. Viimeisenä kiitän puolisoani Joukoa, 
joka on kulkenut tutkimuksenkin teon tien kanssani. Hän on kestänyt 
vuodesta toiseen sen, että olen lähellä mutta en läsnä. Jouko on auttanut 
niin vähän väliä ilmaantuneissa tietokoneongelmissa kuin perheen käytän
nön asioiden hoidossakin. Keskustelut hänen kanssaan tutkimuksen esiin 
tuomasta ovat antaneet minulle uutta oivallusta. Ilman puolisoni myötä
elämistä ei tutkimus olisi edennyt saati valmistunut. 

Syyskuussa 1998 

Hilkka Ylönen 
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1 TIENVIITTA: SADUN MAAILMAAN 

1.1 Aluksi 

Saduissa on yliluonnollisia olentoja ja tapahtumia, noitia ja haltijattaria, pu
huvia eläimiä ja taikaesineitä. Luonnonlakien kumoutuminen ja historiallisen 
aikakäsityksen paikkansapitämättömyys ilmaisevat, ettei kysymys ole todelli
sen maailman asioista. Luonto ja ihminen ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. 
Inhimillistä elämää samoin kuin luontoakin hallitsee sanan mahti. 

Tutkimukseni lähtökohta on lapsuudesta peräisin oleva kiinnostukseni 
satuihin. Jännitin alle kouluikäisenä yhä uudelleen Aladdinin selviytymistä 
maanalaisesta luolasta ja velhon yrityksiä lampun saamiseksi itselleen. Olin 
helpottunut tämän tuhouduttua ja Aladdinin voidessa elää rauhassa puolison
sa sulttaanin tyttären kanssa. Tutkijoiden mukaan sadun merkitys perustuu
kin tunnekokemukseen. Sadut viihdyttävät, mutta lapsi voi myös niiden 
välityksellä käsitellä tunne-elämän ongelmiaan ja löytää ratkaisuja kuvitteellis
ten henkilöiden kokemasta. Lapsen ongelmat voivat tulla esiin vetäytymisenä, 
levottomuutena, masennuksena, aggressiivisuutena. Jos satu muuttaa myön
teisesti ajattelua, se on terapeuttinen. Tutkijoista esimerkiksi Bruno Bettelhei
min (1992) mukaan sadut ovat terapeuttisia. 

Tutkin, onko mahdollista, että sadut muuttavat lapsen ajattelua myön
teisesti. Vai onko niiden merkitys jollekin kielteinen? Tai voidaanko niiden 
merkitystä jollekin lapselle nähdä lainkaan? Tutkimuspaikaksi olen valinnut 
päiväkodin, koska siellä samoissa ryhmissä on lapsia, joilla on tunne-elämän 
ongelmia ja lapsia, joilla ei ole havaittu mitään erityistä. Toinen syy valintaan 
on, että satu kuuluu päiväkodin jokapäiväiseen ohjelmaan. Tutkimukseen 
osallistuu neljä samassa, tavallisessa päiväkotiryhmässä olevaa 5-7-vuotiasta 
lasta, joista kolmella on havaittu ongelmia tunne-elämässä, yhdellä ei ole huo
mattu mitään erityistä. Haluan saada syvällistä tietoa näistä lapsista laadulli
sen tutkimuksen keinoin. Metodi perustuu fenomenologiaan ja hermeneutiik
kaan. Kuvaan ihmisen kokonaisuutta Rauhalan omaksuman eksistentiaalisen 
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fenomenologian näkemyksen mukaisesti. Hermeneutiikkaan tukeutuen pyrin 
tulkitsemaan ja ymmärtämään, oivaltamaan ilmiön merkityksen.Laadullisessa 
tutkimuksessa ilmiöllä tarkoitetaan tutkimuskohdetta. Yritän yhden toiminta
kauden aikana saada tietää, mitä merkitystä päiväkodissa käsitellyillä saduilla 
on tutkimukseen osallistuville lapsille. 

Tutkin lasta fyysisenä ja psyykkisenä kokonaisuutena, hänen taustaansa, 
senhetkistä elämäntilannettaan ja ympäristöään. Lapsi, päiväkoti ja satu kie
toutuivat yhteen. Tutkimukseeni soveltuu eksistentiaaliseen fenomenologiaa n 
perustuva Lauri Rauhalan ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen todellistuu 
kehollisena, tajunnallisena ja situationaalisena. T ämä on ontologinen ratkaisu
ni, johon pohjautuva ontologinen analyysi ohjaa aineiston tulkintaa ja pyrki
mystä lapsen sadun alkuperäisen kokemuksen tavoittamiseen. Tutkimuksessa 
joudutaan aina tekemään myös epistemologisia ratkaisuja. Tiedon analyysini 
liittyy filosofiaan, kirjallisuustieteeseen, psykologiaan ja kasvatustieteeseen. 
Vygotskyn esittämä kehityspsykologian teoria sekä kielifilosofiaan kuuluva 
metafora merkityksen välittäjänä edistävät kokonaisymmärrystäni, mistä syys
tä esittelen näitä teorioita omina kohtinaan. 

Tutkija on laadullisessa tutkimuksessa tutkimusväline, joka keskittyy 
dialogiin tutkimukseen osallistujan kanssa. Kellyn (1969, 58) mukaan tutkijan 
ajattelu muuttuu hänen suorittamansa tutkimuksen seurauksena, joka on 
tärkeä empiirinen tutkimustulos. Ajatteluni muuttui neljä vuotta kestäneen 
tutkimukseni aikana enemmän kuin olin etukäteen osannut kuvitella. Koin 
pettymyksiä mutta myös löytämisen iloa. 

1.2 Mielikuvia, tunteita, tulkintaa 

Vanhemmat ja isovanhemmat kotona sekä kasvattajat koulussa ja päivähoi
dossa ovat kertoneet tai lukeneet satuja viihdyttääkseen lasta, lohduttaakseen 
häntä tai kenties opettaakseen oikeaksi katsomaansa moraalia. Lasta kiinnos
taa satu, siinä esiintyvä taika ja sen myötä jännittävät tapahtumat, lentävä 
matto ja velhon tuhoutuminen. Yhtenä syynä satujen viehätykseen Egan 
(1988, 102) pitää sitä, että ongelmalliset arkielämän tapahtumat jatkuvat, 
mutta sadut loppuvat. Ne eivät kuitenkaan lopu mielivaltaiseen kohtaan, 
vaan lopussa ne täyttävät sen, mitä koko kerronnan ajan on kehitelty. 

Sadun lähtökohta on myyttinen ajattelu. Oesch (1994, 87) toteaa, että 
tätä ajattelua voidaan pitää ihmisen kaikkein alkuperäisimpänä tiedollisena 
toimintana, jonka avulla on alettu hallita ja hahmottaa maailmaa. Näin on 
syntynyt kulttuurinen elämismaailma, mikä perustuu välittömään kokemuk
seen todellisuudesta. T ästä kokemuksesta on ajan kuluessa reflektion myötä 
muodostunut yhä abstraktimpia rakenteita, joista teoreettinen maailma on 
kehittynyt. Myyttiseen ajatteluun kuuluvassa maagisessa maailmankuvassa 
todellisuus ei ole eriytynyt ja jäsentynyt inhimilliseen todellisuuteen, jota 
voidaan käsitellä sanojen avulla ja luontoon, joka ei ole sanoin hallittavissa. 
Luonto voi kuunnella ihmistä, puhua tälle sekä ymmärtää hänen puhettaan 
(Kalli 1995, 178). 

Bettelheim (1992, 32) on todennut, että satujen myötä tehdään tutkimus-
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retki hengen maailmaan. Satujen maailma on kuvitteellinen. Muodonmuutok
set, luonnonlakien kumoutuminen tai historiallisen aikakäsityksen paikkansa
pitämättömyys ilmaisevat, ettei kysymyksessä ole arkitodellisuus. Fiktio vie 
eroon arjesta. Fiktiivisen maailman käsite on kuitenkin epämääräinen ja luon
teeltaan metaforinen (Oesch 1991, 102-103). Sen kanssa Oesch toteaa käytettä
vän synonyymisesti myös muita termejä, kuten "taiteen maailma, "kerronnan 
maailma" tai "mielikuvituksen maailma". 

Oesch (1991, 109) jatkaa fiktiivisestä tekstistä. Sen edessä lukijan on 
antauduttava tekstin merkitysten kuljetettavaksi. Fiktio jäljittelee todellisuutta 
luomalla sen uudelleen tarinan kautta ja kykenee siten tavoittamaan todelli
suuden syvimmän olemuksen. Voimme sijoittaa jonkin merkityksellisen osan 
kokemuksest:amme t:arinan rajojen sisälle ja käsitellä kokemaamme siinä 
(Daniels 1996, 38). Satuihin soveltuu Vaittisen (1991, 47) näkemys, että tekstin 
tyhjäksi jättämät kohdat lukija täyttää kuvitelmillaan - lukija tai kuulija elää 
itse luomassaan maailmassa. 

Normaalin arkikokemuksen maailmankuva organisoituu meissä yleensä 
melko kaavamaisesti. Esteettisen objektin konstituutio särkee voittopuolisesti 
älyllisteoreettisen maailmanjäsennyksen ja palauttaa kokemisen kokonaisuuden 
tunteenomaiseen perusvirittyneisyyteen. T ämä tunnelma on taidenautinnoksi 
kutsuttua kokemista. (Rauhala 1989, 169.) Sadut ovat Rauhalan tarkoittamaa 
esteettistä kokemista. Ne viehättävät, koska niiden välityksellä saamme mielihy
vää erilaisten tapahtumien herättämistä tunteista. Mielihyvää eivät useinkaan 
tuota omat kokemuksemme. Sadun - samoin kuin leikinkin maailma - jäsentää 
todellisuutta, mistä lapsi ei tiedä paljon toisaalta jäljitellen sitä, toisaalta antaen 
lohtua sitä käsiteltäessä. Sadun ja leikin maailmat omine merkityksineen muodos
tavat arkitodellisuudesta erillisen saarekkeen. (Egan 1988, 102-103.) 

Rauhalan (1989, 169) mukaan esteettisen objektin kokeminen on tunteeseen 
perustuva. Vygotsky (1971, 47) pitää tunnetta kuvitteellisuuden aktivoitumisen 
edellytyksenä, niin että löydettäessä jokin ulkonainen yhtäläisyys koettuun tähän 
liittyvä ajattelu perustuu aina tunteeseen. Jones (1995, 11) on maininnut, että 
sadussa tunteet tulevat esiin tapahtumissa. Egan (1994, 28) toteaa huomattavan 
osan lapsen maailmasta rakentuvan tunteista, niin että sadut ja tarinat ovat 
merkittävä keino lapsen maailman järjestämisessä. Eganin mukaan keskiajalla 
metsään sijoitetut tapahtumat, jotka kertovat jostain paikasta ja sen asukkaista, 
eivät viehättäisi ja tuskin kiinnostaisivatkaan lasta, elleivät ne perustuisi ristiriitoi
hin kuten turvallisuuteen ja vaaraan niin kuin Hannussa ja Kertussa. Tunneko
kemus on tutkijoiden mukaan yksi edellytys sadun maailmaan pääsylle. 

Lapsen on myös ymmärrettävä, että on muutakin kuin välitön kokemus; 
hänen on kyettävä luomaan satuun liittyviä mielikuvia ja osattava käsitellä niitä 
mielessään. Montgomerie (1996, 72) sanoo lapsen löytävän ensimmäisistä ikävuo
sistaan alkaen kuvitteellisia yhteyksiä todellisuuden tutkimiseen. Tarinoita sovel
letaan todellisuuteen, jolloin Ruman ankanpoikasen osoittautuminen joutseneksi 
voidaan nähdä vaikeuksien voittamisena, hylkäämisen kokemuksesta selviytymi
senä. 

Lakoff (1987, 444-445) on pohtinut havaintojen ja mielikuvien eroa. 
Havainnot tapahtuvat ilman ponnistelua ja niissä on runsaasti yksityiskohtia. 
Värivalikoima on laaja eikä havainnoija itse pysty muuttamaan näkymän 
värejä. Mielikuvat eivät ole yhtä yksityiskohtaisia ja monivärisiä kuin havain
not eivätkä täytä välttämättä koko näkökenttää. Jonkin erityisen kuvan luomi-
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nen ja mielessä pitäminen on tietoista toimintaa. 
Sadussa on myyttisestä maailmasta peräisin olevia elementtejä, niin että 

siihen kuuluvat tähän maailmaan viittaavat mielikuvat. Siikala (1992, 157) 
toteaa, että myyttinen tietoisuus ei järjesty loogisesti toisiinsa liittyvistä käsit
teistä, vaan näyttää toimivan varsin pitkälle mielikuvien varassa. Niin runou
den kuin proosankin ymmärtämiseksi on luotava mielikuvia (Vygotsky 1971, 
31). Sana taide voi johtaa uusiin oivalluksiin, uusien asioiden ja niiden välisten 
yhteyksien käsittämiseen samalla tavalla kuin mielikuva sanasta auttaa saa
maan selville siihen liittyvän uuden merkityksen. Sitä mitä emme ymmärrä 
suoraan ja välittömästi, voimme ymmärtää kiertoteitse, vertauskuvallisesti. 
(Vygotsky 1971, 32.) 

1.3 Oletuksia saduista lasten auttajina 

1.3.1 Tunne-elämän eheytymisestä terapiassa 

Perinteisellä sadulla esimerkiksi Bettelheim (1992, 33) ja Ojanen (1980a, 19) 
ajattelevat olevan korvaamattoman merkityksen lapsen mielenterveydelle. 
Mitä häiriintyneempi lapsi on, sitä pahempi on hänen mielensä kaaos ja sitä 
suurempi ongelma oman sisäisen järjestyksen saaminen. Se vaatii runsaasti 
pohtimista, erilaisten vaihtoehtojen huomioonottamista ja niiden perusteella 
ratkaisujen tekemistä. Satu on terapeuttisesti viisas, koska se ei tyrkytä tietoa, 
vaan sallii lapsen itsensä löytää ratkaisuja. (Bettelheim 1992, 34; Ojanen 1980a, 
14.) Lapsi haluaa luoda itselleen sellaisen kuvitteellisen maailman, minkä 
avulla hän hallitsee aikaisempaa tehokkaammin todellisuutta (Vygotsky 1971, 
258). Koska satuja pidetään lapsia ongelmien ratkaisuun auttavina, niitä on 
käytetty ja käytetään terapiassa. 

Bettelheim (1992, 25) kertoo, miten Grimmin satu Tähkäpää lohdutti 
5-vuotiasta poikaa ja toimi terapeuttisesti. Poika oli suurimman osan päivää
isoäitinsä hoivissa, sillä äiti oli työssä eikä perheessä ollut isää. Kun poika sai
kuulla isoäitinsä joutuvan vakavan sairauden takia sairaalaan, hän pyysi että
hänelle luettaisiin satu Tähkäpäästä. Velho lukitsee Tähkäpää-nimisen tytön
torniin tämän täyttäessä kaksitoista vuotta. Prinssi kiipeää torniin Tähkäpään
hiuspalmikkoja pitkin ja vapauttaa tämän vankeudesta.

Poikaa lohdutti, kun äidin sijainen (velho) suojasi Tähkäpäätä kaikkia 
vaaroja vastaan. Kielteinen, itsekäs käyttäytyminen saattoi tietyissä olosuh
teissa vaikuttaa lohduttavasti. Vieläkin tärkeämpi pojalle oli sadun toinen 
keskeinen teema: Tähkäpää löysi pelastuksen omasta ruumiistaan, kun hän 
laski palmikkonsa alas, niin että prinssi saattoi kiivetä niitä pitkin ylös torniin. 
Tämä vahvisti pojan luottamusta siihen, että hänkin tarpeen tullen löytäisi 
pelastuksen ja turvan itsestään. Koska satu tapahtuu mielikuvituksessa ja 
tarttuu epäsuorasti perusongelmiin, se voi antaa paljon myös pienelle pojalle, 
vaikka päähenkilö olisikin nuori tyttö. (Bettelheim 1992, 25.) 

Bettelheim mainitsee esimerkin, miten hän tulkitsi sadun auttaneen ky
seessä olevaa lasta, mutta ei tuo esiin, kuinka pojan kokemuksia sadusta oli 
tutkittu. 5-vuotias ei pysty kertomaan, mikä siinä häntä lohdutti. Sadun mer-
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kityksen on täytynyt olla pojalle vertauskuvallinen, jos hän on ymmärtänyt 
yhden asian toisen asian välityksellä. 

Myös Oaklander (Campbell 1993, 54-55) on käyttänyt terapeuttisia meta
foria niinkin pienten kuin 5-vuotiaiden terapiassa. Hän kertoi tämänikäiselle 
pojalle terapeuttisena pitämänsä tarinan. Sen metaforien avulla poika pystyi 
käsittelemään isäänsä kohdistuvaa vihaa. 

T hiessenin (1988) tutkimuskohteena oli 8-vuotias poika, joka syytti äiti
ään vanhempiensa avioerosta ja sanoi usein vihaavansa tätä. Poika sai raivon
puuskia ja vastusti kaikin keinoin äitiään. Terapiassa avain pojan ongelmien 
ratkaisuun löytyi sadusta Hannu ja Kerttu. T ässä tarinassa esitetään (T hiessen 
1988, 6) metafora vanhemmista, jotka eivät halunneet olla vanhempia, isästä, 
joka ei huolehtinut lapsistaan ja tytöstä ja pojasta, jotka auttoivat toisiaan. 
Terapiassa sadun käsittelyssä painotettiin, että Hannu ja Kerttu eivät syyttä
neet vanhempiaan ja että isä ja uusi äitipuoli olivat onnellisia saadessaan 
lapset takaisin kotiin. T hiessenin mukaan satu auttoi poikaa selvittelemään 
ajatuksiaan ja ongelmiaan. Tarina oli lähtökohta n myönteiselle kehitykselle, 
josta osoituksena oli käyttäytymisen muuttuminen. 

Millsin ja Crowleyn (1986, 79-80) teoksessa kerrotaan yhtenä esimerkkinä 
satujen käytöstä 8-9-vuotiaan kolmen pojan ja yhden tytön ryhmässä. Kaikilla 
lapsilla oli käyttäytymisongelmia kuten keskittymisvaikeuksia ja ylivilkkautta. 
Terapeutin lukemat kuvitteelliset seikkailukertomukset olivat olennainen osa 
viikottain tapahtuneessa, kahdeksan kuukautta kestäneessä terapiassa. Tera
peutti kertoi lasten käyttäytymisessä havaitun myönteisiä muutoksia. He pys
tyivät keskittymään koulussa paremmin kuin ennen ja vuorovaikutus toverei
den kanssa oli aikaisempaa onnistuneempaa. Nuorimmat, joiden terapiasta 
Mills ja Crowley kertovat, ovat olleet 6-vuotiaita. 

1.3.2 Päiväkodin mahdollisuudet 

Kuebli (1994, 43) ehdottaa kasvattajien käyttöön samoja menettelytapoja kuin 
terapeuteilla on heidän työskennellessään tunne-elämältään häiriintyneiden 
lasten auttamiseksi. Jos lapsi on vaikkapa masentunut vanhempien avioeros
ta, häntä voidaan rohkaista piirtämisen, leikin ja satujen myötävaikutuksella 
tunteiden käsittelyyn. Borders ja Paisley (1992, 138) pitävät päiväkodin henki
lökuntaa erittäin sopivana satutyöskentelyyn, koska sillä on ammattitaitoa 
kuuntelemiseen sekä tarinan sisällöstä ja siinä esiin tulevista tunteista puhu
miseen. 

Miles (1993, 71) toteaa päiväkodeissa käytettävän tarinoiden kerrontaa 
terapeuttisena keinona, kun lapsilla on esimerkiksi huono itsetunto, he ovat 
arkoja, kyvyttömiä sopeutumaan muutoksiin, aggressiivisia tai ahdistuneita. 
Lawson (1987, 136) pitää satuja päiväkotien yhtenä mahdollisuutena tun
ne-elämän ongelmien vähentämiseksi. Lapsilta saatavan sekä sanallisen että 
sanattoman palautteen on hänen mukaansa ohjattava sadun käsittelyssä 
henkilökuntaa. Kokeellisissa tutkimuksissa (McDaniel, Hines, Waddill & 
Einstein 1994, 183) on havaittu sadut oivallettavan tunnetasolla ja nämä tutki
jat ehdottavat niitä keinoksi tunne-elämän ristiriitojen ratkaisemiseen. Ho
warth (1989, 58-59) on käyttänyt päiväkodissa työskennellessään satuja 4-5 
vuoden iästä lähtien lapsen kehityksen tukemiseen ja ongelmista selviytymi
seen. 
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Ojanen (1980b, 119-120) kertoo päiväkotien opettajille (N=l00) suun
natusta tutkimuksesta,jossa kyselylomakkeiden avulla kerättiin tietoja satujen 
lukemista päiväkodissa. Kaikki vastaajat ilmoittivat, että 6-7-vuotiaille luettiin 
satuja päivittäin. Eniten niistä hyötyivät opettajien mukaan virikkeettömät, 
heikoista sosiaalisista oloista lähteneet lapset, joilla oli pieni sanavarasto ja 
jotka olivat arkoja ja sulkeutuneita tai levottomia ja aggressiivisia. 

Ojasen kuvailemassa tutkimuksessa satuja oli lapsille luettu. Gersie ja 
King (1990, 24) ehdottavat sadun merkityksen ymmärtämiseksi erilaisia toi
mintatapoja. Kun tarina kerrotaan, kertoja ja kuulija lähtevät tutkimusmatkal
le sisäiseen ja ulkoiseen maailmaan. Yhdistämällä nämä maailmat tarinan 
sisältöön muodostuu kokonaisuus, millä on jokaiselle oma merkityksensä. 
Ajankohtaisten sisäisten kuvien herättely, kehittely ja ilmaiseminen ovat 
mielen ravintoa. Gersien ja Kingin mukaan itsensä tunteminen kasvaa, jos 
mielen kuvia tutkitaan näytelmän, liikunnan, äänien, kirjoituksen, puhumi
sen, maalaamisen ja muovailemisen keinoin. Mills ja Crowley (1986, 65) 
pitävät satua monimutkaisena havaintojen, oppimisen, oivallusten ja saavu
tettujen tavoitteiden yhdistelmänä, jolla on lapselle tärkeä viesti. Tarinan 
vaikutusta nämä tutkijat ehdottavat lisättäväksi pyytämällä lasta jatkamaan 
itse kertomusta tai leikkimällä esitetyn sadun aineksia hyväksi käyttäen. Näin 
toimittaessa otetaan huomioon lapsi kokonaisuutena. 

Tavallisissa päiväkotiryhmissä on lapsia, jotka ovat tasapainoisia. He ra
kentavat elämäänsä lujalle perustalle. Siellä on myös lapsia, joilla on esimer
kiksi tunne-elämän ongelmia. Suuressa ryhmässä ei satua voida valita ja käsi
tellä vain tietyn lapsen tarpeet huomioon ottaen, kuten tapahtuu yksilöte
rapiassa, ryhmä terapiassakin, jos lasten ongelmat ovat samanlaisia. Psykotera
piassa, toimitaanpa minkä tahansa teorian mukaisesti, on autettava ja psy
koterapeutti, jolta edellytetään ammatin vaatimaa koulutusta. Rauhala (1983, 
147) toteaa, että psykoterapiassa autettavalle koetetaan tehdä ymmärretyksi,
miten hänen kokemuksensa maailmasta on muodostunut sellaiseksi kuin se
on. T ämä voidaan tehdä vain maailmankuvan yksityisten merkityssuhteiden
syntyä ja olemassaoloa erittelemällä. Päiväkodissa ei tehdä psykoterapiaa.
Siellä voidaan luoda stimuloivia ymmärtämisyhteyksiä ja antaa mahdollisuus
vaikkapa sadun välityksellä uudenlaisiin kokemuksiin pyrkimättä psykote
rapiaan.

Mikään ei estä tarpeen mukaan valitsemasta satua, jota pidetään tera
peuttisena. Niin Ruman ankanpoikasen kuin Tuhkimonkin kokemusten myö
tä lapsi voi iloita vaikeuksien voittamisesta ja onnistumisesta. Ruman ankan
poikasen osoittautuminen joutseneksi tai Tuhkimon pääsy prinssin puolisoksi 
lohduttaa - ilahduttaa. Olkoonpa kysymyksessä erityistä hoitoa ja kasvatusta 
tunne-elämän ongelmien takia tarvitsevat lapset tai lapset, joilla ei ole havait
tu erityistä, sadut voivat viedä omaan seikkailuista ja vaikeuksien voittamises
ta kertovaan maailmaansa. 



2 TEORIAN TUKI 

2.1 Ontologisia ja tieto-opillisia kysymyksiä 

Empiirinen ihmistutkimus ei voi vastata kysymykseen, mitä kaikkea ihminen 
on ja millaista tutkimusta tarvitaan. Jotta tutkijoilla olisi edes periaatteellisia 
edellytyksiä kuvata ihmisen kokonaisuutta, tarvitaan ihmisen ongelman onto
logisfilosofista analyysia. (Rauhala 1989, 14.) Tutkimuksen filosofinen prob
lematiikka koostuu lähinnä ontologisista ja tieto-opillisista kysymyksistä. Tut
kija joutuu laadullisessa tutkimuksessa tekemään tietoisesti tai tiedostamat
taan näitä koskevat ratkaisut. 

Ensin minun on selvitettävä, millaista ilmiötä aion tutkia ja sitten, miten 
tutkin. Ilmiö on laadullisessa tutkimuksessa tutkimuskohde. Se, millaista 
ilmiötä aion tutkia, edellyttää ontologista ratkaisua. Tämä ratkaisuni on koko
naisuuden kuvaaminen Rauhalan omaksuman eksistentiaalisen fenomenolo
gian näkemyksen mukaisesti. Heideggerin filosofiaa yhtyneenä Husserlin 
kehittelemään fenomenologiaan kutsutaan eksistentiaaliseksi fenomenolo
giaksi. Tämän merkitys ihmistutkimukselle perustuu siihen, että se on ennen 
kaikkea ihmisen filosofiaa. (Rauhala 1993, 69.) 

Rauhalan esityksessä hermeneuttinen tieteenfilosofia jakaantuu kahteen 
osaan eli fenomenologiseen ja eksistentiaaliseen analyysiin. Edellisen avulla 
analysoidaan tajunnan rakennetta ja jälkimmäisen avulla niitä ihmisenä 
olemisen ehtoja, jotka tajunnan olemassaolon vuoksi täytyy edellyttää. Nämä 
analyysit yhdessä muodostavat eksistentiaaliseksi fenomenologiaksi kutsutta
van filosofian muodon. (Lehtonen 1993, 87.) Eksistentiaalinen fenomenologia 
erityisesti Rauhalan tulkitsemana pyrkii kattamaan inhimillisen merkityksen 
ongelman koko skaalan ja tavoittelee siten subjektiivisen maailmankuvan 
juuria (Lehtovaara 1992, 11). 

Kun on tehty ontologinen ratkaisu, ihmisen olemassaolo voidaan paljas
taa ontologisen analyysin avulla. Rauhalan (1974, 31-34) muotoileman reaa
liontologian mukaisessa holistisessa ihmiskäsityksessä ihminen todellistuu 
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materiana (perusrakenteena aineellisuus) 
orgaanisena tapahtumisena (perusrakenteena elämä) 
tajunnallisuutena (perusrakenteena intentionaalisuus) 

Reaaliontologiassa kysytään, miten ilmiöt ovat olemassa ja millaisia kuvaus
kategorioita tarvitaan niiden tutkimiseen. Kategoriat johdetaan ilmiöistä 
itsestään. (Rauhala 1989, 172.) 

Tutkimuksen problematiikka koskee näkökulmavalintaa. Rauhala (1979, 
18) tarkoittaa tällä paradigmaa, johon sisältyy kannanotto tutkittavien ongel
mien perusluonteesta, niin että paradigmaa voidaan pitää filosofisesti perus
teltavana tutkimusorientaationa. Tämän paradigman mukaisessa tutkimukses
sa teoriaa on vain tutkijan maailmankuvan ymmärtä.misyhteyksissä (Rauhala
1974, 102).

Teorian vaikutus voi olla kokonaisymmärtämystä edistävää ja tärkeällä 
tavalla täydentävää siten, että teorian ymmärtämisyhteydet täyttävät aukkoja, 
joita muut ymmärtämisyhteydet ovat ymmärtämiseen jättäneet. (Rauhala 
1974, 102 ja 105.) Ymmärtäminen on aina ymmärtämistä jostakin näkökulmas
ta, jossakin valossa, jossakin yhteydessä. Rauhala (1974, 61) toteaa, että her
meneuttisen tieteenfilosofian eräänlainen aksiomaattinen lähtökohta on: 
kaikki ymmärtäminen on aina yhteyksissä ymmärtämistä. 

Kun tutkitaan inhimillistä kokemusta, kysymyksessä on merkityksen on
gelma. Tutkin lapsen kokemusta sadusta ja hänen maailmankuvansa muotou
tumista merkityssuhteina. Merkityssuhde syntyy tajunnassa jonkin mielen 
ilmetessä ja asettuessa yhteyteen jonkin ilmiön, asian tai objektin kanssa 
siten, että. kyseinen asia, ilmiö tai objekti ymmärretä.än tuon mielen avulla 
joksikin (Rauhala 1974, 50-51). Merkityssuhde syntyy esimerkiksi, kun lapsen 
tajunnassa mieli- jännittävä, yllättävä, odotettu - asettuu yhteyteen pian alka
van sadun näytelmäjakson kanssa - niin, että näytelmäjakso ymmärretään 
jännittäväksi, yllätyksiä tuottavaksi ja odotetuksi mielen välityksellä. 

Lapsen kokemuksen kokonaisvaltainen tavoittaminen on olennaista, sillä 
kokemuksen on sisällyttävä merkityksen ongelmaan. Lapsen kokemus sadusta 
muodostuu sekä kehollisuudesta, tajunnallisuudesta että situationaalisuudes
ta. Kehollisuutta voi olla väsymys, tajunnallisuutta väsymyksestä huolimatta 
tunnettava mielihyvä odotetun näytelmäjakson alkamisesta ja situationaali
suutta vieressä istuvat toverit. En tutkinut lapsen elämismaailmaa ulkopuo
lisena, vaan yhdessä hänen kanssaan sitä ymmärtämään pyrkien. 

Ontologisessa tarkastelussa tajunnallisuus ei ole muita ihmisen olemassa
olon muotoja tärkeämpi, mutta tieto-opillisesti se on. Rauhala (1978, 63) tote
aa, että tajunnallisuus heijastaa ihmisen situaatiota, hänen omaa orgaanista 
olemassaoloaan ja toimintaansa, siinä näyttäytyy koko olemassaolo merkitys
suhteina. Kun tulkitaan tajunnallisuutta, ei siksi tulkitakaan vain sitä itseään, 
vaan ihmisen kokonaisuutta siten kuin se ilmenee merkityksinä. Tutkimukse
ni etenee Rauhalan muotoileman reaaliontologian mukaisen holistisen ihmis
käsityksen varassa, johon suhteutuu empiirisen aineistoni analysointi ja ym
märtämään pyrkiminen. 

T ieto-opilliset kysymykseni kuuluvat filosofiaan, kasva tustieteeseen, psy
kologiaan ja kirjallisuustieteeseen. Alasuutari (1993, 30) ehdottaa, että laadulli
sessa tutkimuksessa teoreettiset kytkennät - oletan hänen tarkoittavan tieto
opillisia kysymyksiä - tuodaan esiin vasta tutkimuksen loppupuolella, kun ne 
oman analyysin myötä ovat löytyneet. Alunperin tarkoitukseni oli menetellä 
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näin, mutta luovuin siitä, koska tuntui tarkoituksenmukaiselta esitellä keskei
siä teorioita jo alussa tutkimuksen kokonaisuuden hahmottamiseksi. Näitä 
ovat tutkijoiden käsitykset satujen erilaisista merkitysperusteista kuten siitä, 
perustuuko satu symboliin vai metaforaan vai kenties molempiin. Rauhalan 
(1981, 9) mukaan merkitystilanteessa voi olla merkityksen välittäjänä merkki 
kuten metafora, sana tai symboli. Koska tällainen merkitystilanne on olen
nainen lapsen sadun ymmärtämiselle ja ymmärtämisen myötä mahdollisuu
delle siirtää sadun sanomaa omiin kokemuksiin, olen kirjoittanut filosofiaan 
perustuen välittäjistä ennen kaikkea metaforasta. 

Pidän Vygotskyn kehityspsykologian teoriaa fenomenologiseen tutki
mukseen soveltuvana, koska siinä otetaan huomioon lapsi kokonaisuutena, 
ympäristönsä kanssa toimivana. Olen esittänyt omana kohtanaan Vygotskyn 
käsityksen lähikehityksen vyöhykkeestä ja aktuaalisesta kehitystasosta. Niiden 
perusteella saatoin päätellä empiirisestä aineistostani sadun ymmärtämisessä 
lapsen kognitiivista tasoa, mikä kuuluu osana lapsen subjektiiviseen maail
mankuvaan. Tässä teorian ymmärtämisyhteydet täyttivät aukkoja, joita muut 
ymmärtämisyhteydet olivat ymmärtämiseen jättäneet. Rauhalan eksistentiaa
liseen fenomenologiaan perustuva teoria tulee esiin eri yhteyksissä koko 
tutkimuksen ajan. Teorioista on myös kohdassa 'ymmärtämisen hermeneut
tinen kehä'. 

2.2 Symboli ja metafora vai symboli tai metafora? 

Jonesin mukaan (1995, 11) satujen fantasia pohjautuu osaksi tietoisen ja tie
dostamattoman epistemologiseen eroon. Tietoisuus on rationaalinen ja loo
ginen, niin että ymmärtäminen perustuu empiirisiin havaintoihin. Tiedosta
maton ei ole rationaalinen, vaan pohjautuu analogioihin ja toimii metaforien 
ja assosiaatioiden välityksellä. Jones jatkaa, että sadun ydin on sekä yksilölli
sen psyyken maailman että ulkoisen yhteiskunnan maailman ilmaiseminen 
liioittelun, analogioiden, metonymian ja metaforan runollisin keinoin. Satujen 
kuvitteellisuus (Jones 1995, 11) voi olla kuulijoiden tai lukijoiden ajatusten 
ja tunteiden metaforista dramatisointia, mikä ilmaistaan tiedostamattomina 
symboleina. Osana satujen viehätysvoimaa Jones pitää niiden kykyä purkaa 
piilevää tunne-elämän energiaa. 

Kast (1992, 41) toteaa psykoanalyyttisesti satuja tulkittaessa niiden il
maisevan kollektiivista tiedostamatonta ja antavan tyypillisiä vastauksia ihmi
sille ominaisiin ongelmiin. Sadun synnyttämät mielikuvat voidaan tulkita 
yleisellä, mutta myös yksityisellä tasolla. Kollektiiviset prosessit jokainen 
kokee eri lailla, mutta tavallaan yhteiset ongelmat ovat yksilöidenkin ongel
mia. Saduissa esitetyt ongelmat ja niiden ratkaisut saatetaan Kastin mukaan 
myös nähdä yksityisten ihmisten vaikeuksina ja ratkaisumahdollisuuksina, 
niin että satua voidaan soveltaa senhetkiseen elämäntilanteeseen. 

Robinson (1985, 122) on pohtinut tiedostamattoman osuutta psyko
analyyttisessa selittämisessä. Tässä teoriassa esimerkiksi aggressiivisuutta ja 
vihaa pidetään usein tiedostamattomien syiden aiheuttamana. Kuitenkin 
nämä tunteet suunnataan usein tietoisesti johonkuhun ja henkilön tunteiden 
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syyt tiedetään hyvin. Robinson jatkaa, että tiedostamattomat prosessit saatta
vat riittää tunteisiin, vaikkei tällainen kehityskulku ole välttämätön. Jos tie
dostamattomat tapahtumat saavat aikaan tunteen, niiden täytyy perustua 
tukahdutettuihin tunteisiin, joista kyseessä oleva henkilö ei tiedä. Kääntäen 
ajatellen tukahduttaminen olisi riittävä edellytys tiedostamattomasta aiheutu
neelle aggressiolle. Tiedostamaton ei siis ole itsenäisesti toimiva tunteiden 
aiheuttaja. 

Freud (1981, 467-469) on erottanut tiedostamattoman tietoisuudesta 
pitämällä tiedostamatonta alempana, syvempänä tajuntana, joka on dynaami
sesti vaikutusvaltaisempi, mutta irrationaalisempi kuin tietoinen tajunta. Freu
din mukaan tiedostamaton muodostuu etupäässä tietoisuudessa jo olleista ja 
torjutuista sisällöistä, mutta myös osaksi sellaisista elämysaineksista, jotka 
eivät ole olleet tietoisuudessa ja joita valikoiva seulonta estää sinne pääse
mästä. 

Rauhala (1987, 9) ei näe tiedostamatonta selvästi rajautuvana kerros
maisena tajunnan osana eikä minään paikkana tajunnassa. Tiedostamaton ei 
liioin ole hänelle järjestelmänomaista, itsenäisesti toimivaa, vaan se syntyy ja 
siitä voidaan puhua vain merkityksen organisoitumistapahtuman yhteydessä. 
Mielellisyys täydentyy asteittain. Jatkuvasti etenevien täydentymisvaiheiden 
johdosta mieli selkiytyy vähitellen, täsmentyy ja tulee tiedostavaksi merkitys
suhteeksi. Tietoiseksi tuleminen edellyttää vastaanottavia horisontteja. Ho
risontilla Rauhala (1989, 31) tarkoittaa vanhaa kokemustaustaa siinä mielessä 
kuin se on uutta mieltä "tulkitseva" ja "sijoittava". Tiedostettaessa kehkeyty
mässä olevalle merkityssuhteelle avautuu paikka tietoisessa maailmankuvassa. 
Sille löytyy tällöin maailmankuvan senhetkisen kehitysvaiheen hyväksymä ja 
tarvitsema funktio todellisuuden jäsentämiseen. (Rauhala 1987, 9.) 

Bettelheim (1992, 15) uskoo satujen merkityksen perustuvan symbolisiin 
viittauksiin. Brun, Pedersen ja Runberg (1993, 29) toteavat, että useilla ihmi
sillä voi olla yhteinen satujen symbolinen maailma. Lapset eivät tulkitse 
symboleja, vaan kokevat asiat suoraan ja intuitiivisesti. Symboleilla on kuiten
kin vaikutuksensa tiedostamattomalla tasolla, niin että noita voi kuvata asioi
ta, joita lapsi vihaa ja pelkää äidissään. Myös Jacobyn (1992, 206) mukaan 
noita saattaa ilmaista egotietoisuuden kehittymisen uhkaa, jolloin se kuvaa 
kehitystä estävää äitikompleksia. 

Edellä esitetyt psykoanalyyttisesti suuntautuneet tutkijat olettavat sadun 
merkityksen perustuvan symboliin, metaforaan ja metonymiaan. Sitä, mitä 
symbolilla psykoanalyyttisessa teoriassa tarkoitetaan, eivät nämä tutkijat ole 
tarkasti määritelleet. Rantala (1994, 167) pitää symboleja, konventionaalisia 
sopimusluontoisia merkkejä kulttuuriobjekteina, jotka toimivat merkkeinä 
siksi, että niitä on ruvettu sellaisina käyttämään tietoisesti tai muuten sosiaali
sen kehityksen tuloksena. Symboli (Peirce 1965, 165) on sana, mutta myös 
lause tai sitä laajempi teksti. Symbolin ilmaisuvoima perustuu konventioihin 
ja sääntöihin eikä sillä ole suoraa yhteyttä kohteeseensa. Aidolla symbolilla 
on yleinen merkitys ja käyttö edellyttää tiettyyn sanaan liittyvää vastaavaa 
mielikuvaa. Symboliin liittyy kokemus, tottumus ja yhteinen sopimus (Peirce 
1965, 166-167). 

Goodman (1981, 71) yhdistää symbolin ja metaforan. Hänen mukaansa 
jonkin asian metaforinen käyttö on harvoin erillistä, vaan se on yhteydessä 
symbolijärjestelmään, johon asia tai käsite kulloinkin kuuluu. Mills ja Crowley 
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(1986, 7) ajattelevat samoin kuin Goodman puhuessaan satujen merkityksesta 
ja pohtiessaan niiden terapeuttisuutta, ajattelun myonteista muuttumista. 
Millsin ja Crowleyn mukaan satujen t:erapeuttisuus perustuu metaforaan, 
mikii on symbolisen kielen muoto. Metafora on yksi kielikuvista ja Rauhalan 
(1981, 9-10) mukaan mielen tajunnalle valittama merkki. 

2.3 Kielikuvat merkityksen valittajia 

2.3.1 Valillisia merkitystilanteita 

Merkitystilanteet Rauhala on jakanut valittomiin ja valillisiin. Kolmijasenisesta 
merkitystilanteesta puhuttaessa edellytetaan, etta kokemus maailmasta tai 
sen osasta on valiton. Nelijaseninen merkitystilanne on valillinen ja siina 
tulee mukaan noeman eli mielen tajunnalle valittama merkki, sana tai symbo
li. (Rauhala 1981, 9-10.) Signifikaattoreiden valittama noema on aina skema
tisoitunut ja yksilollisessa merkitsevyydessaan neutraloitunut (Lehtonen 1993, 
189). 

Signifikaattoreita, merkityksen valittajia voivat olla uusretoriikassa 
mainitut kielikuvat, troopit: metafora, metonymia ja synekdokee. Trooppi on 
semanttinen transpositio merkista in presentia merkkiin in absentia. Perus
tana on yhden tai useamman semanttisen tunnusmerkin valisen yhteyden ha
vaitseminen. Yht:eistii troopeille, kielikuville on, ettii ne muodostavat luovan 
ajatt:elun olemuksen. (Lotman 1989, 267.) Primaarina kielikuvana pidetaan sy
nekdokeeta, metaforaa ja metonymiaa sen johdannaisina, synekdokeen perus
tyyppien erilaisten monimutkaistusten tuloksina (Lotman 1989, 270). Searlen 
(1990, 423) mukaan metaforaa ja metonymiaa voidaan ajatella myos itsenaisi
na trooppeina. 

Synekdokee tarkoittaa korvautumista osallisuuden, yhteenkytkennan tai 
partiaalisuuden pohjalta ja monikollisuuden tilalla kaytettavaksi yksikollisyyt
ta (Lotman 1989, 271). Esimerkkina synekdokeesta Kalliokoski (1992, 283) mai
nitsee Volter Kilven tekstissa sortuneen ihmisen ja haaksirikon karsineen 
laivan kohtalon toisiinsa kietoutumisen. Samalla tavalla kuin Lundstromin 
laiva ajaa karille hanen merimiesuransa loppuu. 

Metonymiassa korvautuminen tapahtuu rinnakkaisuuden, assosiaation 
tai syysuhteen mukaan. Metonymialle (Lakoff 1987, 84-85) on luonteenomais
ta, etta kohdekasite ja sita metonyymisesti edustava kasite ovat samaa kasite
rakennetta. Metonymia on yhteydessa substantiiviin (Nikanne 1992, 82). 
Esimerkkina metonymiasta Lakoff ja Johnson (1980, 40) mainitsevat kyyhky
sen kristinuskossa Pyhaan henkeen liittyvana metonymiana. Metonymiaa on 
myos sadun maagisessa maailmassa. Maaginen nyt ei ole pelkastaan nyky
hetken piste, vaan se sisaltaa myos menneisyyden ja tulevaisuuden. Siksi 
ennustaminen kuuluu olennaisesti myyttiseen ajatteluun, niin etta tulevaisuus 
ja menneisyys ovat lasna nykyisyydessa. (Cassirer 1955, 136-137.) Taikaesinei
den merkitys perustuu mielestani metonymiaan, koska taikasauva tai taika
hattu edustaa hallussapitajaa tai omistajaa, niin etta taika toimii kokonaisuu
den vaikkapa haltijattaren vallan valineena mutta myos sen osana. 
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2.3.2 Metafora 

Metaforaa ovat nykyajan filosofeista tutkineet esimerkiksi Ricoeur (1976), 
Searle (1990) sekä Lakoff ja Johnson (1980). He kaikki olettavat, että metafora 
koskee laajaa ajatusrakennelmaa, siinä merkitys muuttuu ja kohteesta 
saadaan uutta tietoa. 

Metaforan lähtökohtana on analogian havaitseminen. Analogian ja meta
foran eron Turner (1988, 42) on ilmaissut metaforalla: "Analogia on lehdellä 
ryömivä toukka, metafora auringon valossa lentävä perhonen". Kun Romeo 
huokaa: "Julia on aurinko", hän ehkä tarkoittaa, että samoin kuin aurinko 
Juliakin lämmittää säteilyllään. Julialla ja auringolla on myös eroja. Aavikolla 
taivaltajalle aurinko voi olla hengenvaarallinen; se saattaa aiheuttaa menehty
misen. Tällaista ei Romeo Juliaan yhdistä. Metaforalle onkin ominaista, että 
kaikki osat eivät sovi yhteen. 

Metaforassa asia ilmaistaan ja ymmärretään toisen asian avulla. Lauseen 
sananmukaisen ja puhujan sille antaman merkityksen välillä on ero. Puhuja 
sanoo, että S on P, mutta tarkoittaa, että S on R (Searle 1990, 422). Kun sano
taan: "Mary (S) on jääpala (P)", tarkoitetaan, että Mary (S) on kylmä ihminen 
(R). P:n Gääpala) semanttisessa sisällössä on R:n (kylmä ihminen) assosiaa
tioperiaatteiden semanttista sisältöä (Searle 1990, 423). Metaforalle on ominais
ta mikro- ja makrotasojen semanttinen yhteensopimattomuus (Lotman 1989, 
271). Mikrotasolla puhumme jääpalasta ja makrotasolla ihmisen ominaisuuk
sista. Metaforan tavoitteena on kuvailu tai luokittelu, tiettyjen henkilön tai 
asian ominaisuuksien esiintuominen (Koski 1992, 23). 

Toinen esimerkki metaforasta voisi olla: "Elämä on matka." Tarkoitetaan, 
että matkalla kohdataan vaaroja ja vaikeuksia sekä onnistumista ja iloa kuten 
elämässäkin. Metaforasta käytetyin termein A on metaforan lähde ja B on se 
käsite, jota metaforisesti ymmärretään eli metaforan kohde. (Nikanne 1992, 
61.) Elämää ymmärretään matkana. Matka on metaforan lähde (A) ja elämä 
on metaforan kohde (B). Tutkijoiden mukaan (esim. Ricoeur 1976, 52) elävillä, 
toimivilla metaforilla ei ole yhteistä merkitystä. Metaforan ja sen tarkoitteen 
yhtäläisyys voi perustua funktionaalisiin, käsitteellisiin, visuaalisiin tai mui
den aistien avulla hahmottuviin piirteisiin (Saarinen 1992, 141). 

Monimerkityksellisyys (Ricoeur 1976, 52) on metaforan olennainen omi
naisuus, jota ei voida poistaa pyrkimällä tulkitsemaan metaforaa kontekstissa, 
jossa sille annettaisiin kirjaimellinen merkitys. Ricoeurin mukaan (1976, 53) 
kielen innovatiivisuus kiteytyy metaforassa, johon sisältyy runsaasti luovaa 
potentiaalia. Ricoeur painottaa mahdollisuutta luoda todellisuus jatkuvasti 
uudelleen kielen avulla. 

Satujen tulkintaan olen soveltanut Lakoffin ja hänen työtoveriensa esit
tämää metaforateoriaa. Teorian (Lakoff 1990, 39) perusajatus on, että ihmisen 
ainoa keino tajuta abstrakteja käsitteitä on metafora - ymmärtämisen väline. 
Ajattelun lähtökohdaksi Lakoff olettaa havaintoon perustuvat suoraan ruu
miillisesta kokemuksesta nousevat mielikuvaskeemat. Keskeiset mielikuvas
keemat ovat pitkälle universaaleja. Ihmismielessä oleva käsiterakenne ei ole 
kaaos, vaan rakenne, koska ruumiillinen kokemus on välttämättä rakenteelli
nen (Lakoff 1987, 74). Monet toiminnoistamme kuten ongelmanratkaisu, ovat 
metaforisia. Metaforiset käsitteet, jotka ovat ominaisia tälle toiminnalle, raken
tavat nykyistä todellisuuttamme. (Lakoff & Johnson 1980, 145.) Näin ajatellen 
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mahdollisuudet kognitiivisten käsiterakenteiden muodostumiseen pohjautuvat 
synnynnäiseen kykyyn (Nikanne 1992, 74). Lakoffin mukaan (1990, 66) yksi 
kokemuksen alue ymmärretään toisen, erilaisen kokemusalueen käsittein. 
Teoriaan sisältyy mahdollisuus muutoksesta, kun oletetaan metaforan antavan 
kohteestaan uutta tietoa. 

Mills ja Crowley (1986) olettavat sadun merkityksen perustuvan metafo
raan. Nämä tutkijat (1986, xxi) pitävät metaforan voimana mahdottomuutta 
analysoida sitä täysin. Lapset eivät yritä arvioida heille esitettävää tarinaa, 
vaan siihen syventyessään antautuvat mielikuvituksen valtaan. Jos lapsella on 
ongelmia, hän voi käsitellä niitä mielikuvituksensa - mielikuviensa - avulla, 
jolloin tulee esiin muutoksen ja sen myötä vaikeuksista selviytymisen mah
dollisuus. Metaforat ovat todennäköisimmin tehokkaita, jos ne heijastavat 
lapsen ongelman avainasioita, mutta poikkeavat todelliselta sisällöltään 
niistä. (Mills & Crowley 1986, 65.) Lapsi voi siirtää omaan elämäänsä sadun 
viestin esimerkiksi Tuhkimosta. Eivät sisarpuolet eikä äitipuoli antaneet Tuh
kimolle mitään arvoa, mutta tämä pääsi kuitenkin prinssin puolisoksi. Lapsi
kin voi selviytyä vaikeuksistaan vaikkapa toisten lasten syrjimäksi joutumi
sesta. Metaforalla on ajattelua myönteisesti muuttavia terapeuttisia mahdolli
suuksia vain, jos lapsi oivaltaa sen välittämän viestin ja rakentaa sillan omiin 
kokemuksiinsa. 

Metafora voi toimia tietyn lapsen ehdoilla. Sotaa käyvästä maasta paen
neen lapsen kokemukset ehkä liittyvät kodin tuhoutumiseen tai läheisen 
ihmisen vangitsemiseen. Tällainen lapsi saattaa ymmärtää ja tulkita tarinan 
täysin suomalaisista päiväkotiryhmän lapsista poikkeavasti. 

2.4 Kognitiivinen kehitystaso 

Jotta sadulla olisi mahdollisuus muuttaa myönteisesti lapsen ajattelua ja/tai 
rikastuttaa hänen maailmankuvaansa, lapsella on oltava kognitiiviset val
miudet satujen ymmärtämiseen. Omassa tutkimuksessani päädyin sovelta
maan Vygotskyn esittämää kehityspsykologinen teoriaa. 

Tutkijaa ohjaa teoreettisissa ja empiirisissä ratkaisuissa hänen ajattelun
sa viitekehys (Valsiner 1987, 45). Valsiner on kehityspsykologian tutkimusta 
tutkiessaan löytänyt neljä viitekehystä, joista yksi on yksilö-sosiologinen. 
Valsiner (1987, 51) toteaa, että sitä viitekehystä käyttävät lähinnä vain Vy
gotskyn ajatuksiin perustuvat psykologiset suuntaukset, vaikka tämä näkökul
ma soveltuu erittäin hyvin moniin sellaisiin kehityspsykologisiin ongelmiin, 
joissa psykologisissa ilmiöissä tapahtuu "sosiaalisen toisen" ohjailemia muu
toksia. Yksilö-sosiologisessa viitekehyksessä yksilö saa apua toiselta yksilöltä 
siinä parhaillaan tapahtuvassa yksilön ja ympäristön välisessä transak
tioprosessissa, jossa hän on osallisena (Lehtovaara 1992, 175). 

Valsiner ja Benigni (1986) erottavat ihmisen kehityksen tutkimisessa 
ekologisen ja ei-ekologisen lähestymistavan. Ekologisessa lähestymistavassa 
ilmiöiden kontekstit sisältyvät analyysiin ja tutkitaan ilmiön ja sen kontekstin 
välistä vuorovaikutusta eli yksilön ja hänen ympäristönsä riippuvuutta (Val
siner & Benigni 1986, 212). Vygotskyn teoria on tämän lähestymistavan mu-
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kainen. Rauhala (1983, 33) puhuu situationaalisuudesta ihmisen kietoutunei
suutena todellisuuteen oman elämäntilanteensa kanssa ja mukaisesti, jolloin 
lapsi otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon. 

Vygotskyn (1978, 85) mukaan henkiset toiminnot kuten ajattelu, päättely, 
ongelmanratkaisu ja looginen muisti hankitaan osittain itsenäisesti, osittain 
yhteistyössä toisten kanssa. Vygotsky erottaa toisistaan taitojen aktuaalisen 
kehitystason ja lähikehityksen vyöhykkeen. Aktuaalisella kehitystasolla lapsi 
selviytyy tehtävästä itsenäisesti, lähikehityksen vyöhykkeellä aikuisen tai 
kehittyneemmän toverin avulla. Tämä vyöhyke on yksilöllisen ongelmanrat
kaisun perusteella määritellyn aktuaalisen kehitystason ja aikuisen ohjaukses
sa saavutetun potentiaalisen kehitystason välinen ero. (Vygotsky 1978, 86; 
Gallimore & Tharp 1990, 157.) Lapsi voi olla tasolla X, mutta hänellä on mah
dollisuuksia saavuttaa taso X + 1. X:n ja X + l:n välille jäävä alue on lähike
hityksen vyöhyke. (Sutherland 1992, 43.) Rogoff ja Wertsch (1984, 5) määritte
levät sen dynaamiseksi herkkyysalueeksi, jolla kognitiivinen kehitys etenee. 

Lähikehityksen vyöhykkeen ensimmäisessä vaiheessa lapsi voi tietää 
vain vähän tehtävästä tai tavoitteesta. Aikuinen antaa suoritukselle mallin, 
johon lapsi vastaa myöntäen tai jäljitellen. (Gallimore & Tharp 1990, 185.) 
Toisessa vaiheessa lapsi alkaa ohjata käyttäytymistään puheellaan pyrkien 
itseohjautuvuuteen (Gallimore & Tharp 1990, 186). Hän ei käytä kieltä vain 
vuorovaikutukseen, vaan myös ohjaa, suunnittelee ja tarkkailee toimintaansa 
sen avulla (Diaz, Neal & Amaya-Williams 1990, 135). Lähikehityksen vyöhyk
keellä olevista taidoista kertovat ne toiminnot, joita lapsi kykenee jäljittele
mään. Hän jäljittelee vain sellaista, mikä on jo hänen lähikehitystasollaan. 
(Vygotsky 1978, 88.) 

Vuorovaikutus lähikehityksen vyöhykkeellä kuuluu dynaamiseen toimin
ta järjestelmään, mikä tähtää lapsen tietojen ja taitojen kartuttamiseen. Toi
minnallinen aikuisen ja lapsen yhteys ongelman ratkaisemiseksi perustuu 
tehtävän määrittelyyn, toiminnan tukemiseen erilaisin kulttuuriin liittyvin 
menettelytavoin. (Rogoff & Wertsch 1984, 1.) Lapsi, joka on osallistunut yhtei
seen, jaettuun ongelman ratkaisuun, käyttää tehokkaaksi osoittautunutta 
ratkaisua myöhemmin itsenäisesti vastaavasta ongelmasta selviytyäkseen 
(Vygotsky 1978, 85). 

Aktuaalisella kehitystasolla itselle suunnattu puhe on kadonnut ja lapsen 
suoritus sisäistynyt (Gallimore & Tharp 1990, 186). Sisäistämisprosessia ohjaa 
yhteisön kulttuuriperintö. Biologinen perimä asettaa kuitenkin saavutusten 
rajat. (Blanck 1990, 47.) Vygotskyn (1978, 128) mukaan jokainen toiminta 
ilmenee lapsen kehityksessä kahdesti,kahdella tasolla,aluksi interpsyykkisellä 
tasolla ihmisten välisenä toimintana ja myöhemmin intrapsyykkisellä tasolla 
lapsen sisäistämänä toimintana. 

Wertsch (1984, 12) olettaa intersubjektiivisuuden voivan esiintyä eri 
laajuisena. Saattaa olla, että vuorovaikutustilanteeseen osallistujat ovat yksi
mielisiä vain konkreettisten kohteiden olemassaolosta tai sitten heidän välil
lään vallitsee lähes täydellinen intersubjektiivisuus.Jälkimmäisessä tapaukses
sa ei aikuisen tai taitavamman lapsen tarvitse jatkaa ohjaamista, koska lähike
hityksen vyöhykkeellä olleiden taitojen hallinta on saavutettu. 

Wertsch (1984, 8-9) lisää Vygotskyn lähikehitystä määritteleviin käsittei
siin tilanteen vaikutuksen. Lähikehityksen vyöhykkeellä edellytetään aikuisen 
tai taitavamman lapsen ja taitamattomamman lapsen yhteistyötä. Jotta toi-
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minnan muutos lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtuisi, täytyy taitamatto
mamman lapsen tehdä uusi tilanteen määritys kohteesta ja toiminnasta. 

Jos sadun ymmärtämistä, kykyä seurata sen tapahtumia, muistaa niitä 
ja osata erottaa satu arkitodellisuudesta, pidetään omana kehitysalueenaan, 
lapsen on oltava vähintään lähikehityksen vyöhykkeen toisessa vaiheessa 
voidakseen käyttää sadun viestejä ja niistä muodostuvaa sanomaa omassa elä
mässään. Lapsi ymmärtää tässä kehitysvaiheessa satua aikuisen tai taitavam
man toverin auttamana ja ohjaa toimintaansa yleensä ääneen puhumalla. 



3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 
JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tavallisessa päiväkotiryhmässä on lapsia, joilla ei ole havaittu mitään erityistä 
ja lapsia, joilla on esimerkiksi tunne-elämän ongelmia. Vaikkapa perheen 
taloudelliset vaikeudet, vanhempien avioero tai perheenjäsenen vakava sai
raus tuovat ahdistusta, masennusta, aggressiivisuutta. Suomeen muuttajien 
kuten pakolaisperheiden lasten sopeutumisessa vieraaseen maahan ja kulttuu
riin on omat vaikeutensa. Myös kehitykselliset viivästymät ja tunne-elämän 
ongelmat voivat kietoutua yhteen. Vähäisten terapiamahdollisuuksien takia 
apua ei ammattihenkilöiltä ehkä saada tai juuri heidän antamaansa apua ei 
tarvita. Sadut kuuluvat päiväkodin jokapäiväiseen ohjelmaan. Tutkijoiden 
mukaan (esim. Bettelheim 1992) ne viihdyttämisen lisäksi lohduttavat lasta ja 
auttavat häntä käsittelemään ja ratkaisemaan ongelmia. 

Tutkimukseni kohdistuu neljään 5-7-vuotiaaseen samassa, tavallisessa 
päiväkotiryhmässä olevaan lapseen, joista kolmella on havaittu tunne-elämän 
ongelmia, yhdellä ei ole huomattu mitään erityistä. Tutkimuksen tarkoitukse
na on saada tietää, miten lapset päiväkodissa sadun ymmärtävät sekä tulkita 
heidän antamistaan viitteistä, soveltavatko he mahdollisesti sen viestejä 
omaan elämäänsä. Laadullisessa tutkimuksessa ei voida etsiä yleistyksiä, 
siirrettävyys toisiin lapsiin ja muihin päiväkoteihin tapahtuu lukijan toimesta. 

Tutkimustehtäväni on: 

Mikä on päiväkodissa käsit:eltä.vän sadun merkitys tutkimukseen osallis
tuvalle lapselle? 

Merkitys on jonkin asian, objektin tai ilmiön mieli jollekin jossakin tilantees
sa. Käytettäessä sanaa "merkitys" oletetaan ymmärretyksi myös mainittujen 
osatekijöiden keskinäinen yhteys. (Rauhala 1981, 9.) Ymmärtä.mistä. on, kun 
mielellinen sisältö saa jonkin aseman tai tehtävän kyseessä olevan ihmisen 
maailmankuvassa (Rauhala 1989, 139-140). Ymmärtäminen on yhteydessä 
lapsen kognitiiviseen kehitystasoon. Haluan tietää, millainen kognitiivisen 
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kehitystason on oltava, jotta lapsi voisi ymmärtää satua. Tutkin myös, näyt
tääkö mahdolliselta, että satu saattaisi lapsilla, joilla on tunne-elämän on
gelmia, muuttaa myönteisesti ajattelua, olla terapeuttinen. Terapeuttisina 
(Mills & Crowley 1986) pidetään satuja, joissa on henkilöitä ja tapahtumia, 
joiden avulla lapsi voi käsitellä ongelmiaan ja löytää niihin ratkaisuja. Ajatte
lun muutos edellyttää, että lapsi siirtää sadun viestejä intuitiivisesti omaan 
elämäänsä. 

Ilmiö on tutkijalle laadullisessa tutkimuksessa tutkimuskohteena (Varto 
1992, 85). Tutkimuksessani ilmiö on päiväkodissa sadun merkitys lapselle ja 
tutkin ilmiötä sellaisena kuin se ilmenee. Tutkimuksessani on tapahtumasarja, 
joka muodostuu lapsen sadun vastaanottamisesta ja siihen vastaamisesta. 
Kokonaisuus rakentuu lapsesta, päiväkodista ja sadusta. Kuten Rauhala (1974, 
61) sanoo, kaikki ymmärtäminen on yhteyksissä ymmärtämistä.

Päiväkodin toimintatapa ja -mahdollisuudet sekä kodista poikkeavat
olosuhteet muodostavat sadun käsittelyn kehykset osana merkityksen muo
dostumista. 

Sadut ovat kertomuksia, joissa on yliluonnollisia olentoja kuten noitia 
ja haltijattaria, taikaesineitä ja puhuvia eläimiä. Luonnonlakien kumoutu
minen ja historiallisen aikakäsityksen paikkansapitämättömyys ilmaisevat, 
ettei kysymys ole tämän maailman asioista. Luonto ja ihminen ovat kiinteästi 
yhteydessä toisiinsa ja inhimillistä elämää samoin kuin luontoakin hallitsee 
sanan mahti. Mahdottomuuden logiikan avulla tehdään selväksi, ettei kysy
mys ole tämän maailman asioista. 

Sadun vastaanottamista on lapsen keskittyminen ja kiinnostus satuun 
sekä tapahtumien ja henkilöiden muistaminen ja niiden ominaisuuksien tietä
minen. Satuun vastaamista on sadun herättämien tunteiden ilmaiseminen, sa
dusta esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset samoin kannanotot niin 
ohjatuissa tilanteissa kuin lapsen puhuessa sadusta oma-aloitteisesti. Lapsen 
tajunta ei ole vielä niin kehittynyt, että hän pystyisi yhtä paljon kuin aikui
nen ilmaisemaan kielellisesti kokemaansa. Hänellä merkitykset muodostuvat 
usein Rauhalan (1981, 15-16) tarkoittamassa välittömässä, kolmijäsenisessä 
merkitystilanteessa, joka ei avaudu kielellisesti. T ällaista tilannetta tulkitsen 
ilmeistä, eleistä, liikkeistä, huudahduksista. 

Käsitejärjestelmä rakentuu laaduista, joilla kuvataan niitä mieliä, joina 
ihminen ja elämismaailma todellistuvat tutkittaviksi (Varto 1992, 51). Laatu 
ei paljastu sellaisenaan, vaan useina eri piirteinä tai tekijöinä. Mielellinen 
sisältö antaa tutkijalle sen laadun, joka vastaa reaalista tutkimuskohdetta. Laa
tuja ovat tulkintani lapsen sadun kokemisesta hänen antamistaan viitteistä. 
Näitä viitteitä ovat eri tavoin tapahtuneen sadun käsittelyn aikana tai sen jäl
keen tunteiden ilmaiseminen ilmein, elein, liikkein. Samoin viitteitä ovat 
sanallisesti esiin tuleva tapahtumien mahdollinen väärin ymmärtäminen tai 
oivaltavat vastaukset aikuisten esittämiin kysymyksiin. Laatuja ovat myös jon
kun sadun hahmon jäljitteleminen, kuvaaminen muita enemmän piirustuksis
sa tai tästä usein puhuminen. Lapsi saattaa näin ilmaista, että hän löytää 
sadun henkilön kokemuksista yhtymäkohtia omaan elämäänsä. 

Näin saadun tiedon perust:eella pyrin tulkitsemaan, miksi kukin lapsi 
toimii tietyillä tavoin ja pyrin ymmärtämään lasta. Viimeiseksi kysyn, voi
daanko lapsen sadun vastaanottamisesta ja siihen vastaamisesta päätellä, että 
hän sadun avulla käsitt:elisi ongelmiaan niiden ratkaisemiseksi tai jos lapsessa 
ei ole havaittu erityistä, rikastuttaisi maailmankuvaansa. 



4 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄ 

4.1 Päiväkodista tutkimuspaikka 

Keräsin tutkimusaineiston päiväkodissa tavallisessa 5-7-vuotiaiden ryhmässä 
kontekstissa lapsi ja satu. Aloitin pyytämällä päivähoidon johtajalta lupaa 
tutkimuksen tekoon sopivaksi katsomassani päiväkodissa ja sain luvan. Tiesin 
päiväkodin, jossa sadut olivat toiminnassa keskeisiä ja jossa oli ollut näihin 
liittyvä kokeilu. Kysyin tämän päiväkodin johtajalta mahdollisuuksista toteut
taa satuun liittyvä tutkimus syksystä 1995 kevääseen 1996 ja sain periaatteelli
sen luvan. 

Aloittaminen edellytti, että päiväkotiin tulisi lapsia, jotka soveltuisivat 
tutkimukseeni ja joiden vanhemmat antaisivat luvan siihen osallistua. Kävin 
keväällä 1995 päiväkodin johtajan kanssa läpi tiedot syksyllä tulevista lapsista 
ja päättelimme, että heistä mahdollisesti kolme tarvitsisi erityistä hoitoa ja 
kasvatusta tunne-elämän ongelmien takia. Yhdellä näistä lapsista saattoi myös 
olla kehityksessä jälkeenjäämistä, mutta häntä ei oltu tutkittu. Kaksi lapsista 
oli poikia ja yksi tyttö. Kenellekään heistä ei oltu suunniteltu ammattihenki
lön antamaa apua. Koska tutkimus tehtäisiin tavallisessa päiväkotiryhmässä, 
toivoin siihen osallistuvan myös lapsen, jolla ei oltu havaittu mitään erityistä. 

Pyysin ja sain kaikilta 5-7-vuotiaitten ryhmään tulevien lasten vanhem
milta kirjallisen luvan lapsen tutkimukseen osallistumiselle. Tähän ryhmään 
tulevan 7-vuotiaan pakolaisperheen pojan tutkimukseen osallistumispyynnön 
tulkki käänsi perheen äidinkielelle ja isä allekirjoitti luvan. 

Vielä tarvittiin päiväkodin työntekijöiden suostumus. Kysymykseen 
tulevassa ryhmässä oli joka toinen viikko kolme, joka toinen viikko neljä 
aikuista. Tutkimus, jossa olisin mukana koko toimintakauden, lienee tuntunut 
arveluttavan työläältä ja sitoutumista vaativalta. Henkilökunta kuitenkin 
suostui siihen, että olisin mukana koko toimintakauden ja lupautui aikaisem
pien vuosien tapaan ottamaan käsittelyyn jonkin pitkän sadun. Tämä satu 
olisi keskeistä aineistossani, mutta se ei yksin muodostaisi koko aineistoa. 
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4.2 Tu.tkimukseen osallistujat 

Nimitän lapsia, joihin tutkimukseni kohdistui, tutkimukseen osallistujiksi ja 
aikuisia ja muita päiväkotiryhmässä olleita lapsia tutkimuksessa mukana 
olleiksi. Syksyllä 1995 tutkimuksessa mukana olleessa ryhmässä oli lapsia 23, 
joista viisi oli vain aamupäivisin. Viisivuotiaita oli 11, samoin kuusivuotiaita 
sekä yksi seitsemänvuotias, jonka koulunkäynnin aloitusta oli siirretty vuodel
la. Aikuisten ja lasten nimet sekä muut tunnistettavat tiedot on muutettu. 

Tutkimukseen osallistui neljä lasta, joista päiväkodin henkilökunnan ja 
oman arvioni mukaan kolme tarvitsi erityistä hoitoa ja kasvatusta. Osa heidän 
vaikeuksistaan ilmeni tunne-elämän ongelmina. Näitä lapsia kutsun tutki
muksessa Beniksi, Virvaksi ja Ilpoksi. Halusin vielä tutkimukseeni neljänneksi 
lapsen, jolla ei oltu havaittu tunne-elämässä ongelmia, joka olisi kiinnostunut 
saduista ja jolle olisi kotona luettu. Henkilökunnan myötävaikutuksella pää
dyin tyttöön, jolle olen antanut nimen Ilona. 

Ben on pakolaisperheen poika. Hän oli saanut vuoden siirron koulun 
käynnin aloituksessa ja oli heinäkuussa täyttänyt seitsemän vuotta. Vaikka 
poika oli ollut Suomessa melkein kolme vuotta, hänen suomen kielen taitonsa 
oli puutteellinen. Benin keskittyminen ohjattuun toimintaan ei tahtonut 
onnistua ja poika kävi usein toisten lasten kimppuun. Ben oli ollut jo kahtena 
edellisenä vuonna päiväkodissa. Kyseisenä toimintakautena hän oli siellä 
puolipäivää ja lähti kotiin kello 12. 

Virva oli täyttänyt kesäkuussa viisi vuotta. Tyttö vetäytyi ryhmän toisten 
lasten seurasta. Päiväkodin henkilökunnan käsityksen mukaan Virva oli 
kehityksessä ikätasoaan jäljessä, mutta häntä ei oltu tutkittu. Tyttö oli ollut 
edellisen kevätkauden päiväkodissa ja oli sinä toimintakautena siellä koko 
päivän. 

Ilpo täytti tutkimussyksyn lokakuussa kuusi vuotta. Hän oli ollut aikai
semmin perhepäivähoidossa ja tuli elokuussa ensimmäisen kerran päiväkotiin 
ja oli siellä koko päivän. Ilpo oli levoton, mutta ei aggressiivinen, masentu
neen, väsyneen ja haluttoman tuntuinen. Poika ei jaksanut keskittyä oikein 
mihinkään ja sanoikin usein, ettei jaksa. Vanhemmat olivat hiljattain eron
neet. 

Ilona oli täyttänyt kesäkuussa kuusi vuotta ja oli ollut kolmena aikaisem
panakin vuonna päiväkodissa. Ilona oli rauhallinen ja tasapainoisen tuntui
nen eikä hänellä oltu havaittu tunne-elämässä poikkeavaa. Hän olisi päivä
kodissa koko päivän. 

4.3 Valittava satu 

Etsin satua, joka kiinnostaisi 5-7-vuotiaita tyttöjä ja poikia sekä olisi tä
mänikäisille sopiva ja ymmärrettävä. Sen pitäisi olla selkeästi kuvitteellinen 
ja siinä olisi oltava runsaasti kiinnostavia tapahtumia, koska sitä käsiteltäisiin 
pitkään. Tarvittiin myös hahmoja, joiden kokemukset rohkaisisivat ja lohdut
taisivat lasta. 
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Sadulla pitäisi olla terapeuttisia viestejä. Terapeuttisen sadun ehdoton 
edellytys on onnellisen lopun tarjoama lohtu (Bettelheim 1992, 178). Ilman 
rohkaisevia loppuratkaisuja sadut saisivat Bettelheimin mukaan lapsen tunte
maan, ettei hänellä ole mahdollisuutta selviytyä elämän vaikeuksista. Hon-
ming (1990, 5) toteaa, että sadun sisällön ei tarvitse rajoittua lasten omiin 
kokemuksiin, vaan se voi kertoa mistä tahansa, kunhan se tuottaa iloa ja se 
ymmärretään. Koska satua käsiteltäisiin suuressa ryhmässä, eikä lapsilla olisi 
juurikaan mahdollisuuksia kysellä ymmärtämättä jääneistä seikoista, siinä ei 
saisi olla kovin paljon lapsille vieraita asioita. Kaiken tämän pyrin ottamaan 
huomioon valinnassa. 

4.3.1 Päätyminen Oz-maan taikuriin 

Lukiessani satuja käsitteleviä kirjoja ja artikkeleita niissä oli usein mainintoja 
Suomessa lähes tuntemattomasta, mutta USA:ssa huomattavan suositusta 
Oz-maan taikurista. Kirjan tekijä on Frank L. Baum ja teos oli julkaistu vuon
na 1900. Baum (1900) oli kirjoittanut teokseensa johdannon, joka suomenkieli
sestä julkaisusta (1977) oli jätetty pois. Tekijä kertoo kirjoittaneensa nykyai
kaisen sadun ilahduttaakseen oman aikansa lapsia ja sanoo siinä olevan 
ihmeitä ja iloa, mutta ei sydänsuruja eikä painajaisten aiheita. 

Baum toteaa nykyaikaiseen kasvatukseen kuuluvan moraalin opettami
sen, niin ettei sitä tarvitse neuvoa saduissa kuten aikaisemmin. Mielestäni Oz
maan taikuri on seikkailukertomus ja selviytymistarina, ei selkeästi moraalia 
opettava kuten esimerkiksi Tuhkimo, jossa tyttöä nöyryyttäneet sisarpuolet 
jäävät entisiin oloihinsa tai Zachris Topeliuksen kirjoittama Adalmiinan helmi, 
missä ylpeä Adalmiina joutuu nöyrtymään. Oz-taikuri paljastuu huijariksi, 
mutta petosta ei rangaista, vaan Oz pääsee toiveensa mukaisesti takaisin ko
tiseudulleen. Oz-maan taikurissa pahuutta edustaa fiktiivinen hahmo, lännen 
Noita Ilkeä, jonka palkka on kuolema. 

Vaikka Baum tarkoitti sadun lapsille, se on ollut mieleinen kaikenikäi
sille (Littlefield 1964, 47). Terapeuttisia aineksia sisältävänä Oz-maan taikuria 
pitävät esimerkiksi Mills ja Crowley (1986, 64), Payne (1989, 28) ja Fazio (1992, 
28). Ehdotin Oz-maan taikuria alkavalle toimintakaudelle. Päiväkodin henki
lökunta luki sadun ja suostui ottamaan sen käsiteltäväksi. 

Mills ja Crowley (1986, 64) ajattelevat, että joistain saduista, he mainitse
vat Oz-maan taikurin ja Ruman ankanpoikasen, lapsi löytää omaa kehitys
tään tukevia ja ongelmien ratkaisuun auttavia aineksia. Satujen metaforia 
pidetään onnistuneina vaikuttamisen keinoina, jotka voivat saada aikaan 
muutoksen. (Mills & Crowley 1986, xxi.) 

Oz-maan taikurin alussa pyörremyrsky kuljettaa kirjan päähenkilön 
Dorothy-nimisen pikkutytön ja hänen Toto-koiransa Rouskijoitten taikamaa
han, jossa Dorothy saa tässä sadussa merkitykselliset taiotut hopeakengät. 
Tyttö haluaa palata heti kotiin kasvatusvanhempiensa Em-tädin ja Henri-se
dän luo, mutta ennenkuin kotiinpaluu on mahdollinen, Dorothyn on voitetta
va ylivoimaisilta tuntuvia esteitä kuten tuhottava lännen Noita Ilkeä. 

Baum kuvaa Dorothyn ja hänen matkan varrella saamiensa ystävien 
Variksenpelättimen, T inamiehen ja Leijonan seikkailuja. Dorothy ystävineen 
voi matkaa tehdessään valita toimintatapansa, mutta matkaa ei voi keskeyttää 
eikä päättää sen suuntaa tai päämäärää. Tinamies on nimensä mukaisesti 
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mies, jonka kerrotaan rakastuneen Rouskijatyttöön. Variksenpelätin ja Leijona 
ovat heteroseksistisiä. Viitteitä niiden sukupuolesta ei anneta. En näe Oz
maan taikurin tarinassa seksuaalisuuteen viittaavaa, kuten on vaikkapa Tuh
kimossa tai Prinsessa Ruususessa. 

Variksenpelätin murehtii, ettei sillä ole aivoja, T inamies suree sydämen 
puuttumista ja Leijona on onneton, koska se on pelkuri. Tinamiehen ongel
mana on sydämen puuttumisen lisäksi vaara ruostumisesta, jos niveliä ei 
öljytä riittävän usein. Baum kertoo maagisista ratkaisuista kuten taikahatun 
avulla täytettävistä toivomuksista. Kumppanusten tuhoksi aiotut toimet rau
keavat; eivät sudet eivätkä villivarikset voi heitä vahingoittaa ja viimein 
ystävyksiä vainonnut lännen Noita Ilkeä liukenee veteen. Pelätty Oz-taikuri 
osoittautuu aivan tavalliseksi - säälittäväksikin mieheksi. Vaikeuksista selviy
tymisiä seuraavat onnistumisen kokemukset 

Ratkaisut löytyvät lopulta jokaisesta itsestään, sillä Leijonalla on aina 
ollut sen kaipaamaa rohkeutta ja Variksenpelättimellä aivot. Tinamiehellä on 
ollutkin sydän, vaikka se ei ole sitä tiennyt. Dorothy olisi voinut milloin 
tahansa palata jalassaan olleiden hopeakenkien avulla kotiin, mikä oli hänen 
hartain toiveensa. Oz-maan taikurin yksi viesti on, että ratkaisut ja voimava
rat ovat meissä itsessämme, kunhan sen oivallamme. (Frey 1993, 231.) Baumin 
(1900) ensimmäisen painoksen tekstissä on sana witch, minkä luonteva kään
nös on suomennoksessa käytetty noita. Oz-maan taikurissa on kaksi pahaa 
ja kaksi hyvää noitaa (wicked witch, good witch), joiden avulla Baum on 
esittänyt kaksinkertaisen polarisaation hyvään ja pahaan. Toinen pahoista 
noidista tuhoutui heti sadun alussa eikä tämän ulkonäöstä kerrottu mitään. 
Lännen Noita Ilkeä oli tarinassa keskeinen ja tähän soveltui perinteinen käsi
tys noidista, tosin tällä noidalla oli vain yksi silmä. Hyvistä noidista toinen 
oli vanha, toinen nuori ja kaunis, punahiuksinen ja sinisilmäinen. Lasten uu
sien mielen ilmentymien on suhteuduttava jo olemassa olevaan tiedettyyn ja 
tunnettuun kokemusperustaan, jotta nuori, kaunis, punahiuksinen nainen 
ymmärrettäisiin noidaksi. Vanha kokemustausta toimii ymmärtämis yhteytenä, 
johon uusi mieli organisoituu merkityssuhteeksi (Rauhala 1989, 31). Suomen 
kielen haltijatar-sanalla olisi ollut sekä kielteinen että myönteinen merkitys; 
onhan Prinsessa Ruususessakin hyviä ja pahoja haltijattaria. Päiväkodissa 
päädyttiin kuitenkin Oz-maan taikurin suomennoksen mukaisesti käyttämään 
noita-sanaa. 

Lapsen sadun tulkitsijana on sen viestejä oivaltaakseen muutettava en
nakkokäsityksiään noidista. Tunnetuimpia noitahahmoja lienee Hannu ja 
Kerttu-sadun noita. Etsin kymmenestä satukirjasta, joista ensimmäinen oli 
julkaistu 1920-luvulla ja viimeinen 1980-luvulla kuvauksia noidista. Kaikissa 
teksteissä noidan kerrottiin olevan vanha, ilkeä akka. Useissa eri vuosikym
menien julkaisuissa oli sanatarkasti sama kuvaus: "Noidilla on punaiset silmät 
eivätkä he näe kovin kauas, mutta heillä on erinomainen vainu aivan kuin 
eläimillä ja he tietävät aina, kun joku ihminen on lähitienoolla. 11 Näin kuvat
tiin myös Hannun ja Kertun tapaamaa noitaa. 

Noita-sana on viime vuosina tosin saanut erilaisia sävyjä, kun palmusun
nuntaina talosta taloon kiertävät lapset ovat pukeutuneet pääsiäisnoidiksi. 
Ainakaan näillä lapsilla ei ole yksinomaan kielteistä kuvaa noidista. Oli myös 
mahdollista, että vaikkapa Suomeen tulleella pakolaislapsella oli suomalaislas
ta vähemmän ennakkotietoja ja samalla ennakkokäsityksiä sadun perinteisistä 
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hahmoista. Saattaa olla, että tällaisella lapsella on vain vähän Rauhalan (1989, 
32) tarkoittamaa satuihin liittyvää kokemusperustaa, johon uusi mieli voisi
organisoitua merkityssuhteeksi.

Se, että noita on hyvä, nuori ja kaunis, tuntui minusta oudolta ja sitä 
oli vaikea hyväksyä. Oz-maan taikurissa oli kuitenkin runsaasti hyvän sadun 
aineksia, kuten eläinten jopa Variksenpelättimen puhuminen ja erilaisia 
yllättäviä tapahtumia taian vaikutuksesta. Niin kuin Sirridge (1975, 84) toteaa, 
temporaaliset suhteet puuttuvat saduista, niin ettemme tiedä, milloin Hannu 
ja Kerttu elivät ja elivätkö he ennen Oz-maan taikuria. 

Oz-maan taikuri kuuluu taidesatuihin, jotka ovat irtautuneet kansansa
duista. Taidesatujen kirjoittajat tiedetään. Nämä sadut ovat moni-ilmeisempiä 
kuin kansansadut ja heijastelevat kirjoittajansa aikakauden asenteita, elämän
katsomusta ja maailmankuvaa. Taidesatu puhuttelee sekä aikuisia että lapsia. 

4.3.2 Satu ja seikkailukertomus 

Bettelheim antaa eniten arvoa vanhoille kansansaduille (1992, 11). Matthews 
(1980, 74) ei pidä vain niitä lapsille merkittävinä. Entä seikkailutarinat? Sala
poliisikertomukset? Kummitusjutut? Nämä ovat mielikuvituskirjallisuutta, 
vaikka eivät satuja olisikaan. Niitä voi Matthewsin mukaan nimittää yhteisesti 
älykkäiksi seikkailukertomuksiksi. Ne yllyttävät ajatuskokeiluihin, joiden 
myötä luodaan käsitteellisiä yhteyksiä. Kertomukset houkuttelevat löytöret
kille, eroon jokapäiväisestä elämästä. 

Matthews (1980, 82) mainitsee esimerkkinä seikkailukertomuksista Bau
min Oz-maan taikurin, jolla on hänen mukaansa pysyvä paikka lastenkirjalli
suudessa. Kertomus on täynnä seikkailua, suurin osa älykästä. Voiko tinasta 
tehty mies ajatella? Baum esittää myös filosofisia kysymyksiä kertoessaan 
mielikuvituksellista tarinaa. Pienet lapset (Matthews 1980, 82) toimivat, kuten 
Bettelheim toteaa, tunnetasolla, mutta he myös ajattelevat. Kuunnellessaan 
tai lukiessaan tunne-elämälle merkityksellisiä tarinoita lapsen on saatava 
myös älyn kehittymiselle tärkeitä virikkeitä, joita esimerkiksi Oz-maan taikuri 
tarjoaa. 

Jaottelu sen mukaan, onko tarina satu vai seikkailukertomus on horjuva. 
Oz-maan taikurissa on runsaasti hyvän sadun aineksia, yliluonnollisia esteitä 
tai yliluonnollisia auttajia ja onnellisen lopun tarjoama lohtu. Matthews pitää 
Oz-maan taikuria seikkailukertomuksena, Mills ja Crowley (1986, 64) sekä 
Payne (1989, 26) nykyaikaisena satuna. Oz-maan taikuri Oones 1995, 92) on 
selvästi lapsille tarkoitettu, se on paljon perinteistä satua pitempi ja siinä on 
tällaista satua enemmän kerronnallisia yksityiskohtia, kuten eri alueille sijoite
tut värit. 

Tarinaan Oz-maan taikurista sisältyy taikaa ja mielikuvitusta niin esitet
tynä, että lukija vakuuttuu sen epistemologisesta ja ontologisesta oikeellisuu
desta. Kirjassa kuvattu seikkailu edellyttää vuorovaikutusta tuntemattoman, 
maagisen ja salaperäisen maailman kanssa. Oz-maan taikurissa kerrotaan 
onnistuneesta retkestä siten, että sen moraalinen tarkoituksenmukaisuus 
osoitetaan oikeaksi. Oones 1995, 108.) Sadussa on tietoa siitä, kuinka voimme 
oppia tuntemaan itseämme ja maailmaa ja miten tämä tieto voi auttaa meitä 
onnelliseen elämään Oones 1995, 107). 
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4.3.3 Toistuvuus sadusta toiseen 

Oz-maan taikuriin soveltuu Eganin (1988, 121) käsitys, että saduissa on 
samoja asioita ja tapahtumat etenevät määrätyssä järjestyksessä erityisten 
sääntöjen mukaan. Sirridge (1975, 89) toteaa sadussa esitettävän asiat konk
reettisiksi ja rajatuiksi, joten kuulija tai lukija päätyy tiettyyn lopputulokseen. 
Hän pitää sadun kognitiiviselle merkitykselle tärkeänä, ettei taika määrää 
täysin henkilön tilannetta ja vaikuta siihen niin, ettei minkäänlainen vastaa
vuus todellisessa maailmassa olisi mahdollinen. 

Myös Millsin ja Crowleyn mukaan (1986, 65-66) klassisissa saduissa on 
yleensä aina samoja aineksia, joihin metaforat ja samalla sadun terapeuttisuus 
perustuvat. Olen soveltanut näiden tutkijoiden esittämää jaottelua heidän 
terapeuttisena pitämäänsä Oz-maan taikuriin ja siinä Dorothyyn. 

1. Kerrotaan päähenkilön ongelmasta. Oz-maan taikurissa sen aiheuttaa
pyörremyrsky, joka vie Dorothyn ja hänen Toto-koiransa taikamaahan. Dorot
hy haluaisi palata takaisin kotiin, mutta ei sinne osaa. 

2. Esitellään auttajia, jotka kuvaavat tiedostamattomia prosesseja. Niissä
on kysymys päähenkilön kyvyistä ja voimavaroista. Dorothy kohtaa Variksen
pelättimen, Tinamiehen ja Leijonan, jotka lähtevät hänen mukaansa pitkälle 
ja vaaralliselle matkalle. Vaikka matkalle mukaan tulijat auttavat sekä Dorot
hyä että toisiaan, en pidä näitä yksiselitteisesti Millsin ja Crowleyn tarkoitta
mina auttajina, koska jokaisella on omat ongelmansa ja heikkoutensa. Sen 
sijaan etelän Hyvä Noita Glinda on auttaja, sillä hänen avullaan Dorothy 
pääsee viimein takaisin kotiin. Sadun tässä vaiheessa kerrotaan myös esteistä, 
jotka päähenkilö kohtaa. Ne ovat hänen pelkojaan ja kielteisiä uskomuksiaan. 
Lännen Noita Ilkeä ottaa Dorothyn vangikseen aikoen pitää tämän palvelija
naan pysyvästi. Ylivoimaiselta tuntuu noidan tuhoaminen, mikä on Ozilta 
saatavan avun edellytys. 

3. Tuodaan esiin asioita, joista päähenkilö oppii. Dorothy on oppinut,
että hän voi selviytyä ilman aikuisten, Em-tätinsä ja Henri-setänsä apua. Hän 
on oppinut luottamaan itseensä ja uusiin ystäviinsä. 

4. Kuvataan kriisi, mikä johtaa väistämättä tapahtuvaan ratkaisuun.
Kriisistä päähenkilö selviytyy ja hänen ongelmansa ratkeaa. Lännen Noita 
Ilkeä on ottanut Dorothyn vangikseen. Tytön yllätykseksi noita liukenee 
veteen, niin että Ozin antama tehtävä tulee suoritetuksi. Matka voi jatkua. 

5. Päähenkilö saa uudenlaisen identiteetin voitollisen matkansa seurauk
sena. Mielestäni Dorothylle on pitkin matkaa rakennettu uutta identiteettiä, 
kun hän on huomannut selviytyvänsä vaikeuksista ja saanut itseluottamusta. 
Monessa muussa sadussa kuten Rumassa ankanpoikasessa uusi identiteetti 
tulee selkeästi, äkillisestikin esiin. Näin ei tapahdu Dorothylle. 

6. Satu huipentuu juhlahetkeen, missä päähenkilön arvo tunnustetaan.
Dorothy palaa kotiin, jonne Em-täti ja Henri-setä ovat häntä kaivanneet. On 
tärkeää, että vaikka Dorothyn kasvattivanhemmat eivät ole aikaisemmin 
juurikaan näyttäneet kiintymystään Dorothyyn, he tämän palattua osoittavat 
kaivanneensa tyttöä. 

T ässä sadussa yhteinen maailma sadun vastaanottajan ja tarinan päähen
kilön välille muodostuu yksinäisyyden, avuttomuuden ja vaikeuksien kokemi
sesta. Saatamme pelätä kuten Dorothy hänen joutuessaan mehiläisten ja 
villivaristen hyökkäysten kohteeksi tai lännen Noita Ilkeän vangiksi. Yhteinen 
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voi myös olla ilo, kun etelän Hyvä Noita kertoo Dorothylle, miten tämä pää
see kotiin. Lopun kohokohta on Dorothyn kotiinpaluu, missä Em-täti ja Hen
ri-setä ovat häntä kaivanneet. Kasvattivanhempien tajunnassa mieli - ikävöity, 
rakastettu - on yhdistynyt objektiin Dorothyyn, niin että Dorothy on mielen 
välityksellä tunnettu rakastetuksi ja kaivatuksi (Rauhala 1989, 29-30). 

Millsin ja Crowleyn (1986) tulkinnassa tuodaan esiin tiedostamattomien 
prosessien tietoiseksi tekeminen, kuten auttajien ajatteleminen päähenkilön 
voimavaroiksi ja esteitten hänen peloikseen. Nämä tutkijat pitävät psyko
analyyttisen teorian mukaisesti alemmasta, syvemmästä erillisestä tajunnan 
osasta nousevien tapahtumien ja henkilöiden tiedostamista ja niiden käsitte
lyä metaforien välityksellä sadussa ajattelua muuttavana. Esimerkiksi lännen 
Noita Ilkeä voisi kuvata liian vaativaa äitiä ja noidan tuho vapautumista 
tämän ylivallasta. 

Jos ajatellaan Rauhalan (1987, 9) tavoin, eivät tiedostamattomat prosessit 
ole erillisessä tajunnan osassa, vaan tiedostamaton mielellisyys on selkiytymä
töntä, täydentyy asteittain ja tulee vihdoin tiedostettavaksi merkityssuhteeksi. 
Rauhalan mukaan tietoiseksi tuleminen edellyttää vastaanottavia horisontteja. 
Lapsella on oltava saduista aikaisempaa kokemustaustaa, johon uudet mielet 
voivat liittyä muodostaen merkityssuhteita (Rauhala 1974, 61-62). Jos näitä 
horisontteja ei ole, tiedostettavaa merkityssuhdetta ei synny. 

Satu kulkee kuitenkin taustateoriasta riippumatta ongelman esittelystä 
esteiden, auttajien ja oppimisen kautta kriisiin. Sitten tapahtuu onnistunut 
ratkaisu ja satu päättyy lohdulliseen - lohduttavaan muutokseen. 

4.3.4 Lapsen näkökulma 

Luin kirjan Oz-maan taikurista yrittäen tavoittaa lapsen näkökulman. Kerto
mus on monitahoinen, taitavasti kirjoitettu, yllätykset seuraavat toisiaan. 
Tapahtumia on huomattavan paljon, päiväkodin tarkoitukseen liikaakin, niin 
että jotain olisi jätettävä pois. Tarinan keskeisiä kohtia ei kirjailija mitenkään 
osoitellut, vaan ne piti oivaltaa. Sadussa ei ollut mielestäni suomalaiselle 
lapselle vieraita, nimenomaan amerikkalaiseen kulttuuriin liittyviä asioita. 
Tapahtumat ja henkilöt ominaisuuksineen olivat ymmärrettäviä. 

Pyysin tuntemaani äitiä lukemaan 6-vuotiaalle Liisa-tyttärelleen iltasatu
na Oz-maan taikurin, jotta saataisiin tietää, miten suomalainen lapsi, sa
manikäinen kuin päiväkotiryhmään kuuluvat, ottaa sen vastaan. Tytölle 
luettiin peräkkäisinä iltoina yksi luku kerrallaan. Äidin kertoman mukaan 
tyttö olisi halunnut, että lukemista olisi jatkettu kerralla pitempään. Liisa ei 
juurikaan tehnyt kirjan tekstistä kysymyksiä eikä muutenkaan ottanut tari
naan kantaa. Tyttö piti äidin mukaan eniten Dorothystä, mutta myös Toto-
koira .�Ii lähellä hänen sydäntään. 

Aiti kyseli Liisalta tarinasta, kun kirja oli päästy loppuun. Pahinta tytöstä 
oli ollut, kun lännen Noita Ilkeä varasti Dorothyn hopeakengän. Parasta oli 
ollut Dorothyn kotiinpääsy. Liisasta oli hyvä, että lännen Noita Ilkeä liukeni 
veteen. Oz-taikuria tyttö sanoi tyhmäksi, koska tämä huijasi toisia. Pelokas 
Leijona oli lähellä Liisan sydäntä, samoin pieni ja avuton Toto-koira. Useissa 
kohdin esitetty matkalaisten vihollisten tuhoutuminen ei näyttänyt tyttöä 
pelottaneen. 
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4.4 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusmenetelmä 

Koska tutkimukseni kohdistui vain neljään lapseen ja heistä syvällisen tiedon 
saamiseen havainnoimalla, pidin tarkoituksenmukaisena fenomenologiaa n ja 
hermeneutiikkaan perustuvaa metodologiaa ja metodia. Fenomenologisessa 
menetelmässä (Bogdan ja Biklen 1992, 34) yritetään ymmärtää tapahtumien 
ja dialogin merkitystä tavallisille ihmisille tietyissä tilanteissa. Ilmiö (Patton 
1990, 69) voidaan kokea tunteena, kuten yksinäisyytenä, arkuutena tai vihana 
tai se voi olla vaikkapa ohjelma, organisaatio tai työ. Tutkimani ilmiö oli 
päiväkodissa käsitellyn sadun merkitys tutkimukseen osallistuvalle lapselle. 
Patton (1990, 72) kehottaa erottamaan toisistaan tutkijaan liittyvän eli ennak
koasenteet, ennakkoluulot ja teoreettisen viitekehyksen siitä, mitä ilmiöstä 
tutkitaan. Fenomenologisessa metodissa mielenkiinto kohdistuu ilmiöstä olen
naisen paljastamiseen. Tutkittavaa ilmiötä yritetään ymmärtää ja siitä halu
taan tietoa. Fenomenologisen menetelmän sovellus luodaan kunkin tutkimuk
sen aikana. (Bogdan ja Biklen 1992, 32.) 

Tutkimusaineistoni tulkinta perustuu hermeneutiikkaan. Juntunen ja 
Mehtonen (1977, 126-127) ovat esittäneet sen avainkäsitteet, mitkä ovat esiym
märrys, ymmärtäminen, tulkinta ja hermeneuttinen kehä. Ymmärtäminen 
hermeneutiikassa tarkoittaa ilmiöiden merkityksen oivaltamista. Ymmärtämi
nen on tulkintaa ja kaiken ymmärtämisen pohjana on 'aina jo ymmärretty'. 
Ymmärtäminen perustuu esiymmärrykseen ja etenee kehämäisenä liikkeenä, 
hermeneuttisena kehänä, jonka mukaisesti olen pyrkinyt tulkintaan ja ym
märtämiseen. Ajattelen Gadamerin (1986, 174) tavoin, että tulkitsijan oma 
historiallinen olemassaolo on aina läsnä tulkintatapahtumassa, niin ettei 
tulkintaa, ymmärtämistä ja soveltamista voida erottaa toisistaan. 

4.4.1 Ymmärtämisen hermeneuttinen kehä 

Ymmärtäminen lähtee aina tietyistä lähtökohdista ja palaa takaisin uudella 
tavalla oivaltamiseen ja ymmärtämiseen (Varto 1991, 42). Ymmärtäminen on 
Varton mukaan pyrkimistä kohti tekstin mieltä. Hermeneuttinen ymmärtämi
nen (Koski 1995, 83) motivoituu kun jokin, minkä haluamme saada selville, 
ei paljasta meille merkitystään välittömästi. Olen edennyt tutkimuksessani 
Gadamerin (1988) hermeneuttisen kehän mallin mukaisesti. Tämä malli (Gal
lagher 1992, 72) kuvaa esimerkiksi jatkuvan oppimisen prosessia, jossa yhä 
uudelleen paljastuu tietomme rajoittuneisuus, ennakkoluuloisuus ja perspek
tiivimäisyys. Olen esittänyt kehän nelivaiheisena. Gadamer (Koski 1995, 321) 
ei kuvaa tekstintulkintaa nelivaiheisena prosessina eikä minkäänlaisena sel
keänä jäsennyksenä. Jäsennys on Kosken pelkistys Gadamerin tekstintulkin
nasta, jonka olen esittänyt, koska se soveltuu tutkimukseeni. 

Ensimmäisessä vaiheessa (Koski 1995, 118) pyritään tiedostamaan omaa 
nykyistä esiymmärrystä aiheesta x. Esiymmärrykseen kuuluvat aina ennak
koluulot. Gadamer (1988, 236-237) toteaa, että tulkinnassa ennakkoluulot ovat 
aina välttämättä mukana, joten niitä on mahdotonta sulkea ulkopuolelle. Päin 
vastoin ilman ennakkoluuloja ei minkäänlainen ymmärtäminen ole mahdollis
ta. Ennakkoluulot eivät siis ole vain omia subjektiivisia ennakkoasenteitamme, 
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vaan sisältyvät pikemminkin siihen traditioon, joka on ymmärtämisen edelly
tyksenä. Koska ennakkoluulot ovat aina mukana esiymmärryksessä, sen tema
tisointi (Koski 1995, 118) niin paljon kuin mahdollista on tärkeää. Mitä tema
tisoidumpi esiymmärrys on sitä helpommin tekstin käsitys aiheesta x tulee 
näkyviin erilaisena. 

Esiymmärrykseeni vaikuttivat omat kokemukseni saduista. Olen perheen 
ainoa lapsi, vanhempien silmäterä. Kun olin alle kouluikäinen, isä luki minul
le usein satuja. Jännitin, ehtiikö Ali Baba pois rosvojen luolasta ennen näiden 
paluuta ja olin pahoillani hänen veljensä kovasta kohtalosta. Rosvojen tuhou
tuminen antoi Ali Baballe mahdollisuuden elää onnellisena elämänsä loppuun 
asti. Satu oli päättynyt oikeudenmukaiselta tuntuvaan voittoon - ei hyvyyden 
voittoon. Koskaan en muista sadun henkilöiden tai tapahtumien herättäneen 
pelkoa. 

Olen aikuisena pohtinut, mikä isän lukemista saduista teki minulle niin 
merkittäviä. Oliko se satu jännittävine tapahtumineen vai kiinnostus johonkin 
sen henkilöön ja ilo tämän selviytyessä koettelemuksista. Tai oliko se kenties 
yhdessä minulle hyvin läheisen isän kanssa vietetty aika vai nämä kaikki 
tekijät yhdessä. Kautta vuosikymmenien satu on kiehtonut minua. Minulla 
on kaksi nyt jo aikuista poikaa, joille luettiin aikoinaan paljon satuja ja joiden 
satuihin suhtautumista tarkasti seurasin. 

Suurimpia parhaitten satujen tuottamia iloja ovat niiden herättämät 
tunteet, satuihin syvennyttäessä tehdyt havainnot, että mukana on muuta 
kuin todellisesta maailmasta peräisin olevaa: ihme. Tunne ihmeestä jää jäljel
le, vaikka sadun yksityiskohdat unohtuisivat. Voimme ehkä tavoittaa, jos 
yritämme, sadun merirosvon tai noidan meille lapsena aiheuttaman tunteen. 
Sietämätön jännitys, jotain vanhaa, villiä ja alkuperäistä liittyy varhaislapsuu
temme mielikuviin. (Egan 1988, 122.) Näin olen kokenut. 

Pyrin tiedostamaan ennakkoluulojani ja hermeneuttista situaatiotani. 
Ehkä sadut eivät olleetkaan kaikille yhtä merkityksellisiä kuin ne olivat olleet 
minulle. Se, etten pelännyt niitä luettaessa, ei edellytä etteivät satujen henki
löt ja tapahtumat herättäisi jossakin lapsessa pelkoa. Oli myös mahdollista, 
että sadulla olisikin kielteinen merkitys lapselle. Ehkä joku ymmärtäisi sadun 
eri tavalla kuin kirjoittaja oli tarkoittanut tai siitä ei muodostuisi selkeää 
kuvaa. Päiväkotiin verrattavassa hoidossa en ollut lapsuudessani ollut, joten 
kokemukseni rajoittuivat kotona luettuihin satuihin. Niihin ei liittynyt aikui
sen ohjaamaa toimintaa kuten askartelua tai aikuisten ja lasten näyttelemistä 
niin kuin tutkimuksessa mukana olevassa päiväkodissa. Pyrin siihen, että 
tunteeni tutkimuksessa mukana oleviin aikuisiin ja lapsiin vaikuttaisivat 
mahdollisimman vähän tulkintaani. 

En ole kasvatusalan ammattilainen, vaan olen työssä terveyskeskuksessa. 
Tutkimusta tehdessäni olen ollut virkavapaalla tarpeen mukaan. Olen työs
kennellyt päiväkodissa opiskeluun liittyvänä vain muutamia kuukausia. Mi
nulla ei ole siellä työskentelystä käytännön kokemusta, mutta ei toisaalta 
vakiintuneita käsityksiä päiväkotitoiminnasta, jotka ohjaisivat tulkintaani. 

Esiymmärrykseen vaikuttavat myös tutkijat ja teoriat. Teoreettiset lähtö
kohtani perustuivat kasvatustieteeseen, psykologiaan, filosofiaan ja kirjalli
suustieteeseen. Kasvatustieteessä ja psykologiassa vaikuttajia ovat olleet esi
merkiksi Vygotsky, Egan, Bettelheim sekä Mills ja Crowley. Filosofiaan ja 
kirjallisuustieteeseen kuuluvat tutkimuksessani merkitys, tulkinta ja metafora. 
Merkitys oli keskeinen tutkimuksessani. Merkityksen ongelmaa lähestyn Rau-
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halan eksistentiaaliseen fenomenologiaan perustuvan holistisen ihmiskäsi
tyksen mukaisesti. T ämä teema kulkee läpi tutkimuksen. Metaforan avulla 
tapahtuva ymmärtäminen on myös keskeistä tutkimuksessani ja mielestäni 
parhaiten siihen soveltui Lakoffin teoria (esim. Lakoff & Johnson 1980). Gada
merin (1988) hermeneuttinen analyysi tuki tekstin tulkintaani. 

En voinut lähteä tekemään tutkimusta ottamatta huomioon tutkijoiden 
käsityksiä satujen merkityksestä. Bettelheimin (1992, 33) mukaan sadulla on 
korvaamaton merkitys lapsen mielenterveydelle. Lapsen on pohdittava ongel
miaan ja otettava huomioon erilaisia vaihtoehtoja, joiden perusteella hän voi 
tehdä ratkaisuja. Satujen hyvää tekevä vaikutus alkaa 4-5 vuoden iässä (Bettel
heim 1992, 24). Vygotsky (1971, 538-539) toteaa, että esikouluiän alussa lapsi 
ratkaisee ongelman astumalla kuvitteelliseen maailmaan, jossa t:oiveet t:oteu
tuvat Bettelheimin ja Vygotskyn esittämät olettamukset olivat Gadamerin 
tarkoittamaa esiymmärrystäni. 

Hermeneuttisen kehän t:oisessa vaiheessa (Koski 1995, 118) pyritään 
vastaamaan kysymykseen, mitä teksti ilmaisee asiasta x. T ämä vaihe on luon
teeltaan dialogi, jossa tulkitsijan keskustelukumppanina on kirjoitettu teksti. 
Gadamer (1988, 248-249) uskoo tulkitsijan mahdollisuuteen irrottautua traditi
on välittämistä asiaa x koskevista omista ennakkokäsityksistään. Irrottautumi
nen ei kuitenkaan ole lopullista eikä ehdotonta. Halusin tietää, mitä aineistoni 
kertoi sadusta, päiväkodista sadun välittäjänä sekä tutkimukseen osallistuvien 
lasten sadun vastaanottamisesta ja siihen vastaamisesta. Omat kokemukseni 
ja teoreetikkojen käsitykset saduista pyrin tässä vaiheessa siirtämään syrjään. 

Kolmannessa vaiheessa (Koski 1995, 118) muodostetaan uusi näkemys 
aiheesta x oman aikaisemman näkemyksen ja tekstin esittämän näkemyksen 
tuloksena. Halusin tietää, miksi lapset olivat vastaanottaneet sadun tietyin 
tavoin ja siihen heille ominaisella tavalla vastanneet. Yritin saada selville 
lasten alkuperäisen kokemuksen sadusta. Otin huomioon tulkinnassa heidän 
taustansa, nykyisen elämäntilanteensa ja sadun käsittelyssä löytyneet johto
langat. Halusin myös tietää, millä tavalla esiin tulleet asiat poikkesivat odo
tuksistani tai niitä tukivat. 

Neljännessä vaiheessa (Koski 1995, 118) pyritään soveltamaan tulkinta
prosessin edellisissä vaiheissa syntynyttä uutta ymmärrystä. Tulkitsijan ja 
tekstin horisontit synnyttävät dialogisessa prosessissa käsityksen aiheesta x. 
Tulkitsijan tehtävä on tekstin horisontin erittelyn ja toteamisen lisäksi kysyä, 
millaista tietoa aiheesta x tekstin käsitys yhdessä tulkitsijan aikaisemman 
oman käsityksen kanssa voisi antaa. Horisontti on Gadamerin (1988) mukaan 
näköala, joka käsittää kaiken tietystä pisteestä käsin nähtävän. Yhdistin ai
neistosta analysoitaessa esiin tulleet tiedot, aikaisempien satujen tutkimusten 
tietoja ja oman esiymmärrykseni. Ymmärrykseni oli muuttunut ja pohdin 
tutkimuksen esiin tuomia syitä siihen. Pyrin uuden ymmärrykseni myötä 
tutkimustuloksiin tukeutuen saamaan selville, mikä merkitys ja miksi juuri 
tietynlainen merkitys sadulla oli tutkimukseen osallistuneille lapsille ja näyt
tikö mahdolliselta, että he voisivat siirtää sen sanomaa omaan elämäänsä. 

Gadamer palauttaa soveltamisen osaksi ymmärtämistä: hyvä tulkinta ai
kaansaa tulkitsijassa ymmärryksen aiheesta x, joka usein eroaa hänen afkai
semmasta käsityksestä.än. Gadamerilla (1988, 275) ymmärtäminen on aina yh
teydessä käytäntöön ja hyödyttää sitä. Tutkimustuloksiini perustuvan tul
kinnan ja sitä seuraavan ymmärtämisen myötä lukija päättelee, voidaanko 
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saatuja tutkimustuloksia siirtää muihin lapsiin ja toisiin päiväkoteihin. 

4.4.2 Tutkimusaineiston keruu 

Fenomenologisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään inhimillisen koke
muksen merkityksiä (Bogdan ja Biklen 1992, 34). Pattonin (1990) mukaan mer
kitysten tutkiminen edellyttää sellaisia tiedonkeruutapoja, joiden avulla 
tutkittavien kokemukset voivat tulla esiin. Näitä vaatimuksia pyrin aineiston 
keruussa noudattamaan. 

Keräsin tutkimusaineiston vuoden 1995 syksystä vuoden 1996 kevääseen. 
Elokuussa pyrin tutustumaan päiväkodissa lapsiin, niin että minuun totuttai
siin ja mukanaoloni vaikuttaisi heihin mahdollisimman vähän. Kerroin lapsil
le, että käyn usein päiväkodissa, seuraan heidän toimintaansa sekä kirjoitte
len heidän tekemisistään vihkooni. Sanoin myös käyttäväni nauhuria ja vi
deokameraa. Elokuussa olin mukana koko henkilökunnan kokouksessa, jossa 
kerroin tutkimukseni tavoitteista ja toteuttamisesta. Ryhmän aikuisten kanssa 
keskustelin useita kertoja ennen tutkimuksen aloittamista. En halunnut tutki
muksen takia järjestettyä toimintaa, vaan toivoin näkeväni päiväkodin taval
lista arkea. Päiväkodissa kävin keskimäärin 1-2 kertaa viikossa, kaikkiaan 44 
kertaa. Olin siellä yleensä aamupäivällä, joskus koko päivän. 

Luettelen, mitkä olivat aineiston keräämistavat ja aineistotyypit. Niiden 
tarkempi kuvailu ja keräämistavan perustelua on myöhemmin tässä luvussa. 

Muistiinpanoja tein jokaisella käynnilläni päiväkodissa. Siellä ollessani 
kirjoitin avainasioita, joihin liittyvää täydensin myöhemmin kotona. 

Videoin kaikki Oz-maan taikurin luetut ja näytellyt jaksot sekä niitä 
seuranneet keskustelut. Videoin myös erilaisia Oz-maan taikurin tarinaan 
liittyviä toimintoja ja tapahtumia. Kuvasin aikuisten ryhmälle lukemia runoja 
ja kertomuksia sekä keskusteluja luetusta samoin aikuisten muita keskustelu
ja lasten kanssa. Videoidussa aineistossa oli myös vapaata sisä- ja ulkoleikkiä 
sekä ohjattuja leikki- ja toimintatuokioita. Kuvasin lasten piirtämistilanteita 
ja valmiita piirustuksia. Videoin lukemistani tutkimukseen osallistuneille 
lapsille keskusteluineen sekä keskusteluja, jotka eivät olleet yhteydessä luet
tuun. 

Nauhoitin tutkimukseen osallistuneille lapsille lukemistani, siihen liitty
viä keskusteluja sekä keskusteluja lasten kanssa muusta kuin luetusta. 

Lasten kertoma ja kuvittama tarina Oz-maan taikurista sekä muita kuvit
teellisista aiheista tehtyjä piirustuksia ja maalauksia käytin myös aineistona. 

Keskustelin tutkimukseen osallistuneiden lasten vanhempien kanssa ja 
haastatte Iin heitä. Tutkimukseen osallistuneiden lasten yhteistyösuunnitelmaa, 
minkä henkilökunta oli tehnyt yhdessä lapsen vanhempien kanssa, sain van
hempien luvalla käyttää aineistona. 

Aluksi keskityin muistiinpanojen tekemiseen, mutta muutaman kerran 
jälkeen huomasin niiden lisäksi videoinnin aineiston talteen saamiseksi jois
sain tilanteissa välttämättömäksi. Minulla ei ollut yksin mahdollisuutta ha
vainnoida ja tehdä muistiinpanoja samanaikaisesti useasta lapsesta riittävän 
yksityiskohtaisesti eivätkä lapset olisi kyenneet kertomaan käyttäytymisestään 
luotettavasti. Olin tilanteessa, jollaisessa Bottorff (1994, 244) pitää videointia 
tarkoituksenmukaisena. Näin on, jos tutkitun käyttäytymisen kesto on hyvin 
lyhytaikaista, tapahtumien erilainen luonne vaihtelee hetki hetkeltä ja tarvi-
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taan enemmän yksityiskohtaisia ja tarkkoja käyttäytymisen ja prosessien 
kuvauksia kuin on mahdollista saada tavallisella havainnoinnilla. Dowrick 
(1991, 31) toteaa, että videoinnista on paljon apua haluttaessa runsaasti tietoja 
mahdollisimman ennakkoluulottomasti. Hän suosittelee videointia, kun yksi
lön toiminnot ovat keskeisiä johtolankoja, kuten ne tutkimuksessani olivat. 

Lasten Oz-maan taikurin tarinan vastaanottaminen ja siihen vastaaminen 
oli keskeinen osa aineistoani. Tarinaa käsiteltiin monin tavoin lähes koko toi
mintakauden. Suunnittelu ja toteutus oli henkilökunnan enkä siihen puuttu
nut, mutta sovimme asioista, joiden toivoin tulevan esiin. Olen esitellyt Oz
maan taikurin etenemistä. Tarkka aikataulu on liitteessä 1. 

OZ-MMN TAIKURIN TARINA PÄIVÄKODISSA 

1995 

SYYSKUU 
Satu aloitettiin lukemalla. Lukijana oli aina ryhmän aikuinen. Alkutapahtumiin 
sovellettiin liikuntaa. Lapset maalasivat pitkälle paperille pyörremyrskyä. Aikuiset 
esittivät yhden jakson nukketeatterina. 

LOKAKUU 
Luettiin kahtena päivänä, molempina yksi jakso satua. Jälkimmäisen jakson jälkeen 
keskusteltiin. 'Iyhjään akvaarioon askarreltiin sadussa esiintyvä Rouskijoitten maa ja 
sinne laskeutunut Dorothyn talo. 

MARRASKUU 
Luettiin yksi jakso satua, minkä jälkeen keskusteltiin. Satua esitettiin ensimmäisen 
kerran näytelmänä. Näyttelijöinä olivat aina aikuiset. Näytelmä jaksoja oli marraskuus
sa neljä. Jokaisen jälkeen keskusteltiin. Tehtiin ja puettiin pihalle Variksenpelätin. 
Askarreltiin Oz-maan taikurin hahmoja kuvaavia keppinukkeja. Maalattiin piirustuspa
perille vesiväreillä tarinan henkilöitä. 

JOULUKUUSSA tarina ei edennyt. Itsenäisyyspäivän vietto, joulu valmisteluineen ja joulu
juhlineen veivät silloin aikuisten ja lasten ajan ja mielenkiinnon. 

1996 

TAMMIKUU 
Laiva on lastattu-leikki Oz-maan taikurin sanoin. Esitettiin kaksi näytelmäjaksoa. 
Molempien jälkeen keskusteltiin. Ohjattuja keppinukke-esityksiä pienissä ryhmissä 
eri päivinä. Silmälasien teko pienissä ryhmissä eri päivinä. 

HELMIKUU 
Luettiin jakso, joka oli aikaisemmin näytelty. Kerrottiin Oz-maan taikurin sanoin omaa 
satua. Lapset esittivät ensin rooliasussa ja muutamaa päivää myöhemmin omana 
itsenään Ozille toivomuksia. Esitettiin yksi näytelmäjakso, jonka jälkeen keskusteltiin. 
Tarinaa sovellettiin liikuntaan. Tehtiin värikynillä raaputustyö sadun tapahtumista. 

MAALISKUU 
Esitettiin neljä näytelmäjaksoa, joista jokaisen jälkeen keskusteltiin. Katsottiin piirros
filmi Oz-maan taikurista. Lapsilla esittivät keskenään keppinukeilla Oz-maan taikuria. 

HUHT IKUU 
Lapset esittivät keskenään rooliasuissa Oz-maan taikurin tarinaa. Lapset kertoivat ja 
kuvittivat kukin oman Oz-maan taikurin tarinansa. Ozin linnassa (salissa) pidettiin 
juhlat. 

TOUKOKUU 
Katsottiin talven aikana otettuja diakuvia ja muisteltiin Oz-maan taikurin tarinaa. 
Lapsilla oli kolme lasten näytelmäharjoitusta. Päiväkodissa pidettiin yhteinen kevät
juhla, jossa lapset esittivät Oz-maan taikurin tarinan. 



KUV A 1 Naytelmajaksoja kuvasin seisten lasten takana tai sivulla 
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Kuvasin kasivaraisesti ja aloitin usein vahan ennen naytelmajakson alkua, 
kun lapset tulivat katsomoon. Seisoin heidan takanaan tai sivullaan, niin 
etten hairinnyt nayttelijoita enka katsojia (Kuva 1). Huone oli niin pieni, etta 
videonauhalle tallentuivat esiintyjien aanien lisaksi lasten naytelman aikana 
tekemat huomautukset. Naytelmajaksoja seuranneissa keskusteluissa kuvasin 
lapsia takaa, edesta tai sivulta (Kuva 2). 

KUVA 2 Kuvasin keskusteluja lasten edestii., takaa tai sivulta 
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Lisaksi videoin Oz-maan taikuriin liittyvia keppinukke-esityksia, askartelua, 
lasten Ozille esittamat toivomukset, naytelmaharjoituksia, naytelman kevat
juhlassa ja tietysti juhlat Ozin linnassa. 

Kuvasin vain osan tutkimukseen osallistuville lapsille lukemisestani, 
koska talla tavoin saatava tieto ei osoittautunut valttamattomaksi. Tilanne 
pysyi muuttumattomana; lapsi istui vieressani katsoen edessamme olevaa 
kirjaa. Kuvasin aineiston keraamisen alkuaikoina satunnaisesti, koska en 
voinut etukateen tietaa, tulisiko esiin sellaista, mika edellytti videointia. Kun 
lukemistilanteet nayttivat pysyvan samanlaisina, lopetin videoinnin 2-3 kerran 
jalkeen. Lukemistani ja keskustelujani lasten kanssa kuvatessani kamera oli 
jalustalla suunnattuna lapseen ja minuun (Kuva 3). 

I 

KUVA 3 Luk.iessani lapselle videokamera oli jalustalla ja se kuvasi lasta ja minua 
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Osan aineistosta muodosti ryhmän aikuisten ohjaama muu kuin Oz-
maan taikuriin liittyvä toiminta, lasten omaehtoinen toimiminen kuten piirtä
minen sekä syksystä kevääseen jatkunut lukemiseni lapsille heidän kanssaan 
käytyine keskusteluineen. Kuvasin muutaman kerran, kun joku henkilökun
nasta luki lapsille muuta kuin Oz-maan taikurin tarinaa. Videoin myös joitain 
ohjattuja toimintatuokioita esimerkiksi laululeikkejä sekä sisä- ja ulkoleikkejä 
samoin piirtämistä ja vapaata leikkiä. Kuvasin käsivaraisesti, koska silloin 
saatoin liikkua tilanteen niin vaatiessa huoneessa tai pihalla. 

Noudatin Dowrickin (1991, 42-43) neuvoa, jonka mukaan videoitu doku
mentti on paras, kun se on lyhytkestoinen. Hän suosittelee videointiajaksi 
kerrallaan muutamaa minuuttia, 10-15 minuuttia pitempään ei pitäisi kuvata 
kerralla, koska pitkä videointiaika voi sen kohteesta tuntua kiusallista. Kaikki
aan videoitua aineistoa on 13 tuntia. 

Lapsille lukiessani oli tarkoituksenmukaista kerätä aineistoa nauhoittamalla. 
Käytin pienikokoista nauhuria, jonka pidin taskussani. Kaikkia lukutilanteita 
en nauhoittanut, vaan tein jälkeenpäin muistiinpanoja. Nauhoitin myös 
tutkimukseen osallistujien kanssa käymiäni keskusteluja. Näin kerättyä aineis
toa on 4 tuntia 45 minuuttia. Muistiinpanoja tein omien havaintojeni lisäksi 
henkilökunnalta saamastani palautteesta niiden päivien tapahtumista, kun en 
päiväkodissa ollut. 

Keskust:elin silloin tällöin vanhempien kanssa heidän käydessään päivä
kodissa. Haastatte Iin siellä vuoden 1996 keväällä Ilonan ja Ilpon äitejä sekä 
tulkin välityksellä Benin vanhempia. Benin vanhempia haastattelin uudelleen 
tulkin välityksellä heidän kotonaan vuoden 1997 tammikuussa, koska tarvitsin 
lisää tietoa perheen yhteyksistä synnyinmaahansa ja sen kulttuuriin. En haas
tatellut keväällä Virvan vanhempia, koska tytön siirto erityisryhmään oli 
silloin esillä ja siirron hyväksyminen oli vanhemmille vaikeaa. Haastattelin 
Virvan äitiä toisessa päiväkodissa syksyllä 1996. Haastatteluja en nauhoitta
nut, koska toivoin mahdollisimman luontevaa yhdessäoloa vanhempien kans
sa, niin että tein niissä ja niistä muistiinpanoja. 

Työntekijöiden kanssa pelisäännöt muotoutuivat itsestään. En osallistu
nut henkilökunnan työhön. Kun tutkimus kesti koko toimintakauden, yritin 
olla mahdollisimman huomaamaton ja häiritsemätön. En ottanut kantaa 
päiväkodin asioihin enkä puuttunut millään lailla henkilökunnan tekemi
siin. Tarvittaessa osallistuin vaikkapa lasten lapasten haeskeluun tai vetoket
jun kiinnipanemiseen. En esittänyt lapsille pyyntöjä enkä kieltoja, jos hen
kilökuntaa oli lähettyvillä. Joskus harvoin, kun olin huoneessa ainoa aikuinen 
ja vaikkapa tyynysota näytti uhkaavalta, pyrin sen lopettamaan. Aineiston 
keräämisen lasten kanssa käytävine keskusteluineen ja heille lukemisen sain 
toteuttaa henkilökunnan siihen mitenkään puuttumatta. 

Niin muistiinpanojen tekeminen kuin videokameran tai nauhurin käyt
tökin herättivät yllättävän vähän lasten huomiota. Syy lienee siinä, että ko
deissa on videokameroita ja lisäksi lapsia oli aikaisemminkin päiväkodissa 
kuvattu ja osa heistä oli esiintynyt Pikku kakkosen ohjelmassa. Päiväkodissa 
käy runsaasti vieraita, opiskelijoita on lähes aina ja tutkijoitakin on ollut 
aikaisemmin, joten mukanaoloni ei ollut poikkeuksellista. 

Mukana tutkimuksessa olivat myös ryhmän aikuiset. He kertoivat, ettei 
videointi tuntunut miellyttävältä, mutta vähitellen siihen tottui. Oz-maan 
taikurin käsittely oli tavattoman työläs ja sitä jouduttiin valmistelemaan 
kotonakin. Välillä aikuisista oli tuntunut ahdistavalta, että näytelmä jakson oli 
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oltava valmis silloin, kun kanssani oli sovittu sen esittämisestä. Sadun eteen
päin viemistä suunnitteli kerralla kaksi henkilöä, jotka tätä tehdessään olivat 
ryhmästä pois. 

Tarinaan ei osallistunut vain henkilökunta, vaan päiväkotiin tulleet 
opiskelijatkin joutuivat siihen mukaan. Opiskelija oli tarvittaessa näytelmässä 
Tinamies, lännen Noita Ilkeä tai hänestä tehtiin huijariksi paljastunut Oz. 
Keväällä todettiin Oz-maan taikurin vieneen enemmän lasten aikaa päiväko
dissa kuin satujen tavallisesti. Vanhemmat eivät puuttuneet mitenkään ajan 
käyttöön eivätkä Oz-maan taikurin tarinaan. 

Oz-maan taikurin tarinan lopussa Dorothy huokasi: "On ihanaa olla taas 
kotona." Päiväkodin henkilökuntakin oli helpottunut, kun Dorothy palasi 
kuukausia kestäneeltä matkalta takaisin Kansasiin. Ryhmän aikuiset sanoivat, 
etteivät seuraavana syksynä ottaisi vastaavanlaista työtä tehdäkseen. Onnistu
nut lopputulos tuotti kuitenkin tyydytystä ja lasten innostus sekä yksityiskoh
tiin kuten juhliin Ozin linnassa että satuun kokonaisuutenakin palkitsi vaivat. 

Nimitän ryhmän aikuisia Marjaksi, Inkeriksi, Raisaksi ja Tuulaksi. Kun 
toiminnassa oli mukana opiskelija, olen maininnut, että kysymyksessä on 
opiskelija. 

4.4.3 Tutkimusaineiston kuvailu ja analysointi 

Etenin eri tavoin tapahtuneesta aineiston keruusta sen kuvailuun ja ana
lysointiin, ilmiöiden merkitysten tulkintaan ja ymmärtämiseen. Ilmiöt pyrin 
tavoittamaan sellaisenaan yrittämättä muuttaa niitä muuksi kuin mitä 
ne ovat Varto (1992, 87) toteaa tällaisen menetelmän paljastavan uusia ennak
ko-olettamuksista poikkeavia asioita. 

Ensin kirjoitin nauhurilla tallentamani puheen tekstiksi muutettuna ja 
sen jälkeen havaintoni nauhalta välittyneestä muusta tiedosta kuten äänensä
vyistä ja tauoista. Seuraavaksi kirjoitin videoimastani aineistosta puheen 
osuuden ja sitten kuvailin muuta siinä näkemääni ja kuulemaani kuten huu
dahduksia ja äänensävyjä, liikkumista, ilmeitä ja eleitä. Näyte videoidusta ja 
sen jälkeen kirjoitetusta aineistosta on liitteenä. (Liite 2). Kirjoitin myös ha
vaintojani tutkimukseen osallistuvien lasten piirustuksista sekä heidän kerto
mastaan ja kuvittamastaan Oz-maan taikurin tarinasta, mistä minulla on 
värikopiot. Eri tavoin kerätty aineisto oli nyt kuvailtuna. 

Analysointi eteni Giorgin (1985, 10) ja Bogdanin ja Biklenin (1992, 153) 
esittämällä tavalla, aineiston läpikäymisellä ja merkitysyksiköiden etsimisel
lä. Luin aineiston ja katsoin lasten tekemät piirustukset yleiskuvan saamiseksi. 
Kun uskoin saaneeni selville kokonaisuuden, palasin alkuun ja koetin erotella 
keskeiset merkitysyksiköt. Analysoinnissa (Varto 1992, 87-89) pyritään näke
mään, mikä ilmiölle on olennaista - olemukset, merkityskokonaisuudet. Varto 
jatkaa, että sitten tarkastellaan piirteitä, jotka voidaan yleistää. Merkitysko
konaisuuksista erotetaan yleinen siitä satunnaisesta, joka aina kuuluu aineis
toon. Kokemukseen sisältyvät yksittäiset piirteet ovat Varton mukaan lähtö
kohta, josta löydettyjen laatujen perusteella voidaan edetä näitä laatuja ku
vaaviin olemuksiin - merkityskokonaisuuksiin. Tuotettujen johtolankojen ja 
käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta on tehtävä merkitystulkinta tutkit
tavasta ilmiöstä (Alasuutari 1994, 35). 

Puheen analysoinnissa valitsin perusyksiköksi puheenvuoron, joka saat-
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toi koostua yhdestä sanasta tai useasta lauseesta. Puhuttua aineistoa on ku
vailtu omin sanoin sekä suorin puheenvuoroin, joissa aikuisten nimet on 
kirjoitettu isoilla (MARJA) ja lasten nimet pienillä kirjaimilla (Ilona). 

En voinut tietää, mitä lapsi sadusta ajattelee ja miten hän sen kokee, 
mutta pyrin tulkitsemaan ja ymmärtämään häntä hänen antamistaan viitteis
tä. Jotta lapsi voisi vastaanottaa sadun, siihen vastata ja käsitellä ongelmia 
sadun avulla, tai jos hänellä ei ole erityisiä ongelmia, rikastuttaa maailmanku
vaansa, on oltava ketju sadusta lapseen. Tavoitteeni oli tulkita ja ymmärtää 
lapsen sadun vastaanottamisesta ja siihen vastaamisesta ja tämän perusteella 
päätellä, mikä merkitys sadulla lapselle oli. Ketjun osia ovat satuun keskitty
minen ja kiinnostus siihen. Näiden jälkeen tulevat lapsen havaintoihin perus
tuva sadun tapahtumien ja henkilöiden muistaminen ja henkilöiden ominai
suuksien tietäminen. Sadun herättämien tunteiden ilmaiseminen antaa viittei
tä sadun kokemisesta ja lapsen vastaukset keskusteluissa esitettyihin kysy
myksiin ja oma-aloitteiset kannanotot erilaisissa tilanteissa, samoin piirus
tukset ja niihin liittyvä sadusta kertominen tuovat esiin sekä sadun herättä
miä tunteita että merkityssuhteita. Käsitteellisyys ja kieli ovat eräs kokemuk
sen korkeatasoisen jäsentymisen muoto (Rauhala 1981, 4-5). Merkityssuhteen, 
jossa mieli ilmenee eriasteisena ei kuitenkaan vielä tarvitse olla kielellinen 
merkitys, jotta sillä olisi funktio koetussa maailmassa (Rauhala 1989, 140). 
Sadun vastaanottamista ja siihen vastaamista olivat myös ilmeet, eleet, liik
keet ja huudahdukset. 

Jonkun sadun henkilön tunteminen läheiseksi viittaa siihen, että lapsi 
saattaa löytää tämän kokemuksista yhtymäkohtia omaan elämäänsä. - Jos 
lapsi ilmoittaa mieleisimmäksi hahmoksi sadussa esiintyneen koiran, millä on 
vain koiran rooli, tällä tuskin on sen syvällisempää merkitystä. Se osoittaa, 
että lapsi pitää koirista ja haluaisi mahdollisesti sellaisen itselleen. - Kaikki 
ymmärtäminen on yhteyksissä ymmärtämistä (Rauhala 1974, 61). Jotta lapsi 
ymmärtäisi sadun, merkityssuhteista pitäisi rakentua merkitysten verkosto, 
mikä sisältäisi sadun sanoman. 

Jos satu toimii terapeuttisesti, lapsen ajattelu muuttuu myönteisesti. 
Lapselle lukiessani pyrin keskustelemalla saamaan selville, mitä hän kyseessä 
olevasta kertomuksesta ajatteli ja miten sen koki. Sitä, mikä merkitys niin 
Oz-maan taikurin tarinalla kuin muillakin saduilla lapselle oli, yritin johtolan
kojen avulla tulkita lasta ymmärtääkseni. Lähdin siitä, että lapsi voi ymmärtää 
sadun täysin subjektiivisesti oman maailmankuvansa mukaisesti. Hon-ming 
(1990, 5) toteaa, että sadut voivat muuttaa lapsen ajattelua tuodessaan esiin 
erilaisen maailman, ajatteluun entisestä poikkeavan näkökulman. Lapsi näkee 
silloin todellisen maailman uusin silmin; hänen maailmansa saattaa muuttua 
uuden tiedon myötä. Lapsi voi tulkita tarinan omalla tavallaan, jolloin koko 
tapahtuma on vailla rajoituksia ja toimii juuri tämän lapsen ehdoilla. 

Oz-maan taikurin käsittelyllä oli päiväkodissa suurempi osuus kuin olin 
alunperin olettanut. En etukäteen tiennyt, että tämä satu olisi siellä niin 
monipuolisesti ja keskeisesti esillä. Sen avulla lapsille tarjottiin odottamaani 
enemmän mahdollisuuksia tunteiden käsittelyyn, muistin ja päättelykyvyn 
kehittämiseen sekä käden taitojen harjaannuttamiseen. Lasten käyttäytymisen 
tulkintojeni oikeaan osumisesta olin joskus epävarma. Miksi Ben syöksyi 
näyttämölle heti esityksen jälkeen? Miten Virva käsitti Oz-maan taikurin 
viestejä? 
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4.4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa totuusteorioista voidaan soveltaa koherenssiteori
aa ja pragmaattista teoriaa sekä ajatusta, että totuus riippuu tarkastelijan 
näkökulmasta (Kvale 1989, 73). Korrespondenssiteorian edellyttämää objektii
vista totuutta ei saada selville. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen 
luotettavuuden lähtökohtana on tutkittavan ilmiön perusrakenteen ja tutki
musmenetelmän vastaavuus (Perttula 1995, 40). 

Olin valinnut aineistonkeruumenetelmiksi videoinnin, nauhoittamisen 
ja muistiinpanojen tekemisen. Teknisten apuvälineiden käytön vaarana on 
tekniikan pettäminen, avainkohdan videoinnin tai nauhoituksen epäonnistu
minen. Käytössäni olleiden laitteiden toimimisen olin aina etukäteen kokeil
lut. Videoitu ja nauhoitettu aineisto välitti tiedot ilman ennakkoluuloja ja 
saatoin katsoa ja kuunnella aineistoa yhä uudelleen voidakseni tehdä mah
dollisimman luotettavan tulkinnan. 

Avainasemassa tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa on tulkinnan 
luotettavuus, mitä esimerkiksi Perttula (1995, 45-46) on pohtinut. Luotettavuu
den kriteereitä ovat: Miten hyvin tutkija kykenee säilyttämään luonnollisen 
asenteensa, reflektoinnin ja sitä seuraavan ennakkokäsityksensä sulkeistami
sen sekä miten kurinalaisesti ja järjestelmällisesti hän mielikuvitustasolla 
muuntelee merkityksen sisältämiä yksiköitä. Pyrin tiedostamaan ennakko käsi
tykseni ja siirtämään niitä syrjään tutkimuksen ajaksi niin paljon kuin se oli 
mahdollista. Yritin muodostaa merkitysyksiköitä johdonmukaiseksi koko
naisuudeksi. 

Kvale (1989, 85) korostaa, että tutkimustulosten luotettavuus ei ole vain 
yhden tutkijan pääteltävissä, vaan sen arviointiin osallistuvat paitsi muut 
tutkijat myös tutkittavat henkilöt. Koska tutkimukseen osallistujat olivat 
pieniä lapsia, ei heillä ollut edellytyksiä arviointiin. Tutkimuksessa mukana 
olleet päiväkotiryhmän aikuisten kanssa keskustelin usein aineistoa kerätes
säni lasten käyttäytymisestä ja sen tulkinnasta. Ryhmän aikuiset katsoivat 
videoitua aineistoa vuoden 1996 keväällä ja kertoivat tekemistään tulkinnois
ta. Kun olin kirjoittanut tulkintani lähes valmiiksi, he lukivat tekstin, minkä 
jälkeen kävimme vielä kerran läpi aineistoa pyrkien yhdessä ymmärtämään 
lapsia. T ämän lisäksi erityispedagogiikan alan tutkija katsoi osan vi
deonauhoista, teki niistä omat tulkintansa, joista sitten keskustelimme. 

Patton (1990, 187) ja Tynjälä (1991, 392) mainitsevat laadullisen tutki
muksen luotettavuuden parantamiseksi triangulaation, jossa voidaan verrata 
eri näkökulmia keskenään ja käyttää erilaisia laadullisia menetelmiä toistensa 
tukena. Keräsin aineistoa videoiden, nauhoittaen ja muistiinpanoja tehden 
sekä tutkien lasten piirustuksia ja heidän sanelemaansa tekstiä. Aineiston 
keräsin erilaisissa tilanteissa kuten lapsen ollessa isossa ryhmässä, vain muu
taman lapsen joukossa tai ollessani lapsen kanssa kahden. Näin, että jonkun 
runsaasti huomiota osakseen vaativan lapsen poissaolo päiväkodista vaikutti 
sinä päivänä koko ryhmän toimintaan. Halusin tietää lapsen, sadun ja päivä
kodin merkityksen kokonaisuuden muodostumisessa. 

Otin huomioon Pattonin (1990, 196) havainnon tulosten mahdollisesta 
toisistaan poikkeamisista. Hän toteaa, että triangulaatiossa, eri tavoin ja erilai
sissa tilanteissa tapahtuneessa aineiston keräämisessä, ei kannata odottaa, että 
tulokset aina tukisivat toisiaan, pikemminkin on valmistauduttava eroavuuk-
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siin. Pattonin käsitys osoittautui oikeaksi tutkimuksessani, koska erilaisissa 
tilanteissa tutkimukseen osallistuneissa lapsissa tuli esiin eroja, joita pyrin 
tulkitsemaan ja ymmärtämään. 

Laadulliselle tutkimukselle ominainen yleistämiskeino on tapausten 
vertailuun perustuva siirrettävyys, jossa yleistettävyys tapahtuu lukijan 
toimesta. Tällöin tulkitsijan on tarjottava tutkimuskohteesta riittävän tiheitä 
kuvauksia vertailun perustaksi. (Firestone 1993, 18.) Tämän vaatimuksen 
toteuttamiseksi käytän raportoinnissa runsaasti aineistosta suoria lainauksia. 



5 PÄIVÄKOTI JA SATU 

5.1 Päiväkoti-ikäisen sadun ymmärtäminen 

Sadun ymmärtämistä on, kun satuun liittyvä mielellinen sisältö saa jonkin 
aseman ja tehtävän lapsen maailmankuvassa. Jotta lapsi käsittää sadun fiktii
viseksi, hänellä on oltava tajunnan virrassa mielikuvitusakteja. Oivaltuvina 
välähdyksinä tajunnan virtaaminen, jatkuvuus ja siirtyminen tilasta toiseen 
tulevat käsitettäviksi (Rauhala 1974, 55). Mielen - arkielämästä erillisen ja 
sadun omaksi mahdolliseksi maailmakseen ymmärtävän - on liityttävä objek
tiin vaikkapa Tuhkimoon, niin että lapsi tajuaa mielen välityksellä tarinan 
Tuhkimosta omassa mahdollisessa maailmassaan tapahtuvaksi. Mielellisyys 
on sisäistä merkitsevyyttä, jonka avulla mielet suhteutuvat toisiinsa, vaikka 
niillä ei olisi mitään konkreettista tai fyysisesti koskettavaa suhdetta keske
nään (Rauhala 1989, 29). Satuun liittyvät mielet yhdistyvät muodostaen lap
sen tajunnassa merkityssuhteiden verkoston. T ähän verkostoon voi kuulua 
esimerkiksi perinteisiä sadun hahmoja ja satuun liittyviä odotuksia. 

Applebeen (1978, 52) mukaan varhaislapsuudesta lähtien ajattelu alkaa 
sisältää kulttuurissa periytyviä sadun ilmenemismuotoja. Hän on havainnut 
tutkimuksissaan jopa 2-vuotiaiden tuntevan jonkin perinteisen hahmon. 
Viiden vuoden iästä lähtien lapset tietävät asioita tavallisista sadun hahmoista 
ja kuudennesta ikävuodesta alkaen kertovat vaikkapa noitia ja keijukaisia 
koskevista odotuksistaan. Nämä odotukset voimistuvat iän myötä lapsen 
kokemusten lisääntyessä. Applebee (1978, 51) ottaa esimerkiksi odotuksista 
Oz-maan taikurissa pelokkaan leijonan, joka ymmärretään vain, koska odote
taan, että leijonasta tulee rohkea. Applebee (1978, 74) jatkaa, että lapselle 
tutut satujen hahmot avartavat hänen maailmaansa, niin että rajat siirtyvät 
itsestä kohti tuntematonta horisonttia. Fant:asia on jatkuvuutta, mikä alkaa 
välittömästä kokemuksesta laajentuen kohti kaukaisia maita ja kuvitteellisia 
maailmoja. Jokainen askel tässä jatkumossa tekee lapsen maailmasta entistä 
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moniulotteisemman lisäten siihen uusia aineksia, mitkä hyväksytään ja halli
taan vähitellen. Jokaisen uuden todellistuneen aktin johdosta lapsi ymmärtää 
taas hieman uudella tavalla sitä, minkä seuraavassa hetkessä kohtaa, koska 
uusi ymmärtäminen merkitsee muutosta horisonttibaasikseen (Rauhala 1974, 
67). 

Vygotsky (1990, 88-90) toteaa kuvitteellisuuden pohjautuvan aikaisem
min koettuun. Aistihavainnoin keräämänsä aineiston lapsi käsittelee uudel
leen mutkikkaana tapahtumasarjana, jossa havaintoja erotellaan ja sen jälkeen 
yhdistellään. Erottelussa aineisto jaetaan osiin, joita vertaillaan, osa säilyte
tään, osa unohdetaan. Lopuksi aineisto yhdistetään kokonaisuudeksi, monita
hoiseksi kuvaksi. Mitä enemmän lapsella on kokemuksia sitä enemmän kuvit
teellisuudella on toimintamahdollisuuksia. Rauhala puhuu Vygotskyn tavoin 
kokemuksen käsittelystä. Tajunnassa tapahtuu merkityssuhteiden uudelleen 
jäsentymistä, unohdusta ja tiedostamattomaan häviämistä sekä uudelleen 
muistiin palautumista ja tiedostamista (Rauhala 1989, 30). 

Kuvitteellisuuden liikkeelle panevana voimana Vygotsky (1987, 347) 
pitää tunteita, joiden kehitys on läheisessä yhteydessä kuvitteellisuuden 
toimimiseen. Lapsi kykenee vähäisten kokemustensa takia kuvittelemaan 
vähemmän kuin aikuinen, mutta luottaa aikuista enemmän kuvittelunsa 
tuloksiin eikä säätele ja säännöstele niitä niin paljon kuin aikuinen 
(Vygotsky 1990, 93). Jonkin ilmiön, asian tai objektin käsittäminen tietynlai
seksi määräytyy ratkaisevasti kussakin ihmisessä olevien yksilöllisten ymmär
tämisen edellytysten pohjalta (Rauhala 1974, 61). Vähäisen kokemuksen takia 
lapsen horisontit eivät ole yhtä kehittyneet kuin aikuisen. 

Satujen sanoman siirtäminen omiin kokemuksiin edellyttää mielikuvien 
muodostamisen lisäksi kykyä metaforan käsittämiseen. Silloin lapsi oivaltaa 
Rauhalan (1981, 9) tarkoittaman nelijäsenisen merkitystilanteen, jossa mielen, 
noeman välittää tajunnalle merkki, sana tai symboli, tässä merkki - metafora. 
Egan (1988, 83) viittaa Gardneriin, Kirchneriin, Winneriin ja Perkinsiin (1975, 
138-139), joiden kanssa hän on yhtä mieltä siitä, että päiväkoti-ikäiset lapset
käsittävät metaforia. Esimerkiksi T hiessen (1988, 9) ja Jones (1995, 11) ajattele
vat, että metaforat ymmärretään saduissa intuitiivisesti. Järnefeltin (1995, 3)
mukaan intuitio on ilman tiedostettavaa päättelyketjua tietoisuuteen tuleva
oivallus, mikä on aikaisempaan ajatteluun verrattuna vallankumouksellinen
ja luova. Intuition alkuperää ei tiedetä. Egan (1988, 83) pitää tärkeänä meta
foran keskeisen aseman korostamista lasten älykkyyden kehityksessä. Meta
fora ei hänen mukaansa heijasta maailmaa, vaan kehittää uutta.

Yli 5-vuotiailla lapsilla, jotka olivat tutkimukseni kohteena, on tutkijoi
den mukaan edellytykset kuvitteellisuuden ymmärtämiseen, satujen vastaan
ottamiseen ja mielessä käsittelyyn niin, että niiden eheyttäviä ja rakentavia 
aineksia voidaan käyttää omassa elämässä. Voi olla, että satu jää lapselle 
päiväkodissa kertomukseksi, jonka merkityssuhteet hän on ymmärtänyt puut
teellisesti. Akteissa oivallettu mieli on hierarkista. Vähäisimmät välähdykset 
saattavat olla vain jostakin objektin osasta ja antaa siitäkin tiedostuksen kan
nalta riittämättömän oivalluksen. (Rauhala 1974, 58-59.) Lapsi saattaa myös 
ymmärtää kerrotun virheellisesti vaikkapa sadun sanoman vastaisesti, hänen 
merkityssuhteensa ovat vääristyneitä ja eletty maailmansa muuttunut. Mutta 
on myös mahdollista, että lapsi tulkitsee satua metaforan välityksellä omaan 
elämäntilanteeseensa liittyvänä tuntien sen henkilön kokeneen samaa kuin 
hänkin, saa uusia oivalluksia ja toivoa sadun sanomasta. 
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5.2 Satu osana päiväkodin toimintaa 

Tutkimuksessa mukana oleva päiväkoti oli suuntautunut ilmaisukasvatukseen, 
satuihin ja pedagogiseen draamaan. Tarkoituksena on ollut muun muassa 
lievittää kieliongelmia ja auttaa tunteiden käsittelyä. Satu- ja draamatyös
kentely (Välivaara 1996, esipuhe) edistää oppimisvalmiuksia kehittämällä 
lapsen keskittymiskykyä, lisäämällä kielitaitoa ja itseilmaisua sekä aktivoimalla 
ajattelua ja muistia. Sadun myötä käsitellään kognitiivisia, sosioemotionaalisia 
ja psykomotorisia alueita. 

Sama satu on päiväkodissa ollut esillä pitkiä aikoja tavoitteena saada 
siitä lapsen kehitystä tukevia aineksia. Lasta on pyritty kehittämään niin 
roolileikissä, liikunnassa, kuvaama taidossa kuin kädentöissäkin usein pienissä 
ryhmissä toimien. Lasten omille ajatuksille ja oivalluksille on haluttu jättää 
tilaa. (Välivaara 1996). Ne alueet, joita Välivaara mainitsee sadun myötä pyrit
tävän kehittämään, kattavat Rauhalan (1974, 31-34) käsityksen ihmisestä 
kokonaisuutena: kehollisuuden, tajunnallisuuden ja situationaalisuuden. 

Kasvatta.jan tehtävä on vaikutta.a situaation rakenteeseen. Hän voi 
muunnella kasvatetta.van situaatiota siten, että se johtaa uusiin näkemyksiin 
ja antaa uusia tajunnallisia virikkeitä (Lehtovaara 1992, 310). Tähän pyrit
tiin sadun avulla. Lapsille tarjottiin mahdollisuuksia eri tavoin tapahtuviin 
havaintoihin, jotta he voisivat luoda mielikuvia, muodostaa merkityksiä ja 
kokea sadun omakohtaisesti. Missään vaiheessa ei tehty psykoterapiaa, vaan 
satua toteutettiin samalla tavalla kuin aikaisempinakin vuosina. Lasten tiedet
tyihin vaikeuksiin esimerkiksi kodin ihmissuhteisiin ei puututtu. Terapeuttisia 
keinoja olivat sadun valinta, monipuolinen käsittely ja terapeuttisina pidetty
jen ainesten esiin tuominen. Olen tässä luvussa esitellyt ensiksi päiväkodin 
ja kodin eroja sekä päiväkodin olosuhteita, mitkä vaikuttavat sadun käsit
telyyn. Sen jälkeen kerron päiväkodissa tehdystä matkasta satuun. 

Tavallisimmin satua niin kotona kuin päiväkodissakin luetaan. Kotona 
äidin, isän tai muun lapselle läheisen aikuisen ja päiväkodissa henkilökuntaan 
kuuluvan lukeman sadun välillä on ero. Päiväkodissa puuttuu lapsen ja 
aikuisen välinen läheisyys eikä lapsella ole mahdollisuutta vaikuttaa luettavan 
tekstin valintaan, lukemisen ajankohtaan, kestoon tai ympäristöön. Strandell 
(1995, 189) toteaa, että päiväkodin ihmissuhteet eivät muistuta perheen ihmis
suhteita eikä päivähoidon aikuisilta tulisi odottaa sellaista, mitä lapsi saa 
omilta vanhemmiltaan. Tämä ei johdu Strandellin mukaan siitä, että päivähoi
dossa olisi jotain vialla, vaan sen toimintaedellytykset ovat erilaiset kuin per
heen. 

Kotona ympäristön aiheuttamat häiriöt, kuten melu, voidaan satua luet
taessa yleensä poistaa. Päiväkodissa tämä ei ole mahdollista. Lapset juttelevat 
keskenään ja tönivät toisiaan, niin että oma samoin kuin toistenkin keskitty
minen häiriintyy. Lukeminen keskeytyy, kun aikuinen joutuu puuttumaan 
asiaan. Lasten huomio kiinnittyy myös lukuhetkien aikana tilanteen ulkopuo
liseen liikkeeseen ja ääneen. Jos joku käy huoneessa, lapset seuraavat häntä 
katseellaan. Samoin oven kolahdus saa päät kääntymään äänen suuntaan. 
Ryhmään kuuluva lapsi voi tulla päiväkotiin vasta lukemisen alettua, jolloin 
hän aiheuttaa tahtomattaan häiriötä paikkaa etsiessään. 

Päiväkodissa joudutaan pitämään kotia tiukemmin kiinni aikataulusta. 
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Strandell (1995, 114) toteaa, että henkilökunnan keskeisiä tehtäviä on huoleh
tia päiväohjelman etenemisestä ja aikataulussa pysymisestä. Päiväkodissa 
noudatetaan jokseenkin tarkkaa päiväohjelmaa, jossa yhdestä toimesta siirry
tään seuraavaan etukäteen määrättynä ajankohtana. 

Tutkimuksessa mukana olevassa päiväkodissa sadun lukemisen - myö
hemmin näytelmän esittämisen - ainoa mahdollinen aika oli aamupäivällä, 
koska osa lapsista lähti heti puolen päivän jälkeen kotiin. Ruokailu oli yhdel
tätoista ja sadun käsittelyn oli tapahduttava ennen sitä. Lapset tulivat päivä
kotiin aamulla yleensä yhdeksään mennessä. Koska aamupäivän ohjelmaan 
kuului myös ulkonaolo, sadun ja sitä seuraavan keskustelun ajankohta oli 
tavallisesti puoli yhdentoista ja yhdentoista välillä. Kellon lähetessä yhtätoista 
lapsilla oli nälkä, mikä häiritsi keskittymistä. Applebee (1978, 89) toteaakin 
henkilökohtaisten seikkojen - hän mainitsee väsymyksen - vaikuttavan sadun 
vastaanottamiseen. 

Päiväkodin ohjelma eteni suunnitelman mukaisesti, niin että jostain 
sadun avainkohdasta poissaolo voi vaikeuttaa lapsen tapahtumissa mukana 
pysymistä. Samoin poissaolon takia lapsi saattoi jäädä vaille kiinnostavaa 
kokemusta. Näin kävi Virvalle ja Benille, jotka eivät olleet päiväkodissa, kun 
Ozin linnassa oli juhlat. 

5.3 Satuun monin tavoin 

Oz-maan taikuri aloitettiin syyskuussa ja loppuun päästiin maaliskuussa. Se, 
että kysymyksessä oli kuvitteellinen tarina, tuotiin selvästi esiin useita kerto
ja. Dorothyn talo oli laskeutunut Rouskijoitten maahan, mistä seikkailu alkoi. 
Pohjoisen Hyvä Noita oli tullut tervehtimään Dorothyä ja sanoi tälle: "Minä 
olen pohjoisen Noita." Dorothy ihmetteli: "Oletko sinä noita? Minä luulin, 
ettei noitia ole olemassakaan." Noita selitti: "T ämä ei olekaan mikään tavalli
nen maa. T ämä on taikamaa." Kun satua ei viety eteenpäin, sitä muistuteltiin 
mieleen piirtämällä, liikunnassa, askartelemalla ja lasten omissa esityksissä. 
Päiväkodissa oli paljon muutakin toimintaa kuin Oz-maan taikurin tarina, 
niin ettei se joka päivä ollut esillä. 

Satua aloitettaessa aktivoitiin niin kehollisuutta, tajunnallisuutta kuin 
situationaalisuuttakin. Marja luki ensimmäisen luvun salissa lasten kuunnel
lessa patjoilla maaten. Kun pyörremyrsky kuljetti Dorothyn taloa, noustiin 
pyörimään musiikin tahdissa. Talon pyörimisen hidastuessa puhalleltiin 
höyheniä ja kuviteltiin pyörremyrskyn kuljettavan taloa. Luvun loppu kuun
neltiin taas patjoilla maaten. Tekstin lukeminen oli eloisaa, mutta silti kaikki 
lapset eivät jaksaneet kuunnella. Kynnys satuun kohdistuvan kiinnostuksen 
herättämiseen ja sen ylläpitämiseen lienee päiväkodissa ympäristön monen
laisten ärsykkeiden takia korkeampi kuin kotona. 

Tekstin ääneenlukemisella Gadamer (1986, 47-48) tarkoittaa lukemisen 
osoittamista toiselle henkilölle; itse lukija kuuluu tekstille. Gadamerin mukaan 
onnistuneesti ääneen luettaessa äänensävy ja merkitys yhdessä välittävät 
viestin niin täydellisesti, että dialogi näyttää nousevan esiin itsestään. 
Ääneenlukemisen tavoite ei päiväkodissa kaikkien kuulijoiden kohdalla toteu
tunut, koska nämä eivät keskittyneet voidakseen ottaa vastaan luetun. 
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Seuraavien viikkojen aikana joku aikuisista luki Oz-maan taikuria katkel
man kerrallaan. Yksi jakso esitettiin nukketeatterina. Kun alkusyksystä oli 
edetty Oz-maan taikurissa Variksenpelättimeen, rakennettiin päiväkodin 
pihalla 1,5 m korkea puinen variksenpelätin, mitä kolme tyttöä heidän jou
kossaan Ilona teki yhtenä aamuna. Variksenpelättimelle puettiin takki ja 
päähän pantiin hattu. Yksi tytöistä halusi sen käteen matkalaukun, johon 
tytöt panivat heiniä evääksi. Luettaessa oli todettu, että Variksenpelättimellä 
oli päässä aivojen tilalla olkia ja oli kerrottu, ettei se syö mitään. Se, ettei 
Variksenpelätin syö mitään ei ollut jäänyt tyttöjen mieleen. Variksenpelätti
men tekeminen oli mieleistä, mutta tytöt eivät puhuneet sen aikana mitään 
Oz-maan taikurista. Kysyin Ilonalta myöhemmin, miksi Variksenpelättimellä 
oli laukku. Hän sanoi, ettei tiedä. 

Muutama päivä tämän jälkeen Kotimaan katsauksessa haastateltiin ryh
män lapsia. Heiltä kysyttiin pihalle tehdystä variksenpelättimestä, siitä mihin 
satuun se liittyi ja pyydettiin kertomaan jotain tarinasta. Lapset eivät muista
neet edes sadun nimeä eivätkä osanneet sanoa siitä mitään. Ehkä kamera 
jännitti. 

Tulkitsimme lasten tietämättömyyden ryhmän aikuisten kanssa niin, että 
heidän Oz-maan taikurin vastaanottamisessaan oli toivomisen varaa. Pohdim
me, miten kiinnostusta ja sen myötä sadun tavoittamista voitaisiin tukea. Osa 
lapsista ei ollut seurannut lukemista ja siksi päätettiin siirtyä ryhmän aikuis
ten esittämiin näytelmä jaksoihin, joiden kokemuksesta tiedettiin kiinnostavan 
lapsia luettua enemmän. Jo luetutkin kohdat näyteltiin, niin että saatoin 
vertailla, miten lapset vastaanottivat luetut ja näytellyt jaksot. Myöhemmin 
talvella yksi kohta näyteltiin ja luettiin. 

Askartelussa tehtiin esimerkiksi sadun henkilöitä kuvaavat keppinuket 
ja sadussa tarvittavat vihreälinssiset silmälasit. Pyörremyrskyä maalattiin 
vesiväreillä useita metrejä pitkälle paperille,matkalaisia ahdistelleista mehiläi
sistä, susista ja variksista tehtiin värikynillä raaputustyö ja paperimassasta 
muovailtiin näitä eläimiä. Näytelmäjaksoissa ja niitä seuranneissa aikuisten 
ohjaamissa keskusteluissa oli mukana samalla kerralla koko lapsiryhmä, askar
telussa toimittiin pienissä ryhmissä. Liikuntaakin sovellettiin tarinaan. Voitiin 
liikkua musiikin mukana jäykästi kuin Tinamies tai hypätä joen yli kuten 
ystävykset matkalla tekivät. Kun kertomuksessa oli päästy Ozin linnaan 
saakka, lapsetkin tarinan henkilöiden tavoin kävivät esittämässä Ozille toivo
muksia. Lapsia innostettiin pukeutumaan roolivaatteisiin ja esittämään satua 
keskenään tai aikuisille. Myös keppinukkeja heidän toivottiin käyttävän 
omissa esityksissään. Laiva on lastattu-leikin avulla muisteltiin aikuisten 
johdolla sadussa esiin tulleita henkilöitä ja asioita. Kerran taas kerrottiin omaa 
satua, jossa mukana oli Oz-maan taikuri-tarinan sanoja. 

Maaliskuun lopussa palattiin kuukausia kestäneeltä mielikuvitusmatkalta 
päiväkotiin. Tämän jälkeen katsottiin kirjastosta lainattu videofilmi Oz-maan 
taikurista. Huhtikuussa lapset kertoivat ja kuvittivat kukin Oz-maan taikurista 
oman tarinansa. Päiväkodissa harjoittelijana ollut opiskelija kirjoitti lasten 
sanelun mukaan ja teksti liitettiin heidän tekemäänsä kuvitukseen. Saturetki 
huipentui toukokuussa Ozin linnassa (sali) pidettyihin juhliin. Keväällä keski
huoneen seinälle asetettu lähes seinän kokoinen kangas satuun liittyvine 
esineineen ja maalattuine kuvineen muistutti Oz-maan taikurin tapahtumista. 
Viimeisen kerran oltiin päiväkodissa yhteydessä Oziin, kun lapset esittivät 
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kevätjuhlassa tästä tarinasta aikuisten suunnitteleman ja ohjaaman 20 mi
nuuttia kestäneen näytelmän. Tuotaessa päiväkodissa satua monipuolisesti 
esiin ajateltiin, että kasvatta.ja voi tarpeen mukaan luoda stimuloivia ja vas
taanotta.via ymmärtämisyhteyksiä pait:si tiedon myös esimerkiksi havain
non, tunteen, uskon, tahdon jne kohdalla (Rauhala 1989 , 164). 

Oz-maan taikurin tarinan viestejä ei lapsille osoiteltu tai tulkittu. Huhti
kuussa nähdyssä videofilmissä Oz ilmoitti yhden keskeisistä viesteistä: "Sano
akseni totuuden, niin teillä on ollut sekä sydämellisyyttä, viisautta että roh
keutta. Sen osoittavat teidän tekonne matkan aikana. Teillä itsellänne ei vain 
ollut siitä aavistustakaan." Kevätjuhlassa esitetyssä näytelmässä - myös sen 
harjoituksissa - kertojana toiminut Marja oli sanonut: "Variksenpelättimellä 
olikin koko ajan ollut aivot, Tinamiehellä sydän ja Leijonalla rohkeutta." Se, 
että Dorothyllä oli ollut jalassaan kotiinpaluuseen tarvittavat hopeakengät, oli 
tullut jatkuvasti esiin. 

Sadut (Bettelheim 1992, 10) auttavat lasta käsittelemään kehitykseensä 
liittyviä ongelmia tarjoamalla kuvitteellisia ratkaisuja ja rohkaisevia malleja. 
Lapsi rakentaa omia kuvitelmiaan sadun ympärille - ellei hän sifii tee, satu 
menetfiiä suurimman osan tehostaan (Bettelheim 1992, 40). Routila (1986, 93) 
on kehitellyt Husserlin ajatusta elämismaailmasta. Inhimillinen elämäntodelli
suus nähdään mahdollisuuskenttänä, jonka ihminen toisaalta luo omalla 
toiminnallaan ja joka toisaalta on hänestä riippumaton, hänen elämäänsä 
vaikuttava realiteetti. Ihmisen elämä on tämän teorian mukaan mahdollisuuk
sien toteuttamista tai niistä luopumista. Päiväkodissa lapset saivat mahdol
lisuuksia sadun kokemiseen oman elämänsä rikastuttamiseksi ja eheyttämisek
si. 

Olen kuvaillut seuraavaksi näytelmäjaksoja, keskusteluja ja askartelua. 
Muuta Oz-maan taikuriin liittyvää toimintaa on esitelty kunkin tutkimukseen 
osallistuneen lapsen kohdalla. 

5.4 Näytelmän keinoin 

5.4.1 Toteuttamistapa 

Aikuiset suunnittelivat ja esittivät kerrallaan 4-14 minuuttia kestäneen näytel
mäjakson, joita oli yhteensä 11. Kun ryhmässä oli opiskelija, tämäkin toimi 
tarvittaessa näyttelijänä. Jos rooleja oli enemmän kuin näyttelijöitä, Variksen
pelättimenä oli puinen pelätin, jota Tinamies kuljetti mukana. Koska tässä 
päiväkodissa draamaa oli aikaisemminkin käytetty toimintatapana, henkilö
kunta oli taitavaa ja tottunutta. Näyteltäessä ei noudatettu tarkasti kirjan 
tekstiä, mutta kulloinenkin viesti välittyi. Kirjassa on kerrottu tavattoman 
monista tapahtumista, joita kaikkia ei voitu ottaa mukaan. 

Käytössä ryhmällä oli kolme huonetta, joista suurimmassa 33 neliön 
keskihuoneessa näytelmä esitettiin lasten istuessa kaareen asetetuilla tuoleilla. 
Näyttelijät olivat heitä lähellä huoneen etuosassa, mistä oli liukuovi kahteen 
peräkkäiseen pieneen huoneeseen, pikkukeittiöön ja takahuoneeseen. Näitä 
huoneita tarvittiin myös näytelmässä. Esiintyjiä varten jätettiin keskihuoneen 
seinän vierille ja takaosaan tyhjää tilaa, mitä he tarvitsivat matkaa tehdessään, 
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kiivetessään vuoren yli (pöytä) tai ylittäessään jokea (lattialle asetettu sinihar
maa kangas). Näyttelijöillä oli rooleihin sopivat asut ja näyttämöllä oli tar
peen mukaan kulisseja, esimerkiksi tarinassa keskeisen Smaragdika upungin 
portti näytti oikealta satumaan kaupungin portilta. 

Näytelmäjaksot olivat omia kokonaisuuksiaan. Esimerkiksi yhdellä ker
ralla esiteltiin Variksenpelätin, seuraavalla Tinamies ja sen jälkeen Leijona, 
niiden kokemat vaikeudet ja tulevaisuuden toiveet. Dorothyn kaikilla ystävil
lä oli heikkouksia, jotka aiheuttivat ongelmia. Kaikilla oli myös unelma: Va
riksenpelättimellä aivojen, Tinamiehellä sydämen ja Leijonalla rohkeuden 
saaminen. Myöhemmin, kun esimerkiksi sudet, villivarikset ja mehiläiset 
hyökkäsivät ystävysten kimppuun, jännittävä pelottavakin kohtaus päättyi 
vaarasta selviydyttyä. Jaksossa tapahtui aina jonkinlainen ratkaisu, usein 
matkan jatkuminen kohti uusia seikkailuja. 

Kehittyäkseen suotuisasti. jokainen mielen alkio tarvitsee asummukaisia 
ja riittävästi selkiytyneitä horisontteja. Tunteenomaisen mielen alkioita kehit
tää tunteenomainen ja tiedollisen mielen alkioita tiedollinen horisontti. (Rau
hala 1974, 65.) Tunteenomaisia horisontteja pyrittiin aktivoimaan ja liittämään 
niihin uusia mielen alkioita tunnekokemuksilla, jotka olivat edellytys monen 
lapsen mielenkiinnolle satuun. Kun Siivekäs apina tuli ensimmäisen kerran 
näyttämölle, se herätti pelkoa. Joku tytöistä sanoi näytelmän aikana: "Mää 
pelkäsin ihan oikeesti." Toinen tyttö ilmoitti: "Mää en." Kolmas tyttö: "En 
määkään." Näytelmä jaksojen jännittävissä kohdissa kuten susien ja villivaris
ten hyökätessä matkalaisten kimppuun muutamat tytöt tarrasivat toisiinsa 
turvaa hakien. 

Howarth (1989, 62) on todennut, että sadut antavat lapsille malleja, 
joiden perusteella he huomaavat, että hyvä palkitaan ja paha saa rangaistuk
sen. Lapset oppivat, että yhteiskunnassa arvostetaan ystävällisyyttä, epäitsek
kyyttä, anteeksiantoa ja viattomuutta. Saduista lapset näkevät, mitä seurauk
sia on pahoista teoista. He huomaavat, miltä tällaiset asiat toisista ja heistä 
itsestään tuntuvat ja mitä niiden mahdolliset seuraukset voisivat olla. T ämä 
kaikki tuli Oz-maan taikurin näytelmäjaksoissa esiin. 

Olen kuvaillut ja analysoinut näytelmänä esitettyä Oz-maan taikurin 
tarinaa. Tapahtumista ja henkilöistä on avainasioita, kuten kumppanusten 
horjumaton ystävyys sekä vaikeuksiin joutumista, niistä selviytymistä ja 
onnistumisen kokemista. On myös kerrottu, miten kaikkien toivomukset 
lopulta toteutuivat ja miten niin Variksenpelätin, Tinamies kuin Leijonakin 
löysivät paikkansa elämässä. Oz-maan taikurin tarina loppui siihen, kun 
Dorothy tunsi kotiin palattuaan olevansa kaivattu ja rakastettu. 

5.4.2 Yli esteiden 

Oz-maan taikuri kertoi vaarallisesta matkasta ja siinä oli jatkuvasti erilaisia 
seikkailuja. Heti alussa oli tullut selväksi, että nyt oltiin taikamaassa, jossa 
eivät vallinneet todellisuudesta tutut asiat. Matkalla Smaragdikaupunkiin 
Ozin luo ystävysten kulkua vaikeuttivat niin vuori kuin joetkin. Kumppanuk
set ovat pysähtyneet vuoren (pöydän) kohdalle. 

Dorothy: Pitäisiköhän meidän kiivetä tuon vuoren yli? 
Kysymyksen esitettyään Dorothy lähtee nousemaan vuoren rinnettä. 
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Dorothy: Tulkaa perässä. Voi kun tämä onkin korkea vuori. Pääsettekö te kaik
ki? Hyppää Toto kiven yli. 
Variksenpelätin ja Tinamies kulkevat Dorothyn ja Toton perässä. 
Leijona: En minä uskalla. 
Dorothy: Tule, tule tänne vaan. 
Leijonakin kiipeää empien vuoren rinnettä ja pääsee kuin pääseekin toiselle 
puolelle 
Leijona (ilahtuneena ja helpottuneena): Ei se niin paha ollutkaan kuin luulin 
Dorothy: No ei. Jatketaan matkaan. 

Leijona huomasi ensimmäisen kerran matkan aikana, etteivät vaikeudet ol
leetkaan ylivoimaisia, kuten se oli pelännyt. Psykologian näkökulmasta se 
oppi kokemuksesta. Rauhalan (1974, 55) filosofisen ajattelun mukaan Leijonan 
tajunnan virrassa, aktien seuraannossa siirtyminen tilasta toiseen tuli mah
dolliseksi. Tässä Leijonalle muodostui uusi ja potentiaalisesti luova ymmärtä
missuhde kohdattuun. Dorothy, Tinamies ja Variksenpelätin näyttivät, miten 
esteestä selviydytään. Muutaman askeleen jälkeen odottivat kuitenkin uudet 
vaikeudet. Lattialle on levitetty ohut, siniharmaa, useita metrejä pitkä kangas. 
Leijona pysähtyy sen kohdalle. 

Leijona: Mutta mitäs tässä on? 
Dorothy: Siinä on tosi leveä joki. Miten me nyt pääsemme sen yli? 
Leijona: Tähän se matka loppui. Minä en ainakaan mene tuosta yli. 
Dorothy: Meillä ei ole laivaa eikä venettä eikä edes lauttaa. Jos me rupeamme 
rakentamaan lauttaa, siinä menee tosi pitkään. 
Leijona: Onko Tinamiehellä mitään ideoita tai Variksenpelättimellä? 
Variksenpelätin: Sinähän Tinamies voisit hakata puun ja laittaa joen yli. 
Leijona: Loistava idea Variksenpelätin. Melkein voisi luulla, että sinulla on 
aivot, kun puhut tuollaista. 
Dorothy: Voisi luulla, että sinulla on ihan aivot olkien tilalla. 

Uuden esteen ilmaantuessa Leijona halusi heti luovuttaa yrittämättäkään 
keksiä ratkaisua. Ensimmäisen kerran tuli esiin, että Variksenpelätin osasikin 
tiukan paikan tullen ajatella, vaikka ei ollut sitä tiennyt. Variksenpelättimen 
tajunnassa mieli ilmeni samalla tavalla kuin Leijonallakin tajunnan aktien 
oivaltuvina välähdyksinä, joista seurasi ymmärtämissuhde. Ystävät antoivat 
Leijonalle tunnustusta. Toisia auttaen ja kehottaen kulkemaan varovasti ylitet
tiin joki Tinamiehen kaatamaa puuta pitkin. Eniten pelkäsi Leijona, jota 
pikku tytön pitää rohkaista. Kaikki pääsivät joen yli, mutta hetken kuluttua 
oli edessä vielä yksi este. 

Leijona: Mitäs tässä on? 
Dorothy: Taas toinen joki. Mites me nyt pääsemme. Ei täällä ole puitakaan, 
joita Tinamies voisi kaataa. 
Leijona (tuskastuneena): Minä en kyllä tätä matkaa jatka, kun tämä on yhte
nään tällaista ylittämistä. En kai minä tuosta uskalla mennä. 
Dorothy: Mutta emmehän me voi tähänkään jäädä. Jos me käännymme takai
sin, me emme pääse Smaragdikaupunkiin. 
Leijona (hetken jokea katseltuaan): Kai se minun pitäisi sitten yrittää kuitenkin. 
Minä otan vauhtia oikein kaukaa. 
Leijona ottaa vauhtia ja hyppää karjuen joen yli. 
Dorothy: Hienoa, sinä olet rohkea. Se onnistui. Eikö Leijona olekin rohkea. 
Leijonan auttamina toisetkin pääsevät joen yli. Matka jatkuu. 
Leijona: Tulkaa vaan minun perässäni. Nyt minä olenkin vähän rohkeampi, 
kun minä uskalsin hypätä tuolta. 
Dorothy: Sinä olit tosi rohkea. Olen ylpeä sinusta. Nyt on turvallista kulkea. 
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Leijona ei taaskaan halunnut jatkaa matkaa ja Dorothy yritti löytää ratkaisun. 
Uutta oli, että Leijona uskaltautui tekemään oma-aloitteisesti päätöksen, miten 
toimia ja auttoi vielä muitakin. Se huomasi matkan aikana ensimmäisen 
kerran olevansa rohkea. T ämä havainto ja Dorothyn kiittely osoittivat Leijo
nan onnistuneen. Leijonan tajunnassa mieli - rohkea - asettui yhteyteen 
objektin - joen ylittämisen kanssa, niin että joen ylitettyään Leijona tunsi 
itsensä rohkeaksi. Kuten Rauhala (1989, 29-30) sanoo, samaan objektiin voi 
liittyä lukuisia mieliä kuten tässä onnistumisen tunne ja sitä seuraava tyyty
väisyys. Merkityssuhteet tuotiin näytelmäjaksoissa selkeästi esiin, vaikkei 
mahdollisia merkityksiä lapsille selitetty. 

Esitetty kohtaus oli ollut näytelmän avainkohtia. Vaikeakulkuinen maas
to näytti pysäyttävän matkan. Vaikka aluksi esteet tuntuivat ylivoimaisilta, 
niistä selviydyttiin. Leijonan pelokkuus väheni ja se sai itseluottamusta onnis
tumisestaan ja rohkeudestaan. Toinen muutos oli Variksenpelättimen ajatus 
puun kaatamisesta joen yli, mistä voisi päätellä, että sillä olikin aivot. Toiset 
kiittelivät sekä Variksenpelätintä että Leijonaa. Leijonan rohkeuden ja Varik
senpelättimen oivalluksen lisäksi tulee esiin matkalaisten keskinäinen ystä
vyys. Variksenpelättimen samoin kuin Leijonankin tajunnassa kokeminen 
muuttui täysin uuden ja kokemismaailmasta aiemmin puuttuneen kokemuk
sen ansiosta (Rauhala 1989, 32). 

Jännittävimpiä kohtia lienee ollut Noita Ilkeän määräyksestä tapahtunut 
susien, mehiläisten, villivaristen ja Räpsijöiden hyökkäys, jossa musiikki myö
täili tapahtumia. Nyt villivarikset lentävät matkalaisia kohden. 

Variksenpelätin: T ämä on minun taisteluni. Tulkaa kaikki selkäni taakse. 
Dorothy: Mitä sieltä tulee? 
Variksenpelätin: On tulossa hirveän isoja variksia. Olkaa minun selkäni takana. 
Variksenpelätin asettuu kädet levällään toisten eteen suojaksi. Alkaa kuulua 
musiikkia. 

Dorothy: Ne hyökkäävät. 
Variksenpelätin huitoo käsillään tuhoten (näkymättömät) varikset. Musiikin 
loppuessa villivariksien hyökkäyskin päättyy. 
Variksenpelätin: Siinä ne nyt makaavat. Nyt me voimme jatkaa matkaa. 
Leijona: Onpa niitä kasa. Onneksi oli Linnunpelätin. 
Dorothy: Onneksi oli. Kyllä sinä olit taitava. 

Aina jännittävän tapahtuman jälkeen esitettiin tilanteesta selviytyminen. Nyt 
todettiin villivaristen kuolleen ja matkan voivan jatkua. Dorothy antoi Varik
senpelättimelle tunnustusta sen toiminnasta. Tyttö oli kiitollinen suojelusta, 
mikä ilahdutti Variksenpelätintä samoin se iloitsi voidessaan auttaa ystäviään. 
Oz-maan taikurissa tulivat jatkuvasti esiin erilaiset tunteet. Egan (1988, 121) 
on todennut, että tapahtumat herättä.vät sadun henkilöissä tunt:eita, mistä 
syystä nämä toimivat tiettyihin tuloksiin johtavalla tavalla. Hän korostaa 
niiden merkitystä satujen tulkinnassa ja ymmärtämisessä, vaikka kognitiiviset 
tekijät ovat välttämättä myös mukana. 

Semanttisessa merkitystilanteessa voidaan erottaa intentionaalinen ja 
epäintentionaalinen noeman mielellisyys. Tunteet kuten rakkaus, pelko ja 
viha ovat intentionaalisia eli niiden mieli kohdistuu johonkin objektiin (Rau
hala 1974, 44). Oz-maan taikurissa oli useimmiten kyse intentionaalisuudesta, 
koska pelon, vihan, myötätunnon kohde oli jokin tietty asia. Kun kysymyk
sessä on epäintentionaalinen noemaattisuus, tunteella ei ole selkeää kohdetta. 
Tällaisia tunteita voivat olla ahdistuneisuus ja onnellisuus (Rauhala 1974, 53). 
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Egan (1988, 124) jatkaa, että satu voi opettaa meitä tuntemaan toisten ta
voin, niin että näemme maailman muiden silmin seuratessamme tapahtumia. 
Lapsille tarjottiin sadun myötä mahdollisuuksia elämyksiin herättämällä 
voimakkaita tunteita, kuten pelkoa ja huojennusta, kiukkua ja myötätuntoa. 
Lakoffin mukaan (Onikki 1992, 36) metaforan on toimiakseen aktivoiduttava, 
minkä sadussa voimakkaat tunteet voivat saada aikaan. 

5.4.3 Kohti ratkaisua 

Edessä oli vielä mahdottomalta tuntuva tehtävä. Ennen kuin Oz suostui 
täyttämään ystävysten toivomukset, näiden oli tuhottava lännen Noita Ilkeä. 
Jo noidan löytäminen oli epävarmaa. Kuten Chesterton (1979, 17) toteaa, 
menestyäkseen sadun maailmassa on oltava nöyrä ja noudatettava yllättäviä 
määräyksiä kuten tässä lähdettävä etsimään noitaa. 

Variksenpelätin: Mitä, jos me ei löydetä sitä noitaa? Minä en saa silloin aivoja 
Dorothy: Enkä minä pääse kotiin. 
Tinamies: Minä en saa sydäntä enkä voi tuntea rakkautta. 
Leijona: Ja minä olen edelleen pelkurileijona eikä minua kukaan pidä kuninkaana. 
Meillä on vain yksi mahdollisuus. Menemme Räpsijöitten maahan ja etsimme 
sen Noita Ilkeän tuhotaksemme hänet. 
Dorothy: Mitäs, jos me emme pysty tekemään sitä? 
Leijona: Sitten me jäädään tällaisiksi kuin ollaan eikä saada apua. 
Dorothy: Lähdetään sitten etsimään sitä Noita Ilkeää. 

Vaikka noidan tuhoaminen tuntui ylivoimaiselta, ystävykset olivat valmiit 
yrittämään. Heillä kaikilla oli kiihkeä toive, jonka toteutuminen edellytti 
tehtävän suorittamista. Nyt Leijona ei enää halunnut kääntyä takaisin, koska 
se ei tahtonut pysyä entisenlaisena pelkurina. Juuri Leijona ehdotti matkan 
jatkamista. Kumppanukset suunnittelivat ja neuvottelivat ennen kuin toimi
vat. Erilaiset mielipiteet otettiin huomioon ja niiden perusteella tehtiin ratkai
su. 

Sadussa on aina kriisi, minkä jälkeen tapahtuu päähenkilöiden kannalta 
onnellinen ratkaisu. Oz-maan taikurissa kriisissä avainasemassa oli lännen 
Noita Ilkeä. Tämä oli ottanut Dorothyn vangikseen ja pannut tytön pesemään 
lattiaa. Noita halusi Dorothyn hopeakengät ja oli pingottanut siiman niin, että 
tyttö kaatui siihen. Noita sai otetuksi toisen kengän ja ilmoitti ottavansa myö
hemmin vielä toisenkin. Tästä suuttuneena Dorothy heitti ämpärillisen vettä 
noidan päälle, joka alkoi valittaa ja lyyhistyi lattialle. 

Noita: Voi, mitä sinä sait aikaan. Minä sulan kokonaan tuossa tuokiossa. 
Dorothy: En minä tehnyt sitä tahallani. Olen pahoillani. En minä tiennyt. 
Noita: Etkö sinä tiennyt? 
Dorothy: En minä tiennyt. Mistä minä olisin sen tiennyt. 
Noita: En olisi ikinä uskonut, että tuollainen pieni tyttö tekee minusta lopun. 
Katso nyt, minä sulan. 
Noita valittaa ja siirtyy takahuoneeseen. Hänen päällään ollut vihreä viitta jää 
näyttämölle. 

Kriisi ratkesi ystävysten voitoksi, kun ylivoimaiselta tuntunut tehtävä saatiin 
suoritetuksi. Dorothy, joka oli tavallinen pikku tyttö, halusi tehdä selväksi, 
ettei hän tuhonnut noitaa tahallaan, ei tiennyt tämän liukenevan veteen. 

Ystävykset olivat joutuneet vaikeuksiin ja selviytyneet niistä. Bettelheim 
(1992, 15) on todennut, että kamppailemalla rohkeasti ylivoimaisilta tuntuvia 
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vaikeuksia vastaan ihminen voi kokea, että hänen elämällään on merkitys. 
Bettelheimin mukaan sadut välittävät lapselle monella tavalla viestin: t:aiste lu

vaikeuksia vast:aan on elämässä väistämätöntä. Jos ihminen ei väisty ja vältte
le, vaan kohtaa rohkeasti odottamattomat ja usein epäoikeudenmukaiset 
koettelemukset, hän selviytyy niistä lopuksi voittajana. (Bettelheim 1992, 15.) 
Se, mitä Bettelheim sanoo selviytymisestä, voidaan soveltaa Rauhalan (1989, 
32) tarkoittamaan kokemisen muuttumiseen jonkin uuden horisontin aktivoi
tuessa tai jonkin täysin uuden ja kokemusmaailmasta aiemmin puuttuneen
kokemuksen ansiosta. T ällainen voi olla vaikeuksista selviydyttyä onnistu
misen kokeminen.

Sirridge (1975, 90) on kirjoittanut sadussa pahan tappiosta ja hyvän 
voitosta. Kun kuulija tai lukija on tehnyt todellisen maailman mukaan oikeu
denmukaisia päätöksiä, osoitetaan, että hänen ratkaisunsa ovat olleet satu
maassakin oikeita. Jos hän on päätynyt väärään valintaan, häntä yritetään 
estää toistamasta virhettä osoittamalla väärintekijöiden kova kohtalo. 

Moraali kuuluu Rauhalan tarkoittamiin ideaa lisiin komponentteihin. Kun 
noita liukeni veteen, taika palveli moraalia. Taikaa (Sirridge 1975, 90) käyte
täänkin sadussa oikeuden pikaisena ja armottomana toteuttajana. Moraali on 
yksiselitteistä ja tuodaan esiin konkreettisessa toiminnassa. Väärin tehnyt 
joutuu usein sovittamaan tekonsa kuolemalla. Anteeksiantaminen tai rangais
tuksen siirtäminen eivät kuulu satuun, vaan tuomio pannaan heti täytäntöön. 
Rangaistusta ei jätetä vain omantunnon tehtäväksi. Chesterton (1979, 18) 
sanoo, että sadun maailma on villi ja yllätyksellinen, mutta hän ei sano, että 
siellä vallitsisi vapaus. Sadulla onkin tiukat säännöt ja ankara moraali. 

5.4.4 Toiveiden täyttyminen 

Tarina lähestyi loppua, mutta monista muista saduista poiketen lopetus ei 
tapahtunut pian kriisin ratkettua, vaan matkalaisia odottivat vielä monet 
yllätykset. Oli paljastunut, että Oz oli aivan tavallinen mies, joka ei suinkaan 
osannut taikoa. Matkalaiset pelkäsivät, ettei tämä pystykään täyttämään hei
dän toivomuksiaan. Viimeinen Ozin huijaus oli ystävysten auttaminen. En
simmäisenä oli Variksenpelättimen vuoro. 

Oz: Istu tähän tuoliin, niin minä yritän tehdä jotain. 
Oz menee takahuoneeseen ja tulee sieltä kädessään pieni täytetty kangaspussi. 
Oz: Minun täytyy poistaa sinun päästäsi oljet. 
Oz ottaa Variksenpelättimen päästä hatun, pudistelee oljet tämän hiuksista ja 
panee pussin Variksenpelättimen päälaelle. 
Oz: Minä laitan sinulle suuret aivot tänne päähän. Sinä opit joka päivä jotain 
uutta. 
Pussin päälle Oz asettelee Variksenpelättimen hatun. Seuraavana on Ti
namies. Oz menee taas takahuoneeseen ja tulee hetken kuluttua takaisin. 
Oz: Minun on leikattava ensin rintaasi reikä. 
Dorothy, Variksenpelätin ja Leijona huutavat kauhistuneina: Ei! 
Oz piirtää punakynällä Tinamiehen pahviseen roolipukuun sydämen kohdalle 
sydämen kuvan. 
Oz: Siinä on sinulle sydän. 
Tinamies: Onko tämä lempeä sydän? Tuntuu lämpöiseltäkin. Ihanaa. 
Sitten on Leijonan vuoro. Kolmannen kerran Oz menee takahuoneeseen ja 
tulee sieltä kädessään lasi, jossa on vihreää juomaa. 
Leijona: Mitä tuo on? 
Oz: Juo se. 
Leijona: Onko tämä rohkeutta. 



Oz: Tiedii.tko, ettii. rohkeus on sisii.istii.. 
Leijona: Pitii.ii.ko minun juoda ta.ma? 
Oz: Sinun pita.ii. juoda se, jos meinaat tulla rohkeaksi. 
Leijona juo rohkeusjuomaa ja alkaa karjua. 
Dorothy: Hui, ihan minuakin alkaa pelottaa. On se aika rohkea. 
Leijona: Tuntuu tosi rohkealta. 
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Variksenpelatin, Tinamies ja Leijona saivat viimein sen, mita olivat koko ajan 
toivoneet: aivot, sydamen ja rohkeutta. Kun Variksenpelattimen paalaelle 
pantiin kangaspussi, Tinamiehelle piirrettiin sydamen kuva ja Leijonalle 
juomaa tarjoiltaessa sanottiin, etta rohkeus on sisaista, tuli esiin, ettei aivoja, 
sydanta ja rohkeutta annettu. Kaikilla oli ollutkin se, mita ne halusivat. 

KUVA 4 Ozin lii.htiessii. Smaragdikaupungista ilmapallo (kuumailmapallo) vei ha.net 
lasten nii.kyvistii. takahuoneeseen 
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Tämän jälkeen Oz lähti kuumailmapallolla - ilmapallolla (Kuva 4). Dorothy 
ei vieläkään ollut päässyt kotiinsa. 

Vastavoimana lännen Noita Ilkeälle oli etelän Hyvä Noita Glinda, joka 
viimein pystyi kertomaan, miten Dorothy pääsisi kotiin. Hän tuli esiin vasta 
lähellä loppua ja sai vähemmän huomiota osakseen kuin lännen Noita Ilkeä. 
Glindan osuus oli kuitenkin ratkaiseva, koska ainoastaan hänen neuvoma
naan Dorothyn kotiinpaluu onnistui. Dorothyn oli vain kopautettava kolme 
kertaa hopeakenkiensä kantoja yhteen ja kengät veisivät hänet takaisin Kan
sasiin. 

Kun Oz-maan taikurissa vaikeudet oli voitettu ja toiveet täyttyneet, oli 
sadun aika päättyä. Kumppanusten oli vielä löydettävä paikkansa elämässä. 
Oz oli ilmoittanut Smaragdikaupungin asukkaille kuumailmapallolla lähties
sään, että Variksenpelättimestä tulee hänen jälkeensä hallitsija. Räpsijät olivat 
pyytäneet heitä orjuuttaneen Lännen Noita Ilkeän tuhouduttua Tinamiestä 
kuninkaakseen. Matkalla etelän Hyvän Noidan luo Leijona oli tappanut 
jättiläishämähäkin, mitä kaikki metsän eläimet olivat pelänneet. Tämän jäl
keen nämä halusivat Leijonan kuninkaakseen. Dorothyn pääsy onnellisesti 
kotiin sulki kehän, minkä alkukohta oli ollut hänet ja Toton mukanaan vienyt 
pyörremyrsky. 

Oz-maan taikurissa on tullut esiin, mitä Bettelheim (1992, 9) pitää satu
jen tärkeimpänä tehtävänä, lohdun ja luottamuksen antamista siihen, että 
lapsi voi selviytyä osakseen tulevista koettelemuksista kuten sadun sankari. 
Oz-maan taikurissa ei vain sankarin - Dorothyn - selviytyminen lohduttanut, 
vaan myös muiden matkalla mukana olleiden toiveiden toteutuminen. Jos 
Bettelheimin mielipidettä ajatellaan merkityssuhteina, päähenkilöiden tajun
nassa mieliä voisivat olla huojennus, ilo selviytymisestä, onnistumisen koke
mukset ja tyytyväisyys. Lapsilla Rauhalan (1989, 53, 55-56) tarkoittamien hen
kisten komponenttien aktivoituminen ja uuden mie Ien alkioiden liittyminen 
aikaisempaan kokemustaustaan oli välttämätöntä sadun merkityssuhteiden 
ymmärtämiseksi 

5.4.5 Arjen ja sadun maailmojen eroja 

Oz-maan taikurin lopussa irtaannuttiin historiallisesta aikakäsityksestä, kun 
Dorothy kenkiään yhteen kopauttamalla siirtyi hetkessä kotiinsa Kansasiin. 
Cassirer (1955, 133) on pohtinut historiallisen ja myyttisen aikakäsityksen 
eroa. Historiallisessa aikakäsityksessä menneisyys on reggressiota äärettö
mään. Myyttisessä aikakäsityksessä menneisyys ei ole jatkuva, vaan tilamai
nen, niin että nykyisyys ja menneisyys ovat toisistaan erillisiä, eivät saman 
aikajatkumon osia. Ero nykyisyyden ja menneisyyden välillä on myyttisessä 
ajattelussa Cassirerin mukaan selkeä ja antaa kummallekin oman pysyvän 
luonteen. Nykyisyys ei ole suoraan kosketuksessa menneisyyteen ja tulevai
suuteen, vaan molemmat eroavat laadullisesti nykyisyydestä. Niiden välille 
voi muodostua kehämäinen suhde. On mahdollista, että palaamme mennei
syyteen tai siirrymme tulevaisuuteen. 

Myyttisen aikakäsityksen perustana Cassirer (1955, 135) pitää biologista 
aikaa: päivän vaihtumista yöhön, kukkien kukintaa ja lakastumista, vuo
denaikojen vaihtumista. Myyttisessä ajattelussa menneisyys, nykyisyys ja 
tulevaisuus eroavat laadullisesti toisistaan, mutta toisaalta ne ovat sisäkkäin, 
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koska ne ymmärretään erillisinä laadullisina tiloina. 
Sadun maailmassa on erilainen aikakäsitys kuin arkimaailmassa. Myös 

syy ja seuraus ymmärretään näissä maailmoissa eri tavoin. Chesterton (1979, 
15) toteaa, että todellisessa maailmassa syytä ja seurausta pidetään itsestään
selvänä. T iedemies sanoo: "Katkaise oksa, niin omena putoaa maahan." Hän
sanoo sen rauhallisesti ajatellen, että yksi asia johtaa toiseen. Sadun noita
neuvoo: "Puhalla torveen, niin peikon linna sortuu." Hän ei sano sitä niin,
että syy itsestään selvästi aiheuttaisi seurauksen. Epäilemättä noita on antanut
tämän ohjeen monelle ritarille ja nähnyt monen linnan sortuvan, mutta ta
pahtuma pysyy silti ihmeenä. Noita ei vaivaa päätään pohtimalla välttämä
töntä yhteyttä torveen puhaltamisen ja linnan sortumisen välillä. Oz-maan
taikurissa Dorothyn hopeakengät ovat taikaa, ne ovat toivomuksen toteutumi
sen väline. Tähän soveltuu sama kuin Chestertonin kuvaamaan torveen pu
haltamiseen ja peikon linnan sortumiseen: tapahtuma on ihme.

Sadussa onnellisuus on yhteydessä ennalta arvaamattomaan asiaan ja 
suuret asiat sidoksissa yhteen pieneen asiaan (Chesterton 1979, 17). Niin on 
Oz-maan taikurissakin. Keskeistä on Dorothyn halu palata kotiin, minkä 
toteuttamiseen tytön tarvitsi kopauttaa vain kolme kertaa taikakenkiään 
yhteen. 

Todellisessa maailmassa yleistäminen tapahtuu lain perusteella ja se 
hyväksytään. Näin ei ole sadun maailmassa. Chesterton (1979, 16) ottaa esi
merkiksi Tuhkimon. Jos Tuhkimo kysyisi kummiltaan: "Miksi hiiret muuttui
vat hevosiksi?", tämä vastaisi: "Se on taikaa". Meidän olisi vastattava samalla 
tavalla useisiin sadun tapahtumia koskeviin kysymyksiin. Kysymyksessä ei ole 
laki, koska emme tiedä sen yleistystä. Sama ei välttämättä tapahdu aina. Jos 
Oz-maan taikurissa Glindalta, lännen Hyvältä Noidalta kysyttäisiin, miksi 
hopeakengät kuljettavat Dorothyn kotiin, hän vastaisi samoin kuin Tuhkimon 
kummi: "Se on taikaa". 

Chesterton (1979, 17) jatkaa sadun ankaruudesta. Tuhkimo ei saanut olla 
tanssiaisissa kuin tiettyyn kellonaikaan asti. Tätä Chesterton ei pidä epäoikeu
denmukaisena. Jos Tuhkimo kysyy: "Miksi minun pitää lähteä tanssiaisista jo 
kello kaksitoista?", hänen kumminsa voisi puolestaan kysyä: "Miksi sinä saat 
olla siellä niinkin kauan?" Jos Dorothy kysyisi Glindalta, miksi hänen oli 
tehtävä pitkä ja vaarallinen matka päästäkseen kotiin, kun se edellytti vain 
kenkien kantojen yhteen kopauttamista, Glinda voisi kysyä: "Miksi et keksi
nyt itse ratkaisua? Ja miksi minä ylipäätään autoin sinua?" 

5.4.6 Näytelmän jälkeen 

Kun Oz-maan taikurin päähenkilöt olivat saaneet haluamansa ja löytäneet 
paikkansa elämässä, jäljellä oli vain yksi merkitys, tyytyväisyys tavoitteiden 
saavuttamisesta. Merkityksestä puhuttaessa edellytetään ainakin kätketysti, 
että merkitys on jonkin ilmiön, asian tai objektin mieli eli noema jollekin 
jossakin tilanteessa. Siten käytettäessä sanaa "merkitys" oletetaan ymmärretyk
si myös mainittujen osatekijöiden keskinäinen yhteys. Merkitys on useiden 
merkitystilanteen tekijöiden välinen relaatioyhdistelmä (Rauhala 1981, 8). 
Lapsen tajunnassa satu henkilöineen ja tapahtumineen on objekti, joka ym
märretään mielen välityksellä esimerkiksi lohduttavaksi, rohkaisevaksi, iloa 
tuottavaksi, jännittäväksi. Oz-maan taikurikin oli kulkenut Eganin (1988, 121) 
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kuvailemalla tavalla, niin että kerronnan edetessä mukaan oli tullut uusia 
ulottuvuuksia. Niin kauan kuin olimme epävarmoja erilaisten tapahtumien 
merkityksestä, emme tavoittaneet kokonaisuutta. Tämä tapahtuukin vasta 
lopussa. (Egan 1988, 121.) Egan tarkoittaa kokonaisuuden tavoittamisella 
samaa kuin Rauhala (1974, 74) yksityiskohtien yhdistämisellä kokonaisuu
deksi. Tajunnassa tapahtuu sadun käsittelyssä myös merkityssuhteiden jatku
vaa uudelleen jäsentymistä, unohdus ta ja tiedostamattomaan häipymistä sekä 
uudelleen muistiin palautumista ja tiedostamista (Rauhala 1989, 30). 

Henkilöissä ja tapahtumissa tuli esiin vastakohtaisuus - Leijonassa pelku
ruus ja rohkeus, Variksenpelättimessä tyhmyys ja älykkyys, noidissa hyvyys 
ja pahuus. Lännen Noita Ilkeän kohtaaminen aiheutti pelkoa, tästä vapautu
minen huojennusta. Sadut rakentuvatkin ristiriitojen varaan kuten turvalli
suuden ja vaaran, älykkyyden ja tyhmyyden, toivon ja epätoivon tai hyvän 
ja pahan (Egan 1994, 28). 

Minusta oli kirjan tekijän virhe, että Tinamies toivoi saavansa sydämen, 
jotta voisi tuntea rakkautta, mutta sydämen yhteyksiä muihin tunteisiin ei 
mainittu. Tinamies suojeli matkan aikana ystäviään ja iloitsi näiden onnistu
misista, mitkä molemmat edellyttivät tunteita. Päiväkodissa ei tätä tekstin 
puutetta otettu puheeksi, koska se olisi saattanut hämmentää lapsia. Pysyttiin 
siinä, että Tinamies sydämen saatuaan voisi tuntea rakkautta. 

Lapsilta kysyttiin silloin tällöin, mitä he Oz-maan taikurin tarinasta 
pitivät. "Kiva" ja "jännittävä" toistuivat usein. Kysyin, oliko satu luettuna vai 
näytelmänä mieleisempi ja näytelmä asetettiin etusijalle. Minua kiinnosti, 
oliko lähes koko toimintakauden jatkunut sama satu oikea valinta. Haastatte
lin toukokuussa Ilonaa ja hänen ystäväänsä Kirsiä (6 v 8 kk). Kirsi oli saman
tapainen ja samantasoinen kuin Ilona, tasapainoisen tuntuinen, rauhallinen 
ja keskittymisk.yk.yinen tyttö, jolle oli kotona luettu paljon. 

HILKKA: Olisiko ollut kivempi, että talven aikana olisi otettu yksi satu kerralla, 
siis yksi kokonaisuus vai jatkosatu? 
Kirsi: Mää oisin tykännyt, että olis otettu joka viikko enemmän. Olis otettu 
kaks tai kolme kertaa. 
HILKKA: Mitäs Ilona tästä ajattelee? 
Ilona: No se jatko. 
Kirsi: Kato, kun se jatku. Oli hauskaa, kun jatkettiin. 
Ilona: Niin se sama tarina. 
HILKKA: No, oliko kerran viikossa sopiva? 
Kirsi: Se menisi niin nopeeta, jos olisi joka päivä. 
HILKKA: Olishan ollut mahdollista, että olisi ollut ,·oka kerta eri näytelmä.
Ilona: Ei, jos se olisi yhtenä päivänä se koko näyte mä. 
Kirsi: Tämä oli hauskempaa. 
Ilona: Sitten meiltä kuluisi ne näytelmät loppuun, jos olisi kerran viikossa koko 
näytelmä. 

Ilonan huoli, että näytelmät loppuisivat, oli järkevä perustelu kauan jatkuval
le sadulle. Pitkään käsitellyn sadun etuna ryhmän aikuiset pitivät jatkuvuu
den tuomaa turvallisuutta sekä sitä, että tapahtumat ja hahmojen ominaisuu
det jäivät lasten mieleen, kun ne tulivat esiin useita kertoja ja usealla tavalla. 
Rauhala (1974, 59) puhuu mielikarakteristiikasta, mikä ei ole vielä psyykkisesti 
tiedostuvaa. Fenomenologian mukaan primaarisinta koetun maailman kons
tituutiossa on tajunnan akteissa passiivisesti ilmenevä mielikarakteristiikka. 
Mieli on täydentynyt vaihe, joka on tiedostuva ja periaatteessa riittävä 
objektin, asian, ilmiön yms kokonaisuuden tavoittamiselle. Ilmeneminen tar-
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koittaa tajunnallisesti annettuna olemista 'rekisteröintiä', mutta ei vielä tiedos
tamista. Sadun henkilöt ja niiden ominaisuudet tulivat lapsen tietoisuuteen 
toistuessaan. 

Gadamer (1988, 98) pohtii näytelmän katsomista ja esittämistä. Hän käyt
tää sanaa peli (Spiel). Peli ei ole yleensä tarkoitettu ulkopuolisille. Näin on 
vaikkapa urheilussa, josta katoaa pelin tarkoitus, jos pelaaja pelaa vain yleisöä 
varten. Sama koskee näytelmääkin. Katsojat ovat tosiasiassa leikkivä osa
puoli; näyttelijät vain esittä.vät rooleja kokonaisuudessa, johon katsojan 
on sulauduttava. 

Sulautuminen ei kuitenkaan tarkoita kritiikittömän, pelkästään esteetti
sen asenteen omaksumista, sillä miten taideteos oikeastaan koetaan, tarkoittaa 
sitä, kuinka tosi se on, missä määrin siinä tiedostetaan ja tunnistetaan uudel
leen aikaisemmin koettua. Tämä jälleentunnistaminen on pikemminkin sitä, 
että tiedostetaan enemmän kuin vain se, mitä on tunnettu. Asia, jolle ihminen 
hetkellisesti antautuu on totuus, totuus maailmasta ja ihmisestä itsestään. 
(Gadamer 1988, 100.) Lasten tiiviistä esitysten seuraamisesta saattoi päätellä, 
että he antautuivat näytelmän vietäväksi, ehkä tiedostivat ja tunnistivat jotain 
aikaisemmin koettua itseensä liittyvää. 

5.5 Keskustelut Oz-maan taikurista 

5.5.1 Kertaamisen myötä uutta tietoa 

Keskusteluissa puhe on dialogista toimintaa konkreettisessa tilanteessa (Tiit
tula 1992, 131). Se ei ole puhujan tuottamia irrallisia ilmauksia, vaan puhujan 
ja kuulijan yhteistä toimintaa, jonka tuloksena teksti syntyy. Puhuja pyrkii 
saamaan lausumillaan aikaan tietynlaisen vaikutuksen kuulijassa. Yhteistä 
tietoa on jo ennen keskustelua, mutta se myös kehittyy keskustelun aikana. 
Näin rakennetaan yhteistä ymmärrystä. Tiedollisia horisontteja, joihin kuulu
vat esimerkiksi muisti, päättelykyky ja sadun keskeisten yksityiskohtien oival
taminen ja niiden liittäminen kokonaisuuteen, pyrittiin kehittämään keskus
teluilla, jotta uusia tiedollisen mielen alkioita liittyisi horisontteihin. 

Kirjojen äärellä käytyä keskustelua Laurinen (1994, 170) pitää aktiivisena, 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvana toimintana. Aktiivisen toimin
nan välityksellä saatu kokemus on olennainen osa käsitteellisen ajattelun 
kehittymistä. Sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa aktiivisesti toimiessaan 
lapsi on sekä antavana että saavana osapuolena. 

Holistiseen ihmiskäsitykseen soveltuu aikuisen ja lapsen dialogi oppimis
tilanteessa, ei behaviorismiin kuuluvat kasvattajan esittämät kysymykset ja 
lasten niihin antamat vastaukset. Freire (1972, 54) toteaa, että ongelmaläh
töisessä kasvatuksessa oppilaat eivät ole kuuliaisia ja vain oppivaisia kuulijoi
ta, vaan opettajan kriittisiä kanssatutkijoita, jotka ovat dialogisessa suhteessa 
opettajaan. Jos oppimistilanteessa on yli 20 alle kouluikäistä lasta ja yksi 
aikuinen vaikkapa lastentarhanopettaja, aikaa rajoitetusti ja lasten kärsiväl
lisyys vähäinen, ei dialoginen suhde kasvattajan ja lapsen välillä toimi, vaan 
lapsen ymmärtämisen edistämiseksi ainoa tapa oli opettajan kysyminen ja 
yhden lapsen vastaaminen vuorollaan luvan saatuaan. 

Oz-maan taikurista keskusteltaessa lähtökohtana olivat aikuisen tiedot 
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henkilöistä ja tapahtumista. Hän yritti saada selville, mitä lapset olivat ym
märtäneet ja mikä heille oli jäänyt epäselväksi. Kun lukuhetkien ja näytelmä
jaksojen jälkeen kerrattiin ja selvennettiin tapahtumia, pyrittiin myös lisää
mään lasten uuden ymmärtämistä ottamalla esiin heiltä mahdollisesti huo
maamatta jääneitä asioita. Lapset istuivat lattialla, olivat usein levottomia ja 
tönivät toisiaan. He väsyivät ja tässä vaiheessa oli jo nälkä, niin etteivät lapset 
tahtoneet enää pysyä paikallaan eikä keskustelukaan aina kiinnostanut. 

Näissä tilanteissa kehollisuus hallitsi lasta. Tajunnallisuuden psyykkisiä 
horisontteja kuten ärtymystä nälkä aktivoi, mutta saattoi estää tajunnallisuu
den henkisten horisenttien aktivoitumisen, mitä olisi tarvittu uuden tiedon 
liittämiseksi niihin. Situationaalisuus oli mukana, kun ärtymys kohdistui vaik
kapa vieressä istuvaan lapseen tai aikuiseen, joka antoi luvan lähteä syömään 
vasta tiettyyn kellon aikaan. 

Kysyin Ilonalta ja Kirsiltä keväällä, oliko hyvä, että tapahtumia kerrattiin 
keskustelemalla. Kirsi totesi: "Pilas niin kuin mahdollisuudet syödä. Me olis 
haluttu heti syödä." Ilona ei ollut samaa mieltä: "Oli kivempi, että kerrattiin. 
Siinä opet kerto vähän enemmän." Kirsin vastauksessa tuli esiin ajankohdan 
merkitys, mutta Ilonalle sadusta puhuminen ajankohdasta riippumatta oli 
mieleistä. 

Ojasen mukaan (1980b, 123) päiväkotien opettajille tehdyssä kyselytutki
muksessa (N = 100) useimmat osanottajat pitivät keskustelua sadun jälkeen 
tärkeänä. Suuri osa vastanneista painotti spontaanin, laukaisevan keskustelun 
merkitystä eli sadun aikana heränneiden tunteiden purkamista etenkin liian 
jännittävän tunnelman jälkeen. Keskustelun syinä esitettiin Ojasen tutkimuk
sessa (1980b, 123) myös lapsen oma halu puhua sadun herättämistä tunnel
mista. Sadun keskeisimpiä tehtäviä Ojasen mukaan lienee lapsen ja aikuisen 
väliseen vuorovaikutukseen pääseminen, niin että kumpikin voi tuoda esiin 
illuusioitaan pelkäämättä arvostelua tai moralisointia. 

Suuressa ryhmässä aikuisella oli kuitenkin vain vähän mahdollisuuksia 
kuunnella lapsen mielipiteitä. Keskusteltaessa lasten oli ilmoitettava peukaloa 
tai kättä nostamalla, jos he halusivat sanoa jotain. Monelle näin tapahtuva 
puheenvuoron pyytäminen oli vaikeaa ja lapset huutelivatkin omia aikojaan. 
Sama lapsi ei päässyt usein vastaamaan ja joskus joku valitti, ettei häneltä 
kysytty koskaan. Lapset eivät malttaneet toimia sovitulla tavalla. 

Puhuttiin etelän Hyvän Noidan Glindan lupauksesta täyttää Dorothyn 
toivomus. 

MARJA: Mitäs Glinda sanoi, että yhdellä ehdolla hän voi auttaa. Mitäs sen 
Glindan piti saada. 
Ben: Taikahattu 
MARJA: Ben, jos sää tiedät, niin nosta käsi pystyyn. 

Kun lapset huutelivat vastauksia omia aikojaan, he häiritsivät keskuste
lua, mutta samalla auttoivat itseään kohden aktuaalista kehitystasoa. Sillä 
tasolla itselle suunnattu puhe on kadonnut ja suoritus sisäistynyt (Gallimore 
& Tharp 1990, 186). Jotkut olivat keskusteluissa jo tällä kehitystasolla ja malt
toivat odottaa puheenvuoron saamista. Useimmat näyttivät olevan lähike
hityksen vyöhykkeellä, koska he ohjasivat itseään ääneen puhumalla ja rat
kaisivat ongelmia aikuisen avustamina. Lasten suoritusta voidaan auttaa ky
symyksin. Vygotsky erottaa suoritusta arvioivat kysymykset suoritusta avusta
vista (Gallimore & Tharp 1990, 181). Molempia tehtiin runsaasti Oz-maan 
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taikurista keskusteltaessa. Marjan kysymyksen, mitä Glindan piti saada, jotta 
se voisi auttaa Dorothyä, tarkoitus oli tarkistaa, tiesivätkö lapset Glindan 
tarvitsevan taikahattua. 

Myös muistia pyrittiin keskusteluissa kehittämään ja lapsia innostettiin 
pohtimiseen. Variksenpelätin oli keksinyt, että Tinamies voisi kaataa puun, 
jotta päästäisiin joen yli. Näytelmäjakson jälkeen tämä otettiin esiin. 

RAISA: Variksenpelätin keksikin hienon jutun, että kaadetaan puu ja mennään 
joen yli. Mitä siitä tulee mieleen? 
Elli: Että sillä olis aivot päässä. 
RAISA: Niin tuli mieleen, että sillä olis aivot päässä. Leijonasta tuli vähän 
rohkeampi ja Variksenpelätin oivalsi asioita ihan kuin sillä olis aivot päässä. 

Tässä Raisan kysymys oli suoritusta avustava ja sen tarkoitus oli auttaa lasta 
ratkaisuun, mihin hän ei omin voimin olisi päässyt. Ellin todetessa, että Va
riksenpelättimellä voisi olla aivot, hän ymmärsi ja kertoi muillekin, ettei 
Variksenpelätin ilman aivoja olisi pystynyt antamaan neuvoja. 

Oz-maan taikuri oli saatu päätökseen. Kerrattiin viimeisen näytelmäjak
son tapahtumia. Tavallisesti keskustelu käytiin heti näytelmän jälkeen, mutta 
tällä kertaa vasta seuraavana päivänä. 

MARJA: Ruvetkaapas miettimään, mitä eilen tapahtui. On monta juttua, mitä 
siinä tapahtui. 
Matti: Se Dorothy pääsi kotiin. 
MARJA: Niin, mutta mihin ne kaverukset ihan ensin saapuivat? 
Ville: Sen hyvän haltijan luo. 
MARJA: Niin, mutta vielä ennen sitä? Kirsi. 
Kirsi: Ozin luo. 
MARJA: Muistatteko ihan alun, minne ne kaverukset saapuivat? 
Kirsi: Rouskijoitten maahan. 
MARJA auttaa: Sieltä kuului liverrystä ja oli vihreää. 
Vain Ville ja Ilona viittaavat. 
Ilona: Metsään. 
MARJA: Metsään, niin. 

Marja pyysi lapsia miettimään, mihin ystävykset viimeisessä jaksossa olivat 
ensin saapuneet. Kun kukaan ei sitä muistanut, hän auttoi kertomalla, että 
sieltä kuului liverrystä ja siellä oli vihreää. Tämä riitti muutamalle lapselle, 
mutta vain muutamalle, oikeaan vastaukseen pääsemiseen. Lapset kertasivat 
mielessään näytelmäjakson tapahtumia, palasivat muistellen ja pohtien askel 
askeleelta kohti sen alkua. Tässä, kuten usein muulloinkin, käytettiin vihjei
den antoa suorituksen edistämiseksi. Kannustamista ja ohjausta oli myös 
keskusteluissa jatkuvasti. Yksilön omaehtoiseen kasvuun luottava ja sitä tuke
va ajattelutapa perustuu käsitykseen, että ihmisen ol.emassaololl.e on luon
teenomaista merkityskokemuksiin perustuva ja niillä operoiva omaehtoinen 
itsensä ohjaus (Rauhala 1979, 489-499). Tavoitteena oli lasten itseohjautuvuu
den lisääminen, mitä toteutettiin käyttäen keinoina lyhyitä kysymyksiä ja 
lyhyitä vastauksia. 

Keskusteluissa suoritusta avustavien ja arvioivien kysymysten sekä 
vihjeiden ymmärtämisen myötä tuli mielestäni useimpien lasten kohdalla 
esiin sadun tavoittamisen taso. Jos sadun ymmärtämistä, kykyä seurata tapah
tumia, muistaa niitä ja osata erottaa kuvitteellinen arkitodellisuudesta, pide
tään omana kehitysalueenaan, lapsen on oltava vähintään lähikehityksen 
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vyohykkeen toisessa vaiheessa voidakseen ki:iyttiii:i sadun viesteji:i omassa 
eliimi:issi:ii:in. Useimmat tutkimuksessa mukana olleen ryhman lapset tassa 
vaiheessa olivatkin. Jotkut nayttivat paasseen jo aktuaaliselle kehitystasolle. 

Sadun teemaa tuotiin esiin valista lapsille mieleisina yllatyksina. Siivekas 
apina oli tayttanyt Noita Ilkean pyynnon, mihin oli tarvittu taikahattu ja tai
kasanat. Tasta oli juuri puhuttu naytelman jalkeen kaytavassa keskustelussa. 
Marjalla oli kadessaan Noita Ilkealla ollut hattu. 

MARJA: Nyt minii haluaisin kokeilla, toimiiko tiimii hattu. Onkohan tiiii vain 
tiillainen tavallinen keltainen hattu. 
Marja panee hatun piiiihiinsii. 
MARJA: Sanokaapas mukana eppe ... 
Taikasanojen Iausumisen jiilkeen siivekiis apina tulee. Lapset nauravat. 
Apina: Mika on kiiskysi? 
MARJA: Miiii vaan halusin koittaa tiitii hattua, mutta sehiin toimii. 

Marja esitti apinalle toivomuksen, minka tama taytti. 

KUVA 5 Ben on saanut taikahatun piiiihiinsii ja esittiiii siivekkiiiille apinalle pyynnon 
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Marjan jälkeen muutama lapsista - ensimmäisenä Ben - sai hatun päähänsä 
ja taikasanat lausuttuaan voi toivoa tiettyyn leikkiin kuuluvia asioita apinalta 
(Kuva 5). Lasten iloiset ilmeet ja nauru osoittivat, että kokemus oli heille 
mieleinen. Moni lapsista olisi halunnut päästä esittämään apinalle toivomuk
sen, mutta aika loppui ennen kuin kaikki halukkaat sen ehtivät tehdä. Tässä 
mieli esimerkiksi mieluisasti yllättävä asettui lapsen tajunnassa yhteyteen 
taikasanojen ja taikahatun kanssa, niin että nämä ymmärrettiin yllätyksen 
välineiksi. 

5.5.2 Lasten kysymykset 

Lasten esittämät kysymykset olivat uusia mielen ilmentymiä, jotka suhteutu
vat sadusta tiedettyyn ja tunnettuun kokemus perustaan. Tämä kokemustausta 
toimii ymmärtämisyhteytenä, johon uusi mieli organisoituu merkityssuhteeksi 
(Rauhala 1989, 31). Laurinen (1990, 67) puhuu samasta asiasta. Hän toteaa, 
että spontaanien ja lapsesta itsestään lähtevien kysymysten esittäminen edis
tää parhaiten muistin tietorakenteiden kehittymistä. Informaation vastaanot
taminen ja mieleenpainaminen eivät ole erillisiä prosesseja, vaan uusi infor
maatio tallennetaan niiden tietojen yhteyteen, jotka ovat mielessä uuden 
tiedon vastaanottamishetkellä. 

Vain muutaman kerran lapset kysyivät Oz-maan taikurista keskusteltaes
sa lisää tietoa saadakseen. Niin tapahtui, kun oli todettu, että Oz oli antanut 
Leijonalle rohkeusjuomaa. Lapset huutelevat, että se oli smurffilimsaa. 

INKERI: Mistä te sen päättelette? Musta se ei tuoksunut yhtään siltä. Se tuoksui 
ihan kummalliselta. Se tuoksui ihan Smaragdikaupungilta. 
Ilona ei ole osallistunut väittelyyn siitä, mitä juoma oli. 
Ilona: Mistä voi tietää, miltä Smaragdikaupunki tuoksuu? 
INKERI: Mää oon kuulkaa käyny siellä monta kertaa. Kyllä mää tiiän. Minusta 
se tuoksu ihan Smaragdikaupungilta. 

Ilonan kysymys Smaragdikaupungin tuoksusta oli osuva ja Inkeri pystyi 
vastauksensa perustelemaan. Toisella kerralla oli keskusteltu noita Ilkeän 
liukenemisesta veteen. 

MARJA: Ne luuli, ettei ne ikinä selviä siitä ja se olikin noin helppo juttu, 
että vedellä saatiin noita sulamaan. Mitäs Jussilla vielä? 
Jussi: Että mistä se oli tehty se noita? 
MARJA: Noita. Se oli jotain taika-ainetta, koska se suli veden vuoksi sitten. 
Jussi: Se oli varmaan tulesta. 

Marja ei enää vastannut Jussille, koska hän oli jo siirtynyt seuraavaan asiaan. 
Jussin esittämä kysymys oli aiheellinen, johon ei ole mitään vakiovastausta. 
Pojan perustelu oli järkevä, koska hän päätteli, että vesi sammuttaa tulen. 

Sekä Ilona että Jussi näyttivät Oz-maan taikurin ymmärtämisessä pääs
seen aktuaaliselle kehitystasolle, mutta he kysyivät asioita silloin, kun eivät 
tienneet. Gallimore ja Tharp (1990, 186) ovat todenneet, että lapsi pyytiiä 
apua ongelmakohdissa etsiessään kokonaisuuden puuttuvia osia. Aikuisten 
lisäksi kehittyneemmät lapset voivat auttaa toisia lapsia etenemään lähikehi
tyksen vyöhykkeellä. Kysellessään itselleen epäselvistä kohdista ja saadessaan 
niihin vastauksia Jussi ja Ilona auttoivat myös toisia lapsia. 

Syy lasten kysymysten vähäisyyteen lienee ollut aikuisen keskustelun 
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ohjailu ja luetun tai näytellyn jakson kertaaminen heti esittämisen jälkeen, 
jolloin epäselviksi jääneisiin kohtiin saattoi tulla vastaus. Tekstissä lapsille 
vieraiden sanojen merkitys selitettiin. Oli luettu Rouskijoitten maan kupoli
kattoisista taloista. 

INKERI: Tietääkö kukaan millainen on kupoli? 
Monet lapset pyörittävät päätään. 
Erkki: Kupoli on sellainen lasikatto. 
INKERI: Kupoli voi olla lasia, mutta se on vähän niin kuin terävä ja sitten leve
nee. (Inkeri näyttää kädillään kupolin muotoa.) 

Jos lapsi ei saanut selville hänelle tuntemattomia asioita eivätkä ne olleet 
kokonaisuudelle kovin tärkeitä, ne saatettiin ohittaa menettämättä sadun 
sanomaa. Mutta, jos avainasiat jäivät tuntemattomiksi, satua ei ymmärretty. 

Aikuisten näytelmäjaksoista ja luetusta tekstistä antaman lisätiedon 
samoin vastausten lasten esittämiin kysymyksiin toivottiin auttavan lapsia 
tulkintaan sadun ymmärtämiseksi. Tulkint:a ja teksti pyrkivät yhtenäisyyteen 
ymmärtiimisessä (Gadamer 1986, 40-41). Tulkinnassa yritetään ylittää se, mikä 
on tekstissä vierasta tai mikä tekee siitä käsittämätöntä. Tulkintaa tarvitaan 
vain, kun teksti tai diskurssi eivät pysty täyttämään ymmärtämiseen tähtäävää 
tehtäväänsä. Tulkinnan tulee kadota ymmärtämiseen. Tämä ei kuitenkaan 
Gadamerin mukaan tarkoita, että tulkinnan vaikutus tekstin kuulemisen 
tavoin katoaisi kokonaan, vaan sitä, että tulkinta ei ole temaattista, ei objektii
vista kuten teksti; se sisältyy tekstiin. Rauhala (1976, 61) ajattelee tulkinnasta 
samoin kuin Gadamer. Tulkit:sevuus on t:ajunnalli.suuden sisäänrakentunut 
toimint:aperiaate ja se t:apahtuu ilman tietoi.st:a ohjant:aa, spontaanisti. 

5.6 Askartelu 

Askartelussa yritettiin aktivoida lapsen koko situationaalista säätöpiiriä. Käden 
taidot kehittyivät, kun leikattiin, liimattiin ja muovailtiin. Lapsilla oli pienissä 
ryhmissä aikuisen myötävaikutuksella mahdollisuus käsitellä toisten kanssa 
ja omassa mielessään sadun herättämiä ajatuksia. Askartelu oli pian sen jäl
keen, kun vastaava asia oli käyty läpi tarinassa. 

Aina ennen askartelua puhuttiin siitä, mitä aiottiin tehdä. Oli juuri 
luettu, että Rouskijoitten maassa puut olivat täynnä monenvärisiä hedelmiä. 
Talot olivat sinisiä, pyöreitä ja kupolikattoisia. Tyhjään akvaarioon oli tarkoi
tus tehdä tällainen maa taloineen, hedelmäpuineen ja asukkaineen. 

INKERI: Minkävärinen se Rouskijoitten maa oli? Kuuntelitteko nyt 
tarkkaan, kun me rupeemme sitä maata tekemään, niin osaatte tehdä sen. En
sinnnäkin minkävärinen se oli? 
Ilona on ainoa, joka viittaa ja saa vastata: "Sininen". 
INKERI: Se oli sininen. Minkälaisia talot olivat? 
Ilona ja Ilpo viittaavat. 
Ilpo: Pyöreät. 
INKERI: Hyvä. Minkälaiset katot olivat? 

Kukaan lapsista ei tiennyt, minkälaisia kupolikatot ovat ja Inkeri kuvaili niitä. 
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Koska Dorothyn talo oli laskeutunut Rouskijoitten maahan pyorremyrskyn 
kuljettamana, myos se sijoitettiin akvaarioon. Rouskijoitten maa tehtiin ja se 
sailytettiin akvaariossa koko toimintakauden (Kuva 6). 

KUVA 6 Tyhjiiiin akvaarioon rakennettiin Rouskijoitten maa kupolikattoisine taloineen 
ja totterohattuisine asukkaineen. Siellii oli myos pyorremyrskyn Rouskijoitten maahan 
kuljettama Dorothyn talo. 

Lapsia houkuteltiin puhumaan askarreltaessa sadusta, mutta ei mitenkaan 
tivattu vastauksia. He valmistivat sadun henkiloita kuvaavat keppinuket. 
Jotkut tekivat Dorothyn, toiset Toton, Variksenpelattimen, T inamiehen tai 
Leijonan. Kirsi ja Liisa tekivat kumpikin omaa Totoaan. Koirat alkoivat olla 
valmiit. 

MARJA: Mitenkiis Kirsin koira haukkuu? 
Kirsi: Hauhau. 
MARJA: Entiis Liisan Toto? 
Liisa: Hau. 
MARJA: On se Dorothy nyt iloinen, kun se saa koirakaverin. 

Tytot eivat jatkaneet tasta aiheesta, vaan keskittyivat kokeilemaan kep
pinuken toimintaa. Lapset syventyivat yleensa askarteluun ja jollei aikuinen 
ottanut satuun liittyvaa puheeksi, eivat lapset sita tehneet. Kehollisuus ja 
situationaalisuus hallitsivat askartelutilanteissa eivatka tajunnallisuuden hen
kiset komponentit juurikaan aktivoituneet. Lapsen horisontit ovat niin kehit
tymiittomiit, ettii kehollisuuden, t:ajunnallisuuden ja situationaalisuuden 
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yhtaaikainen aktivoituminen oli hyvin rajoittunutta. 
Keppinukkeja tehtaessa Oz-rnaan taikurin tarina oli edennyt vasta niin 

vahan, ettei siita paljoa voitukaan keskustella. Talven rnittaan keppinuket 
olivat rnukana esityksissa (Kuva 7). 
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Kuva 7 Talven aikana keppinuket olivat mukana lasten esittiiessii Oz-maan taikuria 
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5.7 Teksti ymmärtämisessä 

Keskeistä tarinassa on sen sanoman ymmärtäminen. Egan (1988, 100) on 
todennut, että lapsen mielikuvitus tavoittaa helposti sadun. Yleensä pienten 
lasten kokemukset maailmasta sisältävät vain vähän tietoa rajoista, rajoituksis
ta ja yhteyksistä. Satu on kielellinen yksikkö, jossa maailmaa toisaalta rajataan 
ja toisaalta luodaan yhteyksiä. Eganin mukaan sadun tapahtumat voidaan 
ymmärtää ja niiden merkitys tajuta helpommin kun se, mitä tapahtuu todelli
sessa ehkä luotaantyöntävässä, hämmentävässä maailmassa. Ymmärtämisessä 
mielellinen sisältö saa jonkun aseman ja tehtävän tämän ihmisen maailman
kuvassa. Ymmärtämisen kokonaisuus koostuu suuresta. määrästä. merkitys
suhteita. ja se on aina merkityssuhteiden avulla ja niissä ymmärtä.mistä. (Rau
hala 1976, 59). 

Egan pitää lapselle tärkeänä vain merkityksen käsittämistä. Gadamer 
puhuu samasta asiasta. Lukijan - kuulijan - näkökulmasta (Gadamer 1986, 
30-32) kiinnostavaa on ainoastaan tekstin sisältö, niin että teksti on pelkkä
välittäjä, vaihe ymmärtämistapahtumassa. Esiymmärryksellä, merkityksen
odotuksella ja paljolla muulla, mikä ei liity itse tekstiin, on hänen mukaansa
tärkeä vaikutus ymmärtämiseen.

Myös Varto (1991, 39) ja Haapala (1991,90) toteavat, että teksti on pelkkä 
välittäjä. Emme pyrikään ymmärtämään tekstiä, vaan sen sisältämän ajatuk
sen. Varton mukaan ymmärtäminen ei ole kielen, vaan itse asian, asioiden 
idean ymmärtämistä. Tulkinnassa etsitään aina tulkittavan objektin merkitys
tä. Siinä on käsitteellisiä ja kognitiivisia viitekehyksiä ja taustaoletuksia, sosi
aalisia konventioita ja käytäntöjä sekä yksilöllisiä intentioita. 

Oesch on pohtinut kuvitteellisen tekstin merkityksiä. Fiktio (Oesch 1991, 
109) tuhoaa ensisijaisen referenssin eikä siis viittaa reaalimaailman olioihin,
mutta vapauttaa samalla toissijaisen referenssin, joka ei kuulu käsiteltävien
objektien tasolle. Teksti tuo tulkittavaksi maailman, johon lukija voi
sijoittaa ja heijasta.a omat mahdollisuutensa. Lukija tulkitsee tekstiä oman
elämismaailmansa kautta, mutta samalla tekstin merkitykset saattavat auttaa
häntä näkemään oman maailmansa uudella tavalla ja löytämään siitä uusia
merkityksiä. Oeschin ajatukset ovat keskeisiä, kun lapsen toivotaan heijasta
van sadun välittämiä merkityksiä omaan elämäänsä.

Vaikka lapsella on traditioon perustuvia mielikuvia erilaisista sadun hah
moista, hän voi joutua niitä muuttamaan, kuten tapahtui Oz-maan taikurissa. 
Siinä oli kaksi perinteistä noitaa, mutta poikkeuksellisesti oli myös kaksi 

hyvää noitaa, joista toinen oli punahiuksinen, nuori ja kaunis. Lapsen oli 
laajennettava käsitystään noitien ulkonäöstä ja ominaisuuksista, jotta hyvät 
noidat ymmärrettäisiin eli mielellinen sisältö saisi jonkin aseman ja tehtävän 
lapsen maailmankuvassa. Tämä tapahtuu niin, että vanha kokemustausta 
toimii ymmärtämisyhteytenä, johon uusi mieli organisoituu merkityssuhteeksi 
(Rauhala 1989, 31). Mielestäni ei ollut tärkeää, ajateltiinko Glinda noidaksi vai 
haltijattareksi tai kenties keijukaiseksi. Tärkeintä oli, että tämä käsitettiin 
kuvitteelliseksi ja hyvän edustajaksi. 

Lapsille, joilla oli vain vähän kuuntelukokemuksia ja -tottumuksia, kuu
lohavaintoihin perustuvien mielikuvien luominen saattoi tapahtua hitaasti ja 
olla köyhää. Kyky ymmärtää luetusta tekstistä merkityksiä oli puutteellinen. 
Jos levoton lapsi ei lainkaan kuunnellut lukemista eikä pystynyt luomaan sen 
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pohjalta mielikuvia, voitiin näytelmänä tarjota valmiita kuvia sadun sanoman 
välittämiseen. Oli helpompi ymmärtää, että noita voi olla nuori ja kaunis, kun 
oli nähnyt Glinda-noidan. Sadun visuaalinen esittäminen auttoi tiedostettu
jen merkitysten muodostumista, mitä muuten ei ehkä olisi tapahtunut. Mer
kityssuhteen, jossa mieli ilmenee eriasteisena, ei vielä tarvitse olla kielellinen 
merkitys, jotta sillä olisi funktio koetussa maailmassa. Ihmiselle on merkitse
vää kaikki kokemus onpa se kielellisesti ilmaistavaa tai ei. (Rauhala 1989, 140.) 
Näin ajatellen esikoulu.·ikäisillä lapsille on voinut muodostua runsaasti 
merkityksiä, joita heillä ei ole ollut tilaisuutta päiväkodissa ilmaista tai joita 
he eivät ole pystyneet kielellisesti tuomaan esiin. 

Lapselle ei liene ollut päiväkodissa sadun tavoittamiselle ratkaisevaa, 
luettiinko tekstiä, lukiko hän sitä itse tai esitettiinkö näytelmä. Päiväkodissa 
suuressa ryhmässä ei samanlainen aikuisen ja lapsen dialogi ole mahdollinen 
kuin kotona, missä lapsi voi käydä läpi sadussa esiin tulleita asioita niin 
monta kertaa kuin tahtoo tai vanhempien kärsivällisyys riittää. Kotona äidin 
tai isän lähellä olo lukutilanteessa voi aktivoida tajunnallisuuden psykologisis
sa komponenteissa mielihyvän tuntemuksia, jolloin situaatiokin tuottaa lapsel
le iloa. 

Mielellisyys täydentyy asteittain niin että jatkuvasti etenevien täydenty
misvaiheiden johdosta mieli vähitellen selkiytyy, täsmentyy ja tulee tiedosta
vaksi merkityssuhteeksi. Tietoiseksi tuleminen edellyttää vastaanottavia ho
risontteja. (Rauhala 1987, 9.) Näissä horisonteissa aikaisempaan tietoon ja tun
teeseen sadusta mielikuvien virrasta voidaan liittää uutta ymmärrystä. Jotta 
lapsi muodostaisi sadusta tiedostettuja merkityssuhteita, mielen on selkiin
nyttä.vä. Tätä auttaa sadun asioiden ja henkilöiden kertaaminen. Jos lapsella 
on puutteellinen suomenkielen taito tai kognitiivinen kehitys on sadun ym
märtämisessä Vygotskyn tarkoittamalla lähikehityksen vyöhykkeellä tai keskit
tyminen kulloiseenkin ohjattuun toimintaan vähäistä, edellytys sadun tavoit
tamiselle saattaa olla sen kertaaminen. 



6 BEN 

6.1 Perheestä päiväkotiin 

Rakensin kuvaa Benin perheestä haastattelemalla hänen vanhempiaan päivä
kodissa toukokuussa 1996 ja heidän kotonaan tammikuussa 1997. Molemmilla 
kerroilla mukana oli tulkki, koska vanhemmat eivät osanneet lainkaan suo
mea. Sekä äiti että isä kertoivat kaikesta, mistä halusin tietoja. 

Perhe tuli pakolaisena Suomeen loppuvuodesta 1992, jolloin Ben 
oli 4 1/2-vuotias. Entisessä kotimaassa käyminen sen enempää kuin sieltä 
vieraittenkaan tulo Suomeen ei ole ollut mahdollista. Tietoja synnyinmaasta 
on saatu television välityksellä ja yhteyttä sinne on voitu pitää puhelimitse. 
Oman maan, suvun ja perheen tavat on kodissa säilytetty ja niistä kerrotaan 
lapsille. Joulua ei vietetä, mutta Ben oli saanut osallistua päiväkodissa joulu
valmisteluihin ja joulujuhlaan. Vanhemmat olivat tyytyväisiä Suomeen ja 
suomalaisiin, mutta sydän oli entisessä kotimaassa, minne he halusivat palata. 
Etenkin äidin oli ollut vaikeaa sopeutua Suomeen. Isä oli ollut suomen kielen 
kurssilla, äiti ei. Lapset puhuivat talvella 1997 keskenään suomea, mitä äiti ei 
hyväksynyt, vaan kertoi pyytäneensä heitä käyttämään äidinkieltään. Sain 
käsityksen, että vanhemmat olivat suvaitsevia, antoivat lastensa osallistua 
suomalaiseen elämänmenoon, vaikka se poikkesikin heidän omastaan. Van
hemmilla oli omat vaikeutensa, niin ettei heillä liene ollut paljon voimavaroja 
lastensa tukemiseen. 

Olen nimittänyt samoin kuin Lehtovaara (1992, 129) eksistentiaalisiksi 
valinnoiksi situaation rakennetekijöiden eli komponenttien kohtalonomaista 
määräytymistä ja psykologisiksi valinnoiksi situaation komponentteja, joita 
yksilö voi itse valita ja siten muunnella situationaalisuuttaan. Benin eksistenti

aalinen valikoituminen (Rauhala 1976, 71-73) poikkesi osittain muista ryhmän 
lapsista. Hän ei ollut syntyperäinen suomalainen, hänen äidinkielensä ei ollut 
suomi eikä uskontonsa kristinusko. Syntyessään maailmaan lapsi samalla 
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syntyy historiaan ja traditioon - yhteisten merkitysten maailmaan. Eksistenti
aalisia Rauhalan (1989, 32) tarkoittamia situaation rakenteen ideaalisia kom
ponentteja ovat esimerkiksi arvot, normit, uskonnolliset ja aatteelliset vir
taukset, taide ja henkisen ilmapiirin muodot. Benin side synnyinmaan kult
tuuriin oli vanhemmilta suullisesti saadun tiedon varassa. Kodissa ei vanhem
pien kertoman mukaan ollut valokuvia lukuunottamatta mitään omaan kult
tuuriin kuuluvaa, huonekaluineen ja muine tavaroineen se olisi voinut olla 
kenen tahansa suomalaisen. 

Psykologisiin, omaehtoisiin valintoihin, kuten vapaa-ajanviettoon harras
tuksineen, lapsi voi vaikuttaa, mutta nämä valinnat eivät voi tapahtua eksis
tentiaalisten valintojen vastaisesti (Rauhala 1989, 35). Perheellä ei ollut oma
kielisiä kirjoja eikä muutakaan painettua tekstiä, niin ettei Benille oltu luettu 
kotona mitään äidinkielellä. Koska vanhemmat eivät osanneet suomea, ei 
suomen kielelläkään ole voitu lukea. Äiti kertoi, ettei Ben juurikaan leikkinyt 
sisällä, ei askarrellut tai piirrellyt eikä malttanut pysyä kauan paikallaan, vaan 
lähti vähän väliä ulos. Suurimman osan ajasta poika viettikin ulkona ison 
veljensä kanssa, niin että suomalaiseen yhteiskuntaan Ben sai kosketuksen 
päiväkodin lisäksi lähinnä veljensä kanssa ulkona vaellellessaan. Televisiota 
Ben katseli paljon. Hän ei äidin mukaan joskus olisi malttanut lähteä päiväko
tiin, kun olisi halunnut vain katsoa piirrettyjä filmejä. 

Syksyllä 1995 täytetyssä päiväkodin ja kodin yhteistyökaavakkeessa 
kerrottiin Benin pitävän paljon musiikista ja liikunnasta samoin rakentelu
leikeistä. Hän oli myös innostunut esikoulutehtävistä. Henkilökunta oli kir
joittanut, että Ben on usein hermostunut ja vaeltelee paikasta toiseen eikä 
jaksa keskittyä oikein mihinkään. Häntä pitää kieltää ja valvoa koko ajan. 
Toisaalta Ben on iloinen ja eläväinen poika. Beniä ei syrjitty ja hän pääsi 
esimerkiksi ulkona leikkeihin mukaan. Poika oli ollut päiväkodissa kahtena 
aikaisempana toimintakautena. Tänä toimintakautena hän olisi siellä vain 
aamupäivät. 

Muutamat asiat rauhoittivat poikkeuksetta Beniä. Jos hän vaikkapa 
lukemis- tai leikkitilanteessa istui lattialla piirissä toisten lasten kanssa, hän 
töni, iski nyrkillä tai huitoi muita. Jos Ben sai olla mahallaan kyynärpäittensä 
varassa, hän pysyi rauhallisena. Samoin häntä rauhoitti kosketus tuttuun 
aikuiseen vaikkapa tähän nojaaminen. Etenkin Markun (opiskelija) lähellä olo, 
kuten pään pitäminen tämän polvella, oli Benille mieleistä. 

Yleensä lapset kertovat päiväkodissa oma-aloitteisesti tekemisistään ja 
kokemuksistaan, mikä auttaa heistä kuvan muodostamista. Ben ilmaisi itse
ään liikkeiden, ilmeiden ja eleiden välityksellä, samoin huudoin ja huudah
duksin. Puhe koostui irrallisista sanoista ja lyhyistä lauseista, ei esimerkiksi 
jonkin asian useiden virkkeiden mittaisesta kertomisesta. Itsestään ei Ben 
kertonut juuri mitään. Kun päiväkodissa aikuinen puhui hänelle, hän oli 
usein varuillaan ja jännittynyt. Ajateltaessa ihmisen olemassaoloa Rauhalan 
(1989, 50) tarkoittamana situationaalisena säätöpiirinä, Benissä tuli muita 
ryhmän lapsia enemmän esiin kehollisuus: liikkeet, ilmeet ja eleet, mitkä 
korvasivat vuorovaikutustilanteissa usein puhumista, tajunnallisuuden hen
kistä komponenttia. 

Kysyin elokuussa, mistä Ben piti päiväkodissa. Hän vastasi: "Rakentele
misesta ja ulkonaolosta. 11 Seurasin pojan leikkiä usein. Se oli rajua, puhetta oli 
vähän ja toimintaa paljon. Rakennelmat särkyivät helposti. Jos mukana oli 
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joku toinen poika, leikittiin usein rosvoa ja poliisia, jolloin poliisit ajoivat 
rosvoja takaa, rosvot pakenivat pyrkien estämään poliisien etenemisen. 

Yritin saada tietää, mikä Benille oli kotona mieleistä tekemistä. Tämän 
tilanteen videoin syyskuussa päiväkodissa. 

HILKKA: Ben, mitä sinä tykkäät kotona leikkiä? 
Ben: Mää leikin mun ison veljen kaa. 
HILKKA: Rakenteletteko te vai mitä te teette? 
Ben: Mää leikin ulkona. 
HILKKA: Sää leikit mieluummin ulkona kuin sisällä? 
Ben: Niin. 
HILKKA: Onko teillä pihassa keinuja? 
Ben: Ai keinuja? 
HILKKA: Niin ja kiipeilytelineitä? 
Ben: On. 

Kun aikuisen huomio kohdistui päiväkodissa Beniin, tämän toimintaa joudut
tiin silloin usein rajoittamaan. Olin yksi aikuisista ja Ben oli useimmiten 
varuillaan, kun puhuin hänelle. Dialogia ei hänen kanssaan syntynyt nyt 
kuten ei useimmiten muulloinkaan. Ben vastaili lyhyesti, joskus hän ei vas
tannut lainkaan. Pramling (1983, 48) on todennut, että mitä enemmän haastat
telu muistuttaa kyselyä sitä estyneemmin lapsi siinä puhuu. 

Benin taustaa ajatellen päiväkoti erilaisine toimintoineen kuten kuvitteel
lisilla kertomuksilla arkipäivän todellisuudesta irrottautumiseksi ja ehkä nii
den avulla ongelmien käsittely, oli hänelle tärkeä. Tietoa siitä, miten Ben 
vastaanotti sadun, siihen vastasi, sitä tulkitsi, ymmärsi, koki ja sovelsi mah
dollisesti omaan elämäänsä jouduin kokoamaan pienistä paloista. 

6.2 Vieraista oloista 

Eksistentiaalisissa valinnoissa on kyseessä esiymmärtäminen, jossa määräyty
vät varsinaisen ymmärtämisen ehdot ja rajat (Rauhala 1972, 24). Varsinaisessa 
ymmärtämisessä jäsennetään merkityssuhteiksi, tulkitaan se, mikä tarjoutuu 
esiymmärtämisessä (Rauhala 1972, 28). Rauhalan (1972, 22) tarkoittamia fun
damentaalisia ihmisen olemassaoloa määrääviä ehtoja oli Benillä pakolaisuus 
sen mukanaan tuomine kulttuuriin liittyvine rajoituksineen. 

Beniltä puuttui kotona kertomusten lukemisen myötä saatu kokemus 
kuvitteellisuudesta. Hänen tietonsa ja kokemuksensa saduista rajoittuivat 
kahtena aikaisempana vuonna päiväkodissa saatuihin. Applebee (1978, 3) on 
todennut, että 4-5-vuotias lapsi yhdistää tietyn sadun aikaisempaan kokemuk
seensa samanlaisista kertomuksista liittäen siihen odotuksiaan tarinoiden 
hahmojen ominaisuuksista, käyttäytymistavoista ja satujen sopivista lopuista. 
Riittävän representaation avulla ymmärrämme ja kontrolloimme, mitä meille 
tapahtuu, riittämätön hämmentää meitä. 

Benille ainakin jotkut suomalaisille tutut sadun hahmot olivat vieraita. 
Ensimmäisen kerran se tuli tutkimukseni aikana esiin elokuussa. Raisa oli 
lukenut useita kertoja runon haltijasta - tai haltijattaresta ja pyytänyt lapsia 
piirtämään tästä kuvan. Runossa ei kuvattu tämän ulkonäköä, mutta kerrot
tiin: "Hän on haltija hyvin hieno, niin pehmeä ja vieno ... " Ben sanoi istues-
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saan tyhjä paperi edessään: "Häntä". Poika lienee tiennyt, että kysymyksessä 
oli kuvitteellinen hahmo, mutta haltijalla tai haltijattarena ei ole häntää. Ben 
katsoi mallia vastapäätä istuvalta Ilpolta, maalasi ihmishahmon kuten tämäkin 
ja peitti lopuksi koko työn mustalla värille niin kuin Ilpokin oli tehnyt. 

Oz-maan taikurin näytelmäjaksossa lännen Noita Ilkeä oli esittänyt 
kultaisen hatun avulla siivekkäälle apinalle toivomuksia. Marja ja lapset istui
vat eteisen lattialla esityksen jälkeen keskustelemassa. Marjalla oli takanaan 
piilossa näytelmässä käytetty keltainen hattu. Ben istui Marjan vieressä ja 
näki sen. 

Ben: Tää on Dorothyn hattu, ei kun sen isonsilmän hattu. 
MARJA: Mikä se isosilmä on? 
Moni lapsista viittaa, eivät kaikki. 
Ben: En mää tiiä. 
MARJA: Ilona. 
Ilona: Lännen Noita Ilkeä. 
MARJA: Niin oli. 

Lännen Noita Ilkeällä oli ollut otsassa vain yksi iso silmä, mihin huomio oli 
helposti kiintynyt. Näytelmässä ei käynyt ilmi puheesta eikä nähdystä, että 
kysymyksessä oli lännen Noita Ilkeä. Aikaisemmin oli sanottu, että tämä oli 
tuhottava ja ystävykset olivat lähteneet noitaa etsimään. Useat lapset päätte
livät isonsilmän etsityksi noidaksi, vaikka noidat eivät tavallisesti yksisilmäisiä 
olekaan. Jotta yksisilmäinen hahmo käsitettiin noidaksi, vanhaa kokemus taus
taa oli muutettava, niin että uudet mielen ilmentymät suhteutuivat jo ole
massaolevaan tiedettyyn ja tunnettuun kokemusperustaan. Benin vähäisiin 
tietoihin saduista ja niiden perusteella luotaviin mielikuviin ja hänen joskus 
heikkoon päättelykykyynsä oli yhteydessä puutteellinen tulkinta "isostasil
mästä". Pojan oli luotava mielikuvia sadun perinteisistä hahmoista, jotka 
esikouluikäisille suomalaislapsille olivat tuttuja. Tiedollisen ja tunteenomaisen 
mielen alkioiden oli liityttävä adekvaatteihin, riittävän selkiytyneisiin ho
risontteihin, jotta alkiot kehittäisivät horisontteja sadun ymmärtämisen 
lisäämiseksi 

Benille sadun esittämisen jälkeen käydyt keskustelut olivat välttämättö
miä asioiden selventämiseksi ja väärinkäsitysten oikaisemiseksi. Kun ryhmän 
aikuinen selitti Oz-maan taikurissa Benille ymmärtämättä jääneitä kohtia tai 
joku lapsista kertoi, että "isosilmä" oli lännen Noita Ilkeä, Ben tiesi tämän 
jälkeen kysymyksessä olleen etsityn noidan. 

Benin suomalaislapsista poikkeava tausta ja kokemukset saattoivat olla 
syynä hänen vastauksiinsa, mitkä tuntuivat joskus oudoilta. Tammikuussa 
Ben askarteli neljän lapsen ryhmässä silmälaseja, jotka tarvittiin Smaragdikau
punkiin mentäessä. Oli juuri puhuttu, että lapset pääsevät jonain päivänä 
esittämään Ozille toivomuksia. 

RAISA: Mitä te aiotte Ozilta pyytää? 
Ben huutaa heti: Ruokaa. 
Kirsi: Mää aion pyytää, että mää pääsen mun tädin ja sedän luo. 

Kirsin toivomus pääsystä tädin ja sedän luo oli aikuisen odotusten mukai
nen. Myös toiset askarteluryhmän lapset toivoivat pääsyä heille mieleisiin 
paikkoihin. Keskustelu käytiin aamulla, niin että Benillä tuskin sillä hetkellä 
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oli nälkä. Ruokaa hän saa Suomessa riittävästi. Tuliko pojan mieleen sodan 
aika entisessä kotimaassa, jolloin ruuasta ehkä oli puutetta? Tai pelkäsikö hän, 
että ruoka loppuisi? Oliko ruuan puutetta muisteltu kotona? Beniltä olisi 
voitu kysyä, miksi hän toivoi Ozilta ruokaa, mutta sitä ei huomattu tehdä. 
Toisaalta Ben ei yleensä halunnut tai pystynyt kertomaan asioista, niin että 
hän olisi saattanut vaieta. 

Kaikki ymmärtäminen on aina yhteyksissä ymmärtämistä. Horisonttien 
aktualisoituminen ei ole koskaan mielivaltaista, vaikka sen mielekkyyttä. on 
toisinaan vaikea todeta (Rauhala 1974, 65). Ihmisen elämäntilanteeseen tutus
tuminen saattaa saada havaitsemaan että aktualisoituminen onkin mielekästä. 

Varto (1991, 40) on pohtinut tutun ja vieraan aineksen yhdistämistä 
tekstin ymmärtämisessä. Hän toteaa, että maailma on erilainen eri aikoina ja 
eri ihmisille. Meille on itsestään selvää vain tämän annetun maailman asiat, 
muu meidän on ymmärrettävä välillisesti. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, 
että meille tutut piirteet korostuvat ja meille vieraat jäävät vähemmälle huo
miolle. Voimme pyrkiä ymmärtämään vieraita ajatuksia tuttujen tavoin ja 
vieraannuttaa meille itsestään selviä seikkoja. Aina säilyy kuitenkin ero tutun 
ja vieraan välillä, koska me elämme vain omassa maailmassamme. Aivan 
olennaisilta osilta meille jää vieraaksi toisen ajan tai toisen kulttuurin käsityk
set, mikä vaikuttaa ratkaisevasti kykyymme ymmärtää tekstin laajempaa 
merkitysyhteyttä. 

T ämä, mitä Varto sanoo tekstin lukemisesta ja ymmärtämisestä, soveltuu 
mielestäni muunkin tutun ja vieraan ymmärtämiseen ja yhdistämiseen. Toi
seen aikaan ja toiseen kulttuuriin liittyvä jää sitä tuntemattomalle vieraaksi, 
oudolta tuntuvaksi. Benin tausta oli suomalaisille vieras, niin että hänen 
siihen pohjautuvia huomautuksiaan ei ymmärretty. 

6.3 Kärsivällisyys koetuksella 

Kerran, kun koko päivän päiväkodissa olevat lapset menivät nukkumaan 
päiväunta, olin Benin kanssa kahdestaan takahuoneessa. Ben otti palikoita, 
autoja ja lentokoneita ja rakenteli lentokoneille korjauspaikkaa. Kysyin, lu
kisinko hänelle. "Minä leikin", poika vastasi. Hän lisäsi hetken kuluttua: "Sinä 
luet, minä leikin." Otin kirjan, missä oli suuria kuvia ja vähän tekstiä. Ben 
kävi välillä katsomassa kuvia, kuunteli hetken ja palasi leikkeihinsä. Kun kirja 
oli lopussa, poika sanoi: "Luetaan uudelleen." Juuri silloin isä tuli häntä hake
maan ja Ben lähti heti. 

Luin Benille harvoin. Hän oli päiväkodissa vain aamupäivät, jolloin oli 
ohjattua toimintaa ja ulkonaoloa. Suurin lukemista estävä syy oli, ettei Ben 
halunnut kirjaan keskittyä. Järjestin silloin tällöin tilaisuuksia kahdestaan 
oloon vain kirjoja seuranamme, mutta ne eivät olleet pojalle mieleisiä. 

Aurelin ja Colecchian (1996, 25) mukaan lapset kuuntelevat päiväkodissa 
hiljaa kertomusta ja katsovat koko ajan lukijaa. Näin ei ollut Benin laita. 
Kehollisuus ja situationaalisuus olivat hänellä luku tilanteissa hallitsevia tajun
nallisuudessa henkisyyden jäädessä vähäiseksi. Levottomuus ja malttamatto
muus tulivat esiin Oz-maan taikurin tarinaa aloitettaessa. Kun alkua kuunnel-
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tiin salissa patjoilla maaten, Ben kääntyili, oli koko ajan liikkeessä seuraten 
mitä Ilpo teki ja jäljitellen sitten tätä. Marja yritti saada poikia rauhoittumaan: 
"Minä en voi lukea, jos Ben koko ajan häiritsee ja Ilpo puhuu." Pojat hiljeni
vät hetkeksi, mutta Ben meni kuitenkin hetikohta patjan alle. Seuraavaksi hän 
nousi istumaan ja osoitteli sormellaan nauraen Ilpoa. Kummankaan pojan 
kiinnostus satuun ei herännyt lukemisen aikana. 

Sadun lukutilanteet koettelivat jatkuvasti Benin kärsivällisyyttä. Luettiin 
- kuusi minuuttia - Tinamiehen mukaantulosta. Ben kuunteli muutaman
lauseen ajan. Sitten hän alkoi pyöriä ja heilua, töni Ilpoa, joka ei kiinnittänyt
häneen huomiota. Ben puhalteli ja oli kaiken aikaa liikkeessä katsoen välillä
kameraa, välillä toisia lapsia. Lukemisen jälkeen oli vuorossa keskustelu.

RAISA: Kenen kaverin ne löysivät Dorothy, Toto ja Variksenpelätin? Kerropa 
sinä Ben. 
Ben näyttää hämmentyneeltä eikä sano mitään. 
Elli vastaa, vaikka häneltä ei ole kysytty: Tinamiehen. 
RAISA: Elli kertoi. Näin on. Annetaanpa nyt Benin kertoa, mitä se Tinamies 
halusi saada? Ben, mitä se tinamies halusi saada? Mitä se halusi itselleen? 
Ben ei sano mitään. Hän katselee ympärilleen kuin apua odottaen. Kukaan ei 
puhu mitään. 
RAISA: No, mietitäänpäs yhdessä ... 

Edellä kerrotun keskustelun jälkeen Ben yritti aloittaa painimisen Ilpon kans
sa, joka ei halunnut siihen osallistua. Ben ei luettuun syventynyt eikä tiennyt, 
mistä oli kysymys. Tämä oli tavallista olipa kyseessä Oz-maan taikurin tai 
minkä tahansa muun kertomuksen lukeminen. Jos Benin tajunnassa tun
teenomainen horisontti vaikkapa jännittävien tapahtumien myötä olisi kehit
tynyt, se olisi tarvinnut siihen liittyviä mielen alkioita. Kiinnostus olisi saatta
nut saada aikaan myös tiedollisten horisonttien aktualisoitumisen, mitä olisi 
tarvittu sadun seuraamiseen sen sisällön selville saamiseksi. 

6.4 Puutteellinen kielitaito 

Suuri syy Benin kärsimättömyyteen lienee ollut vajavainen suomen kielen 
taito. Hän oli ollut syksyllä 1995 melkein kolme vuotta Suomessa, mutta 
suomen kielen osaaminen oli edelleen puutteellista. Apuna esikoulutehtävissä 
oli kieliavustaja, joka oli käynyt vain suomen kielen peruskurssin. Päiväkodis
sa käynneillä hän käänsi jonkun ryhmän aikuisen ollessa mukana Benille 
Oz-maan taikuria. Tämä oli kieliavustajalle vaikeaa ja hän kyseli: "Mikä se 
kaupunki olikaan?" tai "Mikäs väri oli?" Aluksi Ben ei olisi halunnut jäädä 
kirjan ääreen, vaan tahtoi mennä ulos. Aikaa myöten kieliavustajan kanssa 
kertaaminen ei enää näyttänyt vastenmieliseltä. 

Kun kieliavustaja kysyi ensimmäisellä kerralla kääntämisen jälkeen, mitä 
Ben muisti, tämä pyöritti päätään. Hän mainitsi kuitenkin noidan jalat, mitkä 
näkyivät talon alta. Seuraavilla kerroilla Beniä pyydettiin kertomaan luetusta 
ja hän mainitsi jännittäviä kohtauksia. Ensimmäisten kertojen jälkeen vain 
joitain Benille todennäköisesti outoja sanoja käännettiin. Kerran Tuula kyseli 
tarinassa esiintyneitten eläinten nimiä, joita olivat sudet, mehiläiset ja varik
set. Ben muisti sudet. Hän sanoi: "Iski miekalla tsut, tsut.11 Tinamiehellä oli 
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susia vastaan taistellessa kirves, Leijonalla oli yhdessä kohtauksessa miekka. 
Ben käytti muulloinkin sadun tekstissä mainittuja sanoja lähellä olevia 

ilmauksia. Hän oli tehnyt keppinukkena Variksenpelättimen. Tästä puhuttaes
sa Ben sanoi kerran, että Variksenpelätin halusi aivot, koska sillä oli päässä 
vain heiniä. Näytelmässä oli sanottu, että Variksenpelättimen päässä oli olkia, 
samoin oljista oli puhuttu keskustelussa. Kun kysyin keväällä, mitä hän näy
telmäharjoituksessa esitti, Ben vastasi "hämähäkkiä". Kysymyksessä oli mehi
läinen. Sadun ymmärtämiselle ei ollut kovin tärkeää, oliko päässä heiniä vai 
olkia ja hämähäkki voi sadussa lentää ja hyökätä matkallaolijoiden kimppuun. 
Tärkeintä oli kokonaisuuden ymmärtäminen. Mielellä on tendenssi suhteutua 
yhä laajempiin ymmärtämisyhteyksiin. Pieni detalji suhteutuu spontaanisti 
johonkin laajempaan, osat kokonaisuuteen, yksilöllinen yleiseen. (Rauhala 
1974, 74). Tämä on tajunnan toimintaperiaatetta eli sen struktuuria. 

Ben ei ymmärtänyt kaikkea, mitä suomen kielellä sanottiin, mutta hä
nenkään tarkoitustaan ei aina ymmärretty. Lapset odottivat Markun kanssa 
näytelmän alkua. Ben sanoi: "Oz-maan taikuri" ja kysyi sitten Markulta: "Mis
sä sun vaatteet on?" 

MARKKU: Kuka tietää, missä mun vaatteet on? 
Lapset: Päällä. 
MARKKU: No, päällähän ne on. 
Ben: Milloin tää alkaa? 
MARKKU: Kohta alkaa. 

Pyrin tutkittavan maailmaan eläytymällä -ta.voittamaan sitä tutkittavan pri
maaris-ta. kokemus-ta., jo-ta. tämä ei pystynyt kielellisesti ilmaisemaan -ta.i 
jo-ta. hän kuvasi vääristyneesti (Rauhala 1974, 100). Markku oli edellisessä 
näytelmäjaksossa esiintynyt Rouskijana ja Ben ilmeisesti halusi tietää, miksei 
tällä nyt ollut roolivaatteita. Niitä ei ollut, koska Markku ei ollut mukana 
näytelmän tässä osassa. Ben ei osannut tai halunnut selittää, mitä oli tarkoit
tanut, niin että häntä olisi ymmärretty. Kun kysymystä ei käsitetty, se vaikutti 
turhalta ja oudolta. Ben ei kuvannut kokemistaan vääristyneesti vaan puut
teellisesti. 

Puutteellinen kielitaito rajoitti Benin kuulemiseen perustuvaa sadun ym
märtämistä, mutta kertaakaan en huomannut, ettei hän olisi käsittänyt näke
määnsä. Näköhavaintoihin pohjautuva sadun vastaanottaminen ei aina riittä
nyt tapahtuman merkityksen selville saamiseen. 

Oz oli noussut kuumailmapallolla ja lähtenyt Smaragdikaupungista. 
Dorothy ei ehtinyt mukaan, koska etsi Totoa. Keskustelussa kerrattiin tapah
tumia. 

RAISA: Pääsikö Dorothy Kansasiin? 
Ben huutaa: Pääsi. 
RAISA: Ben, pääsikö Dorothy Kansasiin? 
Ben (varmasti): Pääsi. 
RAISA uudestaan: Ben, pääsikö Dorothy Kansasiin? 
Ben: Ei. 

Inkeri oli esityksessä nostanut kädessään pitämäänsä ilmapalloa, jonka ala
puolelle oli kiinnitetty pieni kori, hitaasti ylöspäin ja siirtynyt sitten takahuo
neeseen. Kuumailmapallo oli siis noussut ilmaan ja hävinnyt näkyvistä. (Kuva 
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4.) Ozin ääni oli kuulunut takahuoneesta: "Hyvästi pikkuinen. En pääse enää 
alas. Hyvästi." Leijona ja Tinamies olivat vilkuttaneet ja huutaneet: "Hyvästi, 
hyvästi." Sen jälkeen Leijona oli sanonut, että nyt Dorothy ei päässytkään 
kotiin ja Dorothykin oli todennut jääneensä Smaragdikaupunkiin. Näkemällä 
ei pystynyt päättelemään, oliko Dorothy päässyt Kansasiin, mutta puheessa 
se tuli selvästi esiin. Kuumailmapallon Ben ymmärsi lähtöön liittyväksi. Ym
märtäminen oli kuitenkin puutteellista, koska Ben ei tiennyt, että Dorothy ei 
lähtenyt kuumailmapallolla. Tajunnan akteissa oivallettu mieli on hierarkista. 
Vähäisimmät välähdykset saattavat olla vain jostain objektin osasta ja antaa 
siitäkin tiedostuksen kannalta riittämättömän oivalluksen. (Rauhala 1974, 58-
59.) Poika ei ollut joko kuunnellut puhetta tai ei ollut sitä ymmärtänyt. Suu
rin osa lapsista tiesi, että Dorothy jäi vielä Smaragdikaupunkiin. 

Jos näköhavainnot riittivät merkityksen selville saamiseen, Ben osui 
yleensä oikeaan. Dorothy oli lännen Noita Ilkeän vankina. 

MARJA: Mutta mitäs joutu Dorothy sitten tekemään? 
Joku tytöistä: Siivoomaan. 
Ben: Sitten se kaatui ja se otti hopeakengän. 
MARJA: No miksi se kaatui? 
Ben: Siinä oli ne narut. 
Toiset korjaavat: Siima. 

Tämä on keskeistä sadussa, sen kriisikohta. Dorothy kaatui lännen Noita 
Ilkeän pingottamaan siimaan, jolloin noita sai otetuksi Dorothyn toisen ho
peakengän. Noita liukeni Dorothyn sen päälle kaatamaan veteen, minkä 
jälkeen ystävykset pääsivät vapaiksi ja voivat jatkaa matkaa. Ben oli käyttänyt 
naru sanaa siiman asemasta, mutta asia oli tullut selväksi. Yksityiskohta liittyi 
kokonaisuuteen haittaamatta ymmärtämistä. 

Benillä oli keskustelutilanteissa epäonnistumisia, mitkä lienevät tehneet 
hänestä välillä aran ja varovaisen etenkin koko ryhmän huomion kohdistues
sa häneen. Odoteltaessa Oz-maan taikurin näytelmäjakson alkua leikittiin 
"laiva on lastattu"-leikkiä käyttäen tähän satuun liittyviä sanoja. Raisa on 
heittänyt pussin Benille. Tämä sanoo epävarmasti ja hiljaa: "Ozilla.11 Raisa 
kysyy: "Millä?" Ben sanoo hiljaa uudelleen: "Ozilla.11 Raisa: "Oz-maan taikuril
la. Aivan hyvä." 

Oli todettu, että Variksenpelätin oli saanut Ozilta toivomansa aivot. 
Seuraavaksi keskusteltiin Tinamiehestä. 

INKERI: Sitten tuli Tinamies. Mitäs Tinamies sanoi, Ben? 
Ben ei sano mitään. 
INKERI: Se huomasi, että Variksenpelätin sai aivot. Mitä se kysyi siltä Ozilta? 
Ben, mitä Tinamies pyysi? 
Ben miettii pitkään totisena. 
Ben (viimein hiljaa ja epävarmasti): Sydän. 
INKERI: Joo, ihan oikein. 

Ben näytti Inkerin häneltä kysyessä epävarmalta ja hämmentyneeltä. Jos 
Inkeri olisi Beniltä ensimmäisen kerran kysyttyään esittänyt kysymyksen 
jollekin toiselle lapselle, olisi luultu, ettei Ben tiennyt vastausta. Kun poikaa 
vähän patisteltiin, hän sen tiesikin. Ben viittasi tai nosti peukaloaan keskuste
luissa aniharvoin, joten vaikutti, ettei hän osannut kertoa kysytystä. Saattoi 
olla, että hän oli ymmärtänyt sadussa tapahtuneen, mutta ei pystynyt esittä-
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maan sitä nopeasti suomen kielellä eikä uskaltanutkaan epäonnistumista 
peläten. Tiedollisen mielen alkioita kehittää tiedollinen, mutta ei affektii
vinen horisontti ja tunteenomaisia mielen alkioita tunteenomainen, mutta ei 
rationalisoiva horisontti (Rauhala 1974, 65). Jos vastaamistilanteet tuntuivat 
Benistä pelottavilta, tiedollisten horisonttien toiminta estyi, vaikka niiden 
toimintaa olisi silloin tarvittu. 

Keskusteluissa Ben ei toiminut sovituilla tavoilla. Lähestyttäessä Oz-
maan taikurin loppua matkalaiset olivat tulleet kysymään Glindalta, miten 
Dorothy pääsisi takaisin kotiinsa. Tästä puhuttiin näytelmän päätyttyä. Marja: 
"Mitäs ne sitten sanoi sille Glindalle? Mitäs Glinda sanoi, että yhdellä ehdolla 
hän voi auttaa. Mitä sen Glindan piti saada?" Ben tokaisi: "Taikahattu." Marja 
neuvoi: "Ben, jos sä tiedät, niin nosta käsi pystyyn. Silloin, kun sulta muuten 
kysytään, sää et sano mitään." 

Kun Beniltä kysyttiin jotain keskustelun aikana, hän ei yleensä vastan
nut, mutta huuteli omia aikojaan välillä vääriä, välillä oikeita vastauksia. Tällä 
kertaa vastaus oli oikea, mutta hän vei joltakulta sovitulla tavalla peukalonsa 
nostaneelta vastaamisen ilon. Keskusteluihin Oz-maan taikurista Ben ei monta 
minuuttia jaksanut keskittyä. Kun kerran oli puhe eri ilmansuuntien noitien 
nimistä, Ben huokaili: "Loppuis tämä jo." 

Vaikka Benin - samoin monen muunkin lapsen - huutelu häiritsi keskus
telua, se osoitti, että lapset olivat Oz-maan taikurin tarinassa Vygotskyn (1978, 
85) tarkoittamalla lähikehityksen vyöhykkeellä. Ben ymmärsi, mistä oli kyse
ja pysyi kertaamisen ansiosta mukana tapahtumissa ja henkilöissä. Kun lapsi
alkaa ohjata käyttäytymistään omalla puheellaan, on saavutettu merkittävä
vaihe taidon siirtymisessä lähikehityksen vyöhykkeellä (Vygotsky 1978, 85).
Lapselle tärkein toiminto itseohjautuvuuteen pyrkimisessä on itselle suunnat
tu puhe. Vygotskyn kehitysteoria kuuluu kognitiiviseen psykologiaan. Rauha
lan fenomenologisen analyysin mukaisesti Ben osoitti omia aikojaan huudel
lessaan, että tiedolliset horisontit olivat aktualisoituneet ja niihin saattoi liittyä
uusia merkityssuhteita. Tämä oli edellytys sille, että tiedollisen mielen alkiot
kehittivät tiedollisia horisontteja.

6.5 Näytelmän pauloissa 

Jos lapsen kokemus on köyhää, hänen horisonttiensa toimintaa pyritään 
aktivoimaan niin, että saadaan syntymään merkityssuhteita sellaisiin maail
mansuhteisiin, joista ne ovat puuttuneet, mutta joiden tarpeellisuus rikkaan 
inhimillisyyden kannalta on ilmeinen (Rauhala 1990, 127). Kasvattaja voi 
tarpeen mukaan luoda stimuloivia ja vastaanottavia ymmärtämisyhteyksiä 
paitsi tiedon myös havainnon, tunteen, uskon, tahdon jne kohdalla (Rauhala 
1989, 164). Jotta Ben pääsisi sisälle satuun sen esiin tuominen muuten kuin 
lukemalla oli välttämätöntä. Benille keino satuun liittyvien uusien merkitys
suhteiden luomiseksi oli näytelmä jaksojen esittäminen ja niissä tunteenomais
ten horisonttien aktualisoituminen. 

Näytelmäjaksojen aikana poika istui hievahtamatta paikallaan seuraten 
esitystä. Kerran kun se oli lyhyt ja tapahtumia tavallista vähemmän, Ben 
kyseli pettyneenä: "Miks tää loppu nyt?" Hetken kuluttua hän kysyi uudel-
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leen: "Miks tää loppu näin heti?" Minkään muun ohjatun toiminnan jatkumis
ta en huomannut Benin toivovan, vaan hän odotti yleensä malttamattomana 
seuraavaan siirtymistä. Jos näytelmäjakso eteni rauhallisesti eikä siinä ollut 
kovin paljon toimintaa, Ben pysyi sen päätyttyäkin paikallaan. Mutta jos 
esityksessä oli mukaansa tempaavia, jännittäviä, pelottaviakin tapahtumia, Ben 
syöksyi näyttämölle heti, kun näyttelijät olivat poistuneet. 

Yhdessä jaksossa ystävykset olivat selviytyneet vaikeuksista, Leijona oli 
tullut vähän rohkeammaksi ja Variksenpelätin oivaltanut uusia asioita. Lopus
sa Dorothy, Variksenpelätin, Tinamies, Leijona ja Toto olivat saaneet vihreät 
silmälasit, jotta voisivat mennä Smaragdikaupunkiin. Heti kun näyttelijät 
olivat siirtyneet takahuoneeseen, muutama poika, Ben ensimmäisenä nousi 
paikaltaan ja yritti kurkkia suljetun oven raosta takahuoneeseen. Ben aukaisi 
laatikon, mistä oli otettu silmälaseja ja kurkisti siihen. Toiset pojat tekivät 
samoin perässä. Raisa tuli takahuoneesta ja palautti pojat paikoilleen. 

Toisessa jaksossa ystävykset olivat esittäneet Ozille toivomuksensa ja 
saaneet tehtäväkseen lännen Noita Ilkeän tuhoamisen. Ozin ääni oli kuulunut 
takahuoneesta, mutta häntä ei näkynyt. Lopuksi matkaa jatkettiin. Ben seura
si katseellaan esiintyjien poistumista eteiseen ja ryntäsi samantien näyttämölle 
tarkoituksenaan mennä takahuoneeseen. Esiintyjät tulivat takaisin kumarta
maan ja palauttivat Benin omalle paikalleen ennen kuin tämä oli ehtinyt 
pikkukeitti5tä pitemmälle. Ben kysyi osoittaen takahuoneeseen: "Mitä tuolla 
oli?" Hän yritti kurkkia sinne ja kysyi uudelleen: "Mitä tuolla oli?" Toisetkin 
kysyivät hänen perässään samaa. Inkeri vastasi: "Siellä oli se Oz." 

Jännittävimpiä ja vaikuttavimpia kohtauksia oli, kun ystävykset taisteli
vat lännen Noita Ilkeän lähettämiä susia, villivariksia, mehiläisiä ja Räpsijöitä 
vastaan. Musiikki oli myötäillyt ja tukenut toimintaa. Taistelu oli päättynyt 
matkalaisten voittoon ja Noita Ilkeä jäänyt istumaan neuvottomana tuolille 
näyttämöllä. Näyttelijät eivät olleet vielä eteisessäkään asti, kun Ben jo kiipesi 
tuolien yli noidan viereen ja jäi seisomaan siihen tämän vielä puhuessa. 
Sitten Ben lähti juoksemaan näyttämön poikki huutaen: "Mää oon Variksen
pelätin" ja palasi takaisin Noita Ilkeän viereen. Kun Raisa tuli takaisin, Ben 
oli vielä noidan vieressä, mutta meni sitten paikalleen. 

Viimeinen jännittävistä kohtauksista oli, kun lännen Noita Ilkeä oli 
liuennut veteen ja ystävykset vapautuneet tämän vallasta. Jakso läheni lop
pua. 

Dorothy: Nyt minä pelastan leijonan. Se oli sen noidan loppu. Voi 
leijonakulta nyt minä autan sinua. 
Dorothy menee takahuoneeseen, mistä kuuluu leijonan valitusta. 
Kun näyttämö jää hetkeksi tyhjäksi, Ben menee istumaan tuoliin, jossa 
Noita oli istunut. 
Dorothy (takahuoneessa): Nyt minä autan sinut irti. Noita on sulanut. 
Ben juoksee takahuoneeseen ja samantien pois sieltä. Kaikki muut lapset istu
vat paikoillaan. 
Dorothy: Meidän pitää lähteä pelastamaan Tinamies ja Variksenpelätin. 
Ben huutaa: Minä oon Variksenpelätin. (Karjuu, kuten Leijona, juoksentelee 
näyttämöllä ja menee sitten omalle paikalleen.) 
Leijona huutaa: Ihanaa, vapaa. Ei se niin paha apina ollutkaan. 

Heti, kun näyttelijät jakson päättyessä poistuivat pikkukeittiöön, Ben syöksyi 
heidän peräänsä ja karjui samalla tavalla kuin Leijona oli tehnyt. Kaikki toiset 
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istuivat paikallaan. Kun esiintyjät tulivat kumartamaan, Ben nousi pöydälle 
seisomaan. 

Pohdin ryhmän aikuisten kanssa, miten Benin käyttäytymisen voisi 
tulkita. Oliko niin, että hän ei jaksanut kauempaa istua paikallaan ja kaipasi 
vain toimintaa ja syöksyi sen kummemmin esitykseen syventymättä näyttä
mölle? Vai eläytyikö hän tapahtumiin, ystävysten kiinnijoutumiseen ja vapau
tumiseen? Oliko mahdollista, että esitys oli tuonut hänen mieleensä sodanai
kaisia tapahtumia entisessä kotimaassa? Emme tienneet. Siitä olimme yhtä 
mieltä, että pitkä paikallaan istuminen oli koetellut Benin kärsivällisyyttä. 

Mieli on sitä, jonka avulla ymmärrämme, so. tiedämme, tunnemme, 
uskomme, uneksimme jne. ilmiöt ja asiat joksikin (Rauhala 1989, 29). Mieli 
koetaan tai se ilmenee aina jossakin tajunnan tilassa eli elämyksessä (Rauhala 
1974, 48). Ajattelin, että Ben eläytyi tapahtumiin ja halusi päästä niihin mu
kaan. Hän vaikutti iloiselta ja innostuneelta juostessaan ja huudellessaan 
näyttämöllä. Benin synnyinmaan kulttuuriin kuuluu tunteiden pohjoismaalai
sia avoimempi ilmaiseminen. Myös se, että hän huuteli "Minä olen Variksen
pelätin" osoitti, että poika eli mukana matkalaisten seikkailuissa. Ben oli 
tehnyt keppinukkena Variksenpelättimen, niin että oli joutunut tämän hah
mon kanssa askartelemaan. Se, että hän rauhallisten näytelmäjaksojen päätty
essä jäi paikalleen, tukee käsitystä halusta osallistua jännittäviin kohtauksiin, 
päästä mukaan. 

Ben oli 4 1/2-vuotias perheen paetessa Suomeen, niin että hänellä lienee 
jonkinlaisia muistoja sodan ajasta kotimaassa ja siitä on saatettu puhua Benin 
kuullen kotona. Ehkä hän kävi intuitiivisesti läpi omia kokemuksiaan näytel
män tapahtumien myötä. Jos näytelmä toi Benin mieleen ahdistavia muistoja, 
niistä saattoi pyrkiä eroon samantien. Dorothy pääsi noidan orjuudesta, Leijo
na vapautettiin kahleista, Tinamiehen kolhut korjailtiin ja Variksenpelätin 
täytettiin uusilla oljilla. Ystävykset jatkoivat taas yhdessä matkaa. Konkreet
tinen merkityssuhde on voinut todentua mielen oivaltavina välähdyksinä, 
tajunnan akteina. Aktissa, kokemusvirran katkelmassa jokin sisällöllinen aines 
on tajunnalle annettu (Rauhala 1987, 133). Fenomenologisen analyysin mu
kaan merkityssuhteet ovat perusolemukseltaan dynaamisia. 

Noeman mielellisyydessä (Rauhala 1981, 16-17) erotetaan intentionaali
nen ja epäintentionaalinen. Tunteet kuten rakkaus, pelko ja viha ovat inten
tionaalisia eli niiden mieli kohdistuu johonkin objektiin. Epäintentionaalisia 
ovat eräät elämykselliset perusvireet ahdistuneisuus, ärtyneisyys, onnellisuus. 
Merkityssuhteen olemassaolo ei edellytä kielellisyyttä, kuit:enkin se on merki
tyssuhde subjekti.ivisessa maailmankuvassa. Benille muodostuvan merkitys
suhteen on täytynyt olla epäintentionaalinen; mieli ei ole kohdistunut objek
tiin, vaan poika on ilmeisesti kokenut elämyksellisen perusvireen ehkä ahdis
tuneisuutta ja siitä vapautumista. 

Benin sadun ja omien kokemusten mahdollinen yhdistäminen näytelmä
jaksojen myötä on tapahtunut tiedostamattomasti. Tiedostamattomalla Rauha
la (1984, 114) tarkoittaa kokemista, joka ei-vielä tai ei-enää ole koordinoitunut 
merkityssuhteena tiedostettuun maailmankuvaan. Merkityssuhteelle löytyy 
maailmankuvan senhetkisen kehitysvaiheen hyväksymä ja tarvitsema funktio 
todellisuuden jäsentämisessä (Rauhala 1987, 9). Lapsi ei pysty samalla tavalla 
kuin aikuinen arvioimaan kielellisesti omaa psyykkistä kokemustaan. Ei Ben
kään osannut. Näytelmäjaksojen aikana eivät Benin merkityssuhteet hänen 
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kielellisen kommunikaationsa valmiustilan mukaisesti vielä kaikki differentioi
tuneet eivätkä saavuttaneet kielen artikulaatiotasoa. 

6.6 Leijonan viehätys 

Suorannan (1995, 19) mukaan ihmisen toiminta ja puhe ovat aina tilan
nesidonnaisia. Todellista. totuutta suhteessa mielen/kielen ja maailman välillä 
ei kenties olekaan, vaan on erilaisia totuuden versioita. erilaisissa puheen ja 
toiminnan yhteyksissä. Pohdin Benin kohdalla, kuinka paljon hänen toimin
tansa ja puheensa olivat tilanteeseen sidoksissa. Ben huuteli näytelmäjakson 
päättyessä: "Minä olen Variksenpelätin". Variksenpelätin oli hänelle askarte
lusta ja keppinukke-esityksistä tuttu hahmo. Jossain näytelmän kohdassa hän 
saattoi tähän samastua. Oletan kuitenkin, että hän yhdisti itseensä eniten 
Leijonan kokemaa. Ben jäljitteli usein Leijonan käyttäytymistä. 

Leijonan esittelyjakson jälkeen istuttiin eteisessä keskustelemassa. Inkeri 
kysyi: "Mitä metsästä kuului?" Monet lapsista sanoivat yhteen ääneen: "Kar
juntaa.11 Pojat, myös Ben, jäljittelevät leijonan karjumista. T ämän jälkeen Ben 
karjui melkein aina, kun tuli puhe Oz-maan taikurista. Ehkä Ben ihaili Leijo
naa. Mirjalle, yhdelle ryhmän tytöistä, oli luettu ennen joulua Oz-maan 
taikuri kirjana ja ennen kuin päiväkodissa oli tavattu lännen Noita Ilkeä. 
Tyttö kertoi, että Leijona saadaan kiinni. Ben huusi: "Ei Leijonaa saa kukaan 
kiinni". Huhtikuussa oli katsottu videofilmi Oz-maan taikurista. Marja kysyi 
sen loputtua, mikä siinä oli jännittävin kohta. Ben vastasi: "Leijona". Askarrel
taessa vihreälinssisiä silmälaseja, jotka olivat edellytys Smaragdikaupunkiin 
pääsylle, Ben ilmoitti keskusteltaessa sadun eri hahmoista pitävänsä eniten 
Leijonasta. Huhtikuussa, kun satu oli päästy loppuun ja lapset olivat silloin 
tällöin esittäneet keskenään näytelmää Ben oli murissut ja sanonut Ilonalle: 
"Minä olen leijona. Ole sinä Dorothy." Leikki ei kuitenkaan päässyt alkuun. 

Näytelmässä niin Dorothy, Variksenpelätin, Tinamies kuin Leijonakin 
olivat nähneet Ozin erilaisena: tulipallona, neitona, petona tai isona päänä. 
Jakson tapahtumia kerrattiin keskustelussa. 

INKERI: Mitäs teille jäi siitä mieleen? 
Marko: Se kohta, kun oli se tulipallo. 
Ben: Sitten se iso pää. 

Iso pää oli tullut esiin vain yhdessä kohdassa, kun Dorothy oli kertonut näh
neensä Ozin valtavan isona päänä. Leijona oli toistanut: "Mahtavan iso pää". 
Näköhavaintojen perusteella tehdyt johtopäätökset olivat Benillä sadun vas
taanottamisessa kuulohavaintoja onnistuneemmat, mutta tässä "iso pää" oli 
tullut esiin vain kuultuna. Saattoi olla, että se jäi Benin mieleen, koska Leijo
na oli niin sanonut. 

Oli päästy siivekkään apinan ensimmäiseen esiintymiseen, mikä tapahtui 
lännen Noita Ilkeän kutsusta. Taikahatulla oli oma osuutensa. 

MARJA: Mitäs se sitten teki se noita, kun se sai hatun päähän? Kuka muistaa, mitä 
se sano. No Marko. 
Marko: Se taiko sen lepakon siinä. 



Ben kääntyy Marjaan päin: Eikös se apina ollut? 
Muutama lapsi tiesi, että kysymyksessä oli apina. 
MARJA: Ne oli siivekkäitä apinoita. Ja ne apinat olikin sen noidan 
omia taika-apinoita, joita se käytti, kun se sai niitä toivomuksia pyytää. 
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Leijona oli todennut, että Oz oli näyttäytynyt isona päänä ja sen Ben muisti. 
Samoin juuri Leijona oli näytelmäjakson lopussa todennut: "Ei se niin paha 
apina ollutkaan." Ulkonäöltään olento suurine mustine huiveineen ja käsillä 
tekemine lentoa kuvaavine liikkeineen muistutti enemmän lepakkoa kuin 
apinaa. 

Ben jäljitteli myös Leijonan liikkeitä. Lännen Noita Ilkeän yritykset 
ystävysten tuhoamiseksi olivat epäonnistuneet. Leijona oli torjunut Räpsijöit
ten hyökkäyksen. Raisa kyseli: "Minkäslainen se Leijona oli, kun se ajoi ne 
Räpsijät pois?" Ilona vastasi: "Rohkea." Ben karjui samalla tavalla kuin Leijona 
näytelmässä ja teki käsillään samanlaisia liikkeitä kuin Leijona on tehnyt 
taistellessaan vihollisiaan vastaan. Ihmisen situaation rakenne tekijöistä. tarjou
tuu kehon välityksellä tajunnalle jokin noemaattinen sisältö. Tajunnan ho
risonteissa se tulkkiutuu merkitykseksi ja sijoittuu joko eheyttävänä tai häirit
sevänä maailmankuvaan. (Rauhala 1987, 145.) Benin tajunnassa erilaisia Leijo
naan yhdistyviä mieliä ovat voineet olla aluksi pelokas, sitten itseensä luotta
va, viimein onnellinen, niin että Ben on ymmärtänyt Leijonassa tapahtuneen 
muutoksen erilaisten mielien välityksellä. Benin tajunnassa Leijonan pelon 
väheneminen onnistumisen kokemisen myötä ja oman paikan löytyminen 
saattoivat sijoittua eheyttävinä hänen maailmankuvaansa. 

Benin kiinnostus Leijonaan säilyi koko toimintakauden ja siirtyi muihin
kin kuin Oz-maan taikuria koskeviin tilanteisiin. Marja luki tarinaa Aladdinis
ta ja taikamatosta. Oli juuri luettu, että vuoristossa oli vaikea kulkea. Ben 
keskeytti Marjan kysymällä: "Voiks leijona siellä kävellä? Marja vastasi: "En 
tiedä." Ben totesi: "Ei voi." Marja jatkoi lukemista eikä Ben puhunut enää 
leijonasta. Tekstissä ei leijonasta oltu kerrottu mitään. 

Jotta Ben voisi yhdistää Leijonan kokemaa omaan elämäänsä, tarvitaan 
metafora. Olen esitellyt myöhemmin metaforan välityksellä tapahtuvaa mah
dollista lapsen kokemusten ja sadun yhteyksien muodostumista. Etenen 
kirjoituksessani siinä järjestyksessä kuin sadun käsittelykin. 

6.7 Osallisena satuun 

6.7.1 Jännittävä kohtaaminen 

Kokonaisvaltaisimmin - niin kehollisesti, tajunnallisesti kuin situationaalisesti
kin lapsi pääsi satuun, kun hän oli siinä osallisena. Lapsilla oli mahdollisuuk
sia lähteä itsekin Smaragdikaupunkiin Ozia tapaamaan. Kun kaikilla olivat 
helmikuussa silmälasit valmiit, esitettiin Ozille toivomuksia. Yhtenä päivänä 
oli käyty Ozin linnassa roolihenkilöinä, nyt sinne mentäisiin omana itsenä. 
Sitä, mitä tarkoitti "omana itsenä", eivät kaikki heti oivaltaneet. 

INKERI: Viimeks käytiin Ozin luona roolivaatteet päällä. Mutta tänään me läh
detäänkin omana itsenämme eli minä olen Inkeri. Minä menen Inkerinä toivo
maan jotakin Ozilta. 
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Ben kuiskaa: Aivoja. 
Joku toinen lapsista sanoo: Sydäntä. 
INKERI: Ei, tänään ei voi toivoa aivoja ja sydäntä, koska ne meillä jo on. Mitä 
kaikkea vois toivoo? Kuka tietää, mitä vois toivoo? 
Ben: Mää toivon korvat. (Panee kädet korvilleen) 
Riina: Mää toivon kesää. 
INKERI: Mitä Ben toivoo? Mitä vois toivoo? 
Ben ei sano mitään. Hän on mennyt hämilleen. 
INKERI: Jos on vähän ujo, niin mitä silloin voi toivoo? Ettei uskalla esiintyä. 
Ben on ainoa, joka viittaa. 
Ben: Housut. 
Toiset nauravat. Ben menee nolon näköiseksi. Inkeri pelastaa tilanteen. 
INKERI: Voi toivoo. Kyllä voi toivoo. Minäkin toivon joskus uusia vaatteita. 

Ben vastasi Inkerin viimeiseen kysymykseen nopeasti, ensimmäisenä. On 
mahdollista, että hän ei sitä kuunnellut tai ymmärtänyt. Ehkä Ben mietti vain 
yleensä, mitä voisi toivoa. Kotona oli saatettu puhua housujen ostosta. Mutta 
on myös mahdollista, että housujen puuttuminen jossain tilanteessa oli tuntu
nut Benistä kiusalliselta, ahdistavaltakin, niin että hän oli tuntenut itsensä 
ujoksi. Ben ei keskusteltaessa antanut lisää tietoa, minkä perusteella hänen 
tarkoituksensa olisi saatu selville. Riinan esittämä toivomus kesästä oli aikuis
ten odotusten mukainen. 

Tehokkaimpia tunteenomaisten horisonttien aktualisoijia olivat Ozin 
tapaamiset. Takahuoneeseen oli rakennettu Ozin sali. Ikkunat oli maalattu 
vihreiksi, vain ikkunaruutuja kuvaavat kohdat oli jätetty maalaamatta. Huo
nekalut oli peitetty vihreällä kankaalla, Smaragdikaupungin värillä. Jalkalam
pussa, jonka lasi oli myös maalattu vihreäksi, paloi valo. Musta taikurinhattu 
oli Ozin valtaistuimen yläpuolella. Lapset pääsivät kukin vuorollaan esittä
mään Ozille oman toivomuksensa. 

Ozia ei näkynyt; hän oli vain ääni hämärän huoneen nurkassa. Ozia 
esittänyt opiskelija muutti ääntään ja puhui megafoniin, niin etteivät jännitty
neet lapset ääntä tunnistaneet. Lapset jäivät kukin vuorollaan seisomaan 
huoneen ovelle vihreät lasit silmillään katsellen nurkkaan, missä Ozin tiedet
tiin olevan. Toiset odottivat vuoroaan suljetun oven takana. Yksi lapsi kerral
laan esitti Ozille toivomuksen. Inkeri oli aina silloin lapsen vieressä. 

Ozilta Ben toivoi jänistä. Ozin kysyttyä, tarkoittiko poika metsäjänistä 
vai kania, hän ilmoitti haluavansa kanin. Benin toivomuksessa tuli taas esiin, 
ettei hän osannut aina käyttää juuri oikeita suomenkielisiä sanoja. Jänis on 
kuitenkin niin lähellä kania, että Oz sai selville Benin tarkoituksen. Benin 
tavoin useimmat lapset toivoivat lemmikkieläintä: koiraa, hevosta, marsua. 
Ben olisi halunnut mennä vielä uudestaan Ozin luo, mutta jokainen sai käydä 
siellä vain kerran. Koska Ben olisi halunnut mennä uudestaan Ozin luo, tämä 
käynti oli hänelle mieleinen, sillä oli merkitystä, oli syntynyt merkityssuhde. 
Merkityssuhteessa on yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla kuvaten kol
me komponenttia: objekti tai asia, mieli, joka siinä ilmenee ja tajunta, jolle 
mieli on (Rauhala 1974, 50). Tässä Ozin luona käynti oli Benille objekti, jossa 
ilmeni mieli - jännittävä, vähän pelottava, kiinnostava - niin, että käynti 
ymmärrettiin jännittäväksi, pelottavaksi, kiinnostavaksi mielen avulla. 
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6.7.2 Keppinukke-esitys 

Tammikuussa Oz-maan taikurin siihenastisia tapahtumia käytiin läpi kep
pinukke-esityksinä. Lapset tulivat mielellään esiintymään, mutta eivät oma-
aloitteisesti sanoneet juuri mitään, vaan aikuisen piti heitä koko ajan auttaa. 
Nyt mukana olivat Dorothy, Toto, pohjoisen Hyvä Noita ja Variksenpelätin. 
Benillä oli keppinukkena hänen tekemänsä Variksenpelätin. Poika nojasi 
seinään esiintymisvuoroaan odottaessaan seuraten koko ajan toisten toimintaa 
mitenkään häiritsemättä. Oli Variksenpelättimen vuoro tulla näytelmään. Ben 
oli polvillaan pöydän vieressä pitäen keppinukkea esillä. Hän katsoi koko 
ajan Inkeriä ilmeisesti ohjeita odottaen. 

INKERI: Mitäs ne näkee siinä? Ne ihmettelee, että mikäs siinä on. Mitäs se Va
riksenpelätin sanoo? 
Ben (hyvin hiljaisella äänellä): Päivää. 
INKERI: Mitäs sitten Dorothy sanoo. Se sanoo, osaako Variksenpelätin puhua. 
Sini: Osaako Variksenpelätin puhua? 
INKERI: Mitä se pelätin vielä sanoo? 
Ben katsoo Inkeriä, mutta ei sano mitään. 
INKERI: On tosi tylsää seisoa samalla paikalla. 
Ben: On tosi tylsää. (katsoo Inkeriä). 
INKERI: Mitä se Dorothy käskee ottamaan pois. Seipään pois, että mää pääsen 
alas. Mutta sitten, mitä se Variksenpelätin kysyy Dorothyltä? 
Ben: Minne te olette lähdössä? 
Sitten keppinukke-esityksessä keskustellaan matkan tarkoituksesta. Nyt on Va
riksenpelättimen kysymysten vuoro. 
INKERI: Mitä se Variksenpelätin haluaa? Voisiko se minuakin auttaa? Kysypäs 
Dorothy. 
Ben: Aivot. 
INKERI: Kysypäs: Voisiko se mulle antaa aivot? 
Ben: Voisiko se mulle antaa aivot? 
Benillä ei ole enää vuorosanoja. Esitys loppuu. 
INKERI: No niin, lähtekää nyt matkalle. 
Lapset liikuttelevat keppinukkeja pöydällä. 
INKERI: Hyvä, nyt näyttelijät ottaa ja kumartaa. 
Tytöt kumartavat. Ben on vielä polvillaan. 
INKERI: Odottakaa Beniäkin. Benkin oli hyvä näyttelijä. 

Tarkistin videolta ja Variksenpelätin sanoi ensimmäiseksi: "Hyvää päivää". 
Tarkistin myös sen kysymyksen, mikä oli: "Mihin sinä olet menossa?", joten 
Ben tiesi tämänkin aivan oikein. Samoin hän tiesi, että Variksenpelätin halusi 
saada aivot. Keppinukke-esityksessä Ben toimi toivotulla tavalla. Vygotskyn 
teorian mukaan (1978) hän lienee yltänyt potentiaalisen tasonsa ylärajoille. 
Esitys kesti 12 minuuttia enkä ollut aikaisemmin nähnyt Beniä näin kauan 
rauhallisena ja yhteen asiaan keskittyneenä. Benin situaatiossa ei nyt ollut 
tekijöitä, jotka olisivat häirinneet henkisyyttä, korkeammanasteista tajunnal
lisuutta,jossakäsitteellisyys ja tietäminen tulevatmahdollisiksi (Rauhala 1988, 
194). 

Laurinen (1990, 51) on myös puhunut käsitteellistämisestä. Hän on 
todennut, että kirjan tekstit ovat aina jossain määrin abstraktimpia kuin kirjan 
kuvat. Pystyäkseen jäljittelemään kirjan kerrontaa lapsen on käsitteellistettävä 
ainakin jollakin tasolla itselleen sen tapahtumat muuten hän ei pysty palaut
tamaan niitä mieleensä. Koska Ben tiesi ainakin sen mitä Variksenpelätin oli 
puhunut, hän on käsitteellistänyt tekstin kertomaa. 
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6.7.3 Ben näyttelijänä 

Toukokuussa valmistauduttiin Oz-maan taikurin näytelmäharjoitukseen. Ben 
seurasi rauhallisena toisten rooliasuihin pukeutumista. Sitten lähdettiin saliin 
harjoittelemaan. Ben pysyi edelleen rauhallisena siirtyen lattialla istuessaan 
paikkaan, mistä näki hyvin näyttämölle. Koko ajan ympärillä oli liikettä, 
minkä seuraaminen oli hänelle aina mieleistä. 

Ensimmäisessä harjoituksessa Ben oli katsojana, mutta sai seuraavalla 
kerralla villivariksen rooliasun. Hänen päässään oli musta huppu, mikä jätti 
kasvot näkyviin. Otsan kohdalle huppuun oli kiinnitetty pahvista tehty val
kea nokka. Inkeri pani Benin kaulaan ohuen pitkän mustan huivin, mistä 
muodostuivat variksen siivet. Sormilla otettiin kiinni huivista, niin että voitiin 
jäljitellä variksen lentoa. T ämän jälkeen Ben oli varis, liikutteli siipiään ja 
juoksenteli ympäri huonetta. 

Vuorollaan näytelmässä tulivat sitten varikset, joita oli nyt vain kaksi, 
Ben ja Ilpo. Musiikin säestäminä pojat juoksivat näyttämöllä ja heiluttelivat 
käsiään, kuten varikset tekevät lentäessään. Molemmat hymyilivät ja näyttivät 
nauttivan esiintymisestään, mikä kesti 45 sekuntia. Musiikin loppuessa pojat 
menivät oma-aloitteisesti pois näyttämöltä. Tämä lienee ollut koko toiminta
kauden aikana tilanteita, joista Ben iloitsi kaikkein eniten. Siinä oli mukana 
koko situationaalinen säätöpiiri. Ben liikutteli käsiään jäljitellen linnun lentoa 
juostessaan isolla näyttämöllä musiikin säestyksellä. Hänellä oli rooliasu, hän 
oli mukana näytelmässä. Tajunnallisuudessa henkisyys tuskin oli kovin paljon 
aktualisoitunut, mutta psyykkisyyden horisontit olivat, koska Ben tunsi var
masti mielihyvää näytelmään mukaan päästessään. Benin tajunnassa ilo ja 
mielihyvä ovat olleet intentionaalisia, koska näillä tunteilla on ollut kohde, 
variksen lento. 

Inkeri valitti, että takana ei kuullut, mitä näyttämöllä tapahtuu, koska 
piti koko ajan kieltää lapsia metelöimästä. Ben ja Ilpo olivat häirinneet halu
tessaan jatkaa varisten lentoa. Poikien esitys kesti lyhyen ajan ja he olivat 
niin innostuneita, etteivät pystyneet heti lopettamaan musiikin säestämää 
varisten lentoa, vaan halusivat jatkaa kulissien takana. Liikkeen pysäyttämi
nen tuotti vaikeuksia. 

Valittaessa näytelmään esiintyjiä Ben olisi halunnut joksikin keskeiseksi 
henkilöksi, mutta puutteellisen suomen kielen taito vei häneltä siihen mah
dollisuuden. Eksistentiaalinen valikoituminen esti psykologista valintaa (Rau
hala 1972, 23). Vain osa eksistentiaalista valinnoista on pysyviä. Suomen 
kielen taidon kohentuminen muuttaa eksistentiaalista valikoitumista, mikä 
antaa aikaa myöten Benin psykologisille valinnoille uusia mahdollisuuksia. 

6.8 Oz-maan taikuria omin sanoin ja kuvin 

Olimme päässeet Oz-maan taikurin loppuun, kyselin Beniltä siihen liittyvää 
saadakseni tietää hänen kokemuksistaan. 

HILKKA: Ben, olisko ollut kivempi, että talven aikana olisi ollut joka kerta eri 
satu? Vai oliko kivempi, että meillä oli koko talven sama satu? 



Ben katsoi minuun sanomatta mitään. 
HILKKA: Mitä sulle jäi tosta Oz-maan taikurista mieleen? 
Ben ei vastannut. 
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Huoneeseen tuli tässä vaiheessa miesopiskelija, jonka läheisyyteen Ben mielel
lään hakeutui. 

Ben: Tu pelaan, Mikko. 
MIKKO: Mää lähen nyt kotiin. 
Ben: No, hei sitten. 

En jatkanut enää tästä aiheesta. Lähdin siitä, että lapsi jutteli ja vastaili täysin 
vapaaehtoisesti. Vaikka Ben ei sanonut minulle mitään Oz-maan taikurin 
tarinasta, ei se merkinnyt, ettei hän olisi siitä mitään tiennyt. Oz-maan taiku
rin päättymisen jälkeen lapset itse kuvittivat tarinan käyttäen värikyniä ja 
opiskelija kirjoitti tekstin heidän kertomansa mukaan. Benillä oli kirjassaan 
kuusi sivua, saman verran kuin useilla muillakin lapsilla. 

PIIRUSTUS 1 
Kirjansa kansisivulle Ben oli itse kirjoittanut: "Leijona". Keskellä paperia oli 
vaaleanruskealla - näytelmässä esiintyneen leijonan turkin värillä - piirretty 
eläin. Vasemmassa yläkulmassa oli kirkkaankeltainen aurinko. Merleau-Ponty 
on fenomenologi ja hänen ajatuksensa lasten piirtämisestä soveltuvat aineis
tooni. Merleau-Ponty (1973, 151) on tutkinut lapsen "graafisia kertomuksia". 
Hänen mukaansa lapsi piirtää tarinan peräkkäiset kohtaukset yhdeksi ku
vaksi Näin ajatellen tässä yhdessä kuvassa voi olla koko leijonan tarina: 
alussa esiin tullut arkuus, taistelut ja voitot, rohkeuden lisääntyminen ja 
kuninkaaksi pääsy. Koska Ben on aloittanut Leijonasta, se lienee ollut hänelle 
merkittävin sadun hahmo. Tässä tulee esiin myös R auhalan (1974, 74) näke
mys mielen pyrkimyksestä suhteutua yhä laajempiin ymmärtämisyhteyk
siin, koko Leijonan tarinaan. 

Merleau-Ponty (1973, 150) toteaa, että lapsi haluaa jättää paperille jäljen 
yhteydestään kuvaamaansa kohteeseen, ilmaista tunteen vaikkapa vaarasta 
tai vapaudesta. Leijonaa piirtäessään Ben on saattanut kokea samaa kuin 
tämä: jännitystä taistelussa ja iloa vaikeuksista ja esteistä selviytymisestä. 
Kehollisuus - piirtäminen -, situationaalisuus - paperille syntyvä kuva ja 
tajunnallisuus - sadun mielessä käsitteleminen ja siitä kertominen ovat yhdis
tyneet toisiinsa. 

PIIRUSTUS 2 
Seuraavan sivun tekstissä sanottiin: "Variksenpelätin". Dorothy ja Variksenpe
lätin oli piirretty keskelle paperia. Aurinko oli samassa kohdassa kuin edelli
sessä kuvassakin. Koko paperi oli väritetty käyttäen vaaleanruskeaa, sinistä, 
keltaista ja vihreää. Dorothyn saattoi tunnistaa kiharasta tukasta, mutta Varik
senpelättimessä ei ollut mitään sille ominaista kuten hattua, mikä sillä oli aina 
päässä. T ässä kuvassa samoin kuin edellisessäkin tekijä kertoo Variksenpelät
timen tarinan. Ben oli tehnyt keppinukkena Variksenpelättimen, niin että hän 
oli paneutunut tähän hahmoon. 

PIIRUSTUS 3 
Paperille oli piirretty vinossa oleva talo sekä Dorothy ja Toto. Teksti kertoi: 
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"Tuulee ja mökki kaatuu.1' Aurinkoa ei nyt näkynyt, olihan myrsky. Merleau
Pontyn mukaan (1973, 151) lapsi saattaa piirtää hahmot asentoon, mikä sove 1-
tuu tarinan tiettyyn tilanteeseen. Benin vinossa olevat henkilöt ja talo ilmaisi
vat, että oltiin pyörremyrskyssä. Pyörremyrskystä olivat kaikki lapset aikai
semminkin piirtäneet, sitä oli käyty läpi liikunnassa, siitä oli keskusteltu ja 
nähty videofilmissä. Pyörremyrsky oli jäänyt mieleen ja tuli esiin useimpien 
lasten kertomuksissa ja kuvituksessa. 

PIIRUSTUS 4 
Seuraavan sivun tekstinä oli "Toto Oz-maassa". Aurinko oli taas vasemmassa 
yläkulmassa. Toton seuraksi oli piirretty kaksi ihmishahmoa. Vihreä, punai
nen ja ruskea olivat käytetyt värit. Ben oli silloin tällöin sadusta käytyjen 
keskustelujen aikana huudellut Toto-koirasta. 

PIIRUSTUS 5 
Viimeistä edellisessä kuvassa oli kaksi taloa, kaksi puuta, vihreä taivas ja 
aurinko taas vasemmassa yläkulmassa. Ben oli sanellut tekstin: "Oz-maan 
linna. Leijona meni pyytämään rohkeutta." Leijona tuli taas esiin. Se oli ainoa 
matkalaisista, jonka toiveesta Ben kertoi. Leijonaa ei näkynyt, koska se oli 
sisällä linnassa. T ätä piirustusta tulkitsen samalla tavalla kuin ensimmäisestä: 
Ben on voinut ilmaista yhdellä kuvalla tapahtumasarjan. Matkalaiset ovat 
menneet Ozin linnaan, pyytävät mitä niiltä mielestään puuttuu ja jatkavat 
matkaa. 

PIIRUSTUS 6 
Viimeisen sivun teksti kertoi: "Mehiläinen yrittää tappaa Toton." Dorothy ja 
Toto oli piirretty alareunaan punaisella, maa oli vihreä. Piirroksen yläosassa 
lentävä mehiläinen oli punainen. Ben lienee kuvannut peräkkäisen tapahtu
masarjan, näytelmäjakson, jossa mehiläiset, sudet, villivarikset ja Rouskijat 
hyökkäsivät matkalaisten kimppuun. Se oli tarinan jännittävimpiä kohtia ja 
avainjaksoja. Taistelut päättyivät ystävysten voittoon. Matka saattoi jatkua. 

Benin tekstissä olivat tulleet sadun henkilöistä esiin Variksenpelätin, 
Toto ja Leijona. Jos piirustuksia pidetään erillisinä kuvina, niistä ei muodostu
nut kokonaista tarinaa, mutta ei niin tapahtunut monella suomalaislapsella
kaan. Merleau-Ponty (1973, 151) toteaa, että jos aika ajatellaan sarjaksi rinnak
kaisia ajallisia yksiköitä, kuvallinen kertomus tuntuisi rikkonaiselta ja epämää
räiseltä. Jos ajattelemme aikaa niin kuin sitä elämme, nykyisyys koskettaa 
sekä tulevaa että mennyttä. Näin tulkiten Benin kuvat ovat yhteydessä toi
siinsa muodostaen tarinan, jonka päähenkilönä on Leijona. Merleau-Ponty 
(1973, 151) jatkaa, että lapsi piirtää näkymän muuttumattomat elementit vain 
kerran. Hän on koko tarinan ainoa kuulija kyseessä olevana ajankohtana ja 
kaikki kohtaukset ovat yhteydessä toisiinsa ajan kerrostuman välityksellä. 

Mielen täydentymisprosessi tapahtuu aina yksilöllisellä tavalla, sillä 
yksilön maailmankuvan muodostuminen on aina historiallista (R auhala 
1974, 62). Kuvien maailma on samalla tavalla kuvitteellinen ja metaforinen 
kuin sanojenkin. Kun Ben kertoi ja piirsi Oz-maan taikurin tarinasta, hän 
käytti mielikuviaan, mikä ei ole kuitenkaan valmis mielikuvien virta. Tajun
nan aktissa, kokemusvirran katkelmassa uudet merkityssuhteet kerrostuvat 
välittömästi horisonttibaasikseen sitä rikastuttaen ja seuraavan mielen ymmär-



91 

tämisehtoja hivenen modifioiden (Rauhala 1976, 54). Ben toi tarinaa kuvates
saan esiin itselleen tärkeitä asioita mahdollisesti ajatteluaan myönteisesti 
muuttaen. 

6.9 Siltana metafora 

Niin Benin liikkeissä, puheessa kuin piirustuksissa ja niihin liittyvässä kerron
nassa Oz-maan taikurista oli tullut esiin Leijona. Sillä oli Benille merkitystä, 
oli olemassa merkityssuhde. Konkreettinen merkityssuhde todentuu mielen 
oivaltavina välähdyksinä, tajunnan akteina. 

Semanttisessa merkitystilanteen analyysissä mielellinen sisältö välittyy 
tajunnalle merkin, sanan tai symbolin kautta (Rauhala 1981, 9). Semanttisesti 
metafora on merkki. Sadussa metaforan merkitys lapsen tunne-elämän myön
teisessä muuttamisessa perustuu siihen, että merkityssuhteet eivät ole pysy
viä. Ne eivät kerran synnyttyään säily samanlaisina, vaan niissä tapahtuu 
jatkuvasti uudelleen jäsentymistä, unohdus ta ja tiedostamattomaan häipymis
tä sekä uudelleen muistiin palautumista ja tiedostamista (Rauhala 1989, 30). 
Metaforan avulla voidaan muuttaa lapsen aikaisempia merkityssuhteita. 

Olen soveltunut Lakoffin ajatuksia satujen metaforisuuteen ja siinä 
Leijonan kokemusten ja Benin kokemusten mahdolliseen yhtäläisyyteen. Kes
keistä Lakoffin (1990, 47-50) teoriassa on, että metaforat ilmentävät laajoja 
käsitteistyksen alojen välisiä suhteita, joten yksi kokemuksen alue ymmär
retään toisen, erilaisen kokemusalueen käsittein. 

Lakoffin teoriaan sisältyy mahdollisuus muutoksesta, kun hän olettaa 
metaforan antavan kohteesta uutta tietoa. Juuri muutoksen mahdollisuus 
antaa lapselle toivoa ja avaimia ongelmien ratkaisuun. Yhteistä satujen tutki
joille on käsitys, että satujen merkitys perustuu siihen, että lapsi soveltaa 
satua omaan elämäänsä (esim. Bettelheim 1992, 33; Davies 1988, 83; Fazio 
1992; Ojanen 1980a, 14). Lakoff ja Johnson (1980, 15) olettavat spatiaaliset ja 
aistihavaintoihin perustuvatkäsitteet metaforisenkäsitejärjestelmän perustak
si. Kukin ihminen ymmärtää maailmaa vain kokemustensa välityksellä. Ajatte
lun lähtökohtana ovat havaintoon perustuvat suoraan ruumiillisesta koke
muksesta nousevat mielikuvaskeemat (Lakoff 1990, 39). 

Ben jäljitteli näytelmän leijonan esiintymistä, niin että skeemat saattoivat 
perustua ruumiilliseen kokemukseen. Lakoffin mukaan (1990, 47-50) käsite
järjestelmässä kukin käsite koostuu yhdestä tai useammasta toisiinsa liitty
västä skeemasta. Skeema on jonkinlainen pelkistetty ja mahdollisesti rajoil
taan avoin kuva niistä seikoista ja suhteista, jotka asia mielessä herättää. -
Rumassa ankanpoikasessa on keskeistä hylkäämisen kokeminen, minkä saa 
aikaan sisarusten ja muiden eläinten torjuva suhtautuminen. Poikasen osoit
tautuessa joutseneksi sen kokemat vaikeudet on voitettu. Lapsille, joilla on 
kokemus hylätyksi tulemisesta tämä satu voi toimia uusia merkityksiä antava
na. 

Satua voidaan ajatella skeemaksi, metaforan lähteeksi. Lapsen elämän 
tilanne on metaforan kohde, toinen skeema, jolla on analogioita satuun, niin 
että lapsi saa näistä vasta kehittymässä olevista skeemoista uutta ymmärrystä. 
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Olen ottanut Leijonan metaforan lähteeksi ja Benin, Suomeen muuttaneen 
pakolaislapsen elämän metaforan kohteeksi. 

LEIJONA 
Oman paikan puuttuminen ---> 
Noita Ilkeän vangiksi joutuminen ---> 
Onnistumisen kokemukset ---> 
Rohkeusjuoman saaminen ---> 
Pääsy eläinten kuninkaaksi ---> 

PAKOLAISLAPSI 
Muutto vieraaseen maahan 
Vaikeudet uusissa olosuhteissa 
Kielen oppiminen 
Tunne selviytymisestä 
Sopeutuminen ja hyväksytyksi 
tuleminen 

Tämän teorian mukaisesti Benillä metafora n lähtökohta on voinut olla havain
to näytelmässä leijonan taistelusta ja sille ominaisesta karjumisesta. Ben on 
tuntenut samaa kuin Leijona, aluksi arkuutta ja epäonnistumisen pelkoa ja 
vähitellen kasvavaa rohkeutta, ystävien puolesta taistelua ja lopuksi iloa 
pääsystä eläinten kuninkaaksi. 

Metafora yhdistää lähde- ja kohdealueen keskenään yhteensopimatonta 
semanttista rakennetta yhdeksi yhtenäiseksi, monimutkaiseksi käsitteistykseksi 
(Lakoff 1990, 39; Langacker 1987, 143; Onikki 1992, 36). Metaforat ovat 
osittaisia, niin että niiden kaikki osat eivät sovi yhteen (Nikanne 1992, 67). 
Aktivoituminen on metaforan toimimisen edellytys. Koska lapsen käsitejärjes
telmä vasta kehittyy, analogioiden pitää olla selvästi havaittavia, jotta sekä 
lähde- että kohdealue yhtaikaa toimisivat. Satu herättää tunteita: pelkoa, 
vihaa, myötätuntoa, iloa, jotka voivat aktivoida metaforan. Metaforan onnis
tumisen ehtona on, että. sen kohteen skeemasta löytyy tarpeeksi monta luon
tevaa analogiaa, jotka mahdollistavat kuvauksen (Nikanne 1992, 63). 

Sadun ymmärtämiseen ja tulkintaan soveltuu Nikanteen (1992, 77) La
koffin teoriasta esittämä oletus, että kohteen skeema - tässä lapsen elämän 
tilanne - olisi epämääräisempi kuin lähteen (satu), mutta ei kuitenkaan täysin 
vailla rakennetta. Silloin lapsi ymmärtäisi oman elämän tilanteensa jollain 
lailla ilman metaforaakin, mutta metafora selventäisi sitä. Kun lapsen koke
mus- ja tunnemaailma on vielä varsin jäsentymätön, tapahtuma ei koske 
kaikkia elementtejä, mutta teoriassa satu voisi toimia näin. 

6.10 Kullankallis kulttuuri 

Kulttuuri kuuluu situationaalisuuden ideaalisiin komponentteihin (Rauhala 
1989, 35). Vygotsky (Veer & Valsiner 1991) tarkastelee lapsen kehitystä kogni
tiivisen psykologiasta käsin ja on pohtinut kulttuurin vaikutusta lapsen kehi
tykseen kulttuuris-historiallisesta näkökulmasta. Hänen esittämänsä ajatukset 
soveltuvat hyvin siihen, mitä tutkimuksessani tuli Benistä esiin. Kulttuuriin 
rakentuvan kehityksen tärkein välittä.jä on puhe (Veer & Valsiner 1991, 72). 
Lisäksi kulttuuria ovat henkilökohtaiset ihmissuhteet, taide, uskonto ja muu 
juuri omalle yhteisölle ominainen (Veer & Valsiner 1991, 224). Siihen liittyvät 
myös esimerkiksi kirjat ja kuvat (Sutherland 1992, 48). Sutherland jatkaa Vy
gotskyn ajatuksiin viitaten, että kulttuurin myötä lapset oppivat ymmärtä
mään myyttejä, satuja, lauluja ja historiaa. Onnistuakseen kehityksessään 
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lapsen on päästävä sisälle kulttuuriin. 
Lapsia, jotka eivät ole päässeet kulttuurin alimmille askelmille, Vygotsky 

(Veer & Valsiner 1991, 73) sanoo primitiivisiksi lapsiksi. Tällaiset lapset eivät 
osaa tehdä johtopäätöksiä tilanteista, joista heillä ei ole omakohtaisia koke
muksia. Päätteleminen tapahtuu vain omista kokemuksista käsin. Ongelmien 
ratkaisutaidot ja erilaisten asioitten määritteleminen ovat puutteellisia ja 
konkreettisia. Lapset osaavat käyttää sanoja vuorovaikutuksessa, mutta niiden 
käyttö ajattelun välineinä tuottaa vaikeuksia. Nämä lapset saattavat olla 
hyvinkin älykkäitä ja selvitä vaikeuksista oikeanlaisella kasvatuksella. Kult
tuurikehityksestä osattomaksi jäädessään he tarvitsevat Vygotskyn mukaan 
usein erityiskasvatusta. 

Samoin kuin Vygotsky, Wange (1992) ja Hansegård (1979) ovat pohtineet 
kulttuurin, kielen ja kehityksen yhteyksiä. Wange (1992, 217) on todennut, 
että yksikielisten ja kaksikielisten välillä on olennaisia kognitiivisia ja lingvis
tisiä eroja. Toisten tutkijoiden mukaan kaksikielisyydellä on myönteisiä, 
toisten mukaan kielteisiä vaikutuksia. 

Lapsen ymmärtämisen rajoittuneisuus johtuu lähinnä siitä, ettei hänellä 
ole rikkaan jäsennyksen edellyttämiä horisontteja (Lehtovaara 1992, 120). 
Samanikäisten lasten horisonttien kehityksessä on kuitenkin eroja. Benin 
ajattelu näytti olevan silloin tällöin konkreettisempaa kuin monen muun 
ryhmän lapsen ja hänen ongelmanratkaisutaitonsa puutteellisempia kuin 
useiden muiden sadun ymmärtämisessä. Benin sekä tiedollisten että tun
teenomaisten horisonttien kehitykseen on vaikuttanut, että hänen sisälle pää
synsä niin synnyinmaansa kuin Suomenkin kulttuuriin oli puutteellista. 

Sitä, että henkilökunta ja opiskelijat esiintyivät Oz-maan taikurin näytel
mä jaksoissa, eivät sen enempää aikuiset kuin lapsetkaan ottaneet puheeksi. 
Ben oli poikkeus. Kun Ozin ääni oli näytelmäjaksossa kuulunut takahuonees
ta ja Seija (opiskelija) oli tullut näytelmän jälkeen lasten luo, Ben oli kiinnittä
nyt heti huomionsa häneen, osoittanut tätä kädellään ja kysynyt: "Hei olit sää 
tuolla takahuoneessa?" Seija sanoi olleensa keittiössä. Toisen kerran tuolilla 
istui vihreä kaapu päällä lännen Noita Ilkeä. Lapset olivat jännittyneitä ja 
levottomia odottaessaan näytelmän alkua. Ben osoitteli noitaa ja ilmoitti: 
"Seija on tossa." T ämän jälkeen toisetkin lapset huutelivat, että tää on Seija. 

Näytelmäjakson jälkeen puhuttiin Leijonan vastoinkäymisistä. Se oli 
joutunut lännen Noita Ilkeän pihalle ja noita halusi siitä vetojuhdan. 

MARJA: Ei kai Leijona nyt hevosena voi olla. 
Ben istui Marjan edessä, kääntyi Marjaan päin, jolla oli vielä Leijonan puku. 
Ben: Leijona. Sää oot Leijona. (Ben koskettaa Marjan hihaa.) 

Toisen kerran näytelmän jälkeen Marja oli tullut seisomaan huoneen taka
osaan lähelle Beniä. Ben katsoi tätä ja sanoi: "Terve Leijona." 

Kerran taas Ben ei osannut tai halunnut kuvitella, että Leijonan saama 
juoma olisi taikajuomaa, vaikka Oz sanoi antavansa Leijonalle vihreää roh
keusjuomaa. Näytelmäjakson loppuessa näyttelijät menivät takahuoneeseen 
Ozin jäädessä vielä istumaan tuoliinsa. Ben huusi useita kertoja: "Minäkin 
tahon sitä limsaa." Sama asia tuli esiin kerrattaessa, mitä kukin näytelmän 
henkilöistä oli Ozilta saanut ja oli päästy Leijonaan ja taikajuomaan. Inkeri 
totesi: "Niin, se oli rohkeusjuomaa." Ben huusi: "Se oli mehua. Se oli limsaa." 
Oliko niin, että Benin oli vaikea irrottautua tässä ja nyt tilanteesta, arkito-
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dellisuudesta? 
Hansegård on tarkastellut kielikyvyn hallintaa, kun kysymyksessä on 

kahta kieltä puhuva henkilö. Kielikyvyssä (Hansegård 1979, 50) on osa
alueita, kuten ajatus-, tahto- ja tunnefunktioiden hallinta sekä yksilöllisten 
merkitysmielteiden runsaus tai vähäisyys. Wange (1992, 221) pohtii Hansegår
din esittämiä ajatuksia kuten sitä, herättääkö jonkin kielijärjestelmän tekstien 
lukeminen tai kuunteleminen eloisia ja runsassisältöisiä merkityskuvitelmia 
vai ei. Jos ei herätä, tällaisen henkilön tunne-elämänkin otaksutaan köyhty
neen, koska puolikieliseksi määritellyltä puuttuisi kyky ilmaista verbaalisesti 
vivahteikkaasti tunteitaan. Tämä taas olisi haitallista koko persoonallisuudelle. 
Psykolingvistisesti ilmiö liittyy yksilöllisten merkitysten köyhyyteen. Kognitii
visesti puolikielisyys johtaisi teorian mukaan ajatusten sameuteen, loogiseen 
ja käsitteelliseen epävarmuuteen sekä kyvyttömyyteen käyttää kieltä abstrak
tisissa yhteyksissä. 

Hansegårdin teoria Beniin sovellettuna selittäisi, ettei tämä aina toisten 
lailla osannut tehdä johtopäätöksiä. Yhdessä jaksossa Oz oli näyttäytynyt 
jokaiselle sen luona käyneelle sadun henkilölle erilaisena. Inkeri kysyi: "Kuka 
näki sen ison pään?" Ben vastasi: "En.1' Elli: "Se Dorothy." Tähän vastaukseen 
Inkeri pyrki. Ei Ben nähnyt isoa päätä, mutta sitä Inkeri ei tarkoittanut ja 
jotkut lapset osasivatkin kertoa, että Dorothy oli nähnyt ison pään. 

Oli päästy Oz-maan taikurin loppuun ja viimeisessä keskustelussa sadus
ta puhuttiin siitä, miten taikahatun ja taikasanojen vaikutuksesta siivekäs 
apina oli tullut täyttämään toivomuksia. Marja ja lapset sanoivat yhdessä 
taikasanat. Marja katseli lapsia sanomatta vähään aikaan mitään näyttäen 
odottavan, tapahtuuko jotain. 

MARJA: No, ei tapahtunut mitään. Minkä takia? Ei kuulunut yhtään mitään. 
Ben katsoo eteiseen päin, mistä apina on aina näytelmän aikana tullut. 
Ben: Siellä ei ollut ketään. 
Marja ei kiinnitä Benin vastaukseen huomiota. 
MARJA: No Elli. 
Elli: Ei ollut sitä hattua. 
MARJA: No ei ollut. Eikö meillä viimeksi ollu. Silloin tepsi. Joo-o, on siinä joku 
taika. 

Elli oli yksi parhaista sadun oivaltajista. Marja etsi juuri tätä vastausta, hatun 
ja taikasanojen yhdistämistä, jotta taika toimisi. Ben ei sitä keksinyt, vaikka 
oli aikaisemmin nähnyt, että hattu ja taikasanat kuuluivat yhteen. Hän oli 
itsekin hattu päässä lausunut taikasanat, minkä jälkeen siivekäs apina oli 
tullut. Ben oli oikeassa: eteisessä ei ollut ketään, mutta hänen vastauksessaan 
eivät taian edellytykset ja vaikutus tulleet esiin. Vygotskyn mukaan (Veer & 
Valsiner 1991, 73) kulttuuriin puutteellisesti sisälle päässeiden lasten vastauk
set ovat konkreettisia, mikä soveltui tässä Beniin. Benin tajunnassa taika ei 
muodostanut kielellisesti ilmaistavaa ymmärtämisyhteyttä taikahatun ja tai
kasanojen kanssa, niin että ne olisi ymmärretty taian välineiksi. Benillä taika, 
lähinnä siivekkään apinan tulo, liittyi konkreettiseen henkilöön. Benin ajatte
lun konkreettisuutta voidaan myös tulkita aktin, merkityssuhteen rakennete
kijän avulla. Aktin vähäisimmät välähdykset voivat olla vain jostakin objektin 
osasta ja antaa siitäkin tiedostuksen kannalta riittämättömän oivalluksen. 

Kevättalvella Marja luki ääneen koko ryhmälle Aladdinin ja taikalampun 
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pohjalta Disneyn kertomaa ja kuvittamaa tarinaa Aladdinista ja taikamatosta. 
Aladdin ja hänen puolisonsa näyttivät Mikki ja Minni Hiiriltä. Kun Marja 
näytti lapsille kuvaa, jossa olivat Aladdin ja velho Jafar, Ben totesi: "Tuo on 
Mikki Hiiri". Toisten lasten vakuuttelut, että kysymyksessä oli Aladdin eivät 
Beniin tehonneet, vaan hän ilmoitti uudelleen: "Se on Mikki Hiiri. "Benin oli 
vaikea ajatella, että Mikki Hiiren näköinen hahmo olisi muu kuin Mikki Hiiri, 
että se voisi olla vaikkapa Aladdinin roolissa. Ainakin osa lapsista oivalsi 
Mikki Hiiri-hahmon siirtymisen toiseen osaan. 

Fenomenologisessa analyysissä ei lapselle merkityksen muodostumisessa 
kielellisyyttä pidetä niin ensiarvoisena kuin Vygotskyn esittämässä psykoling
vistisessä teoriassa. Moustakas (1965, 46) toteaa, että rajoittamalla ihmisen 
kokemuksen tutkiminen vain kielen tasolle ei oteta. huomioon ihmisen moni
ta.hoisuutta, unohdeta.an hänen holistinen ainutkerta.isuutensa. Merkityssuh
teen, jossa mieli ilmenee eriasteisena, ei vielä tarvitse olla kielellinen merkitys, 
jotta sillä olisi funktio koetussa maailmassa. Merkityksen ongelman analyysi 
koetussa maailmassa edellyttää paljon syvempää ja myös alkeellisempaa 
lähtötasoa kuin kielen merkitys. (Rauhala 1974, 52). Kuten aikaisemmin olen 
esittänyt, Benillä sadun ymmärtäminen ei ollut vain kielen varassa, vaan hän 
käytti tehokkaasti myös näköhavaintojaan päästäkseen sisälle hänelle mielei
siin sadun tapahtumiin. 

6.11 Benistä pääteltyä 

Kerran Oz-maan taikurista käydyssä keskustelussa kysyttiin, mitä Leijona 
halusi saada. Ben huusi: "Onnea". T ällaista vastausta ei odotettu, mutta vas
taus on oikea olipa kysymyksessä Leijona tai ihminen. 7-vuotiaan pakolaispo
jan onnen - hyvän elämän - yksi rakennusaines on uuteen kotimaahan sopeu
tuminen ja sen kielen hallinta, mikä lisäisi sadunkin ymmärtämistä. 

Niin synnyinmaan kuin Suomenkin kulttuurin omaksuminen, mitä 
Vygotsky (Veer & Valsiner 1991, 73) pitää kehityksen avaimena, oli Benillä 
puutteellista. Synnyinmaahansa hänellä oli vain vähän siteitä. Vanhemmat 
eivät asettaneet esteitä Benin Suomeen sopeutumiselle, vaikka maa erilaisine 
arvoineen, asenteineen ja tapoineen poikkesi heidän omastaan. Vanhemmilla 
oli omat vaikeutensa, niin että Ben ei näyttänyt saavan kotoa tukea. 

Benin eksistentiaalisessa valikoitumisessa pakolaista.usta. asetti rajat ja 
ehdot hänen psykologisille valinnoilleen. Näitä ovat esimerkiksi vapaa-ajan 
vietto eri tavoin. Ben oli koko lapsuutensa jäänyt vaille äidinkielellä luettuja 
tekstejä. Häneltä puuttuivat näiden välittämät mielikuvat ja niiden myötä 
omista kokemuksista alkava maailman laajentuminen vähitellen tapahtuvaan 
kuvitteellisen käsittämiseen. Koska kotona ei oltu voitu kielitaidon puutteen 
takia lukea suomen kielelläkään, Benin niin asiasisältöiseen kuin fiktiiviseen
kin kirjallisuuteen tutustuminen oli päiväkodin varassa. 

Sutherland (1992, 48) viittaa Vygotskyn käsityksiin kokonaisuuden mer
kityksestä kulttuuriin sisälle pääsemisessä. Kirjat, kuvat ja televisio kuuluvat 
kulttuuriin. Jos lapsen kanssa katsellaan kirjan kuvia ja niistä kerrotaan hänel
le, muodostuu kokonaisuus, lukemistilanne. Lukemistilanteen kokonaisvaltai-
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suus on lapselle merkityksellinen. Lähtökohta on kehollisuuteen ja situatio
naalisuuteen liittyvä turvallisen aikuisen lähellä olo, mistä seuraa tajunnalli
suuden psyykkisten komponenttien, tässä tapauksessa hyvänolon tunteen 
aktualisoituminen. Myös tajunnallisuuden henkiset komponentit aktualisoitu
vat, kun luettavasta tekstistä välittyy lapsen tiedollisia horisontteja kehittäviä 
ja muuttavia mielen alkioita, samoin tunteenomaiset horisontit aktivoituvat 
lasta kiehtovien tapahtumien ja henkilöiden myötä. 

Sutherland kyselee: "Auttavatko vanhemmat lasta tutustumaan kirjoihin? 
Ollaanko kotona niistä kiinnostuneita? Vai vietetäänkö aika televisioa katsel
len?" Sutherland pahoittelee, että useille lapsille hallitseva kulttuurin välittäjä 
on televisio. Tiedonvälityksessä (Sutherland 1992,48) on pyrittävä monipuoli
suuteen. Äidin kertoman mukaan Ben katseli huomattavan paljon piirrettyjä 
filmejä, niin että kotona hänelle kulttuurin anti jäi television varaan. 

Goodwin (1996, 17) on todennut, että televisio on voimaton kertoja, 
koska sen kanssa ei päästä vuorovaikutukseen. Tarina tarvitsee kertojan ja 
kuulijan, jotka molemmat ovat aktiivisia osallistujia. Päiväkodissa Benille oli 
tilanteita, joissa oli kertoja ja joissa hän oli kuulijana. Ben oli ollut kaksi 
edellistäkin toimintakautta päiväkodissa, niin että hänellä oli ollut mahdolli
suus kokea sadun maailmaa ja oppia tuntemaan sen hahmoja. 

Vasta kirjoitettuani tutkimusaineistoni jotkin Benin käyttäytymisessä 
oudoilta tuntuneet seikat saivat selityksen erilaisesta taustasta tai puutteelli
sesta kielitaidosta. Esimerkiksi hänen kysymystään, missä Markun vaatteet 
olivat, ei ymmärretty, niin että Benin tarkoitus - miksei Markulla ollut rooli
vaatteita - olisi tullut selväksi. Se, ettei häntä ymmärretty, aiheutti arkuutta 
puhumiseen. Benin horisonttien aktualisoituminen ei ollut mielivaltaista, 
kunhan sen mielekkyyden vain huomasi 

Loppujen lopuksi Ben tiesi Oz-maan taikurista enemmän kuin ensin 
näytti. Piirtäessään keväällä tästä tarinasta hän toi esiin kokemuksiaan lähes 
samantasoisesti kuin suomalaisetkin lapset, samoin osoitti joissain tilanteissa 
kuten keppinukke-esityksessä tarinan tuntemistaan. Hänen kehitykselleen 
kahteen kulttuuriin kuuluminen asetti rajoituksia, mistä ehkä johtui hänen 
joskus puutteellinen asian käsittämisensä. Kuitenkaan kaikki eksistentiaalinen 
valikoituminen ei ole pysyvää, niin että kielitaidon kohentuminen antaa 
Benille uusia mahdollisuuksia. Wange (1992, 220) toteaa, että vaikka verbaali
nen kieli on olennainen osa kognitiivista kapasiteettiamme, ei koko kokemuk
semme nojaudu siihen eikä ole yksinomaan verbaalisesti koodattu. Merkitys
suhteen, jossa mieli ilmenee eriasteisena, ei vielä tarvitse olla kielellinen 
merkitys, jotta sillä olisi funktio koetussa maailmassa (Rauhala 1989, 140). Ben 
käytti näköhavaintojaan häntä kiinnostavien asioiden selville saamiseksi. 
Esimerkiksi Dorothyn Ben kertoi kaatuneen Lännen Noita Ilkeän asettamaan 
naruun ja noidan sitten ottaneen Dorothyn hopeakengän. Ymmärtämisessä 
oli tärkeintä, että yksityiskohdat sulautuivat kokonaisuuteen. 

Jotta Benin mielenkiint:o heräsi ja ennen kaikkea säilyi, tarvittiin tun
teenomaisten horisonttien voimakasta aktualisoitumista. Ehdoton edellytys 
pojan kiinnostukselle Oz-maan taikuriin oli sen esittäminen muuten kuin 
lukemalla. Näytelmä vangitsi Benin huomion. Jos Oz-maan taikuria ei olisi 
esitetty näytelmänä, sen anti olisi jäänyt Benille vähäiseksi. Näytelmänä tarina 
Benin tajunnan virrassa sisälsi oivaltuvia välähdyksiä, joista muodostui yhä 
uusia ja potentiaalisesti luovia ymmärtämissuhteita. Havainto-, muisti- ja 
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mielikuvitusaktien virrassa jatkuvuus ja siirtyminen tilasta toiseen olivat mah
dollisia, jolloin Benin kuvittelukyky ja välittömästä kokemuksesta abstrakti
suuteen siirtyminen lisääntyivät. 

Benille näytelmäjaksojen jälkeen käydyt keskustelut sisällön selville 
saamiseksi olivat välttämättömiä. Epäselväksi jääneitä asioita voitiin silloin 
selventää ja väärinymmärrettyjä oikaista. Esimerkiksi kuumailmapallon nous
tessa Ben tiesi, että joku lähti, mutta ei sitä, että Dorothy ei lähtenyt. Kes
kustelussa Benille tuli selväksi, että Dorothy jäi vielä Smaragdikaupunkiin, 
mikä oli tärkeää tarinassa. Vielä keväälläkään, kun luettiin jokin pitkä kerto
mus, Ben ei jaksanut kuunnella. Joitain kertoja hän istuutui viereeni, kun luin 
jollekulle lapselle, osoitteli kuvista puheena olevia eläimiä, henkilöitä ja esi
neitä kuunnellen vähän aikaa - vain vähän aikaa - kertomusta. 

Kysyin toimintakauden päättyessä päiväkotiryhmän aikuisilta, mitä he 
olisivat Benin kohdalla tehneet toisin, jos olisivat voineet. He toivoivat, että 
kieliavustaja olisi osannut suomen kieltä paremmin, jotta tämä olisi voinut 
kääntää Oz-maan taikurin tekstiä monipuolisemmin. Toinen toivomus oli, että 
aikuisilla olisi ollut enemmän aikaa Benille vaikkapa pienessä ryhmässä toimi
miseen. 

Päiväkodissa tehtiin kaikki, mikä sen olosuhteissa oli mahdollista, jotta 
Ben voisi vastaanottaa sadun, sitä mielessään käsitellä ja käyttää oman elä
mänsä rakennusaineiksi. Hänellä oli vielä mahdollisuus ylimääräiseen sadun 
läpikäymiseen kieliavustajan kanssa. Jälkeen päin olen ajatellut, että Benin 
kiinnostusta leijonaan olisi voitu tukea niin, että hän olisi tehnyt keppinukke
na leijonan. Keppinuket tehtiin kuitenkin jo syksyllä, eikä Benin mielenkiin
nosta vielä silloin tiedetty. 

Koska Benillä oli piirrosfilmejä lukuunottamatta vain vähän kokemusta 
kuvitteellisista teksteistä, puhuva leijona, variksenpelätin ja tinasta tehty mies 
osoittivat hänelle, ettei kysymys ollut arkitodellisuudesta. Benin merkityskuvi
telmat jäivät köyhemmiksi kuin suomea äidinkielenään oppineilla lapsilla. 
Kuitenkin hänellä oli satuun liittyviä mielikuvia ja hän muisti Oz-maan taiku
rin tarinaa, mitä osoitti hänen sanelunsa ja kuvituksensa. Benillä oli tietoja 
ja mielikuvia sadusta, jossa esiin tullutta hän saattoi soveltaa elämään
sä. 

Benille sadussa keskeisiä olivat Variksenpelätin ja Leijona, joista Lei
jonan päättelin läheisimmäksi. Jos Ben koki samaa kuin Leijona - arkuutta ja 
epäonnistumisen pelkoa, rohkeuden lisääntymistä, pelotonta taistelua ystävi
en puolesta ja iloa, mitä Leijonalle tuotti pääsy eläinten kuninkaaksi, satu on 
voinut muuttaa myönteisesti todellisuutta. Leijona sai vaikeuksista selviyty
misen ja onnistumisen kokemusten myötä lisää itseluottamusta. Näin on 
saattanut tapahtua Benillekin. Uusi metafora voi luoda uuden todellisuuden. 
Kokeminen muuttuu jonkin uuden horisontin aktivoituessa tai jonkin täysin 
uuden ja kokemusmaailmasta aiemmin puuttuneen kokemuksen ansiosta. 



7 VIRVA 

7.1 Päiväkotiin sopeutuminen 

Virva oli tullut tutkimuksessa mukana olevaan päiväkotiin, koska se oli päivä
kodeista hänen kotiaan lähimpänä. Virva oli ollut tässä päiväkodissa edellisen 
kevätkauden. Perhe, johon kuului äidin ja isän lisäksi Virvaa vanhempi veli, 
ei asunut Virvan kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana Suomessa. Olin 
kuullut ennen tutkimuksen aloittamista päiväkodin henkilökunnalta, että 
Virva vetäytyi toisten lasten seurasta. Henkilökunta oli huomannut edellisenä 
kevätkautena tytön olevan ikäisiään kehitystasossa jäljessä eri osa-alueilla 
kuten motoriikassa, piirtämisessä, puheen tuottamisessa ja sen ymmärtämises
sä. Hän ei ollut ollut minkäänlaisissa tutkimuksissa, niin että arviot perustui
vat henkilökunnan havaintoihin. Tänä toimintakautena kiertävä erityislasten
tarhanopettaja kävisi henkilökunnan pyynnöstä noin kerran kuukaudessa 
päiväkodissa diagnostisoimassa Virvaa ja osallistumassa kuntoutussuunni
telman tekoon. Näillä käynneillä hän pelaisi ja leikkisi Virvan kanssa. Muita 
tukitoimenpiteitä ei oltu suunniteltu. 

Tavoitteenaan päiväkodin henkilökunta ja vanhemmat olivat yhteistyö
kaavakkeessa maininneet rohkaisemisen omatoimisuuteen ja kannustamisen. 
Virvan todettiin olevan joissain ryhmätilanteissa ujo, hän oli hämillään eikä 
aina tiennyt mitä ja miten pitäisi menetellä. Päiväkodissa pyrittäisiin tarjo
amaan erilaisia esiintymisiä ja niissä onnistumisen kokemuksia samoin mo
nenlaisia leikki tilanteita sekä peli- ja keskustelutuokioita, musiikkia ja askarte
lua. Tavoitteena olisi keskittymisen ja pitkäjänteisyyden lisääminen, erilaisten 
sääntöjen opettelu ja ohjeiden kuuntelu. Kaavakkeessa sanottiin myös, että 
Virva le�� kotona mielellään nukeilla, katsoi piirrettyjä filmejä, askarteli ja 
piirteli. Aiti oli maininnut kotona Virvaa tuettavan kuuntelemalla ja antamalla 
aikaa asioitten kertomiseen. 

Kun ensimmäisen kerran kuvasin elokuussa Virvaa, tämä istui takahuo
neen nojatuolissa kirjaa katsellen. Tyttö näytti syventyneen siihen eikä välittä-
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nyt tapahtumista ympärillään. Muutamaa päivää myöhemmin kuvasin Virvaa 
istumassa Raisan ja muiden lasten kanssa piirissä. Raisalla oli kädessään 
pussi, jossa oli paperilapulle kirjoitettu loru. Virva sai ottaa sen pussista. Hän 
toimi reippaasti ohjeitten mukaan. Toisen kerran olen kuvannut alkusyksystä 
Virvaa leikkitilanteessa, nytkin istumassa piirissä toisten kanssa. Hänellä oli 
side silmillä ja tarkoitus oli tunnustelemalla päätellä, mikä esine oli kädessä. 
Virva arvaili: "Auto". Markku (opiskelija) oli leikin ohjaaja ja hän sanoi: "Oi
kein. Hyvä Virva." Tyttö haki tämän jälkeen kassista toisen esineen, antoi sen 
Sarille ja sanoi "ole hyvä", juuri niin kuin pitikin. Leikki jatkui. 

Kerrotut toimintatilanteet olivat lyhytkestoisia. Niissä Virva oli kuin 
kuka tahansa 5-vuotias, ohjeitten mukaan toimiva ja ryhmään sopeutuva. 
Kun häntä seurasi hetken vaikkapa ohjatussa leikissä, ei hänessä huomannut 
mitään muista poikkeavaa. Pitempään tyttöä tarkkailtaessa näki, ettei hän 
yleensä osallistunut toimintaan olipa se sadusta keskustelu, leikki tai kirjan 
aikuisen ohjauksella tapahtuva katselu. Tyttö ei nostanut kättään tai peukalo
aan ilmaistakseen, että halusi keskustelun aikana puheenvuoron. Virva katseli 
usein eteensä seuraamatta tapahtumia ympärillään. 

Virva saattoi olla vähän aikaa toisten lasten kanssa, mutta siirtyi jos 
mahdollista pois ryhmästä aikuisen lähelle. Kerran kun olimme salissa, missä 
Marja luki satua, Virva lähti kesken kaiken toisten takaa minua kohti ja tuli 
istumaan viereeni penkille. Jos pelattiin vaikkapa sählyä, Virva ei suostunut 
siihen osallistumaan. Vetäytyminen ei vähentynyt toimintakauden aikana. 
Toukokuun lopussa salissa näytelmäharjoitusten jälkeen käydyssä keskuste
lussa Virva istui aluksi toisten kanssa näyttämöllä, mutta siirtyi hetikohta 
istumaan yksin näyttämölle johtaville portaille. 

Vanhemmille perheen asuminen muualla kuin Suomessa oli vapaaehtoi
nen, psykologinen valint:a., mutta Virvalle Suomesta kolmen vuoden poissaolo 
oli eksistentiaalist:a. valikoitumist:a.. Ulkomailla asumisesta johtui äidin mukaan 
Virvan puutteellinen suomen kielen ymmärtäminen ja puhuminen. Vajavai
nen suomen kielen taito korjaantuisi todennäköisesti aikaa myöten, mutta 
tutkimuksen teon aikana se samoin kuin muussakin kehityksessä jälkeen
jääneisyys lienee vaikuttanut Virvan psykologisiin valintoihin päiväkodissa. 
Virvaa ei kiusattu, mutta hän jäi päiväkodissa toverisuhteista osattomaksi. U
losmeno oli vastenmielistä, niin että tyttö viivytteli sisällä mahdollisimman 
kauan ja piiloutui usein siirtääkseen sitä. Kielen kehittyminen on yhteydessä 
lapsen ja ympäristön sosiaaliseen vuorovaikutukseen (Vygotsky 1987, 346). 

7.2 Kielen maailmaa valloittamassa 

7.2.1 Kuvista nimeämistä 

Vietin Virvan kanssa kahdestaan enemmän aikaa kuin muiden tutkimukseen 
osallistuneiden lasten. Hän tuli viereeni - mahdollisimman lähelle - katseli 
ja kuunteli. Rauhala (1974, 31) erottaa tajunnassa psyykkisen ja henkisen. 
Psyykkinen on kokemuksellisuutta kuten hyvän- ja pahanolon tuntemuksia, 
mielihyvää ja pelkoja. Kanssani kahden olo lienee aktivoinut Virva n tajunnal
lisuudessa mielihyvään liittyviä mielen alkioita, koska hän halusi olla mahdol-
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lisimman paljon kanssani. Henkisyys on käsitteellisyyttä ja tietämistä (Rauha
la 1989, 57-58). Toivoin Virvan tiedollisiin horisontteihin liittyvän uusia mie
len alkioita, jotta syntyisi uusia merkityssuhteita. 

Virvan äiti sanoi usein, että hyvä kun luin tälle, koska kotona ei tule lue
tuksi. Äiti oli kertonut, että Virva pitää eläinkirjoista ja sen tähden toin niitä 
usein mukanani. Ensimmäisiä oli James Herriotin kirjoittama Mooses löytää 
kodin. Se oli kertomus maalaistalosta kodin saaneesta kissanpennusta. Luin 
tavallisesti yhden sivun tai aukeaman, minkä jälkeen kertasimme tapahtumia 
ja katselimme kuvia. 

Virva: Toss on kissa. 
HILKKA: Niin on. Mitäs tossa on? 
Virva: Röh, röh. 
HILKKA: Ne on pieniä porsaita. Mitäs tässä on? 
Virva: Se on äiti röh. 
HILKKA: Niin on. Se on sika. 

Dialogiyritykseni Virvan kanssa olivat kertomistani kuvista, esittämiäni lyhyi
tä kysymyksiä ja Virvan usein yksitavuisia vastauksia. Tytön puheesta oli 
joskus vaikea saada selvää. Hän opetteli kohteiden nimeämistä. Possusta hän 
tiesi, miten se ihmisen mielestä ääntelee. Porsaan nimi oli röh ja emakko oli 
äiti röh, mikä oli johdonmukaisesti päätelty. Samoin Virva osoitteli muita 
kotieläimiä kuvasta sanoen: "Kato, tossa on iso lehmä ja tossa on vauvaleh
mä." Vastasin: "Siinä on lehmä ja vasikka." Virva ei vielä tiennyt kotieläinten 
nimiä, vaikka tiesi mitä ne "sanovat". 

HILKI<A: Mitäs eläimiä tässä on? 
Virva: Kot,kot,kot. 
HILKKA: Mikäs eläin se on? 
Virva: Orava. 
HILKKA: Se on kana. Kana kotkottaa. 

Ymmärtäminen on horisonttien selkeys- ja kehitystasoa vastaavaa (Rauhala 
1974, 67). Virvan tiedolliset horisontit eivät olleet vielä niin kehittyneitä, että 
hän olisi tunnistanut kuvista kaikkia kotieläimiä eikä hän tiennyt, miten ne 
liittyivät kertomukseen. Jonkin luokan tai kategorian edellyttämää mieltä ei 
voida tavoittaa horisontissa, joka on riittävä vain jonkin yksityiskohdan ym
märtämiseen (Rauhala 1974, 91). Virva ei teksteistä eikä kuvista saanut selville 
kokonaisuutta, vaan vain yksityiskohtia. 

Laurinen (1990, 50) toteaa, että ensin lapsi pystyy vain nimeämään 
kuvissa olevia asioita. Kirjoitetun tekstin tehtävän, tekstuaalisen funktion 
ymmärtäminen edellyttää käsitteellistä ajattelua. Tekstuaalinen funktio toteu
tuu vasta silloin, kun tekstin eri osat liittyvät toisiinsa johdonmukaiseksi 
kokonaisuudeksi. (Halliday & Hasan 1985, 23.) Virva oli erillisistä sanoista 
matkalla tekstikokonaisuuksien ymmärtämiseen. Vasta sitten muodostaisi 
merkityssuhteista verkosto kokonaisuuden ymmärtämiseksi. 

Kerran luin merirosvoista. Niiden maailma vankiloineen, aarrekarttoi
neen ja aarrearkkuineen lienee ollut Virvalle niin vieras ja kertomuksessa 
esiintyvistä sanoista niin monet tuntemattomia, ettei hän jaksanut aiheeseen 
paneutua. Applebee (1978, 75) on todennut, että mitä pienemmistä lapsista on 
kysymys sitä tutummista asioista he pitävät. Applebeen mukaan (1978, 76) 
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poikia kiinnostavat tyttöjä enemmän merirosvojen tai lännensankareiden 
maailmat. Tytöt pitävät lähelle kotia sijoittuvista tapahtumista. Näin oli Vir
vankin kohdalla. 

Jokaisella ihmisellä (Kauppi 1994, 10) on oma eletty maailmansa, joka on 
välittömästi elämyksellisesti koettu ja myös oma koettu maailmansa, mikä 
riippuu hänen omista edellytyksistään. Kauppi (1994, 12) jatkaa, että kunkin 
yksilön elettyyn maailmaan kuuluu oma eletty menneisyys. Kotona ei Virvalle 
oltu ehditty eikä jaksettu lukea, niin että hänellä oli vain vähän kokemuksia 
kirjojen maailmasta. Virva ei vielä paljoa ymmärtänyt tekstien ja kuvien 
välittämiä viestejä. Ei ollut tarkoituksenmukaista lukea hänelle kirjoja, jotka 
etenivät tekstin varassa, vaan oli valittava sellaisia, joiden kertoma perustui 
suurelta osin kuviin. 

Vygotsky (Veer & Valsiner 1991, 329) on todennut, että jos lapsi ei 
kykene käsittelemään jotain asiaa tai ei riittävästi ymmärrä tiettyä aluetta, 
tulisi pyrkiä juuri tämän vajavuuden korjaamiseen. Yritin koko toimintakau
den auttaa Virvaa tekstien ja kuvien välityksellä niihin liittyvien merkitysten 
ymmärtämiseen, jotta hän saisi uusia näkemyksiä ja kokemuksia ja hänen 
maailmansa rajat siirtyisivät lähiympäristöä kauemmaksi. Minulla ei ollut 
muuta keinoa kuin lukea ja keskustella hänen kanssaan. Pyrin etsimään 
kehityksen tason, jolla hän pystyisi aikuisen auttamana toimimaan. 

7 .2.2 Vain omissa kokemuksissa 

Virvan mielikirja oli Margaret Mahyn kirjoittama Niityllä on leijona. Siinä oli 
suuret kuvat ja tekstiä muutama lause kullakin sivulla. Kirjan ääneen lukemi
nen kesti muutaman minuutin. Pieni poika ei us½alla mennä niitylle, koska 
siellä on iso, karjuva, keltainen, viiksekäs leijona. Aiti ei usko sitä. Hän sanoo 
puolestaan, että tulitikkulaatikossa on pieni lohikäärme ja käskee pojan viedä 
sen ulos. Poika tekee niin ja niityllä tulitikkulaatikosta ilmestyykin lohikäär
me, mikä kasvaa isoksi. Leijona pelkää lohikäärmettä ja muuttaa perheen 
siivouskomeroon asumaan. Lopuksi se huokaa pojalle: "Olisit antanut minun 
olla rauhassa. Minähän syön vain omenia." 

Olimme lukeneet kerran tämän kirjan ja olin ottanut uudelleen sen mu-
kaan. Se oli pöydällä useiden muiden kirjojen joukossa. 

HILKKA: Mikäs kirja meillä on ollut aikaisemmin? 
Virva: Tuo. 
HILKKA: Niin onkin. Keitäs siinä oli? 
Virva: Lohikäärme. 
HILKKA: Niin oli. Hyvin muistit. Mihin se leijona muutti asumaan? 
Virva: Noitten kotiin. 
HILKKA: Niin muutti. Ihan oikein. 

Pyrin innostamaan ja kannustamaan Virvaa, koska suuressa ryhmässä hän jäi 
vaille huomiota. Syvennyimme kirjaan uudelleen. Olimme kohdassa, missä 
äiti antaa pojalle tulitikkulaatikon ja sanoo, että siinä on lohikäärme. Kuvassa 
pojan kädessä on tulitikkulaatikko. 

HILKKA: Missäs tulitikkulaatikko on? 
Virva näyttää sen kuvasta. 
HILKKA: Mitäs äiti sanoi, että tulitikkulaatikossa on? 
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Virva: Tikkuja. 
HILKKA: Mutta mitäs äiti sanoi, että tässä tulitikkulaatikossa on? 
Virva: Voi _palaa koti. 
HILKKA: Aiti sanoi, että vie se ulos niitylle ja avaa se. Sen sisällä on pieni lohi
käärme. 

Vygotskyn mukaan (Gallimore & T harp 1990, 181-182) avustavilla kysymyk
sillä pyritään saamaan aikaan sellaisia henkisiä toimintoja, joihin lapsi ei 
yksin pysty. Kognitiivinen rakentaminen auttaa organisoimaan, ryhmittele
mään, jaksottelemaan ja arvioimaan havaintoja, muistia ja toimintaa. Vaikka 
yritin auttaa Virvaa käsittämään, että tulitikkulaatikossa voisi olla kuvitteelli
nen lohikäärme, ei hän vielä osannut siten ajatella. Tulitikkulaatikossa kuului 
olla tikkuja ja kotona oli ehkä puhuttu, että tulitikuilla leikkiminen voi aihe
uttaa kodin palamisen. Jonkin ilmiön, asian tai objektin käsittäminen tietyn
laiseksi määräytyy ratkaisevasti kussakin ihmisessä olevien yksilöllisten ym
märtämisen edellytysten pohjalta (Rauhala 1974, 61). 

Tajunnasta ei voida ottaa pois eikä sinne voida panna mitään 
esinemäisessä mielessä, vaan kaiken täytyy tapahtua ymmärtämällä (Rauhala 
1989, 31). Virva ei ymmärtänyt, että tulitikkulaatikossa voitaisiin kuvitella ole
van lohikäärmeen. Sen käsittäminen olisi edellyttänyt nelijäsenisen merkitysti
lanteen oivaltamista, välittävän merkin, sanan tai symbolin mukana oloa 
(Rauhala 1981, 99). Gadamer (1988, 246) nimittää ennakkoluuloiksi sekä ym
märtämisen mahdollistavia osittain jo täysin paikkansapitäviä esimielipiteitä 
että esimielipiteitä, jotka johtavat tekstin merkityksen väärinymmärtämiseen. 
Virvan käsitys, että tulitikkulaatikossa on tikkuja oli tässä tapauksessa paik
kansapitämätön ennakkoluulo, mikä esti tekstin merkityksen ymmärtämisen. 
Tulkitsijalla ei ollut riittävästi tietoa kertomuksen viestin selville saamiseksi. 

Luin edelleen. Poika tulee kertomaan äidille, että niityllä on ... 

HILKKA: Mikäs siellä on? 
Virva: Lohikäärme. 
HILKKA: Aivan oikein. Niityllä on lohikäärme. Tuossa se on. Mitäs sen suusta 
tulee? 
Virva: Tulipalo. 
HILKKA: Tulta tulee sen suusta. 

Sitten leijona sanoo: "Olisit antanut minun olla rauhassa. Minähän syön 
vain ... " Kysyin: "Mitä se syö?" Virva vastasi: "Omenaa." Jatkoin: "Hyvä, minä
hän syön vain omenia." 

Uudet mielenilmentymät suhteutuvat jo olemassa olevaan tiedettyyn ja 
tunnettuun kokemusperustaan. Virvalla ei ollut aikaisempaa kokemusperus
taa, josta olisi ollut ymmärtämisyhteys tulipaloon, siihen että tulipalossa palaa 
jokin kohde, joten lohikäärmeen suusta tulevat liekit eivät voineet kuvata 
tulipaloa. Kun sanoin, että lohikäärmeen suusta tulee tulta, Virvalle olisi 
voinut muodostua tässä uusi ymmärtämisyhteys. Näin ei kuitenkaan tapah
tunut, koska myöhemminkin tätä kuvaa katsoessamme Virva totesi lohikäär
meen suusta tulevan tulipalon. Toisella lukukerralla tyttö muisti, että leijona 
syö vain omenia ja kolmannella, että leijona muuttaa komeroon (muutti 
siivouskomeroon) asumaan. 

Kolmannenkin lukukerran jälkeen Virva ehdotti: "Luetaan tää lohikäär
me." Ihmettelin: "Taasko sää haluat, että luetaan se sama kirja." Virva vastasi 
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nauraen: "Niin." Virvan tajunnassa mieli - kiinnostava - asettui yhteyteen 
kirjan kanssa niin, että hän ymmärsi kirjan kiinnostavaksi mielen välityksellä. 
Tähän soveltuu se, mitä Laurinen (1990, 40) on todennut lapsille lukemisesta. 
Kirjasta saadut kokemukset lapsi voi elää uudelleen, sillä kirjan sisältö ei 
muutu lukukerrasta toiseen. Lapsen erityisluonteeseen kuuluu, että hän 
nauttii asioiden toistumisesta samanlaisina tai lähes samanlaisina. Kirjoja tai 
satuja uudelleen luettaessa lapsi nauttii sekä kielellisten rakenteiden toistumi
sesta että kertomusten aiheuttamien elämysten uudelleen kokemisesta. 

Gerda Maria Scheidlin ja Jozef Wilkonin kirjan Minne matka, lumiukko
kannessa oli kuva porkkananenäisestä lumiukosta. Sen nähdessään Virva 
ilahtui. 

Virva: Lumiukko. Meilläkin on semmonen. 
HILKKA: Ootteko te tehneet lumiukon? 
Virva: Joo. 
HILKKA: Kukas sen on teillä tehnyt? 
Virva: Matti (veli) ja minä. Se oli vaikee tehdä. 
HILKKA: Miksi? 
Virva: Joo ja se meinas mennä rikki. 
HILKKA: Mikäs tolla lumiukolla on? (Osoitan sen nenää.) 
Virva (innostuneesti): Porkkananenä. Meilläkin on lumiukolla porkkananenä. 

Virva oli kertonut jo aikaisemmin, että oli tehnyt veljensä kanssa lumiukon. 
Hänellä näytti olevan vain vähän sellaisia kokemuksia ympäröivästä maail
masta, joista hän osasi kertoa. Kolmijäsenisessä merkityssuhteessa kuten tässä 
on tajunta, mieli ja objekti, siinä kokemus maailmasta on välitön (Rauhala 
1981, 13). Virvan tajunnassa ilahtuminen oli mieli, mikä yhdistyi kuvan lu
miukosta kotipihaan tehtyyn lumiukkoon. Molemmilla oli porkkananenäkin! 
Mieli ja elämys koetaan aina jossakin tajunnan aktissa yhdessä. (Rauhala 
1989, 29-30.) Uudet mielen ilmentymät suhteutuvat jo olemassa olevaan tie
dettyyn ja tunnettuun kokemusperustaan. Vanha kokemustausta toimi ym
märtämisyhteytenä, jonka välityksellä uusi mieli organisoitui merkityssuh
teeksi ja tuli osatekijänä mukaan maailmankuvan muodostumiseen. Merkitys
suhteet, joita spontaanisti syntyy, ovat luonteeltaan erilaisia, esimerkiksi 
tietoa, tunnetta, uskoa, intuitiota jne. Lumiukon teko omaan pihaan oli ollut 
Virvalle mieleistä, koska hän oli jo aikaisemmin puhunut siitä ja näytti nyt 
iloitsevan kirjan kuvan yhteydestä siihen, niin että merkityssuhde perustui 
tunteeseen. 

7.2.3 Merkitysten etsintää 

Kun oli syysloma ja lapsia päiväkodissa vain muutama, Raisa istui eteisen 
sohvalla Virvan kanssa ja luki tälle. Oli harvinaista, että henkilökuntaan 
kuuluva saattoi keskittyä vain yhteen lapseen. 

RAISA: Siili Simaturkki ja metsähiiri Iiro. 
Raisa kääntää ensimmäisen sivun. 
RAISA: Mikähän tuolla on? 
Virva: Kuoppa. 
RAISA: Oiskohan se siilin tai liron koti. Siellä taitaa asua se metsähiiri liro. Mi
täs sillä siellä kodissa on? Mikäs tuo tuollainen keltaraidallinen on? 
Virva: Maa. 
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RAISA: Oisko se pieni matto. 

Virvan vaikeus ilmaista kielellisiä merkityksiä tuli esiin sekä kuulemiseen että 
näkemiseen perustuvissa havainnoissa. Oli eri asia, oliko metsähiiri Iiro koto
naan vai jossain kuopassa ja oliko keltaraidallinen alue piirroksessa maata, 
kuopan pohja vai metsähiiri Iiron kodin lattiaa peittävä matto. Virvalla tajun
nan virrassa oli välähdyksiä vain objektien osista, jotka eivät tiedostuksen 
kannalta riittäneet oivallukseen. Kaupin mukaan (1994, 9) puhuja ja kuulija 
voivat samassa tilanteessa liittää samaan sanaan eri merkityksen. Väärinkäsi
tyksiä syntyy aina. Kuitenkin merkitystä. on kaikki se, mikä asettaa ihmisen 
mielelliseen suhteeseen todellisuuteen riippumatta siitä., onko tä.mä mielel
lisyys esimerkiksi tunteenomaista perusvirittyneisyyttä, ahdistusta ja pel
koa tai puhevalmista kieltä. (Rauhala 1989, 6). 

Marraskuun alkupuolella olisin halunnut jo sillä kertaa lopettaa lukemi
sen, mutta Virva pyysi: "Tämä vielä". Kirja oli Astrid Lindgrenin kirjoittama 
Melukylän joulu. Sanoin: "Joulu onkin kohta. Ootko sää toivonut joitain 
joululahjoja?" Virva vastasi: "En. Onks se tulossa nyt pihalla?" Selitin: "Joulu 
on juhla. Silloin tuodaan joulukuusi sisälle." Virvan tajunnassa juhla lahjoi
neen joulukuusineen ja joulupukkeineen ei ollut yhteyttä joulu-sanaan, niin 
että joulu olisi ymmärretty tiettyjä tapahtumia ja asioita tarkoittavaksi juhlak
si. Silloin se, mitä joulun vietto kokonaisuutena Melukylän lapsille merkitsi, 
ei avautunut Virvalle. Joihinkin yksityiskohtiin hän kertomusta lukiessani 
kiinnitti huomiota. 

Hans Baumannin kirjassa Vanhan Lassin karuselli puusta tai muovista 
valmistetut karusellin eläimet kyllästyivät varastossa oloon ja toimivat kuten 
elävät eläimet. Sanoin: "Ne eläimet on pistetty talveksi varastoon." Virva 
kysyi: "Ai ne oikeet?" Selitin: "Ei ne olleet oikeita eläimiä." 

Tämän kertomuksen oivaltaminen olisi edellyttänyt esineiden - eläinten 
kuvittelua eläviksi, mutta samalla ymmärrystä, että ne todellisuudessa eivät 
sitä olleet. Kysymyksessä olisi ollut nelijäseninen merkityssuhde, jossa mielen 
olisi välittänyt tajunnalle jokin merkki, tässä metafora. Metafora lähtökohtana 
olisi voitu ajatella Searlen (1990, 422) tavoin, että vaikka tekstissä sanotaan, 
että S (karusellin eläimet) ovat P (eläviä), niin tarkoitetaan, että S (karusellin 
eläimet) ovat R (muovia tai puuta). Winnerin mukaan (1988) 3-4-vuotias lapsi 
ymmärtä.ä jo aistihavaintoihin perustuvia metaforia. Winner jatkaa, että 
metaforan käsittämiseksi on oltava tietoa asioista, joista siinä puhutaan. Tietä
mättömyys voi johtaa väärään tulkintaan. Jos lapsi ei vielä tiedä eroa vaikka
pa elollisen ja elottoman välillä, metaforan esiin tuoma yhteys käsitetään 
sananmukaisesti. (Winner 1988, 109.) Olisi ymmärrettävä, ettei eläviä eläimiä 
voida panna talveksi varastoon ja että karusellieläimistä puhuttaessa vain 
kuviteltiin niiden toimivan kuten elävät eläimet. 

Karjalasta kertovassa laulussa sanotaan: "Itkee kadotettu maa ... ". Jos lapsi 
ottaisi tämän sananmukaisesti, hän saattaisi luulla, että maa todella itkee. Vir
heet metafora n ymmärtämisessä ilmenevät useimmiten tulkinnan viimeisessä, 
merkityksen antamisen vaiheessa (Winner 1988, 183). Lapset pitävät hänen 
mukaansa harvoin metaforaa sananmukaisena ilmauksena, koska eivät ajatte
le, että puhuja tarkoittaisi mitä sanoo. Lapsi ei luule, että maa todella itkee, 
vaikkei tietäisikään, mitä metafora merkitsee. Virva piti sirkuseläimistä puhut
taessa metaforaa sananmukaisena ilmauksena, elollisen ja elottoman erotta
minen ei vielä onnistunut eikä nelijäsenisen merkitystilanteen käsittäminen. 
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7.3 Oz-maan taikurin tarinaan 

7.3.1 Tavoittamisen vaikeus 

Virva oli muutamia kertoja pois päiväkodista, kun Oz-maan taikuri eteni. 
Hän oli pois, kun tarina aloitettiin. Yritin seuraavana päivänä houkutella 
häntä siihen mukaan. Kerroin, että toisille lapsille oli luettu kirjan alku ja 
ehdotin, että lukisin tai kertoisin siitä hänelle. Kirjassa oli vain muutama kuva 
eikä Virva suostunut niitä katsomaan eikä kuuntelemaan tekstiä, vaan tahtoi 
luettavaksi kuvakirjoja. Otin muutaman kerran myöhemminkin kirjan Oz-
maan taikurista esiin, jotta olisimme jutelleet keskeisistä kohdista, mutta Virva 
ei sitä halunnut. 

Vaikka Oz-maan taikuria näyteltiin, siitä keskusteltiin, kerrattiin tapahtu
mia, askarreltiin ja piirrettiin, Virvalle näytti vaikealta satuun pääseminen. 
Kerran tyttö seisoi yksin tyhjään akvaarioon askarrellun Rouskijoitten maan 
edessä. Oli hedelmäpuita, Dorothyn talo ja pyöreitä, kupolikattoisia taloja. 
Virva oli ollut mukana, kun Rouskijoita oli esitelty näytelmässä ja sen jälkeen 
keskusteltu tämän maan asukkaista. Raisa tuli Virvan viereen. 

RAISA: Mitäs kaikkea siellä on? Tiedätkös sinä mikä tämä rakennelma on? 
Virva ei sano mitään. Liisa leikkii samassa huoneessa. 
RAISA: Muistaakos Liisa, mikä tämä on? Kerropas mulle, mikä tämä on? Sinä
hän olit tätä tekemässä. 
Liisa tulee akvaarion luo. 
Liisa: Rouskijoitten maa. 
RAISA: Mitäs siinä Rouskijoitten maassa oli erikoista, mitä ei tavallisesti ole? 
Liisa: Talot oli sinisiä. 

Virva ei osallistunut keskusteluun. Hän otti akvaariosta tötteröhattuisen 
Rouskijan, minkä Raisa pani samantien takaisin. Virva halusi koskettaa, pitää 
kädessään esineitä, mutta niiden merkitystä, siitä mitä ne kuvasivat ja mihin 
liittyivät, hän ei vielä osannut kertoa. 

Tammikuussa edettiin sana kerrallaan Oz-maan taikuria. Marja ja lapset 
istuivat lattialla piirissä. 

MARJA: Me aloitetaan tää meidän päivä niin, että keksitään tästä meidän sa
dusta oma satu. Te saatte sanoa yhden sanan. Minä aloitan. Nyt mää sanon 
pari kolme sanaa enemmän, mutta muuten sanotte vain yhden sanan siitä sa
dusta. Mietitte, keitä henkilöitä siinä on. Voi sanoa muutakin, esimerkiksi: olipa 
kerran kaunis päivä ja ulkona paistoi aurinko. No niin kokeillaanpas. Olipa 
kerran Dorothy. 
Olisi ollut Pekan vuoro jatkaa, mutta hän ei sanonut mitään. 
MARJA: Muistatkos mitä sillä Dorothyllä oli? 
Pekka ei sanonut vieläkään mitään. Marja auttoi ja viimein päästään eteenpäin. 
RAISA: Dorothy ja koira, jonka nimi oli. 

Virva oli seuraava. Hänen olisi pitänyt sanoa koiran nimi. Marja osoitti kat
toon kiinnitettyä Toto-koiraa ja kysyi: "Mikä tuon nimi on?" Virva oli vaiti, 
katsoi Raisaa, joka myös yritti antaa vihjeitä, jotta tyttö pääsisi perille koiran 
nimestä. Lapset kyllästyivät odottamaan ja useat heistä sanoivat: "Toto." 

Tilanne saattoi olla Virvalle hämmentävä ja pelottavakin kaikkien huo-
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mion kohdistuessa häneen, niin ettei tyttö saanut sanotuksi koiran nimeä. 
Tunteenomaisen horisonti.n aktualisoituminen ehkä esti. tiedollisen horisonti.n 

toimimisen. Virva oli askarrellut keppinukkena Toton, joten hän oli joutunut 
perehtymään siihen käden työnäkin. Toton teosta Virva oli innostunut ja oli 
silloin maininnut omasta koirastaan. Lasten osallistuminen kerrotulla tavalla 
tapahtuneeseen oman sadun tekoon ei tahtonut muiltakaan onnistua, niin 
että Marja sen melkein alkuunsa lopettikin. 

Johdattelin Oz-maan taikurin käsittelyn aikana Virvaa joidenkin toisten 
kirjojen teksteistä tai kuvista tähän tarinaan. Katselimme kirjasta piirrosta 
kukkaniitystä. Kysyin osoittaen hahmoa niityllä: "Mikäs tuossa mahtais olla?" 
Virva ei sanonut mitään. Jatkoin: "Oiskohan siinä variksenpelätin? Muistak 
sää siinä sadussakin, mitä on luettu ja näytelty on variksenpelätin?" Virva 
vastasi: "Joo." Keskustelu päättyi tähän. 

Toisella kerralla kysyin: "Muistat sää Dorothyä ja sen koiraa?'' Virva ei 
vastannut. Jatkoin vielä: "Ketäs henkilöitä siinä Ozissa oli? Mikäs eläin siinä 
oli, mikä aina karjui?" Ei vastausta. Sanoin: "Oliko siinä leijona?" Virva totesi: 
"Joo." 

Olimme lukeneet villieläimistä kertovassa kirjassa leijonasta ja siirryin 
tästä Oz-maan taikuriin. 

HILKKA: Mitäs se leijona halusi siinä sadussa, mitä täällä on näytelty? 
Virva: Voisik sää leikkiä mun kanssa? 
HILKKA: Leiki sinä nyt yksin. Halusiko se leijona siinä sadussa rohkeutta? 
Virva: Joo. 
HILKKA: Saiko se sitä? 
Virva: Ei. 
HILKKA: Sai se lopuksi. 

Edellä kerrotun kaltaisissa tilanteissa Virvan vastaukset tuntuivat arvailuilta 
eikä merkityssuhteiden verkostoja näyttänyt muodostuvan (Rauhala 1989, 29-
30). Lähikehityksen vyöhykkeen varhaisimmassa vaiheessa lapsi myöntelee, 
kun aikuinen tuo esiin jotain suoritettavaan tehtävään liittyvää, vaikkei juuri 
mitään suorituksesta tietäisikään (Gallimore & T harp 1990, 184-185). Saattoi 
olla, että Virvalla oli tässä vaiheessa jonkinlainen kuva tarinasta, mutta hän 
ei osannut sitä sanallisesti ilmaista. 

Näytelmäjaksojen aikana Virva ei lähtenyt koskaan paikaltaan, vaan 
katsoi kiinteästi esitystä. Kerran hän tuli päiväkotiin näytelmän jo alettua ja 
meni reippaasti istumaan tyhjälle tuolille yrittämättäkään tulla luokseni. 

Virvalla oli Oz-maan taikuriin liittyviä onnistumisia. Lapset istuivat 
puolikaareen asetetuilla tuoleilla odottaen näytelmän alkua. Leikittiin, että 
laiva oli lastattu Oz-maan taikurin sanoilla. Raisa heitteli hernepussia lapsille 
vuoronperään. Oli Virvan vuoro: "Dorot..." , tyttö sanoi. Raisa toisti: "Dorot
hyllä, hyvä." 

Näytelmänä oli esitetty matka Smaragdikaupunkiin. Paljon huomiota oli 
kiinnitetty siihen, että matkalaisilla pitäisi kaupunkiin mennessään olla vih
reälinssiset lasit. Jakson jälkeen kerrattiin tapahtumia. 

RAISA: Mitäs siinä sadussa tapahtui? Kertooko Virva? 
Virva: Totolle .. lasit. 
RAISA: Totollekin laitettiin omat silmälasit. Mitäs muuta siellä tapahtui? 
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Virva osasi tässä kertoa yksityiskohdan, minkä oli juuri nähnyt. Kun tyttö ei 
koskaan nostanut kättään, näytti ettei hän halunnut tai osannut osallistua 
keskusteluun. Tällä kertaa Raisa oli kysynyt, vaikkei Virva ollut viitannut. 

7.3.2 Pelottava Oz 

Lasten käynnit esittämässä Ozille toivomuksia ensin roolihenkilönä ja sitten 
omana itsenä olivat jännittäviä kokemuksia. Virva oli päiväkodissa vain, kun 
mentiin pukeutuneina Dorothyksi, Variksenpelättimeksi, T inamieheksi tai Lei
jonaksi. Lapsille tehtiin selväksi, että kysymyksessä oli roolihenkilö ja tähän 
rooliin kuuluva toivomus. Lisäksi sanottiin, että he saisivat halutessaan pyy
tää jotain muutakin. Ozin luona käynti oli esitetty näytelmänä ja se oli kerrat
tu keskustelemalla. Marja antoi ohjeita: "Nyt me tehdään niin, että tänään 
vois lähteä ensimmäisinä Kirsi, Pekka, Mikko ja Virva. Mää annan tuolta 
kaapista teille roolivaatteita." Lapset pukeutuivat rooliasuihin ja saivat vih
reälinssiset silmälasit. Virva oli Variksenpelätin. Marja esiintyi Portinvartijana 
ja hän neuvoi: "Sitten pidätte lasit tiukasti silmillä. Tuolla nimittäin häikäisee." 
Lapsia jännitti, kuului naurua ja tirskumista. 

MARJA: Käykääpäs istumaan. Minä olen portinvartija ja päästän teidät yksitel
len sisään. Aina kun kuulette triangelin soivan, pääsee yksi astumaan Ozin 
luokse. Miettikääpä, kuka menee ensimmäisenä. 

Hetken kuluttua oli ensimmäisenä menevän Dorothyn vuoro. Marja ilmoitti: 
"Aamu on koittanut. Triangeli soi." Hän neuvoi ennen kuin ensimmäinen 
meni toivomusta esittämään. 

MARJA: Te olette nyt saapuneet Ozin linnaan ja odottelette vuoroanne. Mietti
kää tarkoin, että teillä on hyvä syy mennä sinne. Siellä pitää puhua reippaasti 
muuten Oz vihastuu. Ennen kuin voitte astua sisään, teidän on pantava vihreät 
lasit. 

Dorothy oli tullut Ozin luota ja oli Variksenpelättimen vuoro. 

MARJA: Variksenpelätin tule hakemaan lasit täältä. 
Virva menee Marjan luo. 
Virva: Mitäs näillä tehdään? 
MARJA: Minä kerron teille. Käykää istumaan tuonne penkille. Käy Leijona 
istumaan. Minä soitan tätä kelloa ja aina, kun sen ääni kuuluu, yksi pääsee 
astumaan Ozin huoneeseen. Te muut odotatte vuoroanne. Joka kerran kun 
kaveri tulee sieltä Ozin luota, niin kysytte heti, mitä siellä tapahtui ja 
minkänäköinen se Oz oli. Nyt on seuraavan vuoro. Variksenpelätin tule, 
minä johdatan sinut Ozin luokse. Laita lasit silmille. 

Virva oli Variksenpelättimenä takahuoneessa sijaitsevassa valtaistuinsalissa. 
Ozia ei näkynyt. Jokainen lapsi jäi vuorollaan seisomaan huoneen ovelle 
vihreät lasit silmillään katsellen nurkkaan, missä Ozin tiedettiin olevan. Toiset 
odottivat vuoroaan viereisessä huoneessa suljetun oven takana. 

Oz: Kuka sinä olet? 
Virva: Vari.. (Virva ei sano sanaa loppuun asti) 
Oz: Mitä sinä haluat? 
Inkeri on jokaisen lapsen vieressä tämän esittäessä toivomusta. Hän kuiskaa: 
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värittämiä, mutta hänen eletty maailmansa on muuttunut. Kauppi jatkaa, että 
kerrotun alueelle voi kuulua asioita, joista ei ole aistikokemuksia; se mitä 
sanotaan tarinoissa, runoudessa tai myyteissä. Se voidaan elää hyvin voimak
kaasti jossain mielessä todellisena tai se voidaan elää hyvin voimakkaasti 
tietäen, että kysymys ei ole todellisuudesta. 

Oletan, että Virva piti käyntiään Ozin luona jollain lailla todellisuuteen, 
ei ehkä kuitenkaan arkielämään kuuluvana. Näytti, ettei tyttö elänyt voimak
kaasti kuvitteellisia tapahtumia; ne eivät häntä syvällisesti koskettaneet. Ozin 
luona käynnin jälkeenkin Virva istui näytelmä jaksojen ajan omalla paikallaan 
osoittamatta pelkoa, hän ei myös näyttänyt iloiselta, helpottuneelta tai jännit
tyneeltä. 

7.3.3 Näytelmäharjoitukset 

Kevätjuhlassa esitettävää Oz-maan taikuria varten oli näytelmäharjoituksia, 
joihin pukeuduttiin rooliasuihin. Virva esitti yhtä Rouskijoista ja hänellä oli 
päässään vihreä tötteröhattu. Kysyin: "Virva, mikäs sää oot?" Tyttö katsoi 
minua puhumatta mitään. Kirsi ilmoitti Virvan puolesta: "Rouskija." 

Toisessa näytelmän kohtauksessa Virva oli yksi susista. Inkerillä oli 
kädessään näiden rooliasut. Hän kysyi: "Ketkä ovat susia?" Virva nosti heti 
kätensä. Rouskija oli vaikea sana, johon ei voinut liittää muita kuin Oz-maan 
taikurissa esiin tulleita merkityksiä. Sudesta Virva oli saanut ainakin kirjoista 
tietoa. Hän saattoi myös muistaa, että sudet olivat hyökänneet Oz-maan 
taikurin näytelmäjaksossa matkalaisten kimppuun, koska tämä oli vaikutta
vimpia kohtauksia. 

Kun Virva oli saanut sudelle kuuluvan asun, hän kävi sanomassa Inkeril
le, että haluaisikin olla kettu. Kysyin, miksi hän haluaisi olla kettu. Tyttö 
vastasi: "Siksi." Oliko kettu mieleisempi kuin susi? Virvan vastaus ei selventä
nyt hänen toivomustaan. Olimme lukeneet vähän aikaisemmin sudesta, joka 
oli aikonut syödä Pekka-pojan ja kolme eläintä. Jos Virva muisti tämän, saat
toi olla, ettei hän halunnut esittää epämiellyttäväksi kokemaansa eläintä. Ehkä 
Virvan tajunnassa mieli - pelottava - oli yhdistynyt suteen, niin että tyttö 
ymmärsi suden pelottavaksi. Nyt, kun susi tuli esiin toisessa yhteydessä, 
tajunnan aktina, kokemusvirran katkelmana, syntyi ymmärtämisyhteys aikai
semman ja uuden kokemuksen välillä. Susi oli pelottava. Näytelmässä ei ollut 
mahdollista olla kettu, koska Oz-maan taikurissa ei ollut kettua. T ämän päät
teleminen olisi ollut useimmille ryhmän lapsista ylivoimaista. 

Näyttämölle tulivat sitten vuorollaan sudet, joista Virva oli yksi. Kun 
toiset alkoivat huitoa taistellen Leijonaa vastaan, Virva teki samoin. Oman 
osuuden päätyttyä tyttö jäi neuvottomana seisomaan näyttämölle, kunnes 
Tuula otti häntä kädestä ja vei esiripun taakse. Kevätjuhlassa ei Virva kuiten
kaan päässyt esiintymään, koska tyttö eivätkä hänen vanhempansa olleet 
siellä. 

7.3.4 Pieni valo 

Viimeisen Oz-maan taikurin näytelmä jakson jälkeen otin tarinan vielä kerran 
Virvan kanssa puheeksi. 
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HILKKA: Kerropas Oz-maan taikurista. Mitä sulle jäi siitä mieleen, kun Marja 
ja Inkeri näyttelivät. 
Virva: Ja Raisa. 
HILKKA: Niin ja kukas vielä oli näyttelemässä? 
Virva: Inkeri. 
HILKKA: Ja kukas vielä? 
Virva: En tiiä. 
HILKKA: Tuula. Mitä sulle jäi mieleen siitä sadusta? 
Virva (sanojen haeskelua): Aivot. 
HILKKA: Kuka pyysi sydäntä? 
Virva: Minä. 
HILKI<.A: Olikos se Tinamies? 
Virva: Joo. 
HILKKA: Mitäs Variksenpelätin pyysi? 
Virva (jonkin aikaa miettimistä): Aivot. 
HILKKA: Ihan oikein. Mitäs Dorothy halusi? 
Virva: Syrämen. 
HILKKA: Se halusi päästä kotiin. Mikäs sillä oli koko ajan mukana? Sellainen 
pieni ja musta? 
Ei vastausta. 

Tapahtumat ja henkilöt eivät olleet jäsentyneet kokonaisuudeksi, josta Virva 
olisi osannut kertoa. Tässä tuli taas esiin, että jonkin luokan tai kategorian 
edellyttämää mieltä ei voida tavoittaa horisontissa, joka riittää vain yksityis
kohdan tavoittamiseen. 

Virvalle ei ollut hyötyä (Gallimore & Tharp 1990, 186) suorituksen autta
miseksi tekemistäni kysymyksistä eikä vihjeistä. Tarinasta monine henkilöi
neen ja tapahtumineen hän ei osannut kertoa. Virva puhui mielellään luke
miimme kertomuksiin ja omiin kokemuksiinsa liittyvästä, joten oletan, että 
hän olisi kertonut Oz-maan taikuristakin, jos olisi siitä tiennyt. 

Jos pidetään päiväkodissa eri tavoin esiin tuotua Oz-maan taikurin tari
naa henkilöineen ja tapahtumineen kehitysalueena, ei Virva vielä ollut sen 
alueen lähikehityksen vyöhykkeellä. Hän ei puhunut Oz-maan taikuriin liitty
västä oma-aloitteisesti eikä jäljitellyt toisten lasten tai aikuisten sitä koskevaa 
puhetta. Kuitenkaan merkityssuhteen, jossa mieli ilmenee eriasteisena ei vielä 
tarvitse olla kielellinen merkitys, jotta sillä olisi funktio koetussa maailmassa. 

Eniten Oz-maan taikuri näytti ilahduttavan Virvaa maaliskuun lopussa 
esitettynä piirrettynä filminä. Tässä tuli ainoan kerran esiin, että Virva sanoi 
oma-aloitteisesti jotain Oz-maan taikuriin liittyvää. Tyttö katsoi koko ajan 
kiinteästi filmiä ja pysyi omalla paikallaan. Välillä hän sanoi iloisena: "T ämä 
on kiva". Filmin loppupuolella Virva esitti omia havaintojaan. Kun siivekkäät 
apinat tulivat noidan käskystä, hän totesi: "Lentävä apina." Ozin noustessa 
kuumailmapallolla Virva ilmoitti: "Menee sillä kotiin." Kun Dorothy kopautti 
kenkänsä kantoja yhteen ja pyörremyrsky kuljetti häntä Kansasiin, Virva tiesi: 
"Tulee taas se tuuli." Pyörremyrsky oli alussa kuljettanut Dorothyn kodin 
Rouskijoitten maahan. Virvan huomautukset olivat oikeaan osuvia. Filmiä 
katsellessaan hän pääsi satuun paremmin sisään kuin sitä muulla tavoin 
käsiteltäessä. Kysyin filmin loputtua, mikä oli kivointa? "Ei mikään", Virva 
vastasi. Keskustelua tästä aiheesta ei hänen kanssaan syntynyt. 

Ensimmäinen kerran - filmin aikana - Virvan ilmaisi sanallisesti sitä, mitä 
Oz-maan taikurista koki. Tapahtumat jäsentyivät hänen tajunnassaan, niin 
että tyttö pystyi tuomaan niitä esiin kielellisesti. Hän kertoi ääneen itselleen 
tarinan tapahtumista, jotka perustuivat näköhavaintoihin. Kun lapsi alkaa 
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ohjata käyttäytymistään omalla puheellaan,on saavutettu tärkeä vaihe taidon 
siirtymisessä lähikehityksen vyöhykkeellä (Vygotsky 1978, 85). 

Kun Virva kertoi filmissä näkemästään, kysymys oli analogioista. Analo
giassa havaitaan ja muistetaan vaikkapa Oz-maan taikurista pyörremyrsky, 
mikä oli tapahtumien alku. Metafora perustuu analogioihin ja sen syntymisen 
edellytys on kyky ajatella analogisesti (Levinson 1983, 159). Metaforan lähtö
kohta on analogia, mutta metafora jättää vertailun kohteen avoimeksi, 
monitulkinnalliseksi (Saha 1988, 43). Jotta sadun yhteys omaan elämään olisi 
ollut Virvalle mahdollinen, hänen olisi pitänyt kokea intuitiivisesti vaikkapa, 
että Dorothyn ystäviä olivat Variksenpelätin, T inamies ja Leijona. Minun 
ystäviäni voisivat olla Ilona ja Kirsi. Virvalla ei näyttänyt olevan valmiuksia 
kerronnan välittämien merkitysten soveltamiseen elämäänsä. Merkitys tilanne 
olisi pitänyt ymmärtää nelijäsenisenä, jolloin välittäjänä olisi toiminut sana, 
merkki tai symboli. 

7.4 Ei enää vain tässä ja nyt 

Kevään lähestyessä Virvan psyykkisessä tajunnallisuudessa tapahtui kehitystä, 
mikä näkyi aikuiseen takertumisen vähenemisenä. Huhtikuussa Virva kerran 
kävi hakemassa kaksi tuolia, ison ja korkean minulle ja pienen ja matalan 
itselleen. Tyttö halusi, että siirrymme niille istumaan yrittämättä tulla aivan 
lähelleni. Virvalla tekstien ja kuvien ymmärtämisessä henkinen tajunnallisuus 
oli myös talven aikana kehittynyt. Tyttö oli oppinut uusia sanoja. Toukokuus
sa selaamassamme kirjassa oli kotieläinten kuvia. Virva osoitteli niitä ja nime
si eläimiä esimerkiksi: "Tossa on vasikoita." Syksyllä hän oli sanonut vasikkaa 
vauvalehmäksi. Keväällä lukiessamme Virva osasi nimetä kuvista tiikerin ja 
karhun. Hän ilmoitti: "Minä olen tuo (karhu) ja sinä olet tuo (tiikeri)." Virva 
osoitti aivan oikein kuvan eläimiä ja ymmärsi, että emme olisi oikeasti karhu 
ja tiikeri, vaan vain kuvittelisimme. Tämä oli ensimmäinen metafora, minkä 
kuulin Virvan esittävän. Hän sanoi että S (Virva) on P (karhu), mutta tar
koitti että S (Virva) on R (tyttö). Mitään eläinten ominaisuuksia ei Virvalla 
metaforaan näyttänyt liittyvän, niin ettei kysymyksessä ollut merkityskokonai
suus, vaan metafora viittasi vain yhteen sanaan. Otin myöhemmin puheeksi 
tämän tilanteen. 

HILKKA: Muistat sää kun kerran luettiin, että me oltiin joitain eläimiä. Mikäs 
sää olit? Olit sää leijona vai tiikeri. Kumpi? 
Virva: Karhu. 
HILKKA: Olinko mää sitten se tiikeri? 
Virva. Joo. 
HILKKA: Kumpi niistä oli isompi. 
Virva: Tiikeri. 
HILKKA: Sen takia mää varmaan olin tiikeri. 

En Virvalta kysyessäni muistanut, mikä eläin hän oli ollut, mutta tarkistin 
muistiinpanoista ja tyttö oli tiennyt sen aivan oikein. Kolmijäsenisestä. merki
tystilanteesta puhuttaessa edellytetä.än, että kokemus maailmasta tai sen 
osasta on välitön (Rauhala 1981, 9-10). Aikaisemmin Virva oli ymmärtänyt 
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vain tällaisia merkitystilanteita. Nyt kysymyksessä oli nelijäseninen merkitys
tilanne, jossa mukana oli noeman tajunnalle välittä.mä sana. 

Talven mittaan Virvan sekä tiedollisissa että tunteenomaisissa horison
teissa oli syntynyt uusia merkityssuhteita, mitkä muodostivat uusia verkostoja 
(Rauhala 1989, 29-30). Keväällä Virva osasi jo sanoa jotain kertomuksen juo
nesta. Otin esiin Amy Macdonaldin kirjoittaman kirjan Pikku majava ja kaiku, 
minkä olin lukenut hänelle aikaisemminkin. 

HILKKA: Muistat sää, mistä tää kirja kertoi? 
Virva: Mulla ei oo kaveria. Mää huuvan. 

Yksinäinen majava lähti etsimään ystäviä, aluksi se huuteli kertoen yksinäi
syydestään ja kaiku vastasi. T ämän Virva oli ymmärtänyt, muistanut ja siitä 
hän osasi kertoa. Siitä, että majava löysi ystäviä, mikä oli kirjassa keskeistä, 
ei Virva puhunut mitään. Lukiessani sudesta, joka aikoi syödä Pekka-pojan 
ja kolme eläintä, Virva muisti asioita kerratessamme, että susi suunnitteli 
ruoakseen ankkaa, kissaa ja lintua. Kertomuksessa Pekasta ja sudesta oli 
muitakin uhkaajia kuin susi. Luin tekstiä: "Kissa hiipii hiiren hiljaa ruohikos
sa." Kissan edessä näkyi lintu. 

HILKKA: Minkähän takia se kissa hiipii? 
Virva: Kun se yrittää syödä sen. 
HILKKA: Siltä näyttää. 
Virva (hätääntyneenä): Se syökin linnun. 
HILKKA: Katsotaan nyt, miten sille linnulle käy. 
Virva: Se voi kuolla. 
HILKKA: Minkä takia? 
Virva: Siksi kun se haluaa sen syötäväksi. 

Meidän molempien helpotukseksi lintu pelastui. Virva osasi tehdä kuvien 
perusteella johtopäätöksiä. Syksyllä hän ei olisi pystynyt ennakoimaan suden 
suunnitelmia. Samasta asiasta tai objektista voi olla lukuisia merkityssuhteita 
(Rauhala 1974, 51), tässä saattoi syntyä ainakin kaksi. Uhattuna oleminen 
yhdistyi lintuun, niin että Virva ymmärsi linnun uhatuksi. Toinen merkitys
suhde on voinut syntyä mielen (avuton) ja kohteen (linnun) välille. Linnun 
Virva on ehkä ymmärtänyt avuttomaksi mielen välityksellä. Applebee (1978, 
132) olettaa satujen kuuluvan hyvin pienillä lapsilla siihen maailmaan, missä
he elävät. Satujen tapahtumat (Applebee 1978, 41) ovat yhtä merkityksellisiä
heille kuin todellisuudessakin tapahtuva. Applebee jatkaa, että niin kauan
kuin tarinoita pidetään totena, ne tuovat esiin maailman sellaisena kuin se
on. Virva näytti todella pelkäävän, että susi syö linnun. Yksinkertaiset ja
yksiselitteiset kertomukset eivät tarjonneet hänelle mahdollisuuksia ja vaih
toehtoja, joista hän olisi osannut tai voinut valita, vaan niissä maailma näyt
täytyi sellaisena kuin se oli.

Virvalla lukemissani kertomuksissa mieli alkoi yhä useammin asettua 
yhteyteen kohteen kanssa niin, että. syntyi oikeanlainen ymmärtä.misyh
teys. Ymmärtämisessä, käsittämisessä, oivaltamisessa - mitä nimitystä siitä 
käytetäänkin - on, kun mielellinen sisältö saa jonkin aseman ja tehtävän 
ihmisen maailmankuvassa. Vähitellen tekstit ja kuvat löysivät paikan Virvan 
maailmankuvassa sitä rikastuttaen. Kielellisen jäsentyneisyyden tason saavut
tanutta merkityssuhde on eräs erikoistapaus ja kehityksellinen huippu, johon 
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merkityssuhteen organisoituminen voi päättyä (Rauhala 1974, 54). Jos kuvien 
tuella tapahtuvaa merkityksen muodostumista ajatellaan kehitysalueeksi, 
Virva oli keväällä lähikehityksen vyöhykkeellä. Lapsi toimii yleensä alle oman 
suorituspotentiaalinsa (Cole 1990, 90-92). Aikuisen avulla Virva näytti pääse
vän potentiaalisen suoritustasonsa ylärajoille. 

Yksi mahdollisuus selittää tekstin prosessoinnin tason ja tekstin muista
misen yhteys on kognitiivisessa psykologiassa tietorakenneteoria. Kun ihmi
nen oppii tai kokee jotain uutta, hänen tietorakenteensa muuttuvat. Muuttu
misen ja laajentumisen ehtona on, että tietorakenteet ovat aktivoituneet 
lapsen mielessä. Jos näin ei ole tapahtunut, lapsi ei kykene ymmärtämään 
tekstin sanomaa. Ymmärtämisen edellytys on kuitenkin, että tietorakenteet 
ovat riittävän kehittyneet vastaanottamaan ja käsittelemään tarjottua tietoa. 
(Laurinen 1990, 65.) Merkityssuhteiden organisoitumisen Rauhala (1974, 62) 
selittää samoin kuin kognitiivisen psykologian tietorakenneteoria. 

Jokaisella (Kauppi 1994, 11) on oma koettu maailmansa, mikä poikkeaa 
toisten kokemista maailmoista. Kuitenkin edellytämme, että jossain mielessä 
koemme saman maailman. Virva n maailma poikkesi monen muun päiväkodis
sa olevan lapsen maailmasta, koska siinä ei näyttänyt olevan kuvitteelliseen 
liittyviä mielikuvia ja merkityskuvitelmia, jotka hän olisi osannut kielellisesti 
ilmaista. Hänen tajunnan virrassaan saattoi olla vain vähän mielikuvitusak
teja, eikä aktien seuraannon avulla tajunnan virtaaminen, jatkuvuus ja siirty
mistä tilasta toiseen tullut ymmärretyksi (Rauhala 1974, 55). 

En haastatellut keväällä Virvan äitiä, koska hän silloin yritti sopeutua 
ajatukseen, että Virvan kehitys ei ollut ikätason mukainen. Kevättalvella 
Virva oli ollut neurologisissa tutkimuksissa ja menisi seuraavana vuonna 
tutkimuksiin uudestaan. Päivähoitopaikaksi Virvalle oli suunniteltu syksyllä 
toisen päiväkodin erityisryhmää. Haastattelin seuraavana syksynä äitiä, jolloin 
hän kertoi samoja asioita, mistä olimme puhuneet talven aikanakin. Virva 
leikki kotona nukeilla, katsoi piirrettyjä filmejä, askarteli ja piirsi mielellään. 
Tytöllä oli kodin lähellä hyvä ystävä, joka kävi hakemassa häntä päivittäin 
ulos. Muitakin tovereita äiti mainitsi Virvalla olevan kodin lähettyvillä. Äiti 
uskoi, että Virva saavuttaa muutamassa vuodessa ikäistensä kehitystason. 

Virva ei vielä pystynyt piirtämään hahmoja, vaan piirustukset olivat 
viivoja, niin ettei hän kertonut eikä kuvittanut omaa Oz-maan taikuri ta
rinaansa. 

7.5 Vrrvasta pääteltyä 

Virva seurasi tiiviisti Oz-maan taikurin näytelmäjaksoja, mistä olisi voinut 
päätellä hänen päässeen sisälle tarinaan. Tyttö pystyi kertomaan esimerkiksi 
lumiukon tekemisestä, mutta ei vastannut Oz-maan taikurin tarinaa koskeviin 
selkeisiin kysymyksiin, niin ettei hän näyttänyt tästä kertomuksesta tietävän. 
Virvan puheen kehitys oli vielä keväälläkin ikätasosta jäljessä. Kuitenkin 
kaikkea kokemusta pidetään ihmiselle merkitsevänä. Osa tästä kokemuksesta 
saavuttaa kielellisen jäsentyneisyyden ja osa jää esikielellisten merkityssuhtei
den tasolle. 
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Virva muisti Oz-maan taikurista sanoja, jotka toistuivat usein kuten aivot 
ja sydän, mutta ei ilmaissut sanallisesti, mihin ymmärtämisyhteyksiin ne 
liittyivät. Yksityiskohdista ei rakentunut kokonaisuutta, missä sadun sanoma 
olisi tullut esiin. Virvalla ei näyttänyt olevan tietoa sadun hahmoista ja toi
minta taian vaikutuksesta oli hänelle tuntematonta. En yrittänyt selittää, että 
hyvän noidan suudelma suojeli Dorothyä tai että Dorothy pääsi kenkiään 
yhteen kopauttamalla takaisin kotiin. Tähän soveltuu Vygotskyn (1987, 345) 
käsitys, että puheen hallinta on tärkeä askel lapsen kuvitteellisuuden kehityk
sessä. Lapsilla, joiden puheen kehitys on viivästynyt, on jälkeenjääneisyyttä 
kuvitteellisuudenkin kehittymisessä. Rauhalan (1974, 55) teoriaan soveltaen 
kuvitteellisuuden ymmärtäminen edellyttää, että tajunnan virrassa on mieli
kuvitusakteja, jolloin aktien seuraannon avulla tajunnan virtaamisessa jatku
vuus ja siirtyminen tilasta toiseen käsitetään. Kuvitteellisuuden ymmärtämi
nen on siirtymistä todellisuudesta kuvitteellisuuteen ja takaisin todellisuu
teen. 

Päiväkodissa edellytetään kaikkien ryhmään kuuluvien osallistuvan kul
loiseenkin toimintaan. Monipuolisesta Oz-maan taikurin tarinan käsittelystä 
lapset yleensä pitivät. Virva ei osoittanut tunteitaan. Hän meni istumaan 
toisten kanssa, kun sanottiin, että näytelmä alkaa eikä lähtenyt kertaakaan 
paikaltaan kesken esityksen. Muulloin, kun lapset olivat yhdessä, Virva siirtyi 
jos suinkin mahdollista aikuisen luo. Kuvitteellisuuden kehitys on yhteydessä 
lapsen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ympäristön kanssa (Vygotsky 1987, 
346). Oz-maan taikurin näytelmäjaksoja lukuunottamatta Virva vetäytyi tois
ten lasten seurasta ja jäi yhdessäelosta osattomaksi. 

Jos Virva olisi pelännyt Oz-maan taikurin esityksissä tai tilanne olisi 
ollut muulla tavoin epämiellyttävä, hän olisi pyrkinyt siitä pois. Jotkut tytöt 
pelkäsivät näytelmän jännittävissä kohdissa ja tarrasivat silloin toisiinsa kiin
ni. Virva istui tyynesti paikallaan. Kerran hän pani kädet korvilleen, kun 
näytelmän aikana musiikki kuului kovaa. Vain Ozin luona käydessään Virva 
kertoi pelänneensä. Nurkassa näkymättömänä ollut taikuri, jonka ääni kuiten
kin kuului, saattoi hyvinkin herättää pelkoa, erityisesti Virvan väärin ymmär
tämä noidan käsky. Tämä oikaistiin heti tilaisuuden tullen. 

Iloa Virvalle näytti tuottavan ainakin toiminnan katselu näytelmä jaksois
sa ja niissä silloin tällöin esitetty musiikki. Oz-maan taikurin tarinan seuraa
misesta tuskin oli hänelle haittaa. Sadussa oli paljon henkilöitä ja tapahtumia, 
mitkä tulivat ja menivät nopeasti. Havaint:okäsityksen muodostumiseksi ha
vaint:okohteen on oltava näkyvissä riittävän kauan (Rauhala 1974, 56). Filoso
fisesti sanottuna Rauhalan mukaan mielen välähdysten on oltava annettuna 
tajunnan aktien täydentyvässä seuraannossa, kunnes tietty strukturaalinen 
kehitystaso saavutetaan. Mieli voi siis tiedostuksen kannalta olla osittain, 
vähän tai ei vielä riittävästi annettu. Oz-maan taikurin näytelmäjaksoissa 
havaintokohteet vaihtuivat niin nopeasti, että niiden mukana Virvan oli 
vaikea pysyä. Piirrosfilmiä katsoessaan Virva oli kertonut ensimmäisen kerran 
oma-aloitteisesti näköhavaintoihin perustuvista tapahtumista kuten Ozin 
lähdöstä kuumailmapallolla. 

Oz-maan taikurista keskustelut perustuivat esitettyihin kohtiin eikä Vir
va keskusteluihin osallistunut, ei myös näyttänyt niitä seuraavan. Keskustelu
ja ohjannut aikuinen kysyi yleensä lapsilta, jotka viittasivat tai nostivat peu
kaloaan. Kun Virva ei näin menetellyt, hän jäi syrjään. Yli kahdenkymmenen 
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lapsen ryhmässä ei aikuinen voinut ottaa selvää, tiesivätkö kaikki, mitä näy
telmäjaksossa oli tapahtunut ja jos eivät tienneet, selittää epäselviksi jääneitä 
kohtia. 

Virva iloitsi lukuhetkistä aikuisen kanssa ja tahtoi pitkittää niitä, koska 
pyrki viivyttämään toisten lasten luokse menoa olipa se sisälläoloa tai ulosläh
tö. Luin tytölle huomattavan paljon koko toimintakauden ajan. Ollessamme 
kahden saatoin valita tai antaa Virvan valita kirjoja, joista hän pitäisi, joista 
oppisi ja joita ymmärtäisi. Virva halusi katsella kuvia ja kuunnella niihin 
liittyviä lyhyitä kertomuksia. Selkeät suuret kuvat olivatkin kiinnostuksen 
edellytys. Kertomuksissa oli vain vähän henkilöitä ja tapahtumia. Virva oppi 
kuvien tuella sanoja ja niiden merkityksiä. Kevään lähestyessä hänellä erilai
set mielet alkoivat yhä useammin asettua yhä useammin asettua yhteyteen 
asian tai kohteen kanssa niin, että syntyi oikeanlainen ymmärtämisyhteys. -
Toukokuussa hän tiesi esimerkiksi, että vauvalehmä on vasikka. Edellytys 
Virvalla kuvien ja tekstin ymmärtämiselle päiväkodissa oli aikuisen kanssa 
kahden olo tai korkeintaan muutaman lapsen ryhmä ja aikuisen antama 
tiedollinen apu ja henkinen tuki. 

Keväällä Virva sanoi ensimmäisen kerran, että olisimme leikisti eläimiä, 
tiikeri ja karhu. Silloin alkoi tapahtua irtaantumista ympäröivästä todellisuu
desta. Kertomuksessa Pekasta ja sudesta tyttö seurasi myötätuntoisesti lintua, 
joka oli joutua suden suuhun ja oli helpottunut sen pelastuttua. Sekä tun
teenomaisiin että tiedollisiin horisontteihin kuvien ja tekstin ymmärtämisessä 
liittyi uusia mielen alkioita, niin että ne kehittyivät. Näytti, että hän vielä 
keväälläkin esimerkiksi Pekasta ja sudesta luettaessa piti tilannetta linnulle 
todellisena vaarana. Virva ei osannut erotta.a kuvitteellista maailmaa omaksi

mahdolliseksi maailmakseen eikä voinut tutkia maailmaa sellaisena kuin se 

voisi olla. Hän oli vasta matkalla välittömästä kokemuksesta kuvitteellisen 
käsittämiseen, nopeasti etenevien, runsaasti eri henkilöitä ja monenlaisia 
tapahtumista kertovien tarinoiden ymmärtämiseen. 



8 ILPO 

8.1 Ääriviivojen piirtämistä 

Ilpo oli syksyllä usein väsynyt ja haluton, masentuneenkin tuntuinen. Kerran 
hän istui salissa ennen liikuntahetkeä pitkään keinutuolissa silmät kiinni 
hiljaa keinuen. Poika meni vähän väliä pitkälleen. Joskus hän sanoi, ettei 
jaksa askarrella tai piirtää. Olin kirjoittanut monta kertaa "Ilpo näyttää 
väsyneeltä" tai "Ilpo lojuu lattialla". Silloin tällöin hän oli pitkällään poski 
lattiassa ja jutteli omia aikojaan osallistumatta toimintaan. Vanhemmat olivat 
eronneet hiljattain. Ilpo asui äitinsä luona, vanhempi veli isän luona. Avioero 
oli vanhemmille vapaaehtoinen, psykologinen valinta, mutta Ilpolle se oli 
pakollinen, eksistentiaalinen valikoituminen (Rauhala 1972, 24-25). Isän ja 
veljen yhteisestä kodista lähtö vaikutti Ilpon psykologisiin valintoihin niin, 
ettei päivittäinen toimiminen näiden kanssa ollut mahdollista. Ihmisen 
kokemuksen kokonaisvaltaisuus tuli esiin. Ilpon pahamieli oli lähtöisin 
tajunnasta. Kehossa se ilmeni väsymyksenä ja silloin tällöin levottomuutena, 
situaatiossa välinpitämättömyytenä ympäristöstä sekä haluttomuutena 
osallistua ohjattuun toimintaan. 

Päiväkodin henkilökunnan ja äidin täyttämässä yhteistyösuunnitelmassa 
sanottiin, että Ilpo on välillä omissa oloissaan, lueskelee silloin tällöin. Hän 
leikkii niin kotona kuin päiväkodissakin mielellään autoilla ja rakentelee 
palikoista. Ilpo pitää myös majaleikeistä. Hän on usein haluton aloittamaan 
toimintaa, mutta lähtee mukaan, kun häntä innostetaan ja kannustetaan. Äiti 
toivoi puututtavan rajuihin leikkeihin. Kaavakkeeseen oli myös kirjoitettu, 
että Ilpo on ujo ja arka, tovereitten seurassa kuitenkin reipas. Päiväkodissa 
hänellä on hyviä kavereita, joiden kanssa leikit onnistuvat. Lopuksi 
yhteistyösuunnitelmassa oli, että päiväkodissa ruvetaan vaatimaan keskitty
mistä, pitkäjänteisyyttä ja huolellisuutta. 

Ujous tuli talven mittaan esiin etenkin silloin, kun toimittiin suuressa 
ryhmässä yllättävissä tilanteissa. Kerran siivekäs apina oli Oz-maan taikurin 
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tarinassa täyttänyt toivomuksia, kun lapsella oli ollut taikahattu päässä ja oli 
lausuttu taikasanat. 

MARJA: Mää en kyllä usko, että se voi jokaisen kohdalla toimia. 
Marja katsoi Ilpoa aikoen antaa tälle hatun seuraavaksi. 
Ilpo: En mää. 

Ensimmäisiä kertoja kuvasin Ilpoa, kun lasten oli tarkoitus maalata vesiväreil
lä haltijan tai haltijattaren kuva Raisan useita kertoja lukeman runon 
perusteella. Ilpo ei näyttänyt innostuvan asiasta, vaan katseli häntä vastapäätä 
istuvaa Beniä ja jutteli tämän kanssa. Edessä oleva paperi pysyi tyhjänä. Raisa 
yritti saada poikia mukaan: "Ilpo ja Benkin voivat panna silmät kiinni ja 
kuvitella, millainen se haltijatar on." Raisa oletti, että pojilla olisi mielikuva 
tällaisesta satuhahmosta. 

Viimein Ilpo aloitti. Hän puheli maalatessaan: "Pitäs tehä tälle jalat" ja 
ilmoitti hetken kuluttua: "Mää tein jo." Hän jatkoi työskentelyään todeten: 
"Tukkaa, tukkaa". V älillä Ilpo näytti maalaustaan Raisalle: "Kato mää tein vielä 
korvat". Paperin alareunassa oli ihmishahmo. Sitten poika aloitti ympäristön 
maalaamisen: "Nyt mun täytyy tehdä heti se aurinko". Seuraavaksi oli 
kukkien vuoro: "Nyt mää teen punaista, punaisia kukkia, oikein paljon 
kukkia." Työ ei ollut vieläkään valmis, vaan Ilpo sanoi: "Voi mää unohdin 
tehdä taivaan. Voihan nenä." Ilpo ohjasi itseään puhumalla ääneen, niin että 
hän näytti olevan lähikehityksen vyöhykkeellä (Vygotsky 1978, 85). Päästyään 
viimein maalaamisessa alkuun poika ei tarvinnut aikuisten ohjeita. Valmiissa 
maalauksessa oli ihmishahmo - haltijatar ja keltainen aurinko, sininen taivas 
ja punaisia kukkia. Hetken kuluttua poika peitti paperin kokonaan mustalla 
värillä, niin ettei tehdystä kuvasta jäänyt mitään näkyviin. Musta väri saattoi 
ilmaista Ilpon senhetkisen mielialan. 

Merleau-Ponty (1973, 150) on todennut, että lapsen pyrkimyksenä on 
jättää paperille jälki yht:eydestään kuvaamaansa koht:eeseen, ilmaista tunne 
vaikkapa vaarasta tai vapaudesta. Kuva satuhahmosta ei liittynyt Ilpon 
perheeseen, mutta ehkä hän halusi kertoa vanhempiensa avioeron aiheutta
masta pahasta mielestä. Tämä oli ainoa kerta toimintakauden aikana, kun 
huomasin Ilpon mitätöineen maalauksensa tai piirustuksensa. 

8.2 Turkkaavainen kuulija 

8.2.1 Tietokirjoja ja kuvitteellisia tekstejä 

Ilpoa koskevasta aineistosta hahmottui kaksi aluetta, joista ensimmäinen oli 
Oz-maan taikurin tarina erilaisine lähestymistapoineen ja toinen lukemiseni 
hänelle ja yhdessä käydyt keskustelut. 

Kerran viikossa pidettiin päiväkodissa englannin kerho, jossa useimmat 
esikouluikäiset lapset kävivät. Ilpo ei käynyt ja silloin usein luin hänelle. 
Keskustelu liittyi luontevasti näihin hetkiin. Ilpo saattoi kertoa, että oli saanut 
edellisenä päivänä uudet käsineet ja takin tai sanoi tehneensä isänpäiväkor
tin. Yritin kuitenkin johdatella jutteluamme kirjallisuuden suuntaan. Aloitin 
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ensimmäisellä kerralla kysymällä: "Katseletko sinä kotona kirjoja tai onko ukki 
tai äiti lukenut sinulle?" Poika vastasi: "Ukki lukee aina, kun mää meen niille." 
Jatkoin vielä tästä aiheesta: "Mikä susta on kaikkein mieleisintä, mitä se 
lukee?" Ilpo: "Aku Ankat". 

Ilpo piti Aku Ankoista, mutta halusin tietää, millaiset kirjat olivat hänellä 
mieleisiä. 

HILKKA: Minkälaisista kirjoista sää tykkäät? 
Ilpo: Vähän kaikista. Mulla on semmoinen paksu satukirja. Mää sain sen lahjaks. 
HILKKA: Minkä niminen? 
Ilpo mietti. Hän ei ilmeisesti muistanut kirjan nimeä, koska sanoi: "Siinä on vähän 
kaikkea." 
HILKKA: Tykkäät sää enemmän semmosista kirjoista, joissa on kuvia? 
Ilpo: On siinä värikuvia. 
HILKKA: Onko sellaiset kivoja, joissa ei ole montakaan kuvaa? Kummat on 
kivempia? 
Ilpo: Vähän kummatkin. Mulla on monta kuvakirjaa. 
HILKKA: Kattelet sää niitä ite vai äidin kanssa? 
Ilpo: Joskus mää kattelen ite. 

Kirjojen maailma oli Ilpolle tuttu. Äidillä ei juurikaan oman kertomansa 
mukaan ollut aikaa eikä voimia lukea pojalleen, mutta Ilpo kävi usein 
isovanhempiensa luona ja silloin ukki luki hänelle. 

Ilpo lupasi tuoda kirjan oman lelun päivänä. Hän toikin, mutta ei 
satukirjaa, vaan Sudenpentujen käsikirjan. Näytti, että poika oli selannut sitä 
moneen kertaan, mutta ei tiennyt mitä tekstissä sanottiin. Hän halusi minun 
lukevan kirjasta lähes kaiken. Ilpoon soveltui psykologian kielellä motiivi 
tiedostamiseen. Mielen ilmentymät eivät ole asettuneet sellaisiin yhteyksiin, 
joissa kokonaisti.lanne olisi jäsentynyt t:asapainoiseksi, vaan ilmennyt mieli 
edellyttää lisäyhteyksiä (Rauhala 1974, 74). Niinpä luimme meriteiden 
säännöistä, turvallisuudesta vesillä ja kellonajoista maapallon eri puolilla. 
Yhden kuvan alla oli teksti: "Paperipata porisee". Ilpo pohti oudolta 
kuulostavaa tekstiä ja katseli piirrettyä kuvaa. 

Ilpo: Miten se ei pala? 
HILKKA: En mää ymmärrä. Siinä on ihan selvästi liekki alla. Jos 
se on paperia, niin kyllähän se palaa. 
Ilpo: Jos se on rautaa. 
HILKKA: Niin ei se paperia voi olla. 

Teksti ei voinut olla totuuden mukainen, minkä Ilpo havaitsikin ja osasi tehdä 
siitä johtopäätöksiä. Reese ja Harris (1997, 223) ovat todenneet, etteivät vain 
fiktiiviset tekstit ole pienille lapsille hyödyllisiä, vaan myös tietokirjat lisäävät 
heidän tietämystään erilaisista asioista, ihmisistä ja tapahtumista. Tällaisiin 
kirjoihin tutustumisen myötä lasten tekemien kysymysten taso nousee. 
Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky kehittyvät auttaen selviytymään 
väärinkäsityksistä. Tiedollisen mielen alkiot kehittivät Ilpon tiedollisia 
horisontteja. 

Ilpon kyky tehdä johtopäätöksiä tuli usein esiin myös fiktiivisessä 
tekstissä. Olin lukenut hänelle Jean de Brunhoffin kirjaa Eläköön kuningas 
Babar. Tekstissä sanottiin: "Me rupeamme rakentamaan kaupunkia." Kuvassa 
norsut olivat kaatamassa palmuja ja arvelin, että puita kaadettaisiin 
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rakennusaineeksi. Ilpo taas sanoi, että norsut tarvitsevat lisää tilaa rakennuk
sille. Tekstissä ei kerrottu eikä ollut merkitystä, miksi norsut palmuja 
kaatoivat. Ilpon oivallus, että norsut tarvitsevat tilaa rakentaessaan, osoitti 
johdonmukaista ajattelua. Tässä oli kysymys mielen ilmenemisestä tajunnan 
aktien oivaltuvina välähdyksinä. Muodostuvissa merkityssuhteissa koettu, 
olemassa oleva ja tiedetty osallistui akteissa mielen antoon. Mielen täydenty
minen on aina uusi ja potentiaalisesti luotava ymmärtämissuhde siihen, mikä 
kulloinkin kohdataan. (Rauhala 1974, 55.) 

Vygotsky on kognitiivisen psykologian edustaja ja katsoo asioita sen 
näkökulmasta, Rauhala eksistentiaalisesta fenomenologiasta käsin. Molempien 
käsitykset soveltuvat Ilpon tekstien ja kuvien ymmärtämiseen. Ilpossa tuli 
selvästi esiin pohtimisessa situaation merkitys. Hän sanoi ryhmässä usein: "En 
tiiä". Näin ei tapahtunut, kun olimme kahden. Silloin Ilpo ei tarvinnut 
Vygotskyn tarkoittamia avustavia kysymyksiä keksiäkseen ratkaisuja. Hän oli 
aktuaalisella kehitystasolla, kun oli tehtävä kuvista ja tekstistä johtopäätöksiä 
tai yhdistettävä kuvat ja teksti kokonaisuudeksi. Mieli pyrkii suhteutumaan 
yhä laajempiin ymmärtämisyhteyksiin (Rauhala 1974, 74). Aikuisen kanssa 
kahden olo innosti Ilpoa toimimaan todennäköisesti potentiaalisen osaamisen 
ylärajalla. Sutherland (1992, 50) on todennut, että lapset tuovat esiin 
osaamistaan joissain tilanteissa, joissain eivät. Lapsen ja aikuisen välille voi 
kehittyä yhteinen ymmärrys, mikä johtaa tavoitteellisuuteen, jolloin lapsi 
pystyy tekemään itsenäisiä ratkaisuja ja tiedostamaan itseään aikaisempaa 
paremmin. Koin, että saavutimme teksteihin ja kuviin syventyessämme 
yhteistä ymmärrystä. 

Applebee (1978, 46) on tutkimuksissa havainnut, että 5-6-vuotiaat ovat

epävarmoja satujen todenperäisyydestä. Ilpo oli 6-vuotias ja piti ainakin 
joitain kuvitteellisia asioita tosina. Näin tapahtui, kun syvennyimme Hannu 
Tainan kirjaan Matti ja krokotiili. Ilpo sanoi, että kirja oli hänelle luettu, 
mutta halusi kuulla sen uudelleen. Kannessa pojan sylissä oli krokotiili. 
Kysyin: "Onks se oikee vai leikkikrokotiili?" Ilpo vastasi empimättä: "Oikee." 

Ensimmäisellä tekstisivulla kuitenkin sanottiin: "Oikeasti krokotiili oli 
Matin uusi lelu, mutta leikin melskeessä Matti kuuli ihan selvästi, kuinka 
krokotiili tuhisi innoissaan ja sen silmät vilkuilivat ovelasti." Kirjassa 
kerrottiin, että Matin leikkikrokotiili tuntui pojasta suojelijalta ja puolustajalta. 
Pysähdyin kohtaan, missä krokotiili pelotteli Mattia syyttä suotta moittinutta 
naapuria. 

HILKKA: Pelkäsköhän se mies tuota krokotiilia? 
Ilpo: Pelkäs. 
HILKKA: Niin varmaan. Se krokotiili yritti pitää Matin puolta. 

Ilpo piti kertomuksen krokotiiliä elävänä, koska se Matinkin mielestä tunsi 
myötätuntoa, oli rohkea ja osasi pelotellakin tilanteen niin vaatiessa. Tämä oli 
ainoa kerta, kun Ilpo ei erottanut kuvitteellista todellisesta. 

Kirjan yhdessä kohdassa sanottiin, että Matti halusi aina voileivän, jolle 
pantiin juustoa, kinkkua, tomaattia ja punajuurta. Luin edelleen: "Vierailulta 
tulon jälkeen Matin teki jo mieli pitkää kinkkuvoileipää, jonka päälle isä 
laittoi tomaattia ja kurkkua .. " 
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HILKKA: Muistat sää mitä se vielä laittoi? 
Ilpo: Punajuurta. 
HILKKA: Hyvä. Niin justiin. Muistit hyvin. 

Joko Ilpo arvasi, että voileivälle pantaisiin lisäksi punajuurta tai sitten hän 
muisti sen edelliseltä lukukerralta. Hän saattoi myös päätellä, että koska 
vähän aikaisemminkin isän tekemän leivän päälle oli pantu punajuurta, niin 
tehtäisiin nytkin. Joka tapauksessa "punajuuri" osoitti Ilpon tarkkaa luetun 
seuraamista. Kun olimme päässeet loppuun, kysyin, mikä oli kirjassa paras 
kohta. Ilpo ei puhunut mitään, mutta osoitti kuvaa, missä krokotiili ajoi 
Mattia kiusanneen pojan pois. Ilpon sekä tunteenomaiset että tiedolliset 
horisontit aktualisoituivat, kun hän poimi mieleisestä kirjasta yksityiskohtia. 

8.2.2 Sinbadin retkistä vampyyrivaariln 

Sudenpentujen käsikirjan jälkeen Ilpo toi kotoaan satukirjan, josta oli usein 
puhunut. Siinä oli Disneyn kokoamia tarinoita, mitkä oli kuvitettu tämän 
piirroshahmoin. Ilpo istui takahuoneessa katsellen tuomaansa kirjaa. Olimme 
kahdestaan. 

HILKKA: Onko tuo mieleisin kirja, mitä sulia on kotona? 
Ilpo: On. 
HILKKA: Miksi? 

Ilpo ei sanonut mitään. Miksi kysymykset ovat kuusivuotiaille usein liian 
vaikeita vastattaviksi. 

HILKKA: Onko siinä jänniä juttuja? 
Ilpo: Tässä on aika paljon jänniä juttuja. 

Ilpo valitsi luettavaksi yhden Sinbadin retkistä. Laskin, että meillä olisi 
riittävästi aikaa saada Sinbad pois luolasta, minne hän joutuu kuolleen 
puolisonsa kanssa ennen kuin Ilpon olisi lähdettävä ulos. En aloittanut pitkää, 
usein jännittävää kertomusta, jos oli epävarmaa, ehtisinkö lukea sen loppuun 
ennen seuraavaan toimintaan siirtymistä. 

Sinbadin retkestä lukiessani mietin, oliko tarkoituksenmukaista lukea 
tätä kertomusta, olkoonkin että se on klassisiin kansansatuihin kuuluvissa 
Tuhannen ja yhden yön tarinoissa. Elävän ihmisen laskeminen kuolemaan 
vainajien luolaan tuntuu aikuisestakin vastenmieliseltä. Tässä kertomuksessa 
ei ole edes sadun aineksia ei taikomista, puhuvia eläimiä tai muodonmuutok
sia. Olin helpottunut - niin näytti olevan Ilpokin - kun saimme tarinan 
loppuun. Ilpo oli valinnut Sinbadin retken luettavaksi kuvien perusteella 
tietämättä sen sisällöstä. Tämän jälkeen tarkistin, oliko Ilpon luettavaksi 
ehdottama teksti hänelle sopiva. 

Vaikka Ilpo kuunteli pitkiäkin kertomuksia, joissa oli vain vähän kuvia, 
mieluisimpia hänelle olivat runsaasti kuvitetut tarinat esimerkiksi merirosvois
ta tai intiaaneista. Applebee (1978, 80) sanoo, että nämä maailmat ovat 
olemassa lapselle vain tarinoissa, mutta ovat silti tuttuja. Maailma laajenee 
tarinoiden vaikutuksesta ja vähitellen lapsi ymmärtää kuvitteellisen omaksi 
maailmakseen (Applebee 1978, 76). Ilpo piti jännittävistä kertomuksista ja 
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kerran englannin kerhon aikana olin ottanut esille Mauri Kunnaksen kirjat 
Hui kauhistus ja Vampyyrivaarin tarinoita. Ne veisivät meidät vampyyrien, 
aaveiden ja aave laivojen maailmoihin: "Taru kertoo, aavelaiva etsii satamaa ... " 

HILKKA: Luettaisiinko näitä? T ässä on Hui kauhistus. Sitten tuossa on Vampyy
reistä. Siinä on lohikäärme. 
Ilpo (innostuneena): Luetaan se. 
Aloin lukea: "Draculan suku on ollut hyvin kuuluisa vampyyrisuku ... " 
Toisessa saman kirjan kertomuksessa Draculoista sanottiin." ... äitiä harmitti, sillä 
pikku Otto oli livistänyt juuri, kun kylpyvesi oli valmis." 
"Se on tuolla", Ilpo sanoi osoittaen Otto-vampyyria kuvassa. 
HILKKA: Niin onkin. Mää en muuten huomannutkaan. Onpas se hyvässä piilossa. 
Äiti ei löydä sitä. 

En todella huomannut naulakossa olevien pyyheliinojen alta näkyviä jalkoja 
ja pyrstöä. Ilpo oli seurannut lukemista ja katsellut samalla kuvaa, niin että 
oli löytänyt Otto-vampyyrin piilopaikan. Ilpo oli useimmiten totinen, mutta 
hymyili, kun tultasyöksevä lohikäärme oli muuttanut Draculoitten taloon ja 
patterit pysyivät sen ansiosta lämpiminä. 

Ilpo ei keskeyttänyt koskaan lukemistani, vaikka olisin sitä toivonut. 
Pysähdyin silloin tällöin kertaamaan ja samalla katselimme kuvia. Näin 
teimme silloinkin, kun olimme päässeet Hui kauhistus-kirjan loppuun. 
Kysyin, mikä oli jännittävin kohta. Se oli Ilpon mielestä kertomuksessa 
Luuranko Leosta, missä koira varasti luurangolta luun. Koska koira vei 
sääriluun, kysyin, miten luuranko selviytyy ilman toista jalkaa. Ilpo arveli, 
että luuranko voi hakea koiraita luun takaisin. Ei näyttänyt todennäköiseltä, 
että yksijalkainen luuranko saisi neljällä terveellä jalalla kipittävän koiran 
kiinni. Toisaalta saattoihan luuranko jotenkin yllättää koiran, jolloin se saisi 
luun takaisin. Emme kumpikaan tienneet vastausta. Pääasia oli, että Ilpo 
ajatteli asiaa ja toi esiin yhden mahdollisuuden. 

Pyrin tässä, kuten joskus muulloinkin, innostamaan Ilpoa pohtimaan ja 
avustavin kysymyksin aikaansaamaan sellaisia henkisiä toimintoja, joihin hän 
ei yksin pystyisi. Tietyn sadun ymmärtämisessä tarvittavat uudet piirteet ja 
toiminnat laajentavat maailmaa (Applebee 1978, 3). Jokaisella on oma alustava 
tapansa, jolla hän on jo kaiken ymmärtänyt (Varto 1991, 41). Tämä maailma 
ohjaa ymmärtämään sitä, mikä tulee uutena esimerkiksi tekstissä esille. Uudet 
mielen ilmentymät - merkityksen antajat - suhteutuvat jo olemassa olevaan 
tiedettyyn ja tunnettuun kokemusperustaan. Vanha kokemustausta toimi 
Ilpolla ymmärtämisyhteytenä, johon uusi mieli organisoitui merkityssuh
t:eeksi ja tuli osat:ekijänä mukaan maailmankuvan muodostumiseen. (Rauhala 
1989, 31.) 

Kertaakaan en huomannut Ilpolle lukiessani, ettei hän olisi pysynyt 
mukana kertomuksen henkilöissä ja tapahtumissa. Ilpo halusi kuvia luetun 
tueksi, mutta pystyi seuraamaan pitkiäkin tekstejä, joissa kuvia ei ollut. 
Lukemieni lyhyiden kertomusten toivoin muodostavan hänen tajuntansa 
virrassa mielikuvitusakteja, jotka yhdistyisivät horisontteihin lisäten 
kuvitteellisuuden kokemista ja ongelman ratkaisutaitoja. Kahden ollessamme 
Ilpon keskittyminen oli erinomaista. 
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8.3 Ozin maata samoilemassa 

Ilpo oli päiväkodissa Oz-maan taikuria käsiteltäessä muulloin paitsi yhdellä 
lukukerralla. Tämä kohta esitettiin myöhemmin näytelmänä. Alku oli Ilpolle 
harhailua Ozin maassa. Satua ensimmäisen kerran luettaessa Marja joutui 
sanomaan salissa patjalla koko ajan liikehtivälle ja Benin kanssa touhuilevalle 
pojalle: "Ilpo voi lähteä toisten kanssa ulos, jos ei malta kuunnella ja sitten 
sinä et tiedä, mitä tässä pyörremyrskyssä tapahtuu." Ilpo ei kuunnellut, 
vaikka Marja luki ilmeikkäästi, vaihteli äänensävyjä ja äänen voimakkuutta. 

Muutaman lukukerran jälkeen oltiin päästy Tinamieheen ja juteltiin 
matkalaisten toiveista. Raisa kysyi lapsilta, mitä Dorothy halusi. Ilpo niin kuin 
moni muukin nosti peukalon. 

RAISA: No Ilpo. 
Ilpo: Sydämen. 
RAISA: Ei Dorothy toivonut sydäntä. Dorothy oli se pieni tyttö. 

Tekstissä oli monta kertaa tullut esiin, että Dorothy tahtoi takaisin kotiin ja 
etsi keinoja toiveensa toteuttamiseen. Ilpo oli väsyneen tuntuinen ja hänen 
ajatuksensa lienevät olleet muualla kuin Smaragdikaupunkiin johtavalla 
keltaisella tiellä. Kehittyäkseen suotuisasti jokainen mielen alkio tarvitsee 
asianmukaisia ja riittävästi selkiytyneitä horisontteja (Rauhala 1974, 65). Ilpon 
kehollisuus - väsymys - esti tajunnallisuudessa henkisyyden horisonttien 
aktivoitumista, niin etteivät tiedollisen mielen alkiot niitä. kehittä.neet 
Ilpoa näytti päiväkodissa kiinnostavan rakentelu ja autoleikki, mitkä olivat 
tuttuja ja turvallisia. Ryhmässä esiin tulleisiin uusiin asioihin ei hänellä aina 
riittänyt voimavaroja.Väsymys - kehollisuus - vaikutti tässä sekä tajunnalli
suuteen että situationaalisuuteen. 

Kun Oz-maan taikurissa siirryttiin näytelmäjaksoihin, Ilpo seurasi niitä 
herpaantumattoman kiinnostuneena. Yhden jakson aikana Marja - tällä kertaa 
hän ei ollut näytelmässä mukana - yritti kiinnittää Ilpon huomiota, jotta tämä 
siirtyisi istumaan lattialle, mistä näkisi hyvin esityksen. Poika oli niin 
keskittynyt näytelmään, ettei kuullut Marjan kuiskauksia eikä huomannut 
tämän merkinantoyrityksiä. Viimein Marja veti Ilpon istumaan lattialle Benin 
viereen, joka hievahtamatta seurasi esitystä. 

Ajan kuluessa, tarinan edetessä ja Ilpon kiinnostuksen ja keskittymisen 
lisääntyessä hän pysyi tapahtumissa mukana. Leijonan tullessa näytelmään 
kerrottiin metsästä, missä ystävykset sen tapasivat. Kulisseista ei mitenkään 
käynyt ilmi metsän laatu. Dorothy oli sanonut: "Eihän täällä paista aurinko
kaan. Täällä on synkkää." Inkeri kyseli näytelmän jälkeen metsästä. 

INKERI: Minkälainen se metsä oli? 
Ilpo oli huudellut jo aikaisemmin "viidakko". Hän huusi nyt "minä" ja nosti 
innokkaasti kättään. 

INKERI: Ilpo vois kertoo. 
Ilpo: Viidakko. 
INKERI: Joo, se oli sellainen oikein pimeä metsä. 

Dorothyn puheen perusteella saattoi luoda mielikuvan metsästä, jota voi 
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nimittää viidakoksi. Elokuvissa - vaikkapa Tarzan-filmeissä - viidakko on 
tiheäkasvustoinen ja pimeähkö. Kun kysymyksessä on 6-vuotias lapsi, 
viidakko on hyvin päätelty nimitys pimeälle ja synkälle metsälle. Ilpo, samoin 
kuin monet muutkin lapset, huuteli usein vastauksia esitettyihin kysymyksiin. 
Hän oli Oz-maan taikurin tarinasta keskusteltaessa lähikehityksen vyöhyk
keellä vastaillessaan jatkuvasti kysymyksiin ilman aikuisen antamaa lupaa. 
Ilpo ei malttanut odottaa puheenvuoron saamista, mikä olisi osoittanut 
toimintojen sisäistyneen ja pojan päässeen aktuaaliselle kehitystasolle. 

Lännen Noita Ilkeä oli tuhoutunut ja sen myötä ystävysten mahdollisuu
det toiveiden täyttymiseen olivat aikaisempaa lähempänä. Juteltiin jakson 
aikana tapahtuneesta. 

MARJA: Mihinkä se Dorothy ihan aluksi halusi päästä? Minkä takia ne oli lähtenyt 
sinne Smaragdikaupunkiin? No Ilpo. 
Ilpo: Että se pääsis takaisin kotiin. 
MARJA: Niin sinne Kansasiin. 

Syksyllä Raisa oli Oz-maan taikurista luettaessa kysynyt Ilpolta, mitä Dorothy 
toivoi eikä tämä ollut tiennyt, nyt tiesi. 

Tarina läheni loppua ja Oz oli täyttänyt niin Variksenpelättimen, 
Tinamiehen kuin Leijonankin toivomukset. Näytelmä jakson jälkeen käydyssä 
keskustelussa oli päästy Leijonaan. 

INKERI: Mitä tapahtui, kun Leijona joi sitä juomaa? Ilpo, mitä tapahtui, kun se 
joi sitä? 
Ilpo (varmasti ja kovalla äänellä): Se sai rohkeutta. 
INKERI: Leijona sai rohkeutta, mutta mitä sitten tapahtui? Tietääkö vain pari lasta, 
mitä tapahtui kun leijona oli saanut rohkeutta? Kuka siellä oli vielä niitten 
seurassa? 
Ilpo huutaa: Dorothy. 

Lapset olivat levottomia, nälkäisiä ja vain muutama isosta ryhmästä jaksoi 
enää osallistua asioitten kertaamiseen. Ilpo oli yksi näistä harvoista.Tässä ei 
kehon viesti, nälkä eikä situaatio - levottomat lapset ympärillä - vaikuttanut 
Ilpoon niin, että ne olisivat estäneet korkeammanasteisen tajunnallisuuden -
henkisyyden toimimisen. Henkisyydessä käsitteellisyys ja tietäminen ovat 
mahdollisia. 

Aina Ilpo ei osannut tehdä oikeita johtopäätöksiä. Variksenpelätin oli 
ehdottanut, että Tinamies kaataisi puun, jota pitkin päästäisiin joen yli. 
Näytelmän jälkeen tästä keskusteltiin. 

RAISA: Mitäs tuntukaan, että sen Variksenpelättimen päässä vois olla? Elli, 
osaisitko kertoa? 
Elli ei ehdi vasta, kun Ilpo huutaa: "Olkia". 
RAISA: Niin, mutta mites olkipäällä ajatellaan. Se osaskin keksiä hienon 
jutun, että kaadetaan puu ja mennään joen yli. 
Elli: Että sillä olis aivot. 

Ellin antamaan vastaukseen Raisa oli pyrkinyt. Ilpo oli huutanut: "olkia" 
välittömästi Raisan kysymyksen jälkeen ehkä miettimättä, voisiko päässä olla 
muuta kuin olkia. Raisa oli johdatellut ajattelemaan, että jonkin asian 
keksimisessä tarvitaan aivoja. Tätä ei Ilpo osannut päätellä. Hän ei oivaltanut 
yhtä hyvin kuin Elli eikä avustavan kysymyksenkään myötä keksinyt 
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ratkaisua. 
Näytelmässä kuumailmapallo oli noussut vieden Ozin mukanaan. Ennen 

lähtöään tämä oli valinnut itselleen seuraajan, mistä valinnasta nyt puhuttiin. 

RAISA: Kenenkäs se Oz määräs Smaragdikaupungin hallitsijaksi, Ilpo? 
Ilpo: Variksenpelättimen. 
RAISA: Minkähän takia se Variksenpelättimen määräs hallitsijaksi? Mitä luulet 
Ilpo? 
Ilpo: En tiiä. 
Ilona (miettii): Sai aivot. 

Keskustelu oli käyty eteisessä ja Ilpo oli etsinyt lähes koko ajan jotain 
laukustaan. Hän seisoi selin toisiin lokeronsa kohdalla eikä näyttänyt 
seuraavan keskustelua. Tuntui, että monta kertaa, kun Ilpo sanoi "en tiiä", 
hän ei syventynyt asiaan. Kun mieli ei ilmene tai ilmenee puutteellisesti, 
objekti ei eriydy tai mieli ei asetu yhteyteen objektin kanssa, on näillä 
intentoitumisen asteilla kuitenkin funktio koetussa maailmassa t.s. ne ovat 
merkityssuhteita. (Rauhala 1974, 53-54.) 

8.4 Mukana tarinassa 

Ilpo oli neljän lapsen ryhmässä askartelemassa Raisan ohjaamana Smaragdi
kaupungissa tarvittavia vihreälinssisiä silmälaseja. Pohdittiin syytä niiden 
tekemiseen. 

RAISA: Ilpo kerropas, minne me tehdään silmälaseja. Osaatko sanoa, mitä varten 
me tehdään silmälaseja? 
Ilpo: En mää tiiä. 
RAISA: Tietääkö Ben? 
Ben: Oz-maan taikuri. 
RAISA: Niin mennään käymään Oz-maan taikurin luona. Aivan oikein. 

Oli yllättävää, ettei Ilpo tiennyt miksi laseja tarvittiin, vaikka se oli tullut 
näytelmässä selvästi esiin. Näytelmäjakson jälkeen käydyssä keskustelussa 
juuri Ilpo oli sanonut, että laseja tarvittiin, koska Smaragdikaupungissa kiilteli 
ja olisi voinut sokaistua ilman niitä. Ehkä Ilpo keskittyi askarteluun eikä 
Raisan tekemään kysymykseen, niin ettei syntynyt merkityssuhdetta, minkä 
hän olisi osannut kielellisesti ilmaista. 

Kun kaikilla olivat valmiina vihreälinssiset silmälasit, päästiin esittämään 
Ozille toivomuksia. Nyt oltiin menossa toivomaan jotain itselle. Oli Ilpon 
vuoro astua valtaistuinsaliin. 

Oz: Minä olen suuri ja mahtava Oz. Kuka sinä olet? 
Ilpo: Ilpo. 
Oz: Mitä sinä minulta pyydät? 
Ilpo: Radion. 
Oz: Eikö sinulla vielä ole radiota? 
Ilpo: Ei. 
Oz: Haluatko sinä ihan tavallisen radion vai pitääkö siinä olla joitain lisukkeita. 
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Ilpo: Ihan tavallinen käy. 
Oz: Minäpä laitan sen tänne minun toivelistaani. Katson mitä voin tämän asian 
eteen tehdä. Kiitos sinulle toiveestasi. 

Joku lapsi toivoi timanttihelmiä, toinen lentomattoa. Näiden toteutuminen ei 
ollut aivan näköpiirissä. Ilpon toiveen oli mahdollista toteutua, jos ei Ozin 
niin vaikkapa ukin myötävaikutuksella. Ilpon äiti kertoi häntä keväällä 
haastatellessani, että Ozin luona käynti oli ollut Ilpolle vaikuttava kokemus. 
Juuri muusta tähän tarinaan liittyvästä poika ei ollut kotona puhunut. Ilpon, 
samoin kuin muidenkin tutkimukseen osallistuneiden lasten tajunnassa, mieli 
- jännittävä - asettui yhteyteen Ozin luona käynnin kanssa niin, että tämä
käynti koettiin jännittäväksi mielen välityksellä.

Lapset osallistuivat satuun myös, kun Ozin linnassa oli juhlat. Niihin 
ryhmän aikuiset pukeutuivat vihreisiin viittoihin ja vihreisiin päähineisiin, 
lapset saivat tarinassa esiintyneiden hahmojen rooliasut. Marja jakoi asuja. 

MARJA: Kukapa tulis Tinamieheksi? 
Pekka ja Ilpo viittasivat, Ilpo vasta sitten, kun Pekka oli jo menossa Tinamiehen 
asua hakemaan. 
MARJA: Ja sittenhän tuli se Leijona. 
Ilpo ja moni muukin viittasi. 
MARJA: Leijona on sellainen henkilö, että siksi käy tyttö tai poika. 

Marja harkitsi pitkään ja valitsi sitten Kirsin. Ilpo näytti pettyneeltä, kun ei 
päässyt Tinamieheksi eikä Leijonaksi, mutta ei sanonut mitään. Ilpo sai 
Rouskijan tötteröhatun. Hän istui rauhallisesti lattialla seuraten rooliasujen 
jakoa sanomatta kenellekään mitään. Salissa sitten aikuiset ja lapset tanssivat 
musiikin säestyksellä. Kesken juhlien Ozilta tuli pikakirje, jossa tämä kertoi 
päässeensä onnellisesti kotiin. Juhlassa siivekäs apina tarjoili vihreää 
taikajuomaa, josta kaikki saivat hieman lisää rohkeutta. 

Viimeisen kerran lapset olivat yhteydessä Oz-maan taikuriin, kun 
toukokuun lopussa harjoiteltiin kevätjuhlassa esitettävää näytelmää. Siinä Ilpo 
oli varis. Tämän asu ei kertonut ainakaan kaikille, mistä roolista oli kysymys, 
koska Elli kysyi: "Ootko sää paha noita?" Ilpo vastasi: "Ei, kun mää oon varis. 
Ope, mää oon varis. Ben ja mää ollaan variksia.11 

Ilpolla oli näytelmässä sama ongelma kuin Benilläkin. Poikien esiintymi
nen, varisten lento kesti vain vajaan minuutin eivätkä pojat olisi malttaneet 
lopettaa näin lyhyeen. Kulissien takana varisten lento olisi häirinnyt muita 
näytelmään valmistautujia, niin ettei sitä saanut jatkaa. 

Niin Ozin juhlissa kuin näytelmäharjoituksissakin näkyi Ilpossa talven 
aikana tapahtunut muutos. Hän pystyi istumaan paikallaan ja seuraamaan 
toimintaa ympärillään siihen keskittyen ja tarpeen mukaan osallistuen. 
Jokaisen uuden todellistuneen aktin johdosta Ilpo oli ymmärtänyt hieman 
uudella tavalla sitä, minkä seuraavassa hetkessä kohtasi, koska uusi 
ymmärtäminen merkit:see muut:osta horisonttibaasikseen (Rauhala 1974, 67-
68). Muutoksien yleinen suuntaus näytti muuttavan hänen koettua maail
maansa kehittyväksi ja avartuvaksi. 
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8.5 Oz-maan taikurista omin sanoin ja kuvin 

Katselin Ilpon kanssa hänen kertomaansa ja kuvittamaansa tarinaa Oz-maan 
taikurista. 

PIIRUSTUS 1 
HILKKA: Mitä ensimmäisellä sivulla tapahtuu? 
Ilpo: Se on kansi. 
HILKKA; Niin onkin. Onko tässä Dorothyn talo? 
Ilpo: On, sieltä takaa. 

Kuvassa oli ruskealla väritetty talo, jonka katolla oli musta savupiippu. T ässä 
kuvassa Ilpo oli vain esitellyt tarinan alkutilanteen, Dorothyn kodin. 
Käänsimme sivua. 

PIIRUSTUS 2 
Ilpo: Siinä on pyörremyrsky. 
HILKKA: Sen näkee selvästi. Tässä sanotaan: "Pyörremyrsky tulee Dorothyn 
kotiin." 

Paperille oli sinisellä piirrettyä ympyrää. Alareunassa oli ruskea maa. 

PIIRUSTUS 3 
Seuraavallekin sivulle oli väritetty sinisellä pyörremyrsky. Maa oli nyt vihreä. 
Ilpo oli sanellut: "Pyörremyrsky tulee Oz-maahan." Hän totesi: "Niin, siellä 
Ozin maassa on pyörremyrsky." Pyörremyrsky ei ollut Ozin maassa, vaan 
Dorothyn kotona Kansasissa. Tapahtumat saivat pyörremyrskystä alkunsa, 
koska sen mukana Dorothy ja Toto joutuivat Rouskijoitten maahan. 

Voidaan ajatella, että Ilpo oli piirtänyt kuviin 2 ja 3 tapahtumasarjan: 
pyörremyrsky oli !ennättänyt Dorothyn kodin, Dorothyn ja Toton tuntematto
malle seudulle. Näihin kuviin soveltuu Merleau-Pontyn (1973, 151) käsitys, 
että lapsi piirtää tarinan peräkkäiset kohtaukset yhdeksi kuvaksi. Kolmessa 
ensimmäisessä kuvassa ei ollut yhtään sadun hahmoa eikä niitä mainittu 
Ilpon sanelemassa tekstissäkään. 

PIIRUSTUS 4 
Seuraavaa kuvaa hallitseva väri oli vihreä: vihreä talo ja ihmishahmo, jolla oli 
vihreät vaatteet. Tekstissä sanottiin: "Portinvartija vartioi Ozin linnaa". Runsas 
vihreän värin käyttö saattoi johtua siitä, että päiväkodin takahuoneen ollessa 
Ozin salina niin huonekalujen päälliset, jalkalampun lasi kuin ikkunatkin 
olivat vihreät. Näytelmässä ja keskustelussa oli myös mainittu useita kertoja, 
että Smaragdikaupungin väri oli vihreä. 

Ilpo kertoi kuvasta: "Tässä on, kun ne tulee sinne Ozin valtakuntaan." 
HILKKA: Ketäs kaikkia sinne Ozin valtakuntaan oli menossa? 
Ilpo luetteli miettimättä: Dorothy, Linnunpelätin, Leijona ja Tinamies. 
HILKKA: Niin olikin. Mikäs se oli sellainen pieni musta? 
Ilpo: Toto. 
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Ilpo sanoi, että kuvassa ystävykset olivat Ozin valtakunnassa sen linnassa, 
vaikka näistä ei ketään näkynyt. Ozin hahmo oli hallitsevana keskellä 
piirustusta. Kuten Merleau-Ponty on todennut (1973, 151), lapsi piirtää 
näkymän muuttumattomat elementit vain kerran. Ozin linna oli muuttuma
ton ja koska ystävykset olivat siellä, ei heitä näkynyt. Linnan kuvaaminen 
riitti kertomaan tapahtuman. 

PIIRUSTUS 5 

Katsoimme viimeistä edellistä kuvaa. Tällä sivulla oli vihreällä väritetty talo. 
Keskellä talon sisällä oli ruskealla piirretty ihmishahmo. Teksti kertoi: "Oz 
linnassaan". 

HILKKA: No, mitäs tässä sitten on? 
Ilpo: Tässä ne lähtee sieltä. Tuossa on Oz. 
HILKKA: Niin, tässä on Oz linnassaan. 
Ilpo: Niin ja se muutteli muotoaan. 
HILKKA: Niin se muutteli. Sehän oli iso pää ja tulipallo. 
Ilpo: Eka oli sellainen pikku hyypiö, seuraavana lurjus. 

Ilpo tuskin sanoi isoa päätä pikku hyypiöksi tai tulipalloa lurjukseksi, vaan 
hänen mieleensä saattoi tulla, että Oz oli paljastuttuaan näyttänyt pikkupojal
ta. Ozia esitti pieni ja hoikka opiskelija, jolla oli päässä lippalakki. Ilpo ehkä 
piti Ozia lurjuksena, koska tämä oli huijannut toisia. Jatkoin vielä Ozista. 

HILKKA: Mikäs muu se oli? 
Ilpo: Ja sitten se oli. En mää muista. 
HILKKA: Eihän niitä kaikkia muista. Onko ne tässä toiveita esittämässä, vaikka 
niitä ei näy? 
Ilpo: On. 

PIIRUSTUS 6 

Olimme päässeet viimeiseen kuvaan. Siinä oli vihreä talo ja ihmishahmo, jolla 
oli silmillään lasit ja kädessään pitkä keppi tai sauva. Tekstissä sanottiin: 
"Dorothy, Tinamies, Variksenpelätin, Leijona ja Toto lähtivät linnasta." 

Ilpo: Tässä ne lähtee sieltä portinvartijan luota. 
HILKKA: Niin tässä sanotaan. Mihin ne on matkalla? 
Ilpo: Hyvän noidan luo. 
HILKKA: Loppuukos tää siihen? 
Ilpo: Loppuu. 

Ilpo ei ollut kertonut hyvästä noidasta eikä tätä oltu piirretty, vaikka poika 
muisti matkan jatkuneen hyvän noidan luokse. Matkalaiset lähtivät 
portinvartijan luota, mutta ketään näistä ei oltu kuvattu. Oz, tämän linna ja 
toiveiden esittäminen olivat keskeisiä Ilpon piirustuksissa. Linna oli vihreä 
joka kuvassa. 

Kukaan tarinan päähenkilöistä ei tullut muita enemmän esiin. Vain 
kerran oli näiden nimet mainittu. Kolmessa kuvassa ei ollut ketään henkilöis
tä. Kahdessa oli Portinvartija, jolla ei ollut merkittävää osuutta tapahtumiin 
ja kahdessa kuvassa Oz. Ilpo oli piirtänyt tarinan peräkkäiset kohtaukset 
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yhdeksi kuvaksi. Näin on tapahtunut muissa paitsi ensimmäisessä kuvassa. 
Merleau-Pontyn (1973, 151) tavoin Rauhala (1974, 74) ajattelee tajunnan 
toimintaperiaatteeksi laajojen ymmärtämisyhteyksien muodostumisen. 

P iirustuksista saattoi päätellä, että pyörremyrsky oli ollut - ehkäpä 
videofilmin takia - merkittävä tapahtuma. Merleau-Ponty (1973, 150) on 
sanonut, että lapsen pyrkimyksenä on jättää paperille jälki yhteydestään 
kuvaamaansa kohteeseen, ilmaista siihen liittyvä tunteensa. Piirustukset 
pyörremyrskystä saattoivat kertoa myrskyn aiheuttamasta pelosta ja 
hämmingistä sekä sen aikaansaamasta muutoksesta, joutumisesta pois kotoa. 

Ilpo ei ollut kuvittanut eikä kertonut tarkasti pitkää tarinaa, vaan 
valinnut itselleen tärkeitä tilanteita, joista muodostui graafinen puhe 
(Merleau-Ponty 1973, 151). Myös Vygotskyn mukaan (1978, 112) lapsi kertoo 
piirtäessään tarinaa. Kuten Merleau-Ponty (1973, 151) sanoo, lapsi on 
piirtäessään tarinan ainoa kuulija ja kaikki kohtaukset ovat yht:eydessä 
toisiinsa ajan välityksellä. Nykyisyys koskettaa sekä tulevaa että mennyttä. 
Rauhala (1974, 69) kirjoittaa samasta asiasta: "Ajallisuus tajunnallisessa 
artikulaatiossa merkitsee sitä, että nykyisyydessä ovat aina osakomponenttei
na myös mennyt ja tuleva." 

8.6 Sadun mahdollinen maailma 

Kun olin käynyt Ilpon kanssa läpi hänen kirjansa, Erkki halusi esitellä 
omaansa. Ilpo oli jäänyt istumaan Erkin viereen. Olimme edenneet Erkin 
kanssa muutaman sivun, kun Ilpo puuttui puheeseen: "Yks jakso oli 
nukketeatterina." Jatkoin tästä: "Niin oli. Oliko susta kivointa, että luettiin 
kirjana, näyteltiin vai esitettiin nukketeatterina?" Ilpo vastasi: "No kun 
näyteltiin." Olimme päässeet Erkin kanssa seuraavalle sivulle, kun Ilpo halusi 
taas osallistua keskusteluun. 

Ilpo: Siinä videossa oli, kun ne pyörtyi niihin unikkoihin. 
HILKKA: Niin oli. Sitä ei meillä ollutkaan. 

Joitain tarinan kohtia oli jätetty päiväkodin esityksestä pois. Yksi oli, kun 
Dorothy ja Leijona pyörtyivät unikkoniitylle ja peltohiirten kuningatar 
alamaisineen auttoi Leijonan sieltä pois. Ilpo oli seurannut tarkasti videofil
miä, koska muisti, ettei tätä kohtaa näytelmässä esitetty. Jatkoin videofilmistä. 

HILKKA: Tykkäsit sää enemmän videosta vai siitä, kun näyteltiin tuo satu? 
Ilpo: Videosta. 
HILKKA: Miksi? 
Ilpo: Siinä se pyörremyrsky oli niin oikean näköinen. 

Videofilmissä pyörremyrskyä oli myötäillyt tuulen ulvonta ja tuulen voima 
oli tuotu esiin monin tavoin, ensin myrskyn lähestymisenä, sitten Dorothyn, 
Em-tädin ja Henry-sedän pyrkimisenä sen tieltä turvaan. Seuraavaksi talo 
tempautui tuulen mukana ja laskeutui lopuksi eriskummalliseen maahan, 
mistä seikkailu alkoi. Kohtaus oli filmin vaikuttavimpia, jännittävä ja 
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mukaansatempaava. Kun Ilpo sanoi, että pyörremyrsky oli oikean näköinen, 
hän ei osannut eikä ehkä halunnutkaan kuvata sitä tarkemmin. Ilpon 
tajunnassa pyörremyrskyyn liittyvä mieli on voinut olla yllättävä ja 
vauhdikas, niin että Ilpo on ymmärtänyt pyörremyrskyn näin. Ilpo jatkoi: "Se 
oli hyvin, kun se talo lensi ilmaan kuin raketti. Mää tiiän, missä se Ozin 
kaupunki on. Se on jossain avaruudessa." 

Kuusivuotiaat alkavat ymmärtää, että tarinat eivät välttämättä kerro 
todellisista asioista. Tämän jälkeen he hyväksyvät, että niissä esiin tulevat 
asiat ovat osa kuvitteellista maailmaa. (Applebee 1978, 46.) Kuusivuotiaalle 
avaruuden ei tarvitse olla konkreettista maailmaa, vaan se voi olla oma 
mahdollinen maailmansa - kuvitteellinen maailma. Ilpon käsitykseen 
Oz-maan sijainnista on saattanut vaikuttaa talvella televisiossa esitetty sarja 
Prätkähiiristä, jotka olivat kotoisin Plutosta. Tästä sarjasta pojat silloin tällöin 
päiväkodissa puhuivat. Jos Ilpo ymmärsi tarinan kuvitteelliseksi, mahdollisuu
det sen ainesten hyväksikäytölle oman elämän rakentamiseen monipuolistui
vat. 

Lapsia innostettiin kuvittelemaan satuun liittyvää. Kun Ozia ei vielä oltu 
nähty, pohdittiin sen ulkonäköä. 

RAISA: Minkähänlainen se Oz voisi olla? 
Ilona: Ilkeä. 
Ilpo: Se on joku ukkeli. 

Ei Ilona eikä Ilpo esittänyt Ozista erityispiirteitä. Tämä oli esiintynyt monessa 
eri muodossa, niin että siitä oli vaikea luoda mielikuvaa. 

Kun Oz oli osoittautunut aivan tavalliseksi mieheksi, Inkeri kyseli 
lapsilta, millaiseksi nämä olivat sen aikaisemmin kuvitelleet. 

INKERI: Mitä Ilpolle tuli mieleen? Millaiseks sää luulit sen? 
Ilpo: Että sillä olis taikasauva. 

Tämä oli johdonmukaisesti päätelty. Ennakkokäsitys oli, että Oz osaa taikoa. 
Taikominen, taikuri ja taikasauva liittyvät kiinteästi yhteen. Gadamerin (1988) 
tarkoittamaan traditioon perustuvat lapsen tiedot sadun hahmoista, joista 
sadussa esiintyvä taikuri voi olla yksi. Gadamerilla (1988, 245-246) ennakko
luulo ja traditio liittyvät läheisesti toisiinsa. Ennakkoluulot ovat mielipiteitä, 
joita perimme tradition jäseninä ja ennakkoluulot, joita omaksumme tradition 
jäseninä, mahdollistavat tämän tradition kirjallisen perinnön ymmärtämisen. 

Ennakkokäsitykset, joita lapsilla on sadun hahmoista, ovat Gadamerin 
mainitsemia ennakkoluuloja. Tulkitsija (Gadamer 1986, 30-32) kysyy tekstiltä, 
mitä siinä on. Tämä voi tietenkin johtaa väärään vastaukseen, jos tulkitsija 
vain etsii tekstistä suoraa vahvistusta omille ennakkoluuloilleen. Teksti 
kuitenkin säilyy aina ensimmäisenä viitteenä mahdollisten tulkintojen 
kyseenalaisuutta ja satunnaisuutta vastaan. Ilpolla oli Ozista ennakkokäsitys, 
jonka mukaan tämä oli suuri taikuri. Poika joutui muuttamaan käsitystään 
Ozin osoittauduttua aivan tavalliseksi mieheksi. Aktien, kokemusvirran 
katkelmien välityksellä tapahtuva mielen täydentyminen on aina uusi ja 
potentiaalisti luotava ymmärtämissuhde siihen, mikä kulloinkin kohdataan 
(Rauhala 1974, 55). 
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8. 7 Mieleinen Tmamies

Kun olimme päässeet Erkin kertomuksen loppuun, kysyin häneltä: "Kestä sää 
tykkäsit eniten? Ilpo tykkäsi Tinamiehestä." 
Erkki: Minä taas Dorothysta ja siitä Totosta. 
Ilpo: Tinamies! 

Erkin vastauksessa kävi ilmi, ettei sadun hahmon, tässä Dorothyn tarvitse olla 
lapsen kanssa samaa sukupuolta häntä kiinnostaakseen. Pieni ja avuton 
Toto-koira oli Erkin lisäksi monen muunkin lapsen sydäntä lähellä. 

Ilpo oli aikaisemminkin ilmoittanut pitävänsä eniten Tinamiehestä. 
Ensimmäisen kerran se oli tullut esiin silmälaseja askarreltaessa. Raisa oli 
silloin ottanut puheeksi Oz-maan taikurin henkilöt. 

RAISA: Mikäs niistä hahmoista on teistä mukavin, mitkä on matkalla? 
Ilpo: Musta se Romu-ukko. 
RAISA: Romu-ukko? Mikäs susta niistä on Romu-ukko? 
Ilpo: Peltiheikki. 

Ilpo tarkoitti Tinamiestä, vaikka ei tätä sanaa käyttänyt. Romu-ukko ja 
Peltiheikki soveltuvatTinamiehen ulkonäköön, mielikuvaan tästä. Silmälaseja 
tehtäessä puhuttiin vielä toisen kerran sadun henkilöistä. Raisa oli sanonut, 
että lapsetkin pääsevät esittämään Ozille toivomuksia roolihenkilöinä, mikä 
oli kaikille mieleistä. Hetken kuluttua oli Ozin luo meno uudelleen esillä. 

RAISA: Vai haluttais teitäkin mennä sinne Ozin maahan. 
Ilona: Minä oon Dorothy. 
Ilpo: Minä tahon olla Romu-ukko. 
Kirsi: Eihän se oo Romu-ukko. 
Ilpo: Onhan se Romu-ukko. 

Lapset kinastelivat, kunnes Raisa keskeytti heidät. Ilpo oli tehnyt keppinukke
na Tinamiehen, niin että tähän hahmoon hän oli joutunut paneutumaan. 
Vaikka Tinamies oli Ilpolle tuttu hahmo, ei se edellyttänyt, että hän eri 
roolihenkilöistä tuttuuden takia olisi tämän valinnut, vaan koska se oli 
hänelle mieleisin. 

Kun Oz-maan taikurin lopputapahtumista keskusteltiin, Ilpo tuli 
päiväkotiin keskustelun jo alettua eikä osallistunut siihen millään tavalla. 
Otin hänen kanssaan myöhemmin puheeksi niitä asioita, joista Marja ja lapset 
olivat jutelleet. Aloitin kysymällä: "Minkälaiset kohdat olivat Oz-maan 
taikurissa kivoimpia?" Ilpo vastasi empimättä: "Kun se Tinamies iski nyrkillä." 

Tinamies ei koskaan iskenyt nyrkillä, vaan sillä oli aina kädessään kirves. 
Se oli kaatanut kirveellä puun, jotta matkalaiset pääsivät joen yli ja tappanut 
kirveellä matkalaisten kimppuun hyökänneet sudet. Taistelu oli ollut 
näytelmän vaikuttavimpia kohtauksia, jota musiikki oli vielä tehostanut. Ilpo 
lienee tarkoittanut tätä sanoessaan Tinamiehen iskeneen nyrkillä. Jokaisessa 
näytelmäjaksossa Tinamiehellä oli kädessään kirves, jota se käytti vain 
harvoin, mutta heilutteli sitä silloin tällöin sanojensa tehostamiseksi. Jatkoin 
vielä tarinan herättämistä tunteista. 
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HILKKA: Oli se jännä, kun sitä piti aina välillä rasvata. Se sai lopuksi sydämen, 
mitä se niin kovasti toivoi. 
Ilpo: Kun se sai sen sydämen, se ei enää ruostunut. 
HILKKA: Ei varmasti ruostunutkaan. 

Yhteen Ilpon lauseeseen sisältyi Tinamiehessä tapahtunut ratkaiseva muutos; 
siitä tuli oikea ihminen, joka pystyi tuntemaan rakkautta, mitä se oli toivonut 
koko seikkailun ajan. llpo oli oivaltanut muutoksen mahdollisuuden. 
Kokeminen saattaa muuttua esimerkiksi jonkin uuden horisontin aktivoitues
sa tai jonkin täysin uuden ja kokemusmaailmasta aiemmin puuttuneen 
kokemuksen ansiosta (Rauhala 1989, 32). Konkreettinen merkityssuhde - tässä 
Tinamiehen sydämen saaminen - todentuu mielen oivaltavina välähdyksinä, 
tajunnan akteina. Tajunnan akti on aina jossain ymmärtämisyhteydessä eli 
horisontissa ymmärtämistä (Rauhala 1976, 54). Ilpolla oli ymmärtämisyhteys, 
johon hän saattoi liittää oivalluksen, Tinamiehessä tapahtuneen muutoksen. 
Mielen täydentymisprosessi tapahtuu aina yksilöllisellä tavalla, sillä yksilön 
maailmankuvan muodostuminen on aina yksilöllistä (Rauhala 1974, 60). 

Frege (1985, 201-202) erottelee toisistaan mielen, merkityksen ja idean. 
Vaikka se mitä ilmaisu merkitsee, havaitaan aistein siihen liittyvä idea on 
sisäinen kuva, jonka muodostumiseen vaikuttavat muistot, vaikutelmat ja 
mielialat. Idea on aina subjektiivinen. Tämän takia se eroaa olennaisesti 
mielestä, joka voi olla yhteinen useille henkilöille, sillä mikään ei estä heitä 
ymmärtämästä samaa mieltä, mutta heillä ei voi olla samaa ideaa. Fregen idea 
ja Rauhalan tajunnan akti ovat aina yksilöllisiä, subjektiiviseen maailmanku
vaan kuuluvia. 

Oeschin mukaan (1994, 13) Fregen tekemä erottelu mielen ja merkityk
sen ja idean välillä auttaa ymmärtämään merkityksen muodostumista 
sellaisten tekstien yhteydessä, joihin ei liity suoria viittaussuhteita todellisuu
teen. Fiktiivisissä teksteissä viittaukset ovat ongelmallisia ja merkitykset 
syntyvät ensisijaisesti sisäisten mielikuvien varassa. Oz-maan taikuria 
käsiteltäessä ei oltu tuotu esiin, että Tinamies muuttuisi sydämen myötä 
oikeaksi ihmiseksi. Se oli Ilpon oma oivallus, idea, tajunnan akti, mikä 
perustui sisäiseen mielikuvaan. Ilpo käsitteli mielessään juuri hänelle 
ominaisella tavalla Tinamiestä. 

8.8 Metaforan mukana 

Metafora - merkki- edellyttää nelijäsenistä merkitystilannetta. Erilaiset merkit, 
sanat ja symbolit eli signifikaattorit ovat noeman "välittäjiä" (vehicles), 
täsmentäjiä ja vakauttajia. Käsite on intersubjektiivisen yleisyyden omaava 
noema, johon ihmisten keskeinen, erityisesti kielellinen kommunikaatio 
perustuu. (Lehtonen 1993, 167.) Kieltä käyttävänä olentona ihmisellä voi olla 
tajunnassaan suuri joukko erilaisten merkkien välittämiä intersubjektiivisia 
käsitteitä, joissa tai joiden avulla hän ymmärtää maailmassa esiintyviä 
ilmiöitä ja rakentaa omaa maailmankuvaansa (Rauhala 1981, 15-16). 



132 

Tinamies auttoi ystäviään, suoriutui voittajana taistelusta susia vastaan 
ja kaatoi puun, jotta päästiin joen yli. Ilpo piti lentokoneista, autoista ja 
moottoripyöristä. Tinamies edusti mekaniikkaa peltikuorineen ja nivelten 
öljyämisineen, mikä saattoi häntä kiinnostaa. Tinamies oli taistelija ja voittaja 
samoin kuin vaikkapa Batman, mutta ei ollut kuitenkaan supersankari. 
Supersankari on viisas, peloton, älykäs ja voimakas, voi lentää, uida veden 
alla kilometrejä ja muuttaa muotoaan (Kostelnik, Whiran & Stein 1986, 4). 
Tinamies oli rohkea, mutta ei voittamaton. Siivekkäät apinat heittivät sen 
kivikkoon, siihen tuli kuhmuja eikä se päässyt nousemaan saa tikka lähtemään 
liikkeelle omin avuin. Tinamiehessä tapahtui sydämen saamisen myötä 
ratkaiseva muutos, kun siitä tuli oikea ihminen. 

Kalliokosken mukaan (1992, 284) metaforassa yhdistyy kaksi tai useampia 
kehyksiä, jotka tekstin sisältämät ilmaukset ovat aktivoineet. Lukija - tai 
kuulija - rakentaa tekstistä tarvittavat kehykset ja sovittaa niitä yhteen 
tulkitakseen metaforaa. Kehysten verkosto sisältää kertoman, niin että 
metafora ei ole kielen yksikkö, vaan tekstisemanttinen kuvio. Metafora luo 
oman fikti.ivisen todellisuutensa, oman maailmansa sitä ke hystävän 
kertomuksen sisällä. Kalliokoski on esittänyt metaforasta saman käsityksen 
kuin Lakoff. Lakoff (1990) on nimittänyt kehyksiksi metaforan lähdettä ja 
kohdetta, joiden on aktivoiduttava, jotta metafora toimisi. 

Kertomus Oz-maan taikurista on saattanut olla kehys, minkä sisällä oli 
sadun maailma: Dorothy ystävineen taittamassa taivalta keltaista tietä pitkin 
jokaisen pyrkiessä oman toiveensa toteuttamiseen. Metaforan fiktiivinen 
todellisuus muodostuisi jännityksen kokemisesta, vaikeuksiin joutumisesta ja 
niistä selviytymisestä, toiveiden täyttymisestä ja lopuksi oman paikan 
löytymisestä. Keskeistä Ilpolle saattoi olla Tinamiehen kokema, sen mielipaha 
sydämen puuttumisesta. - Toisaalta, voiko mielipahaa tuntea, jos ei ole 
sydäntä? Tämän pohtiminen alle kouluikäisille lienee ollut liian vaikeaa eikä 
sitä kukaan ottanut puheeksi. Tinamies oli valmis taistelemaan ja selviyty
mään monenlaisista vaikeuksista saavuttaakseen tavoitteensa. 

Toinen kehys oli ehkä Ilpon elämä, perheen hajoaminen, isän ja veljen 
ikävöiminen, vanhempien paha mieli ja oma suru. Tekstin sisältö on voinut 
aktivoida nämä kehykset. Perhe on kokenut vaikeuksia kuten Tinamieskin, 
joka on omistaan selviytynyt. Ilpo saattoi sovittaa Tinamiehen ominaisuuksia 
ja kokemuksia yhtenä kehyksenä ja omaa elämäänsä toisena kehyksenä 
yhteen tulkitakseen metaforaa. Näistä kehyksistä on muodostunut teks
tisemanttinen kuvio. Metafora ei luo kohdealueesta aukotonta kuvaa, vaan 
tuo esiin kohteen eri puolia. Lakoff (1990, 48) on todennut, että metaforat 
ovat osittaisia, niin etteivät kaikki osat sovi yhteen. 

Metaforaa pidetään tuloksena prosessista, jossa rinnastetaan kaksi tai 
useampia asioita, joita ei tavallisesti rinnasteta. Rinnastus synnyttää kuulijassa 
emotionaalisen jännitteen. Toisaalta rinnastetaan samanlaisia piirteitä ja 
tuotetaan analogia, toisaalta erilaisia piirteitä ja saadaan aikaan anomalia. 
Rantala (1990, 146) viittaa Wheelwrightin (1962) luokitteluun, jossa metaforaa 
on sanottu epiforaksi, jos siinä korostuu analogia, niin että anomalia jää 
taka-alalle ja diaforaksi, jos siinä korostuu erilaisuus enemmän kuin 
samankaltaisuus. Epiforan aiheuttama jännite ei ole niin suuri kuin diaforan. 

Tinamiehessä oli runsaasti anomalioita rinnastettaessa sitä ihmiseen. 
Ensiksi näytti, ettei sillä ollut sydäntä, se oli kokonaan tinasta ja niveliä piti 
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öljytä ruostumisen estämiseksi. Öljyäminen oli jopa edellytys liikkumiselle. 
Tinamiehen taistelulla susilaumaa vastaan ja voitolla ei ole yhtäläisyyttä 
taajamassa asuvan ihmisen toimintaan. Yhteistä Tinamiehelle ja ihmiselle 
voivat olla vaikeudet ja niistä selviytyminen sekä halu ja mahdollisuudet 
tuntea rakkautta. Koska erilaisuus korostuu enemmän kuin samankaltaisuus, 
kysymyksessä on diafora, mikä on saattanut aiheuttaa voimakkaan emotio
naalisen jännitteen. V äistämättä sadusta lapsen ajattelun muuttajana 
kirjoittaessani päädyn siihen, että kaikki ymmärtäminen on yhteyksissä 
ymmärtämistä (Rauhala 1974, 61). 

8.9 Ilposta pääteltyä 

Keväällä Ilpon äitiä haastatellessani tämä kertoi poikansa kuuntelevan 
mielellään, kun kotona luettiin vaikkapa maalaistalon tapahtumista, 
tavallisesta elämästä. Äiti jatkoi, ettei hän juurikaan jaksanut eikä ehtinyt 
lukea Ilpolle. Huomasinkin, että tämä olisi päiväkodissa kuunnellut enemmän 
kuin hänelle voitiin lukea. Ilpo ei osannut yhtään lukea, niin että hänen 
tekstien maailmaan pääsynsä oli toisten varassa. Röllikaseteista äiti sanoi 
Ilpon pitävän. Kotona ei ollut videoita eikä poika niitä ollut halunnutkaan. 

Ilpon elämää synkisti vanhempien avioero. Väsymys, masennus ja 
haluttomuus päiväkodin yhteisessä toiminnassa lienevät olleet tästä seurausta. 
Oz-maan taikurista keskusteltaessa Ilpo ei aina ollut selvillä asioita, mitkä 
hänen olisi odottanut tietävän. Kun hän sanoi vaikkapa "en tiiä", se saattoi 
tarkoittaa "en jaksa nyt keskittyä Toton karkaamiseen" tai "en halua ajatella 
Variksenpelättimen toiveita". Jos Ilpo ei näyttänyt väsyneeltä tai masentuneel
ta, hän oli usein levoton, mutta ei aggressiivinen. Suuri, usein rauhaton 
ryhmä oli ehkä hänen elämäntilanteessaan ahdistava. Situationaalisuuden 
osuus korostui ja vei akti.voitumismahdollisuuksia tiedollisilta horisont:eilta. 
Kevättä kohden Ilpon keskittymiskyky parani ja masennus näytti vähenevän. 

Arvioin Ilpon satuun liittyvää tiedollista horisonttia Vygotskyn 
kehitysteorian mukaisesti. Jos yhtenäiseksi kehitysvyöhykkeeksi ajatellaan 
sadun henkilöiden ominaisuuksien ymmärtämistä, tapahtumissa mukana 
pysymistä ja sen käsittämistä, että kysymys ei ollut arkitodellisuudesta, Ilpo 
näytti olevan lähikehityksen vyöhykkeellä. Hänellä oli valmius oppia tällä 
vyöhykkeellä olevia asioita, mutta hän ei vielä itsenäisesti pystynyt vastaa
maan kaikkiin Oz-maan taikurin tarinan haasteisiin. Raisan kysyessä kerran 
keskustelun aikana, mitä Variksenpelättimen päässä oli, kun se osasi neuvoa 
toisia, Ilpo huusi "olkia". Esimerkiksi Elli tiesi, että Variksenpelätin tarvitsi 
aivoja ajatteluun. 

Ilpo totesi keväällä, että Tinamiehestä tuli sydämen saatuaan oikea 
ihminen eikä sitä enää tarvinnut rasvata. Tinamiehessä tapahtui Ilpon 
mielestä muutos, mikä todellisuudessa ei ollut mahdollinen. Se osoitti kykyä 
itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja myös sen käsittämistä, että kysymyksessä 
oli oma mahdollinen maailmansa. Kuten Oesch (1994, 13) on todennut, 
fiktiivisten tekstien yhteydessä merkitykset syntyvät sisäisten mielikuvien 
varassa. Rauhala (1974, 59) on erottanut mielen ja mielikarakteristiikan. Mieli 
on riittävä objektin, ilmiön tai asian tiedostamiselle. Ilpo on mielen välityksel-
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lä ymmärtänyt Tinamiehessä tapahtuneen muutoksen. Mielikarakteristiikka 
ei ole vielä psyykkisesti tiedostuvaa, vaan se edeltää tiedostamista. Se, että 
Tinamies tuli esiin useita kertoja ja monin tavoin on saanut Ilpossa aikaan 
mielikarakteristiikan täydentymisen mieleksi 

Tinamiehen sydämestä Ilpo oli puhunut ollessamme kahden. Muulloin
kin, kun olimme kahdestaan kirjoja seuranamme, Ilpon kuulo- ja näköhavain
toihin perustuva kertomuksen vastaanottaminen, mielessä käsitteleminen ja 
johtopäätösten teko oli itsenäistä. Hänen maailmansa oli jo laajentunut omista 
kokemuksista ja sen rajat siirtyneet kuvitteellisen ymmärtämiseen, koska Ilpo 
valitsi tuomistani kirjoista mielellään tarinoita vampyyreista ja aavelaivoista 
ja seurasi tiiviisti niissä etenemistämme. Ilpo ymmärsi kuvitteellisen maailman 
omaksi mahdolliseksi maailmakseen, jossa on enemmän mahdollisuuksia kuin 
itsestäänselvyyksiä. Tajunnan virrassa on ollut mielikuvitusakteja, jotka ovat 
muodostaneet uusia potentiaalisesti luovia ymmärtämissuhteita siihen, mikä 
kulloinkin kohdataan. 

Jos ajatellaan kehitysalueeksi kuvien ja niihin liittyvän tekstin yhdistä
mistä kokonaisuudeksi, Ilpo oli hänelle lukemissani teksteissä ja kuvissa 
aktuaalisella kehitystasolla. Hän ei tarvinnut aikuisen apua sisällön selville 
saamiseen eikä johtopäätösten tekemiseen. Vampyyrivaarin tarinoita 
luettaessa kysyin koiran vietyä luurangolta sääriluun, miten luuranko 
selviytyy ilman toista jalkaa. Ilpo vastasi, että se voi hakea koiralta luun 
takaisin. Tämä oli pojan oma oivallus, yksi mahdollinen ratkaisu luurangon 
ongelmaan. Ilpon sekä tiedolliset että tunteenomaiset horisontit aktivoituivat 
ja vanhaan kokemusperustaan liittyi uutta ymmärtämistä, kunhan situationaa
lisuus oli siihen suotuisa. 

Ilpo näytti. oivaltavan ne lijäsenisen merkitystilanteen, missä on mukana 
noeman tajunnalle välittämä merkki, sana tai symboli. Hän saattoi rakentaa 
sadusta sillan omiin kokemuksiinsa. Oz-maan taikurissa Tinamies oli Ilpolle 
mieleisin hahmo - taistelija ja selviytyjä. Tinamiehessä oli piirteitä, joita Ilpo 
saattoi intuitiivisesti soveltaa omaan elämäänsä metaforan välityksellä. 
Vaikeuksia oli niin Tinamiehellä kuin Ilpollakin, mutta omistaan Tinamies 
selviytyi. Ilpokin selviytyisi. Hän ei pääsisi Rouskijoitten maan kuninkaaksi, 
mutta omaa elämäänsä hän voisi hallita. 



9 ILONA 

9.1 Oven raotus Ilonan elämään 

Koska tutkimukseni tapahtui tavallisessa päiväkotiryhmässä, halusin yhdeksi 
siihen osallistujaksi lapsen, jonka tietäisin kiinnostuneeksi saduista, jolle olisi 
kotona luettu ja jolla ei olisi havaittu kehityksessä tai tunne-elämässä mitään 
erityistä. Omien havaintojeni perusteella ja henkilökunnan myötävaiku
tuksella päädyin Ilonaan. Perheeseen kuului vanhempien lisäksi Ilonaa 
nuorempi veli. 

Koska Oz-maan taikuri oli päiväkodissa lapsille tuntematon, siinä oli 
perinteisestä sadusta poikkeavia hahmoja kuten Variksenpelätin, Tinamies, 
siivekäs apina sekä hyvä, nuori ja kaunis noita, halusin saada selville, mitä 
merkitystä Ilonalle tällaisella sadulla olisi. Hän olisi minulle eräänlainen 
mittaa ja valitun sadun mahdollisesta kiinnostavuudesta ja ymmärrettävyydes
tä päiväkodissa tai siitä, etteivät lapset pääsisi siihen sisälle. Kun Oz-maan 
taikuri-kirja oli päiväkodissa pöydällä ensimmäisen kerran, Ilona oli lapsista 
ainoa, joka kävi sitä katsomassa, vieläpä kaksi kertaa. 

Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan tekemässä yhteistyösuunni
telmassa kerrottiin, että Ilona pitää kirjoista, kasettien kuuntelusta, piirtämi
sestä ja maalaamisesta. Kaavakkeessa sanottiin myös, että Ilona leikkii 
mielellään ja kiipeilee ulkona ollessaan. Äiti ja isä pitivät tytärtään tiedonha
luisena ja ulospäin suuntautuvana, mutta vähän ujona ja toivoivat lastaan 
rohkaistavan esiintymään vaikkapa käsinukk.ien ja roolien avulla. Samoin 
toivottiin rohkaisua keskusteluun ja ajatusten vaihtoon tutussa seurassa. 

Ilona näytti sopeutuvan tai ainakin mukautuvan hyvin päiväkodin 
toimintaan, aikatauluun ja ohjailuun enkä nähnyt tai kuullut hänen 
vastustavan aikuisen auktoriteettiasemaa. En huomannut hänen tekevän 
mitään kiellettyä tai jättävän käskyä tai pyyntöä noudattamatta. Keväällä 
Ilona valitti hänen kanssaan keskustellessani, että päiväkodissa oli liian 
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levotonta ja kertoi kaivanneensa omaan valintaan perustuvaa oman 
aikataulun mukaista toimintaa rauhallisessa ympäristössä. 

Vaikka Ilona osasi lukea, tyttö halusi, että hänelle luettiin niin päiväko
dissa kuin kotonakin. Äiti kertoi Ilonan kotona seuraavan tekstiä ja korjaavan, 
jos hänelle tutussa kertomuksessa siitä poiketaan. Tyttö jaksoi kuunnella 
kauemmin kuin vanhemmat lukea. Kyselin Ilonalta, luetaanko hänelle joka 
ilta. Ilona kertoi, että jompikumpi vanhemmista lukee hänen pikkuveljelleen 
ja silloin hänkin usein kuuntelee. Jatkoin vielä tästä aiheesta: "Luetko sää itse 
suunnilleen joka ilta?" Ilona: "Joo, joka ilta Aku Ankkoja." 

Ilona pystyi ilmaisemaan itseään hyvin sanallisesti. Hän oli sosiaalinen 
ja ryhmässä toiset lapset pitivät hänestä. Tyttö otti toiset huomioon, 
esimerkiksi Oz-maan taikurin näytelmäjakson alussa hän saattoi kysyä, 
näkikö hänen ystävänsä Kirsi paikaltaan hyvin esityksen. Eksistentiaalinen 
valikoituminen näytti ta.rjoavan suotuisat kehitysmahdollisuudet Ilonan 
eksistentiaalisessa tulkkiutumisessaan näkyi terve itsetunto. 

Kuvasin Ilonaa ohjatuissa tilanteissa, kuten satuja tai runoja kuunnelta
essa. Hänelle oli ominaista keskittyminen kulloiseenkin toimintaan. Näytti, 
että tyttö siirtyi vaivattomasti kuvitteelliseen maailmaan, mistä pystyi taas 
hetkessä palaamaan arkitodellisuuteen. Elokuussa Raisa luki useita kertoja 
runon haltijattaresta, joka heittää harsojaan - "hän on haltija hyvin hieno, 
niin pehmeä ja vieno". Raisa pyysi lapsia keskittymään kuuntelemiseen, 
sulkemaan silmänsä ja kuvittelemaan mielessään haltijattaren, mikä sitten 
piirrettäisiin. Lapsilla ei ollut havaintoja haltijattaresta, niin että tästä oli 
luotava mielessään kuva. Ilona näytti tässä, samoin kuin muulloinkin 
muodostavan vaivattomasti uusia, potentiaalisesti luovia merkityssuhteita 
kulloinkin kuvitteellisessa kohtaamaansa. 

Ilona kuunteli Raisan esittämää runoa silmät suljettuina ja alkoi maalata 
vesiväreillä heti, kun sai siihen luvan. Hän ei puhunut kenellekään mitään, 
ei kysynyt neuvoja eikä sanonut, ettei osaa kuten jotkut lapset tekivät. Tässä 
tuli tutkimukseni aikana ensimmäisen kerran esiin, ettei Ilona ohjannut 
toimintaansa puhumalla ääneen, vaan puhe oli sisäistynyt. Hän oli haltijatarta 
maalatessaan aktuaalisella kehit:ysta.solla, jolloin ei enää ta.rvita. apua 
aikuiselta., vaan se olisi lähinnä häirit:sevää. Ilonan valmiissa maalauksessa oli 
kultakruunu päässä tyttö, jonka ylä- ja alapuolella oli kaari, haltijattaren 
harso. Mitään erityistä haltijattareen viittaavaa ei ollut. 

Haltijatar on perinteinen sadun hahmo, mutta sen ulkonäöstä ei ole 
samanlaista selkeää kuvaa kuin esimerkiksi noidasta. Etsin eri vuosikymmenil
lä ilmestyneistä satukirjoista kuvauksia haltijattarista. Tiedot olivat niukkoja. 
Kaikissa Prinsessa Ruususesta lukemissani teksteissä mainittiin ristiäisiin 
kutsutun kaksitoista haltijatarta, kolmastoista jätettiin kutsumatta. Haltijattari
en ulkonäöstä ei kerrottu mitään. Ainoa kirjoista löytämäni kuvaus oli 
Lammen haltijattaresta. "Hennoilla käsillään hän piteli pitkiä hiuksiaan, jotka 
valuivat molemmille puolin hartioille". Tämä haltijatar puhui vienolla äänellä 
ja näytti ystävälliseltä. 

Kun satuhahmoista ei kerrota tarkasti ja jos näitä ei kirjoissa, piirrosfil
meissä tai sarjakuvalehdissä ole kuvattu, lapsen mielikuville jää runsaasti 
mahdollisuuksia. Mielikuvat ovat silloin yksilöllisempiä kuin luotaessa kuvaa 
vaikkapa tutusta joulupukista. Mielikuvat eivät toistu samanlaisina, vaan 
periaatteessa aina uusina (Rauhala 1974, 55). 
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9.2 Muistamisen helppous 

Oz-maan taikurin tarinaa käsiteltäessä Ilona oli joka kerta päiväkodissa. 
Hänelle oli ominaista niin tässä sadussa kuin muulloinkin kurinalaisuus, 
johon kuului säännöissä pysyminen. Oli sovittu, että keskustelutilanteissa 
puheenvuoron sai vain kättä tai peukaloa nostamalla. Raisa oli lukenut 
Tinamiehestä ja sen jälkeen käytiin läpi tekstissä esiin tulleita asioita. 

RAISA: Muistattekos mikä sen Dorothyn pikku koiran nimi oli? 
Lapset huutavat: Toto. 
Ilona on ainoa, joka on nostanut kätensä pystyyn. 
RAISA: Minkäs kaverin ne sitten löysivät ne Dorothy ja Toto? Nostakaapas peukku 
pystyyn, jos muistatte, kenen uuden ystävän Dorothy ja Toto löysivät? 
Ilona on taas ainoa, joka nostaa kätensä. Toisetkin tietävät, mutta huutelevat omia 
aikojaan. 

Tässä samoin kuin haltijatarta maalatessaankaan Ilona ei ohjannut itseään 
ääneen ajattelemalla, kuten useimmat muut ryhmän lapset. Itselle suunnattu 

puhe oli kadonnut ja tyttö oli ohittanut sadusta keskustelussa lähikehityksen 
vyöhykkeen. Ilona seurasi vaivattomasti Oz-maan taikurin tapahtumia ja 
henkilöitä. Ajattelu oli johdonmukaista ja hänen mieleensä jäivät yhdestä 
kerrasta erilaiset yksityiskohdat. Tämä tuli esiin esimerkiksi, kun näytelmässä 
Dorothyn talo oli päätynyt Rouskijoitten maahan, idän Noita Ilkeä jäänyt 
talon alle ja pohjoisen Hyvä Noita tullut tapaamaan Dorothyä. Keskusteltiin 
esitetystä jaksosta. 

MARKKU (opiskelija): Minkähän nimisen noidan se Dorothy sitten tapas? 
Leena: Hyvän noidan. 
MARKKU: Niin hyvän noidan, ei se ollut Lännen noita. 
Kaarina: Idän noita. 

MARKKU: Idän noita oli just kuollut. Ilona. 
Ilona: Pohjoisen noita. 
MARKKU: Pohjoisen Hyvä noita. 

Vain kerran näytelmäjaksossa oli mainittu, että Dorothyn keskustelukumppa
ni oli pohjoisen Hyvä Noita. 

Muutamaa viikkoa myöhemmin ystävykset olivat esteitä kohdaten ja 
vaikeuksista selviytyen matkalla Smaragdikaupunkiin. Matkantekoa käytiin 
läpi näytelmän jälkeen. 

RAISA: Kukas niitä tuli vastaan, kun ne meni sinne Smaragdikaupunkiin? Ilona. 
Ilona: Portinvartija. 
RAISA: Mitäs muuta teille tulee tästä tarinasta mieleen? Miettikääpäs sinä 
Variksenpelätintä. Tapahtuiko sille mitään erityistä matkalla? 
Antti: Sille laitettiin silmälasit. 
RAISA: Niin sillekin laitettiin silmälasit. Mutta matkan aikana. Kukas osasi kertoa? 
Matti. 
Matti: Se toivois aivot. 
RAISA: Niin Variksenpelätin toivois aivot. Mutta mitäs matkan aikana tapahtui? 
Pekka: Se meni taloon. 
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RAISA: Se meni taloon. Mutta sille Variksenpelättimelle? Jatka vaan Pekka. 
Pekka: En muista. 
RAISA: Et muista. Muistaaks Ilona? 
Ilona on ainoa, joka on viitannut. 
Ilona: Variksenpelätin keksi, että Tinamies vois kaataa sen puun. 
RAISA: Aivan oikein. 

Useimmista muista lapsista poiketen Ilona pystyi poimimaan yksityiskohtia, 
jotka olivat tarinassa keskeisiä. 

Lähestyttiin tarinan loppua. Leijona, Tinamies ja Variksenpelätin olivat 
saaneet sen, mitä olivat toivoneet. Keskustelussa kerrattiin tapahtumia. 

INKERI: Mitä se Oz sanoi sille Variksenpelättimelle? Mitä se sanoi, kun se ne aivot 
antoi? Kuka tietää? Ilona. 
Ilona: Että se oppii joka päivä uusia asioita. 
INKERI: Ihan oikein. Tosi hienosti muistettu. Mitä se Tinamies kysyi sitten? Että 
onko se sydän? Muistatteko sen sanan, mitä se kysy? 
Marjo viittaa innokkaasti: Onko se hyvä. 
INKERI: Se oli joku semmonen sana. Muistaako kukaan? 
Ilona on ainoa, joka viittaa. 
Ilona: Että onko se lempeä. 
INKERI: Joo-o. 

Merkityssuhteessa on yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla kuvaten 
kolme komponenttia: objekti tai asia, mieli, joka siinä ilmenee ja tajunta, jolle 
mieli on (Rauhala 1974, 50). Tinamiehen tajunnassa mieli - lempeä -, asettui 
yhteyteen sydämen kanssa, niin että Tinamies toivoi lempeää sydäntä. Tämän 
Ilona muisti kuulemansa perusteella ainoana lapsista. 

Jo ensimmäisillä kerroilla Oz-maan taikurin tarinaa käsiteltäessä Ilonassa 
näkyi mielen pyrkimys kokonaisuuteen. Tyttö poimi hahmottamistaan 
kokonaistilanteista yksityiskohtia vastauksina aikuisen kysymyksiin auttaen 
muita lapsia saamaan selville sadun sisältöä ja henkilöiden ominaisuuksia. 

Ilonan tarkka tapahtumien seuraaminen, mieleen painaminen ja taas 
palauttaminen oli monen tekijän summa. Ensiksikin hän keskittyi. Ilona ei 
puhunut toisten lasten kanssa, vaan istui rauhallisesti paikallaan kiinnittämät
tä heihin huomiota. Situationaalisuuden (Rauhala 1989, 35) konkreettisiin 
komponentteihin kuuluvat kaikkinaiset reaaliset kanssakäymisen muodot, 
kuten lapsi päiväkodissa ryhmän jäsenenä. Toisten lasten nahistelulla tai 
juttelulla ei näyttänyt olevan hänelle yhtä paljon merkitystä kuin useimmille 
muille. Koska Ilonalle oli kotona luettu ja hän luki itsekin, tyttö oli tottunut 
seuraamaan satua. 

Ilonalla oli ennestään runsaasti sadun kuvitteellisuuteen liittyviä 
horisontteja, joihin hän saattoi liittää uusia tajunnan akteja Niissä realisoitu
vat uudet merkityssuhteet kerrostuvat välittömästi horisonttibaasikseen sitä 
rikastuttaen ja seuraavan mielen ilmenemisen ymmärtämisehtoja hitusen 
modifioiden (Rauhala 1976, 54). Egan (1988, 121) onkin todennut, että 
kykymme tajuta satuja kehitty0y niihin perehtymisen myötä. Ilona muisti 
yksityiskohdat ja teki johtopäätöksiä edeten kokonaisuuteen. Kaikki subjektii
visessa maailmankuvassa jo olemassa oleva, eriasteisesti tunnettu ja tiedetty 
osallistuu mielen antoon, merkityssuhteiden ja suhdejärjestelmien kehittämi
seen (Rauhala 1974, 62). - Vaikka Ilona ymmärsi Oz-maan taikurin tarinan 
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yksityiskohdat ja rakensi siitä kokonaisuuden, se, mitä merkitystä tarinalla 
hänelle oli, ei ainakaan vielä käynyt ilmi. 

9.3 'Thpahtumissa osallisena 

Ilona odotti innokkaasti pääsyä mukaan Oz-maan taikurin tapahtumiin. Ozin 
linnassa oli jo oltu roolihenkilönä, nyt mentäisiin omana itsenä, esitettäisiin 
itselle tärkeä toivomus. Oli sanottu, että ominaisuuksiakin kuten rohkeutta 
voi toivoa, jos on ujo. Näitä käyntejä aikuiset valmistelivat huolellisesti. 

INKERI: Kuunnelkaa nyt. Kuunnelkaa yks juttu. Toteutuvatko kaikki toiveet, mitä 
me toivotaan? Ilona. 
Ilona: Ei. 
INKERI: Ei, mutta ... 
Ilona: Jotkut toteutuu. 
INKERI: Tai sitten ne voi toteutua vasta vähän ajan päästä. Jos mää toivon pienenä 
koiraa enkä sitä saa, niin mää voin toivoo sitä edelleen vaikka isona, sitten kun 
mää osaan sitä itse hoitaa. Se voi toteutua vasta monen, monen vuoden päästä. 
Ilona: Saako esittää monta toivomusta? 
INKERI: Yhden toiveen saa Ozille esittää. 

Inkeri kehotti miettimään toivomusta. Hänen äänensä oli hiljainen ja 
rauhallinen, keskittymiseen houkutteleva. Ne lapset, jotka näin, olivat silmät 
kiinni, esimerkiksi Ilona. Inkeri kuiskasi: "Kenellä on valmiina toivomus?" 
Ilona ja kaksi muuta lasta nostivat kätensä pystyyn. Ilona lähti ensimmäisenä 
Ozin luo. 

Ozin ääni kuuluu nurkasta: Minä olen suuri ja mahtava Oz. Kuka sinä olet? 
Ilona: Ilona. 
Oz: Mitä sinä minulta tahdot? 
Ilona (pitkän tauon jälkeen): Koiran. 
Oz: Koiran. Minkä ihmeen takia? 
Ilona: Koska mää oon toivonu. 
Oz: Hm. Laitetaanpas mietintään. 
Ilona lähtee pois sanomatta enää mitään. 

Lasten tajunnassa mieli - jännittävä, ehkä vähän pelottavakin - asettui 
yhteyteen objektin - Ozin luona käynnin kanssa niin, että tämä käynti tuntui 
pelottavalta tai ainakin jännittävältä. Lapsille ehdotettua toivomusta 
rohkeudesta ei kukaan esittänyt. Ilona samoin kuin useimmat muutkin 
halusivat lemmikkieläimen. 

Lapset pääsivät Ozin luona käynnin lisäksi osallistumaan muillakin 
tavoin satuun. He esittivät aikuisille keppinukeilla joitain kohtauksia 
Oz-maan taikurista. Ilona oli tehnyt keppinukkena Dorothyn, mutta hän oli 
mielellään muissakin rooleissa kuten Variksenpelättimenä tai Totona. 

Lapset halusivat myös näytellä keskenään Ozia. Ovi pantiin kiinni 
eivätkä aikuiset saaneet tulla häiritsemään. Kerran sain lapsilta luvan mennä 
katsomaan. Silloin mukana olivat Ilona, Ilpo, Matti, Pekka ja Leena. En 
nauhoittanut enkä videoinut, vaan kirjoittelin näytelmään mitenkään 
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puuttumatta heidän esityksestään. Tarinassa alkuun pääseminen oli vaikeaa. 
Lasten puhe oli irrallisia lauseita: "Tuolla on peltoa" tai "Toto painuu 
nukkumaan". Pekka ehdotti Smaragdikaupungin rakentamista. Ilonalla oli 
Dorothy-keppinukke ja hän oli ainoa, joka pyrki etenemään johdonmukaisesti 
tapahtumissa. Ilona sanoi esimerkiksi: "Nyt tulee pyörremyrsky. Kuka vie 
Toton?" ja "Totokin voi puhua". Hän ehdotti Leijonan esittäjälle: "Sano vaikka: 
minä olen pelokas Leijona". 

Leena haki hopeakengät, mutta ne eivät olleet mitenkään mukana 
tapahtumissa. Hetken kuluttua kaikki olivat sitä mieltä, että jotakuta aikuista 
olisi pyydettävä neuvomaan, mitä tehdään. Tuula tuli apuun. Hänelle 
ehdotettiin lännen Noita Ilkeän roolia ja Leena haki tätä kuvaavan käsinuken. 
Lapset eivät edenneet Tuulan ohjaamana sen paremmin kuin omin avuin
kaan. Ilona yritti kysellä: "Kuka esittää Ozia? Se on kaikille erilainen". T ässä 
vaiheessa Pekka ja Matti aloittivat riitelyn siitä, kumpi saisi olla Oz. Kun 
ratkaisua ei tullut ja esitys pysähtyi, Ilona kyllästyi ja lähti piirtämään. 
Hetken kuluttua myös Ilpo ja Leena lähtivät pois. Leikki loppui. 

Applebee (1978, 47) sanoo, että leikkiessään sadun aineksia hyväksi 
käyttäen lapset pysyttelevät niissä henkilöiden ominaisuuksissa ja tapahtumis
sa, mitkä tarinassa on määritelty ja lapset ymmärtävät tiedostamattomasti, 
mitä näihin mahdollisuuksiin sisältyy. Tarina ei kuitenkaan edennyt, vaikka 
kysymyksessä olivat tutut roolihenkilöt ja aikaisemmin eri tavoin esiin tulleet 
tapahtumat. Lapset yrittivät muistella niitä sekä kuulemiaan näytelmän 
vuorosanoja. Päiväkodissa on totuttu turvautumaan heti osaamattomuuteen 
törmättäessä aikuisen apuun, kuten tässäkin tehtiin. Esityksen eteenpäin 
viemiseksi olisi tarvittu muitakin kuin Ilona. 

Etsin aineistostani tilanteita, joissa Ilona olisi Oz-maan taikuriin 
liittyvässä toiminnassa vaikkapa keskustelussa tai keppinukke-esityksessä 
epäonnistunut, olisi unohtanut, tulkinnut tai muistanut väärin tapahtumia tai 
nimiä, mutta en löytänyt ainoaakaan. Akti toteutuu e lämyksessä, joita. on 
monenlaisia, kuten havainto-, ta.hto-, tunne- ja intuitioelämykset (Rauhala 
1990, 129-130). Ilonalla näytti olevan sadussa monenlaisia elämyksiä, jotka 
tekivät hänelle siihen sisälle pääsyn helpoksi. Näytelmäjakson näkemättä 
jääminen oli Ilonan mielestä menetys. Kerran Leena ja Liisa eivät tulleet 
sisälle toisten lasten kanssa niin kuin olisi pitänyt, vaan vasta kun näytelmä 
oli esitetty ja oltiin siitä keskustelemassa. Ilona sanoi totisena: "Nyt ne ei 
nähnyt näytelmää." 

9.4 "Nehän on pelkkää satua" 

Kun Oz-maan taikurin tarina oli saatu päätökseen, lapset kertoivat yhteisessä 
keskustelussa sen henkilöiden ja tapahtumien herättämistä ajatuksista. 

MARJA: Miettikääpäs, mikä te kaikkein mieluimmin olisitte tuossa sadussa? Ilona. 
Ilona: Leijona. 
MARJA: No miksi? 
Ilona: Mää tykkään siitä leijonasta. 
MARJA: Mistä sää siinä tykkäät? 
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Ilona ei sano mitään. 
MARJA: Oliko se luonne niin kiva? Se oli niin onnellinen, kun se sai sen 
rohkeuden takaisin. 

Ilona ei osannut sanoa, miksi hän olisi mieluiten Leijona. Toinen mahdolli
suus on, ettei hän halunnut sitä tehdä isossa joukossa. Lapsilta kyseltiin myös 
tarinan mieleisistä kohdista. 

MARJA: Mikä teistä oli kaikkein hauskin kohta? Hassuinta tai hauskinta? Siellä oli 
varmaan useampikin, mutta sanokaa yksi, mikä teille olis jäänyt mieleen. 
Nyt oli Ilonan vuoro. 
Ilona: Kun se paha noita lähetti ne Räpsijät. 
MARJA: Niin se Räpsijä-kohta sua nauratti. 

Räpsijät olivat mukana jännittävimmässä näytelmäjaksossa. Lännen Noita 
Ilkeän käskyläiset sudet, mehiläiset ja villivarikset eivät olleet onnistuneet 
tuhoamaan Dorothyä ja hänen ystäviään. Noidan viimeinen keino oli ollut 
Räpsijöiden - näitä ei mitenkään kuvattu - lähettäminen. 

Lännen Noita Ilkeä: Räpsijät, tänne ja heti! Minulla on teille tärkeä tehtävä. 
Ottakaa kaikki teroitetut keihäänne ja menkää autiomaahan ja tuhotkaa ne 
muukalaiset. Tämä on käsky! 
Dorothy: Mitä tuolla on tulossa? Kyllä minua pelottaa. 
Leijona: Räpsijöitä. Niillä on keihäitä. Pitäisiköhän minun nyt teitä suojella. 
Leijona ajaa (näkymättömät) Räpsijät tiehensä. 
Leijona (riemuissaan): Pelästyivät minua 
Dorothy: Hyvä Leijona. Sinä olet rohkea. Hienoa. 

Kohtauksen viehätys saattoi perustua Leijonan taitavaan esiintymiseen, sen 
taisteluun ja iloon lisääntyneestä rohkeudesta. Toinen Ilonaa kiinnostanut 
seikka ehkä oli, että Leijona suojeli ystäviään. Ilonan tajunnassa mieli -
rohkea, suojeleva - on yhdistynyt kohteeseen - Leijonaan - , niin että Leijona 
tiedettiin mielen välityksellä rohkeaksi ja ystäviään suojelevaksi. Mieliä on 
suunnaton joukko (Rauhala 1989, 29-30), niin että Leijonaan on voinut liittyä 
myös muita mieliä, jotka Ilona vain itse tietää. Räpsijöitä ei näkynyt, joten 
niiden tuhoutuminen ei ollut yhtä konkreettista kuin lännen Noita Ilkeän 
liukeneminen veteen. 

Keskustelin tämän jälkeen Ilona n kanssa kahdestaan Oz-maan taikurista. 
Kysyin, olisiko hänestä ollut parempi, että Dorothy olisi jäänyt ystäviensä luo. 
Tyttö vastasi: "Varmaan, että Dorothy pääsi kotiin. Jokainen meni eri 
paikkaan, niin ettei se olisi tiennyt, kenen luo sen pitäisi mennä." Samalla 
kerralla olin kysynyt, kuka oli kiinnostavin henkilö. Oli seurannut hiljaisuus, 
Ilona mietti ja sanoi sitten epäröiden: "Olisiko ollut Dorothy. (Tauko) No se 
Oz." Viimeinen kysymykseni oli: "Onko susta koskaan tuntunut, että joku 
satu olisi liian pelottava?" Ilona vastasi: "No ei, kun nehän on pelkkää satua." 
Jos satu on objekti, johon jokin mieli on yhteydessä, ei tämä mieli ole Ilonalla 
"pelottava", "jännittävä" se saattaa olla. Tämän mielen avulla Ilona voi kokea 
sadun jännittäväksi, mutta ei pelottavaksi. Kertomuksen ymmärtäminen 
kuvitteelliseksi edellyttää tajunnallisuuden henkisten horisonttien ke hittynei
syyttä, jotta käsitteellisyys ja tietäminen tulevat mahdollisiksi. 
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Kun Ilona sanoi, että ne on pelkkää satua, hän ilmoitti, etteivät sadut 
kuulu todellisuuteen ja hän tietää niiden tapahtumat ja henkilöt kuvitteelli
siksi. Ilonan tajunnan virrassa oli runsaasti mielikuvitusakteja ja siinä aktien 
seuraannon avulla tajunnan virtaaminen, jatkuvuus ja siirtyminen tilasta 
toiseen tuli käsitettäväksi (Rauhala 1974, 55). Tajunnan virta, jatkuva liike 
Ilonan maailmankuvassa jo oleviin ymmärtämisyhteyksiin liitettynä teki 
mahdolliseksi kuvitteellisen erottamisen arkitodellisuudesta. Petöfi (1982, 481) 
on pohtinut tekstin fiktiivisyyttä. Onko teksti tulkitsijan mielestä fiktiivistä, 
riippuu siitä, pitääkö hän tekstissä kuvattuja asioita siihen maailmaan 
kuuluvina, joka on hänelle ja hänen yhteisölleen reaalinen maailma. 
Tulkitsijan mielestä teksti on fiktiivinen, jos hän ei usko siinä kuvattujen 
asioiden esiin-tyvän reaalisessa. maailmassa. Ilona ei uskonut, että noita 
liukenisi veteen tai taikahatun avulla voitaisiin täyttää toivomuksia, koska 
sellaista ei tapahdu reaalisessa maailmassa. Kuvitteellisessa tekstissä on 
asioita, jotka voivat esiintyä myös reaalisessa maailmassa. 

Niin todellisessa kuin sadunkin maailmassa kiivetään vuorelle tai 
ylitetään joki. Samoin sadun maailmassa siivotaan, laitetaan ruokaa tai 
kerätään marjoja, kuten tehdään todellisuudessakin. Jotkut ilmaukset voivat 
sadussa pitää sananmukaisesti paikkansa, mutta todellisessa maailmassa niillä 
on kuvitteellinen merkitys (Scholtz 1988, 175). Laulelmassa sanotaan: 
"Tuulena jo ratsuin lentää .. ", kun tarkoitetaan hevosen nopeaa kulkua. 
Sadussa hevonen voi ratsastajineen todella lentää tuulen nopeudella. Kun 
joku sanoo arkisessa maailmassa: "Pikkulinnut visersivät", hän ilmoittaa 
kuulleensa asian, jonka kertojaa ei halua ilmaista. Sadun maailmassa linnut 
voivat todella visertää niin, että ihminen ymmärtää niiden viestin. 

Vasta kun tarina on käsitetty kuvitteelliseksi, maailmaa voidaan tutkia 
sellaisena kuin se voisi olla (Applebee 1978, 41). Silloin siinä on enemmän 
vaihtoehtoja kuin itsestäänselvyyksiä. Myös Collins (1996, 4) toteaa satujen 
tarjoavan vaihtoehtoisia selityksiä esimerkiksi siihen, miksi aurinko on 
taivaalla tai miksi meri on suolainen. Sadut antavat lapselle mahdollisuuden 
huomata, että ihmiset ovat kautta historian selittäneet omilla tavoillaan 
erilaisia ilmiöitä samoin kuin lapsikin tekee. Collins jatkaa, että tieteelliset 
teoriat ovat vain luomiskertomusten nykyaikaisia vastineita eivätkä paljoa
kaan uskottavampia kuin legendoissa tai myyteissä kerrottu. 

Ilona osoitti, että lapsi pääsee päiväkodissa sisälle pitkäkestoiseen, 
mutkikkaaseen ja lapselle vieraaseen tarinaan. Hän oli ohittanut Oz-maan 
taikurin vastaanottamisessa ja siihen vastaamisessa lähikehityksen vyöhyk
keen ja siirtynyt muitten avustamasta suorituksesta itseohjautuvuuteen. 
Tytöllä oli valmiudet ilmaista merkityksiä kielellisesti. 

Ilona saattoi rakentaa sadusta sillan - metaforan välityksellä - omaan 
elämäänsä. Päiväkodissa hänelle tarjottiin monenlaisia mahdollisuuksia 
Oz-maan taikurin tarinan kokemiseen. Vielä en tiennyt, mitä merkitystä 
tarinalla Ilonalle oli, mikä olisi hänelle mieluisin hahmo vai olisiko sellaista 
ollenkaan. Ilonan oma kirja Oz-maan taikurista oli yksi pala pelissä tämän 
sadun merkityskokonaisuuden muodostamiseksi. 
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9.5 Oz-maan taikurista kertoen ja kuvittaen 

Kuvituksessaan ja kertomuksessaan Ilona oli esitellyt tarkasti tapahtumat ja 
henkilöt. Piirtäminen on niin Merleau-Pontyn (1973, 151) kuin Vygotskynkin 
mukaan (1978, 112) lapsen graafista puhetta. Piirtäessään lapsi avaa muistinsa 
aarreaitan ja samoin kuin puhuessaan hän silloinkin kertoo tarinaa (Vygotsky 
1978, 112). 

PIIRUSTUS 1 
Kannessa olivat Dorothy ja Toto hedelmäpuun vieressä. Ilona oli kirjoittanut: 
"Dorotin ihmeeliset seikkailut". Kuva on lähtökohta tarinalle. Dorothy seisoo 
kotipihallaan, Toto on talutushihnassa ja hihna Dorothyn kädessä. 

PIIRUSTUS 2 
Ilona on aloittanut kertomalla, että Dorothy asui maalla Kansasissa Em-tätinsä 
ja Henry-setänsä kanssa. Eräänä päivänä lehdet rupesivat lentelemään ja 
Dorothy näki pyörremyrskyn lähestyvän. Tyttö juoksi Toton kanssa suojaan 
taloon, jonka pyörremyrsky kuitenkin riuhtaisi irti maasta. Keskellä sivua on 
suurikokoinen talo, mitä tummanruskealla piirretty pyörremyrsky lähestyy. 
Puiden lehdet lentävät tuulen voimasta. Dorothy ja Toto ovat pienikokoisina 
kuvan alareunaan. Tässä piirustuksessa on esitetty tapahtumasarja: pyörre
myrskyn lähestyminen, Dorothyn ja Toton pyrkiminen suojaan ja pyörre
myrskyn luonnossa aiheuttamat muutokset kuten lehtien lentely. Merleau-
Ponty (1973, 150-151) onkin todennut, että lapsi piirtää tarinan peräkkäiset 
tapahtumat yhdeksi kuvaksi. Hän haluaa jättää paperille jäljen yhteydestään 
kuvattuun kohteeseen, ilmaista vaikkapa tunteen vaarasta tai vapaudesta. 
T ätä sivua hallitsee pelko lähestyvästä pyörremyrskystä. 

PIIRUSTUS 3 
Seuraavassa kuvassa Ilona on kertonut talon kieppuvan ilmassa pyörremyrs
kyn kourissa. Sama näkyy kuvassa: kukat ovat taipuneet maata kohden 
tuulen voimasta. T ässä tulee esiin Merleau-Pontyn (1973, 151) havainto, että 
lapsi piirtää hahmot - talon ja kukat - asentoon, mikä soveltuu tarinan 
tiettyyn tilanteeseen. 

PIIRUSTUS 4 
Dorothy ja Toto ovat laskeutuneet talon mukana Rouskijoitten maahan, jossa 
kasvaa hedelmäpuita ja erivärisiä kukkia. Piirustuksesta välittyy ilo kauniista 
ympäristöstä. Huomattavan suurikokoinen aurinko paistaa täydeltä terältä. 
Dorothyn koti-ikävä ja pelko selviytymisestä eivät näy kuvassa. 

PIIRUSTUS 5 
Tarina etenee tuoden esiin sekä kuvissa että tekstissä keskeisiä asioita. 
Variksenpelätin seisoo pellolla tien vieressä hattu päässä ympärillään 
heinäseipäitä. Näin esitellään Dorothyn ja Toton tien varressa kohtaama 
tuleva matkakumppani. Tekstissä kerrotaan Variksenpelättimen mukaantu
loon liittyvät tapahtumat ja mainitaan sen toivomus. 
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PIIRUSTUS 6 
Seuraavassa kuvassa on Variksenpelättimen jälkeen matkalle mukaan tullut 
Tinamies vieressään öljykannu nivelten rasvaamista varten. Koska Tinamies 
oli puunhakkaaja, sen kädessä on kirves ja molemmin puolin paksurunkoinen 
puu. Matkalaiset kulkivat keltaista tietä, mistä syystä tie on väritetty 
keltaisella. 

PIIRUSTUS 7 
Etualalla on Leijona, joka liittyy seuraavaksi matkalaisten joukkoon. Kuvassa 
ovat myös Dorothy, Toto ja Variksenpelätin, mutta Tinamiestä ei näy. Matka 
jatkuu edelleen keltaista tietä pitkin. 

PIIRUSTUS 8 
Puun kaataminen joen yli pääsemiseksi oli merkittävä tapahtuma ja siitä 
kertovat seuraava kuva ja teksti. Ilona on sanellut: "Variksenpelätin sai oivan 
aatteen. Hän sanoi Tinamiehelle: kaadapas tuo iso puu tuosta läheltä. 11 Tässä 
on tullut esiin, että Variksenpelätin osasikin tiukan paikan tullen ajatella. 
Dorothy, Toto, Tinamies ja Variksenpelätin näyttävät huojentuneilta, kun joki 
voidaan ylittää. Leijonaa ei näy kuvassa. 

PIIRUSTUS 9 
Keskeistä piirustuksessa on vihreä Ozin linna. Matkalaiset ovat portinvartijan 
lähettyvillä valmiina astumaan sinne. Vihreälinssiset silmälasit ovat kaikilla 
näkyvästi esillä. 

PIIRUSTUS 10 
Ilonan kirja päättyy siihen, kun Dorothy on kertonut Ozille toiveestaan 
päästä kotiin ja tämä on ilmoittanut, että lännen Noita Ilkeä on ensin 
tuhottava. Viimeinen lause on: 11Niin Dorothy lähti koettelemaan onneaan11

• 

Saattaa olla, että Ilona ei halunnut tuoda esiin noidan tuhoutumista ja on 
lopettanut kertomuksen ennen sitä. Päättymisen syy ei voinut olla, ettei Ilona 
olisi tiennyt miten tapahtumat jatkuivat. Toisaalta 6-vuotias on ehkä 
kyllästynyt pitkään jatkuneeseen kertomiseen ja piirtämiseen. Kansikuvaa 
lukuunottamatta tarinan peräkkäisiä kohtauksia on yhdistetty kuvissa yhdeksi 
kuvaksi. T ässäkin tuli esiin (Rauhala 1974, 74) yksityiskohtien yhdistäminen 
kokonaisuudeksi. Kuten Merleau-Ponty (1973, 151) on todennut, lapsi on 
tarinan ainoa kuulija sitä piirtäessään ja kaikki kohtaukset ovat yhteydessä 
toisiinsa ajan kerrostuman välityksellä. Piirtäminen ja kertominen ovat 
ymmärtämistä ja tässäkin tulee esiin, että kaikki ymmärtäminen on yhteyksis
sä ymmärtämistä. 

Ilonalla oli laaja sanavarasto. Hänen sanelemansa lauseet olivat hyvin 
muotoiltuja pää- ja sivulauseineen. Esimerkiksi: 11Variksenpelätin sanoi, että 
hän haluaisi pyytää suurelta Ozilta aivot, sillä hänet oli tehty oljista.1

1 Ilona 
oli esitellyt tasapuolisesti Oz-maan taikurin henkilöitä ja tapahtumia tuomatta 
esiin, millä niistä olisi hänelle erityistä merkitystä. 
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9.6 Ilon aiheita 

Ilona ja Kirsi piirsivät toukokuussa kahdestaan pöydän ääressä. Toivoin 
luontevaa keskusteluhetkeä Ilonan kanssa ja ajattelin, että Kirsin mukanaolo 
veisi haastattelun tunnun. Olin jo aikaisemmin kysynyt Ilonalta, oliko hänelle 
mieluisempaa Oz-maan taikurin eteneminen lukemalla vai näytelmänä. Ilona 
oli asettanut näytelmän etusijalle. Jatkoin tyttöjen kanssa esitystavoista. 

HILKKA: Onko mukavampaa että esitetään nukketeatteria vai näytellään? 
Kirsi: Se on hauskaa, kun ne esittää että ne on ite niitä ahmoja .. hahmoja. 
Ilona: Eikä mitään nukkeja. 
Kirsi: Mun mielestä on kiva näytellä ite. Se ois musta hyvä, kun kaikki sais 
näytellä 
Ilona: Kaikki saisi näytellä. Opet ensin ja sitten me. 

Nukketeatteri on rajoittuneempaa kuin tavalliseen tapaan esitetty näytelmä. 
Jos pitkä satu haluttiin käydä läpi, ei ollut mahdollista, että se olisi edennyt 
lasten näyttelemänä. Kevätjuhlassa lasten esittämä kahdenkymmenen 
minuutin näytelmä vaati työtä useina päivinä, vaikka aihe oli heille kaikille 
tuttu. Ilona ja Kirsi olivat jo itsekin päässeet näyttelemään ja he halusivat 
puhua siitä. 

Marja oli seissyt tyttöjen lähellä ja kysyi: "Tekö tykkäsitte tästä näyttelemisestä?" 
Molemmat tytöt olivat yhtä mieltä: "Se oli hauskaa, hirmu hauskaa." 
HILKKA: Onko se parasta se näytteleminen? 
Ilona: On. 
MARJA: Oli se sitten hyvä, että me saatiin tuo näytelmä tehtyä. 

Kaikkein kokonaisvaltaisimmin lapset pääsivät satuun sitä näytellessään, 
jolloin kehollisuus on situationaalisuuden ja tajunnallisuuden ohella 
näkyvästi mukana. Ilona oli kevätjuhlan esityksessä Dorothy. Harjoituksissa 
hänen vuorosanojen osaamisensa ja aikuisten neuvoista vaarin ottamisensa 
oli moitteetonta. Ilona oli huomattavan innostunut näyttelemisestä ja kyseli 
monta kertaa aamupäivisin, milloin näytelmäharjoitus alkaa. Näyttelijää 
huolestutti, muistaako hän vuorosanat, ilmeet ja eleet itse esityksessä. 
Huolestuminen oli turhaa. Halusin vielä tietää sadun herättämistä tunteista 
- kielteisistäkin.

HILKKA: Mites sen Ozin juoni ja tapahtumat mitäs te tykkäsitte. Oliko se liian 
pelottava? 
Molemmat tytöt: Ei. 
Ilona: Sellainen kiva. 
Kirsi: Ei liian lapsellinen. 
Ilona: Eikä vaarallinen. 
HILKKA: Oliko Ozissa jotain, mikä ei ollut kivaa? 
Ilona: Ei, kun kaikki oli kivaa. 
HILKKA: Mites Kirsistä? 
Kirsi: Niin kaikki oli kivaa. Ei ollut mitään tyhmää. 

Odotin, että tytöt olisivat ottaneet tässä vaiheessa puheeksi lännen Noita 
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Ilkeän, mutta näin ei tapahtunut. Jatkoin vielä Oz-maan taikurista. 

HILKKA: Kukas oli miellyttävin henkilö? 
Tytöt miettivät ja katsovat toisiinsa. 
Kirsi: Tinamies oli niinkun hauska. 
HILKKA: Tinamies. Entäs Dorothy? Sää tykkäsit Tinamiehestä enemmän kun 
Dorothystä. Mites Ilonan kanssa? 
Ilona miettii pitkään. 
Ilona: Musta oli kivin tuo, tuo ... 
Kun Ilona ei vastannut, yritin viedä keskustelua eteenpäin. 
HILKKA: Tai aatellaan sillai, että kestä sää tykkäsit eniten. 
Ilona: Siinä näytelmässä tykkäsin tuota ... 
Kirsi: Apina oli hauska. 
Ilona: Musta oli kans apina. 
Tytöt jatkoivat piirtämistä ja keskustelu loppui. 

Apinan viehätys lienee perustunut taitavaan esiintymiseen ja vaikuttavaan 
rooliasuun. Apina oli kirjassa toisten käskystä toimiva, välittäjä vailla omaa 
tahtoa ja valintamahdollisuuksia. Eksistentiaalinen valikoituminen oli vienyt 
siltä mahdollisuudet omaehtoisiin psykologisiin valintoihin. Ilonalla ei 
näyttänyt olevan suosikkihahmoa. Silmälaseja askarreltaessa hän oli sanonut 
pitävänsä eniten Dorothysta, mutta Marjan kysellessä loppukeskustelussa 
valinnut mieleisimmäksi Leijonan. Ei piirustuksissa, ei sanellussa tekstissä 
eikä Ilonan puheessa mikään hahmo tullut muita enemmän esiin. Aikaisem
min keväällä kanssani jutellessaan Ilona oli ensin maininnut kiinnostavim
maksi Dorothyn, mutta vaihtanut sen Oziin. Nyt hän ilmeisesti Kirsin 
vaikutuksesta päätyi apinaan. 

9.7 Sadun ankara moraali 

Toisen kerran keskustelin Ilonan ja Kirsin kanssa, kun tytöt olivat kahdestaan 
Sirkkula-nimisessä huoneessa, mikä on yhteinen kaikille päiväkodin lapsille. 
Tytöt leikkivät ja vastailivat samalla. He olivat innokkaita keskustelemaan, 
juttelivat vapautuneesti eikä nauhoitus tuntunut heitä häiritsevän. 

Olimme jo kerran aikaisemmin sen jälkeen, kun Oz-maan taikurin tarina 
oli saatu päätökseen jutelleet kolmestaan siitä ja kysyin, tulisiko heille vielä 
jotain mieleen. Ilona totesi: "Kyllä siitä tulee. Sää voisit kysyä Kirsiltä, mitkä 
hahmot olivat kivimpia." Ilahduin Ilonan ehdotuksesta ja sanoin: "Määpäs 
kysyn. Se mua todella kiinnostaa. Kirsi ketkä hahmot oli kivimpia?" Ilona 
lisäsi: "Ja sitten se huonoin hahmo." 

HILKKA: Kyllä, se onkin mulle tärkeä tieto. Kestä sää tykkäsit eniten? 
Kirsi: En mää tiiä. 
HILKKA: No ajattelepas Dorothy ... 
Kirsi: Se ei ollut semmonen hauska. Dorothy ei ollut hauska. Mää en niin kuin 
oikein tykännyt Dorothysta. 
HILKKA: Tykkäsitkö sää apinasta? 
Kirsi: Joo se oli hauska. 
Ilona: Niin kun se aina tuli sieltä se oli niin hauska. 
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Olin ennenkin kysynyt samaa. Silloin Kirsi oli valinnut häntä eniten 
miellyttäväksi apinan ja Ilona oli päätynyt samaan hahmoon. Yritin nyt saada 
selville Ilonan oman mielipiteen, mutta se ei onnistunut. Nytkään hänellä ei 
ollut suosikkia. Apinan viehätys oli näytelmän mukanaan tuomaa. Jos satua 
olisi luettu, ei apinaa olisi pidetty hauskana. Kirjassa apinoita oli monta, 
näytelmässä olosuhteiden pakosta vain yksi. 

Etenimme sitten moraalin alueelle, mikä arvoineen ja normeineen 
kuuluu situationaalisuuden ideaalisiin komponentteihin (Lehtovaara 1992, 
129). T ällä alueella Ilonan ja Kirsin mielipiteet yllättivät. Olin kerran kysynyt 
Ilonalta, kestä Oz-maan taikurin henkilöstä hän ei pitänyt. Ilona oli ollut 
kauan vaiti ja todennut, ettei osaa sanoa. Olin jatkanut: "Entäs se noita, joka 
liukeni veteen? Oliko oikein, että sille kävi niin?" Tyttö oli miettinyt pitkään 
ja vastannut epävarmasti: "Oli se ehkä." Olin päättänyt keskustelun 
toteamalla: "Se ei voinut tehdä enää pahaa." 

Koska Ilona oli ehdottanut, että kysyisin huonoimmasta hahmosta, otin 
sen puheeksi. 

HILKKA: Mikäs henkilö oli epämiellyttävä? 
Kirsi: No toi noita. Se ei toiminut hyvin. Se ei ollut huvittava eikä mikään. 
HILKKA: Mitäs sää ajattelet, kun se otti Dorothyn orjaksi. 
Kirsi: En tykännyt siitä. 
HILKKA: Mitäs sää aattelit, kun se noita liukeni veteen? 
Kirsi: No se oli vähän niin kuin surullista. 
Ilona: Kyllä se noita olis ollut ihan hyväkin, jos se olisi muuttunut. 
HILKKA: Niin jos se olisi muuttunut. Mutta nyt kun se oli paha, niin oliko oikein, 
että se hävisi? Tai, mitä te olisitte toivonut? 
Kirsi: Mää olisin toivonut, että se olisi elänyt. 
Ilona: Eihän aina voi olla kiltti. Pitäähän joskus olla pikkusen tuhma. 
HILKKA: Vaikka se oli tuhma, se olisi saanut elää? 
Molemmat tytöt: Niin. 
Kirsi: Se olisi voinut muuttua. Se oli just muuttumassa hyvemmäksi. 
HILKKA: Olitteko te surullisia, kun se liukeni veteen? Miltä se tuntui teistä? 
Ilona: Pikkuisen haikealta. 
Kirsi: Niin kuin surulliselta. 

Tarinassa ei mitenkään tullut esiin, että lännen Noita Ilkeä olisi alkanut 
muuttua paremmaksi. Ehkä noita loppukohtauksessa herätti tytöissä 
myötätuntoa. Sen viimeiset sanat olivat: "En olisi ikinä uskonut, että 
tuollainen pieni tyttö tekee minusta lopun. Katso nyt, minä sulan!" Ilonan 
tajunnassa noitaan liittyvä mieli oli ainakin hyväksi muuttuva, niin että hän 
uskoi mielen välityksellä noidan muuttuvan aikaisempaa paremmaksi. Noitaa 
esitti opiskelijatyttö, josta lapset pitivät. Oz-maan taikurissa noidan tuho ei 
näyttänyt niin välttämättömältä kuin esimerkiksi Hannussa ja Kertussa. Jos 
noidasta ei siinä olisi juuri silloin päästy, olisi väistämättä seurannut ensin 
Hannun ja sitten Kertun menehtymiseen. Useissa saduissa, kuten Lumikissa 
ja seitsemässä kääpiössä, ilkeän äitipuolen kohtaloon ei kiinnitetä paljon 
huomiota. 

Oz-maan taikurissa noidan liukeneminen oli kuvattu tarkasti ja se 
tuotiin myös näytelmässä selvästi esiin. Siihen huomion kiinnittyminen on 
saattanut aiheuttaa lapsille pahaa mieltä, mitä ei etukäteen osattu ottaa 
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huomioon. Kumpikaan tytöistä ei hyväksynyt sadun yksioikoista armotto
muutta, vaan he olisivat halunneet säästää noidan. 

Gadamer (Oesch 1994, 57-58) katsoo, että tekijän tarkoittama merkitys 
ei ole sellaisenaan tulkitsijan tavoitettavissa. Hän ei kuitenkaan hyväksy 
ajatusta, että tekstille voidaan antaa mitä tahansa merkityksiä. Traditio 
muodostaa horisontin, joka takaa tekstin merkityksen pysyvyyden. Tradition 
ja kirjan tekijän mukaan noidan rankaisemiseen liittyviä Rauhalan (1989, 29-
30) tarkoittamia mieliä ovat armoton ja ankara, niin että noitaa oletetaan
rangaistavan armottomasti ja ankarasti. Tulkintaprosessissa on mukana myös
toinen horisontti, tulkitsijan historiallinen olemassaolo tässä ja nyt Ilona ja
Kirsi tulkitsivat omasta taustastaan ja sen hetkisistä tunteistaan käsin noidan
kohtaloa. Myötätunto vei voiton traditioon perustuvasta tavasta rangaista
pahaa kuolemalla. Tulkintatapahtuman päämääränä on horisonttien yhteen
sulautuminen. Ilonan ja Kirsin tulkinta noidasta poikkesi kirjailijan ja
tradition mukaisesta, niin etteivät nämä horisontit sulautuneet tyttöjen
horisontteihin.

Tytöissä tuli esiin, ettei sadun herättämiä tunteita ja niiden myötä 
merkityksen muodostumista voitu ennakoida. Mieli ja elämys ovat aina 
yhdessä. Elämyksellisiä tiloja ovat esimerkiksi havainto- ja tunne-elämys 
(Rauhala 1989, 29-30). Lännen Noita Ilkeän kohtalossa lähtökohta oli 
monitahoinen havaintoelämys ja siihen liittyvä tunne-elämys. 

Thiessen (1988, 9) toteaa, että sadut välittävät kuulijoille arvoja ja 
asenteita. Jos kysymme itseltämme, mistä omamme ovat peräisin ja miltä 
ajalta, voimme hänen mukaansa ehkä palauttaa mieleen mielikuvia tai satuja, 
jotka vaikuttivat meihin, kun olimme lapsia. Saduissa esiin tulleet arvot ja 
asenteet olivat Thiessenin mukaan meille ohjeina myöhemminkin elämässä. 
Varhain sisäistettyinä ne tulivat osaksi persoonallisuuttamme. 

Thiessenin käsitys saduista oikeiden arvojen ja asenteiden opettajina ei 
pidä paikkaansa. Saduissa esiintyvä yksioikoinen armottomuus ei ole malliksi 
sopiva. Sadut tapahtuvat omassa mahdollisessa maailmassaan, jonka joitain 
moraalisia yksityiskohtia ei voida soveltaa todelliseen maailmaan eikä ottaa 
siellä opiksi. Toisia kohtaan tunnettu myötätunto ja auttaminen sekä hyvän 
voitto pahasta palvelevat käsityksiä moraalisesta oikeudenmukaisuudesta. 

Sirridge (1975, 89) on pohtinut satujen moraalia ja sanoo, että moraa
liopetuksen tavoite on opettaa ihmisiä toimimaan oikein todellisessa 
maailmassa eikä neuvoa, miten heidän tulisi menetellä, jos he sattuisivat 
eksymään satumaailmaan. Emme tavallisesti opeta sellaista, mikä ei todelli
seen maailmaan sovellettuna pitäisikään paikkaansa. Kysymyksiä: "Onko 
sankari hyvä?" ja "Onko tällainen toiminta oikein?" Sirridge pitää tarkoituk
senmukaisina. Lukija tai kuulija pohtii sadun henkilöä ja tämän tilannetta 
arvioiden myös sadun henkilön moraalista arvoa. 

Kirsi oli näyttänyt Ilonan tavoin selviytyneen Oz-maan taikurin tarinassa 
lähikehityksen vyöhykkeeltä aktuaaliselle kehitystasolle. Aikuisen ohjailua 
suorituksen kehittymisessä ei enää tarvittu. 
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9.8 Kiinnostavat menneet ajat 

Odotin, että Ilona ja Kirsi kyllästyisivät Sirkkulassa pohtimaan asioita 
kanssani ja olin varautunut silloin lopettamaan. He kuitenkin juttelivat 
edelleen mielellään kertoilivat oma-aloitteisesti leikeistään kotona, valittelivat 
päiväkodin tiukkaa aikataulua ja ryhmän poikien kiusantekoa. Tyttöjen 
kanssa pääsin dialogiin. Mitä enemmän haastattelusta tulee dialogi sitä 
halukkaammin lapsi kertoo ajatuksistaan. Dialogin yhtenä edellytyksenä on 
pääsy mahdollisimman lähelle lapsen maailmaa. On tärkeää antaa lapsen 
kuvata maailmaansa omin sanoin, omaa kieltä käyttäen (Pramling 1983, 48). 
Pramling toteaa, että useimmat lapset haluavat keskustella maailmastaan, jos 
haastattelija on siitä aidosti kiinnostunut. Olimme panneet huoneen oven 
kiinni ja kielsimme ovea aukovia lapsia tulemasta sisään. Tytöt viihtyivät 
hyvin yhdessä ja saivat tukea toisistaan. Halusin tietää, oliko merkitystä, 
luettiinko vanhoja satuja vai nykyaikaan sijoittuvia tarinoita. 

HILKKA: Onko teistä kivempia sellaiset vanhat sadut kuten 
Prinsessa Ruusunen ja Tuhkimo vai uudenaikaiset, joita minäkin olen teille 
lukenut niin kuin siitä Miiru-kissasta, joka meni balettikouluun? 
Kirsi: Niin kun semmoisista vanhoista ajoista. 
Ilona: Meiän mummilla on ainakin sata vuotta vanha kirja. Sen nimi on 
Intiaanipäällikkö Punainen sulka. 
HILKKA: Sehän kuulostaa jännittävältä. 
Ilona: Siinä on kaikkea sellaista, mitä ennen vanhaan tehtiin, pantiin nurkkaan ja ... 
HILKKA: Onko kiva saada tietää vanhoista asioista? 
Kirsi: On, se on tosi hauskaa, kun ei ite ole ollut tietämässä. 

Saduissa kerrotaan usein menneestä ajasta, lapselle vieraista, käytöstä pois 
jääneistä esineistä, ammateista ja toimintatavoista. Kuningas matkustaa 
hevosten vetämissä vaunuissa tai sadun henkilö on puunhakkaaja, kuten 
Hannun ja Kertun isä. Nykyajan lapsille ovat vieraita asioita myös Prinsessa 
Ruususessa mainittu kehrääminen ja siihen liittyvänä värttinä, jolla prinsessa 
pistää sormeensa. Samoin esimerkiksi Tuhannen ja yhden yön satujen 
islaminuskoinen maailma moskeijassa rukoilemisineen on outo suomalaiselle 
lapselle. 

Sekä Ilonaa että Kirsiä viehättivät heille uudet asiat. Kuhlman (1992, 41) 
toteaa, että uusi ja vieras aines on prosessoitava mielessä, jotta se voidaan 
yhdistää omaan. T ätä muokkaamista tapahtuu kun lapsille kerrotaan vaikkapa 
värttinästä tai lapsi kyselee hänelle oudoista asioista. Kauppi (1994, 11) on 
todennut, että ihminen normaalisti tavoittelee eletyn maailman ainakin 
jonkinasteista kokonaisuutta. Kartan valkeat kohdat pyritään täydentämään 
paitsi kerrotun myös oman fantasian avulla. Uuden mielen ilmentymät 
suhteutuvat jo olemassa olevaan tiedettyyn ja tunnettuun kokemus perustaan. 
Mielen ilmeneminen tajunnan aktissa edellyttää aina horisonttia. Jos tytöille 
jäi vanhoissa saduissa kohtia, joita he eivät ymmärtäneet, he täydensivät ne 
omilla kuvitelmillaan. 
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9.9 Näkyvä hyvyys 

Luin Ilonalle vähemmän kuin Virvalle ja Ilpolle, koska hänelle oli luettu 
paljon kotona ja hän osasi itsekin lukea. Oman kirjan päivänä Ilona oli 
tuonut satukirjan, jossa oli noin 200 sivua ja vain vähän kuvia. 

HILKKA: Mikä sinun mielisatusi on? 
Ilona: Tallipoika ja prinsessa. 
HILKKA: Mikä siinä on hyvää? 
Ilona: No kun se on kiva. 

Kuusivuotias ei vielä osannut luokitella asioita, niin että olisi pystynyt 
erittelemään, miksi hän jostain sadusta piti. Jos olisin antanut valmiita 
vaihtoehtoja vaikkapa kysynyt, pitikö Ilona kuninkaasta tai tallipojasta, hän 
olisi osannut vastata. Tämä satu oli Anna Taurialan kirjoittama ja siinä 
kerrottiin prinsessan ja talli pojan ystävyydestä ja heidän yöllisillä seikkailuret
killään tapaamistaan eläimistä. Tarinassa oli hauskoja yksityiskohtia kuten 
leik.kinalle, joka seisoi matkalaukku kädessä lähtövalmiina ja kuningas ja 
kuningatar, jotka kyllästyivät edustusvelvollisuuksiin ja muuttivat metsämök
kiin eläkepäiviään viettämään. Ei tapahtunut kenenkään tuhoutumista eikä 
pahan ja hyvän taistelu tullut voimakkaasti esiin. Hyvyys oli hallitseva eikä 
sitä missään vaiheessa vakavasti uhattu. Kun luin, Ilona kuunteli keskit
tyneesti koko pitkän kertomuksen, vaikka hän oli itsekin sen aikaisemmin 
lukenut ja se oli luettu hänelle kotona. Ilonan tajunnassa prinsessaan liittyviä 
mieliä saattoivat olla kaunis, vaatimaton, rakastettava, lempeä, niin että 
prinsessalla ymmärrettiin näiden mielien välityksellä olevan mainittuja 
ominaisuuksia, joita Ilona saattoi arvostaa. 

Gadamer (1986, 48-49) on todennut, että kun lausumme tai luemme 
kirjallisuustekstiä, käsittelemme merkitys- ja äänensävysuhteita, jotka ovat 
osana kokonaisuuden muodostumisessa, löydämme yhä uusia merkityksiä. 
Lopussa emme ole varmoja, olemmeko ymmärtäneet asiaa niin, että voimme 
nyt jättää tekstin, pikemminkin päinvastoin. Mitä syvemmälle tekstiin 
pääsemme sitä useampia merkityksiä ja äänensävyjä tajuamme. Ajattelen, että 
Tallipoika ja prinsessa toi Ilonalle joka kerran jotain uutta, mikä piti yllä 
hänen mielenkiintoaan. Nikander (1995, 24) viittaa hermeneuttisen kokemuk
sen äärellisyyteen. Vaikka jokainen uusi tulkinta löytää tekstistä itselle uutta, 
ajankohtaista ja tärkeää, se samalla unohtaa jotain ja jättää osan ottamatta 
huomioon. Rauhala (1981, 13) puhuu samasta asiasta. Hänen mukaansa 
tajunnallisuudessa tapahtuu merkityssuhteiden jatkuvaa uudelleen jäsenty
mistä, unohdusta ja tiedostamattomaan häipymistä sekä uudelleen muistiin 
palautumista ja tiedostamista. 

Talvella Ilona valitsi luettavaksi monista mahdollisuuksista sadun 
Lumivalko ja Ruusunpuna. Kertomuksessa oli karhuksi noiduttu prinssi ja 
kaksi sisarusta, jotka pitivät hyvää huolta äidistään. Pahuutta edusti 
kiittämätön, pahansuopa kääpiö, jonka tuhoutumiseen ei tekstissä kiinnitetty 
paljoa huomiota. Kun olimme päässeet loppuun, kysyin mikä tarinassa oli 
parasta. "T ämä", Ilona sanoi osoittaen kuvaa karhunnahasta vapautuneesta 
prinssistä. Prinssi on voinut olla Ilonan tajunnassa kohde, jonka hän on 
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ymmärtänyt mielien - urhoollisen ja ritarillisen - välityksellä. 
Kerran Ilona pyysi lukemaan noidasta, jonka talon katto vuoti. Siinä oli 

vain vähän tekstiä ja selkeät, suuret, hyvin piirretyt kuvat. Tavallisesti Ilona 
valitsi useista muista lapsista poiketen luettavaksi kuvitteellisia tarinoita, 
joissa oli paljon tekstiä ja vain muutamia kuvia. Ilona pääsi sisälle mutkik
kaisiinkin satuihin. Egan (1988, 121) sanookin, että ymmärrämme, vaikka 
asiat ilmaistaisiin peitetysti. Yksinkertaiset tunteet väistyvät monella tavalla 
ilmenevien tieltä eikä satu enää toimi vain syyn ja seurauksen varassa, vaan 
tapahtumien logiikkaan sisältyy sen kulku. 

Ilonan äiti kertoi häntä keväällä haastatellessani, että Ilonalla ei ollut 
kotona sillä hetkellä mielisatua. Häntä kiinnostivat Pupu-kertomukset, mitkä 
ovat lyhyitä kertomuksia jokapäiväisistä asioista. Oz-maan taikuri ei tullut 
esiin leikeissä eikä puheessa kotona. Edellisenä talvena päiväkodissa läpikäyty 
Vattumato "eli" pitkään. Ilonan kodin lähellä tien toisella puolella on 
vattupensaita, joiden välityksellä säilyi yhteys Vattumatoon. 

9.10 Ilonasta pääteltyä 

Ilona oli aina rauhallinen eikä ilmaissut isossa ryhmässä tunteitaan. Jos en 
olisi keskustellut hänen kanssaan kahdestaan tai niin, että Kirsi oli kolmante
na, en olisi tiennyt hänen ajatuksistaan Oz-maan taikurista. Ilona pystyi 
ilmaisemaan sanallisesti itselleen tärkeitä merkityksiä, mutta. ei tehnyt niin 
isossa ryhmässä. Oli yllätys, että molemmat tytöt olisivat antaneet vain pahaa 
tahtoneen ja tehneen noidan elää ja olivat surullisia tämän tuhoutumisesta. 

Aluksi Ilona ilmoitti pitävänsä Dorothystä, mutta aikaa myöten tämä 
menetti asemansa eikä tilalle tullut ketään ehdotonta suosikkia. Tarinan 
alussa Dorothy oli pikkutyttö, jolla oli koira - sitä Ilonakin toivoi Ozilta. 
Kertomuksen edetessä Dorothy osoittautui selviytyjäksi, jota vastoinkäymiset 
eivät lannistaneet. Juuri hän kaatoi noidan päälle vettä, johon tämä liukeni. 
Ilona on voinut ymmärtää Dorothyn mielien - sisukkaan, järkevän, puoliaan 
pitävän - välityksellä tavalliseksi pikku tytöksi, joka näitten ominaisuuksiensa 
ansiosta selviytyi seikkailuista. Samaan objektiin voi liittyä suunnaton joukko 
mieliä, jotka vain Ilona itse tietää. Kysymyksessä on kolmijäseninen merkitys
tilanne, mikä on tutkimuksessa vaikea kohdata. Subjektiivisen sulkeutunei
suutensa johdosta se ei avaudu ulkopuolisille muuten kuin särkymällä ja 
muun tumalla sanallisen välityksen johdosta ainakin hieman toiseksi kuin mitä 
se alunperin oli. (Rauhala 1981, 15-16.) 

Dorothyn kokemuksissa ja käyttäytymisessä ei liene ollut juurikaan 
analogioita Ilonaan ja hänen elämäänsä, mahdollisiin ongelmiin - tai 
toiveisiin, niin että tämä olisi ollut Ilonalle läheinen. Olin etukäteen ajatellut, 
että Dorothy olisi Ilonalle mieleisin hahmo. Kun näin ei käynyt, huomasin 
etten pystynyt ennakoimaan lapsen merkitysten muodostumista. Sama 
soveltuu satujen valintaankin, niin ettei voida tietää, mikä satu koskettaa 
minäkin ajankohtana lasta. 

Ilonaa näyttivät ilahduttavan Oz-maan taikurin tarinan tarjoamat 
yllätykset, kuten Ozille esitettävät toivomukset, siivekäs apina, Ozin linnassa 
pidetyt juhlat ja Ozilta sinne tullut pikakirje. Pelkoa tyttö ei sanonut missään 
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kohtaa tunteneensa, koska kysymyksessä oli satu. Tämä osoitti, että Ilona 
käsitti kuvitteellisen maailman omaksi mahdolliseksi maailmaksi. Ilona leikki 
paljon kotona, mutta äidin kertoman mukaan Oz-maan taikuri ei tullut esiin. 
Ilona ei liene tutkimuksen aikoihin tarvinnut tämän sadun viestejä omassa 
elämässään. Oz-maan taikurin tarina oli Ilonalle yksi satu muiden joukossa, 
tosin huomattavan monipuolisesti toteutettu. 

Saduissa ei ole vain ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Lasta 
voidaan ilahduttaa kertomalla vaikkapa ystävyydestä, jota eivät noidat tai 
lohikäärmeet uhkaa. Esiin tuodaan ehkä pienen tytön unelmia prinsessasta 
ja tallipojasta, kuten Ilonalle mieleisessä kertomuksessa. Jännitystä ja pelkoa 
aiheuttivat siinä aikuisen mielestä vähäiset asiat kuten saadaanko sirkuksesta 
karanneet eläimet kiinni. 

Ilonalla oli paljon sekä päiväkodissa että kotona saatuja tietoja ja 
kokemuksia saduista ja niiden hahmoista. Häneen soveltui Eganin (1988, 45) 
toteamus, että lapsen mielikuvitus tavoittaa helposti sadun. Ilona käsitti 
välittömän kokemuksen ja kuvitteellisuuden eron eikä hänelle metaforan 
ymmärtäminen tuottanut vaikeuksia. 

Ilona oli selviytynyt niin Oz-maan taikurin tarinassa kuin muissakin 
hänelle luetuissa saduissa lähikehityksen vyöhykkeestä ja päässyt aktuaaliselle 
kehitystasolle, jolla pystyi tekemään itsenäisesti johtopäätöksiä sadun 
henkilöistä ja tapahtumista. Paha mieli noidan liukenemisesta osoittaa 
itsenäistä ajattelua ja perustuu omaan historialliseen horisonttiin, mutta 
poikkeaa traditiosta. 

Vastakohtana (Strayer 1995, 14) filmeille, joissa kuvitteellinen aines on 
jo valmiiksi lajiteltu, suullisesti ja kirjallisesti esitetyt tarinat voivat innostaa 
lapsia kuvitteellisuuteen monipuolisemmin ja tuottavat enemmän iloa kuin 
filmit. Strayer jatkaa, että tämä tulkinta on yhtäpitävä nykyisten tutkimustu
losten kanssa, joiden mukaan sitoutuminen kuvitteelliseen on suhteessa 
sadun arvostukseen. Ilonalle oli mieleistä luetun kuunteleminen, jonka myötä 
hän muodosti mielikuvia ja merkityksiä. 

Ilonan maailma oli jäsentynyt. Vaikutti siltä, ettei hänellä ollut 
vaikeuksia, ei hylkäämisen eikä syrjäytymisen kokemuksia, epäonnistumisia 
tai erityisiä pelkoja, joiden käsittelyyn hän olisi sillä hetkellä tarvinnut satua. 
Sadut eivät näyttäneet merkitsevän Ilonalle ratkaisujen hakemista ongel
miin, vaan seikkailujen, jännityksen ja ihmeiden kokemista. 



10 POHDINTA 

10.1 Menetelmä ja aineisto 

Tehtäväni oli tutkia, mikä merkitys päiväkodissa käsitellyllä sadulla oli 
neljälle 5-7-vuotiaalle samassa, tavallisessa päiväkotiryhmässä olevalle lapselle. 
Merkityksen tulkitsin siitä, miten lapsi sadun vastaanotti ja siihen vastasi. 
T ämän perusteella päättelin, voisiko hän käyttää sadun viestejä ja niistä 
muodostuvaa sanomaa oman elämänsä rikastuttamiseen sekä ongelmiensa 
käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Kolmella näistä lapsista oli päiväkodin 
henkilökunnan havaintojen mukaan tunne-elämän ongelmia, yhdellä ei oltu 
huomattu mitään erityistä. Olin valinnut fenomenologis-hermeneuttisen 
tutkimusmenetelmän, osallistuvan havainnoinnin ja syksystä kevääseen 
kestävän havainnointiajan. Ontologinen ratkaisuni perustui Rauhalan 
holistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen todellistuu kehollisena, 
tajunnallisena ja situationaalisena. Fenomenologista menetelmää pidän 
tarkoituksenmukaisena, koska jokainen tutkimukseen osallistuva lapsi oli 
minulle ainutlaatuinen yksilö ja aineisto koostui ainutkertaisista tapahtumista. 
Kun Ilpo sanoi, että sydämen saamisen myötä Tinamiehestä tuli oikea 
ihminen eikä sitä tarvinnut enää rasvata, hän sanoi sen vain kerran tai kun 
Ben juoksenteli näytelmäjaksojen jälkeen näyttämöllä, jokainen kerta oli 
erilainen. 'Pyrin tulki'tsemaan ja ymmärtämään lasten sanomisten ja tekemis
ten merkityksiä. Niitä ei voi mitata määrällisen tutkimuksen keinoin. 

Ben oli 7-vuotias pakolaisperheen poika, joka oli saanut vuoden siirron 
koulunkäynnin aloituksessa. Hänen oli vaikea keskittyä kulloiseenkin 
toimintaan ja poika kävi usein käsiksi toisiin lapsiin. Virva oli 5-vuotias. Hän 
vetäytyi toisten lasten seurasta ja hänellä oli sekä henkilökunnan että omien 
havaintojeni mukaan kehityksen jälkeenjääneisyyttä. Ilpo oli 6-vuotias, 
masentunut ja levoton, mutta ei aggressiivinen. Hänen vanhempansa olivat 
hiljattain eronneet. Ilona oli 6-vuotias. Hänellä ei oltu havaittu mitään 
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erityistä. 
Muutaman henkilön varaan rakentuva tutkimus tuo mukanaan omat 

epävarmuustekijänsä. Olin suunnitellut tutkimuksen niin, että nämä lapset 
olisivat mukana koko ajan. Jos yksikin olisi jäänyt pois päiväkodista kesken 
kauden tai jonkun vanhemmat evänneet jo antamansa tutkimukseen 
osallistumisluvan, olisin menettänyt tuiki tärkeää aineistoa. 

Oz-maan taikurin tarinan käsittely oli tutkimuksessani keskeistä. Tarinan 
toteutuksesta vastasi neljä aikuista, jotka muodostivat tiiviin, hyvin toimivan 
työryhmän. Heistä yhdenkin siirtyminen muualle olisi vaarantanut sadun 
monipuolisen käsittelyn. Syksystä kevääseen jatkunut vain yhden tutkijan 
aineiston kerääminen edellytti, ettei tälle tutkijalle saanut tulla esteitä 
päiväkodissa ololle. Lisäksi henkilökunnan oli hyväksyttävä hänet pieneen 
tiiviiseen joukkoonsa pitkäksi ajaksi ja pyrittävä toimimaan niin, että tutkija 
saisi tarvitsemansa aineiston. Minun oli tutkijana sopeuduttava ryhmään ja 
toimittava sen ehdoilla. 

Yhteistyö henkilökunnan kanssa onnistui. Ryhmän aikuiset olivat samat 
koko ajan ja saatoin olla päiväkodissa suunnitelmieni mukaisesti. Kaikki neljä 
lasta kävivät koko toimintakauden päiväkodissa eikä kenenkään vanhempien 
kanssa ollut vaikeuksia. Toista kertaa en lähtisi keräämään aineistoa yhtä 
pitkäksi aikaa, jos olisi näin monia epävarmuustekijöitä, vaikka laadulliselle 
tutkimukselle onkin ominaista mahdottomuus suunnitella tutkimuksen kulkua 
tarkasti etukäteen. 

Tutkimukseni eteni yhden tutkijan ja tämän tulkintojen varassa. En 
tiennyt ketään, jonka tutkimukseen aineiston kerääminen suunnittelemallani 
tavalla olisi tuona ajankohtana soveltunut. Laajensin yhden henkilön 
näkökulmaa kyselemällä päiväkodin aikuisten tulkintoja eri tapahtumista heti 
niiden jälkeen ja vertailemalla niitä omiin tulkintoihini. Katselin myös heidän 
kanssaan videonauhoja ja keskustelin nauhoituksen esiin tuomasta. Tutkimus
tavan etuna oli eteneminen oman aikatauluni ja tavoitteitteni mukaisesti. 

Minulle oli välttämätöntä Oz-maan taikuria koskevan aineiston 
kerääminen videoimalla. Satua luettaessa, samoin näytelmäjaksojen ja 
keskustelujen aikana kaikki neljä tutkimukseen osallistujaa olivat samassa 
ryhmässä eikä olisi ollut mahdollista havainnoida heitä ja tehdä yhtaikaa 
muistiinpanoja. Lasten käyttäytymiseen ei videointi liene vaikuttanut, aikuiset 
pitivät sitä kiusallisena, mutta sanoivat siihen vähitellen tottuneensa. 
Nauhoittaminen oli toinen tekniikkaan perustuva aineiston keruutapani. 
Näillä tavoin hankitussa aineistossa ei ollut tutkijan vaikutusta eikä tulkintaa. 
Aineistoa analysoidessani saatoin käydä sitä läpi yhä uudelleen, jolloin jokin 
oudolta ja tilanteeseen sopimattomalta tuntunut seikka sai selityksen tai 
aikaisemmin sivuuttamani kohta tärkeän merkityksen. Tutkimukseni ei ole 
sellaisenaan toistettavissa, mutta kuvaamalla sen kulun tarkasti olen pyrkinyt 
tuomaan esiin tulkintani perusteet. 

10.2 Tutkijan vastuu 

Kerran toisensa jälkeen pohdin eettisiä kysymyksiä. Tutkimukseen osallistujat 
olivat pieniä lapsia, jotka eivät pystyneet arvioimaan, oliko tutkimuksesta 
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heille hyötyä tai kenties haittaa. Kun lapsi oli päiväkodissa, vanhemmat eivät 
tienneet, mitä heidän lapsensa kanssa puhuin. Kuitenkin he olivat antaneet 
minulle luvan aineiston keräämiseen ja käyttöön. Esimerkiksi Benin 
vanhemmat ilmoittivat tulkin välityksellä, että kaikki tarvitsemani tiedot 
heidän pojastaan ovat käytettävissäni. 

Benin perheen elämää seuratessani näin, että ulkoinen hyvinvointi 
vieraassa maassa, kaunis asunto suomalaisessa kerrostalossa, antaa vain hyvän 
elämän puitteet, joiden sisällä tuska kotimaan menettämisestä on jatkuvasti 
läsnä. Kun Benin vanhemmat ottivat minut vastaan kodissaan tietäen, että 
teen tutkimusta ja tietäen, ettei minusta ole heille käytännön hyötyä, he 
osoittivat opiksi otettavaa suvaitsevaisuutta ja toisen tavoitteiden arvostamis
ta. 

Aineiston keräämisestä ei mielestäni ollut kenellekään haittaa. Tarina 
näytelmäjaksoineen, juhlineen Ozin linnassa ja toivomuksia täyttävine 
taikahattuineen oli useimmille lapsille "kivaa" ja "jännittävää", kuten he 
sanoivat. Luin tutkimukseen osallistuville lapsille, mikä oli heille mieleistä ja 
ehkä kehitystä tukevaa. Henkilökunnalla ei ollut mahdollisuuksia lukea 
yksittäiselle lapselle, vaikka tämä sitä olisi halunnut ja tarvinnut. Lukemalla 
ja keskustelemalla pyrin aktivoimaan lasten niin tiedollisia kuin tun
teenomaisiakin horisontteja, jotta heidän tekstien välittämien asioiden 
ymmärtämisensä kehittyisi. Samalla seurasin lasten fiktion käsittämistä. 
Virvalle lukiessani tavoitteena oli lähinnä hänen sanavarastonsa lisääminen 
ja uusien asiayhteyksien ymmärtämiseen auttaminen. Kun olin lapsen kanssa 
kahden, keskityin kirjoihin. Erilaisista lapsen kertomista asioista otin 
aineistooni vain sellaista, mikä sitä selvästi palveli. 

Rauhala (1989, 12) on todennut, että hankittua empiiristä. tietoa voidaan 
pitä.ä pätevänä vain, jos se on muodostumisensa ensi vaiheessa noussut 
pakottamatta esiin syvässä ja monipuolisessa tutkijan ja tutkittavan välisessä 
dialogissa eikä sitä. myöhemmässäkään kehityksensä vaiheessa ole käsitelty 
olemuksensa vastaisesti esimerkiksi mitattavana käyttä.ytymisenä. Näin pyrin 
menettelemään. En halunnut tietää lasten kotioloista enempää kuin oli 
välttämätöntä enkä lainkaan heidän salaisuuksistaan. Tutkimukseen 
osallistujien oleminen kanssani perustui vapaaehtoisuuteen ja he voivat 
lähteä, kun itse halusivat. Dialogissa noudatin samoja sääntöjä kuin olisin 
halunnut tutkijan aikoinaan noudattavan päiväkodissa omien lasteni suhteen. 
Saatoin varovaisuudellani menettää aineistoa, josta olisi ollut hyötyä 
tutkimukselleni, mutta pidän sitä parempana vaihtoehtona kuin vaikkapa 
tungettelevana kysymyksellä lapsen mielen pahoittamista ja vanhempien 
osoittaman luottamuksen pettämistä. 

10.3 Sadun toteuttaminen päiväkodissa 

Sadun kokonaisuus rakentui kolmesta tekijästä. Ensimmäinen oli lapsi itse, 
toinen päiväkoti ja kolmas kulloinkin kyseessä oleva satu. 

Tutkin lasta päiväkodissa sadun vastaanottajana ja siihen vastaajana 
kahdessa eri yhteydessä. Ensimmäinen oli, kun hän kuunteli suuressa 
ryhmässä sadun lukemista, seurasi sen esittämistä muulla tavalla tai oli 
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mukana keskustelussa tai muussa satuun liittyvässä toiminnassa. Tarkoitukse
ni ei ollut tutkia lapsiryhmän käyttäytymistä sadun käsittelytilanteissa omana 
ilmiönään, mutta tämä ilmiö tuli esiin koko ryhmän ollessa yhdessä. 

Toisessa kontekstissa lapsi osallistui pienessä ryhmässä satuun liittyvään 
askarteluun tai vaikkapa keppinukke-esitykseen tai olin hänen kanssaan kah
destaan satu seurana. On harvinaista, että aikuinen on päiväkodissa yhden 
lapsen kanssa hänelle lukien. T ällaisessa tilanteessa lähennytään kodin 
olosuhteita, joissa lapsi saa vaikuttaa luettavan valintaan, ajankohtaan ja 
kestoon. On mahdollista pysähtyä johonkin kohtaan lapsen niin halutessa. 
Häiriöt, kuten melu voidaan poistaa. 

Olen Strandellin kanssa samaa mieltä, että päiväkodin toimintaedellytyk
set ovat erilaiset kuin kodin. Päiväkodissa sadun luku-, näytelmä- ja 
keskustelutilanteissa tavallisesti koko ryhmä oli yhdessä, jolloin kodista 
poikkeavat olosuhteet tulivat selvästi esiin. Keskittymistä haittaavia tekijöitä 
oli runsaasti. Joku lapsista saattoi tulla kesken lukemisen tai esityksen ja 
aiheuttaa häiriötä paikkaa etsiessään. Lapset myös nahistelivat keskenään, 
niin että keskittyminen vaikeutui. Sadun valintaan, ajankohtaan tai kestoon 
ei lapsi voinut vaikuttaa. Si-tuationaalisuus ja kehollisuus korostuivat 
tajunnallisuuden henkisten komponenttien kuten käsitteellisyyden ja tiedon 
horisonttien jäädessä mahdollisesti aktivoi-tumatta. Tajunnallisuuden 
psyykkisistä horisonteista mielihyvä läheisen aikuisen vieressä olosta ei 
aktivoitunut. Kehollisuudessa nälkä tai väsymys voivat vähentää tajun
nallisuuden toimintaa, situationaalisuudessa vieressä istuva toveri saattoi 
saada lapsen huomion osakseen. 

Päiväkodissa ei tehdä psykoterapiaa, mutta mikään ei estä valitsemasta 
satuja, missä on lasta rohkaisevia henkilöitä ja kokemuksia, joita hän voi 
soveltaa intuitiivisesti omaan elämäänsä. Fiktiivisiä tekstejä pyritään usein 
lukemaan niiden henkilöhahmojen kautta (Lehtonen 1996, 120). Turvallisessa 
kodissa kasvaneelle suomalaislapselle Ali Baba ja neljäkymmentä ryöväriä voi 
olla kotona luettuna kuvitteelliseen maailmaan vievä jännittävä kertomus, 
mutta päiväkodissa pakolaislapselle ahdistava kokemus. Osa pakolaisista tulee 
sotaa käyvistä maista, niin että sadussa kerrottu ihmisten surmaaminen voi 
tuoda mieleen heidän kotimaassaan näkemäänsä tai vanhemmiltaan 
kuulemaansa. Jos päiväkotiryhmässä on tällaisia lapsia, lienee syytä välttää 
kertomuksia, joissa toimitaan julmasti ihmistä - ei kuvitteellista hahmoa -
kohtaan. 

Päiväkodilla oli omat kodista poikkeavat mahdollisuutensa sadun 
onnistuneeseen toteuttamiseen. Kuten Rauhala on todennut, kasvattaja voi 
tarpeen mukaan luoda stimuloivia ja vastaanottavia ymmärtämisyhteyksiä 
paitsi tiedon myös havainnon, tunteen, uskon ja tahdon kohdalla. Aikuisten 
esittämät näytelmäjaksot keskusteluineen sekä lasten osallistuminen satuun, 
kuten Ozille esitetyt toivomukset olivat nimenomaan päiväkodin stimuloimis
keinoja. Askarreltaessa voitiin käden taitojen kehittämisen lisäksi keskustella 
esillä olevasta tarinasta tai liikunnassa soveltaa hahmojen ominaisuuksia. 
Monipuolinen käsittely ja lapsen osallistuminen sa-tuun olivat päiväkodin 
keinoja. 

Näyteltäessä oli mukana esittäjien tulkinta. Päiväkodissa näytelmässä 
jotkut Oz-maan taikurin hahmot saivat erilaisia ominaisuuksia kuin kirjan 
tekstissä. Näin tapahtui siivekkäälle apinalle ja lännen Noita Ilkeälle, kun 
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apinasta tuli näytelmässä huvittava ja noidasta joidenkin lasten mielestä 
ennemminkin säälittävä kuin paha. Sadun keskeistä sanomaa ei näytelmässä 
esiin tullut tulkinta muuttanut. Tässä tuli esiin, että tekstien analysoinnissa 
ei tarvitsekaan olla kyseessä vain yksi merkitys. Näkökulmana voi pikem
minkin olla se, millaisia merkitysten mahdollisuuksia jokin tietty teksti avaa. 
(Lehtonen 1996, 114-115.) 

Jos lapsi olisi luonut hahmoista mielikuvia kirjan tekstin perusteella, 
hänellä olisi ollut vapaus fantasiaan, jolloin noita olisi voinut olla niin ilkeä 
ja pahansuopa, että olisi ansainnut saamansa rangaistuksen. Siivekäs apina 
olisi jäänyt käskyjen toimeenpanijaksi. Kirjoittajan viesti ja samalla hänen 
horisonttinsa välittyy aidoimpana kirjasta, näytelmässä on esittäjien tulkintaa. 
Gadamerin (1988) tulkinnan mukaan tekstillä on kirjailijan sille antama 
merkitys, kirjailijan horisontti. Toisena on kuulijan, näkijän ja kokijan 
horisontti, mikä voi poiketa tekstin tekijän horisontista. 

Oz-maan taikurin tarina oli mutkikas, siinä oli tavattoman paljon 
yksityiskohtia eikä siinä edetty vain syyn ja seurauksen varassa kuten 
yksinkertaisissa saduissa. Pelkästään päiväkodissa luettuna Oz-maan taikuri 
olisi saattanut olla monelle lapselle liian vaikea tavoittaa. Henkilökunnan 
taitavan tekstin muokkaamisen ja esittämisen ansiosta lapset tarinan tai 
tarinaa tavoittivat. Lapsilta vaadittiin uutta ymmärrystä, joka liittyi aikaisem
paan kokemus taustaan, jotta lapsille tutuista satuhahmoista poikkeavat tinasta 
tehty mies, pelokas leijona, matkalle mukaan lähtevä variksenpelätin ja nuori 
ja kaunis noita käsitetttäisiin. 

Päiväkodin aikuiset olivat kanssani yhtä mieltä siitä, että Oz-maan 
t:aikurissa oli runsaasti. terapeuttisia aineksia. Lapsi saattoi löytää analogioita 
ja niiden myötä metaforia omaan elämäänsä ja käyttää satua sen rakentami
seen. Viestit - keskeisinä ystävyys, vaikeuksista selviytyminen, onnistumisen 
kokeminen ja oman paikan löytyminen elämässä - tulivat selkeästi esiin. 
Näimme, miten Dorothy ensin taivalsi keltaista tietä vain Toto-koira 
seuranaan, kohtasi sitten pellolla seisovan Variksenpelättimen, auttoi tätä ja 
sai uuden matkakumppanin. Sen jälkeen mukaan tulivat Tinamies ja Leijona, 
jotka myös olivat yksin. Yhdessä selviydyttiin niin villivariksista kuin lännen 
Noita Ilkeästäkin ja jokainen matkalaisista saavutti viimein oman tavoitteensa. 

Kirjailija toi esiin asiat kansansaduista poiketen monin tavoin eri 
näkökulmista. Sitä, että jokainen löytää sadussa merkityksen elämälleen, 
Bettelheim (1992, 10) pitää kirjallisuuden tärkeimpänä antina. Yllätys - ja 
minulle pettymys - oli Ozin paljastuminen huijariksi. Kun luin vasta 
aikuisena ensimmäisen kerran Oz-maan taikurista, en pystynyt tavoittamaan 
ihmeen tuntua, mikä oli ollut lapsuuden saduilleni ominaista. 

Jos sama satu jatkuu useina jaksoina, siinä toistuvasti esiin tulevat 
henkilöt ja niiden ominaisuudet jäävät helpommin mieleen kuin vain kerran 
nähdyssä ja/tai kuullussa sadussa. Mielellisyys täydentyy asteittain. Mieli 
selkeytyy vähitellen, täsmentyy ja tulee tiedostavaksi merkityssuhteeksi. 
Tietoiseksi tuleminen edellyttää vastaanottavia horisontteja. Näihin horisont
teihin sisältyy sadun muistaminen ja siihen liittyvien mielikuvien luominen, 
niin että satua voidaan käsitellä mielessä. Sadun henkilöiden ominaisuuksista 
ja tapahtumista keskusteltaessa voidaan käydä läpi lapsille epäselviksi 
jääneitä kohtia ja oikaista väärinkäsityksiä. 

Kysyin keväällä ryhmän aikuisilta, miten he olisivat halunneet edetä Oz-
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maan taikurin tarinassa, jos ei olisi tarvinnut ottaa huomioon käytännön 
asettamia rajoituksia. Kaikki toivoivat, että yksi näytelmäjakso olisi esitetty 
kerran viikossa ja samaa satua olisi käsitelty vain joko syys- tai kevätkausi 
T ämä ei ollut tutkimusajankohtana mahdollista, koska Dorothyn esittäjä oli 
vain osan työajastaan tässä päiväkodissa. Pohdimme, mitä Ilonalle, Virvalle, 
Ilpolle ja Benille merkitsi, kun tarina eteni harvakseen ja kesti lähes koko 
toimintakauden. Mielestämme Ilonan ja Virvan sadun kokemiselle kestoajalla 
ei ollut merkitystä, mutta Benille ja Ilpolle pidimme hidasta etenemistä etuna, 
koska pojat pääsivät vähitellen sisälle tarinaan. 

Oz-maan taikurin tarinan käsittely kesti minun samoin kuin henkilö
kunnankin mielestä liian kauan. En voinut vaikuttaa aikatauluun, vaikka 
pelkäsinkin lasten kiinnostuksen herpaantuvan. Ryhmän aikuiset keksivät 
kuitenkin lapsia kiinnostavia yllätyksiä kuten Ozille ja siivekkäälle apinalle 
esitettävät toivomukset, juhlat Ozin linnassa ja näytelmän harjoitteleminen 
ja esittäminen kevätjuhlassa, niin että yhteys tarinaan säilyi. Tutkimuksessa 
mukana olleessa päiväkodissa tehtiin se, mikä suinkin oli mahdollista, että 
satu lapsia palvelisi. 

Jälkeenpäin olen ajatellut, että minun olisi pitänyt sopia etukäteen 
sadun käsittelystä aineiston keräämiseksi henkilökunnan kanssa tarkemmin. 
Aineisto palveli kuitenkin tutkimukseni tarkoitusta ja vastasi tutkimustehtä
vääni. Sadun näin monipuolinen toteuttaminen lienee tavallisessa päiväko
dissa liian työläs, mutta tutkimuksessa mukana olleessa päiväkodissa se 
onnistui aikaisemman kokemuksen ja taidon myötä. 

Kotona voidaan toimia tietyn lapsen ehdoilla, valita lapsen toivoma 
satu, pysähtyä silloin kun lapsi haluaa, kerrata ja keskustella. Samoin on 
mahdollista lukea satu useita kertoja lapsen sitä toivoessa. Päiväkodissa lyhyt, 
kerran luettu kertomus edellyttää tiivistä seuraamista, jotta se ymmärrettäi
siin. Pidän esimerkiksi Tuhkimoa ja Rumaa ankanpoikasta terapeuttisina, 
mutta niiden anti lienee kotona luettuna suurempi kuin päiväkodissa 
luettaessa. Kun yhdistän tutkimuksessa saamani kokemuksen ja teorian, 
päädyn siihen, että päiväkodissa luettua satua ei osa lapsista ymmärtänyt. 
Ymmärtämisessä mielellinen sisältö saa jonkin aseman ja tehtävän lapsen 
maailmankuvassa. 

10.4 Tunne - herättäjä, vaikuttaja 

Päiväkodissa käsiteltävän sadun merkityskokonaisuuden rakentumisessa olen 
tuonut esiin päiväkodin ja sadun osuutta. Lapsessa itsessään merkityksen 
muodostajia ovat, kun lähtökohtana on Rauhalan eksistentiaaliseen feno
menologiaan perustuva teoria, tunteenomaiset ja tiedolliset horisontit. Lakof
fin ja Vygotskyn mukaan ihminen ymmärtää maailmaa vain kokemuksensa 
välityksellä. Tarvitaan jotain, mikä herättää kiinnostuksen muuhunkin kuin 
itse koettuun. T ämä herättäjä on tunne. Egan pitää sitä välttämättömänä 
sadusta kiinnostumiselle. Vygotsky (1987, 347) toteaa tunteen kuvitteellisuu
den toimimisen edellytykseksi. Tunteenomaisten horisonttien on aktu
alisoiduttava satuun kiinnostumisen ja siihen keskittymisen aikaansaamiseksi. 
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Jos tarina olisi edennyt vain lukemalla, ei Ben siihen juurikaan olisi päässyt 
sisälle. Oz-maan taikuria aloitettaessa Marja joutui sanomaan: "Minä en voi 
lukea, jos Ben koko ajan häiritsee ja Ilpo puhuu." Puutteellinen suomen 
kielen taito vähensi Benin luetusta ymmärtämistä ja sen myötä kiinnostusta. 
Lisäksi suuressa ryhmässä oli runsaasti keskittymistä haittaavia tekijöitä. 

Oli löydettävä keinoja mielenkiinnon herättämiseksi ja ylläpitämiseksi, 
tunteenomaisten horisonttien aktivoimiseksi. Näitä olivat näytelmäjaksot. 
Niiden aikana lapsi tunsi jännitystä ja pelkoa, mielipahaa ja iloa. Näytelmä 
tempasi niin Benin kuin Ilponkin mukaansa. Kerran kun jakso oli tavallista 
lyhempi, Ben kyseli: "Miks tää loppu nyt jo?" ja hetikohta uudelleen: "Miks 
tää loppu näin heti?" Minkään muun toiminnan kohdalla en huomannut 
hänen toivovan sen jatkumista, vaan poika odotti yleensä malttamattomana 
seuraavaan siirtymistä. Oz-maan taikurista keskustelemiseen Benin kärsivälli
syys ei tahtonut riittää. Kun kerran puhuttiin eri ilmansuuntien noitien 
nimistä, Ben huokaili: "Loppuis tämä jo." 

Kun Virva sanoi Ozin luona käynnin jälkeen pelänneensä Ozin 
tapaamista, kertoi seinällä näkyvästä mustasta taikurinhatusta ja luuli, että Oz 
aikoo tappaa hänet, mietin oliko tytölle tästä tarinasta suoranaista haittaa. 
Vaikka merkityssuhteet ovat eriasteisesti epäselviä, heikosti jäsentyneitä, 
vääristyneitä tai virheellisiä, ne silti ovat merkityssuhteita. Virvan Ozin 
sanojen väärinymmärtäminen kuitenkin saatiin oikaistua ja Ozin käsky -
noidan tuhoaminen - selitettiin. Tätä ennen Virva oli näyttänyt katselevan 
mielellään näytelmäjaksoja, samoin tämän jälkeen. Niiden aikana hän ei 
lähtenyt kertaakaan paikaltaan aikuisen luo, niin kuin teki usein muulloin 
ollessaan yhdessä toisten lasten kanssa. Havaintokäsityksen muodostumiseksi 
havaintokohteen on olt:ava näkyvissä riittävän kauan. Nopea eteneminen 
näytelmäjaksoissa saattoi estää Virvan havaintokäsitysten synnyn, jolloin 
tytön kokemus on ehkä jäänyt tunteenomaiseksi perusvirittyneisyydeksi. 

Ilona pääsi sisälle satuun luettiinpa sitä tai käsiteltiin millä tavalla 
tahansa. Hänelle olisi saattanut olla eduksi, jos Oz-maan taikuria olisi vain 
luettu. Silloin tyttö olisi joutunut luomaan henkilöistä ja tapahtumista 
mielikuvia ilman valmista visualisointia. Ne olisivat olleet omaperäisiä, juuri 
hänen maailmaansa ja senhetkiseen tilanteeseensa sopivia. Näyteltäessä kirjan 
tekstistä poikkeavat hahmojen ominaisuudet - osittain Ilonan omana 
tulkintana, osittain näytelmän tuomana - vaikuttivat niin, että Ilonalle 
mieleisimpiä hahmoja oli siivekäs apina ja noidan tuhoutuminen aiheutti 
pahaa mieltä. Kirjailija ei antanut siivekkäälle apinalle samaa merkitystä kuin 
sillä oli näytelmässä. Ilonan oma tulkinta oli, että noita olisi saattanut 
muuttua paremmaksi ja olisi saanut elää. Ilona ei pitänyt noitaa niin pahana, 
että se olisi ansainnut veteen liukenemisen eikä siivekäs apina ollut vain 
käskyjen toimeenpanija kuten kirjan tekstissä. Näissä hahmoissa ei tapahtu
nut Gadamerin tarkoittamaa kirjailijan ja lukijan tai kuulijan horisonttien 
sulautumista. Tekstit pyrkivät tarjoamaan lukijoilleen tiettyjä luentatapoja, 
tiettyjä etusijalle asettuvia tulkintoja itsestään (Lehtonen 1996, 152). 

Koska Ilonalle oli luettu kotona paljon ja hän osasi itsekin lukea, ei 
sadulla ollut päiväkodissa hänelle mielestäni yhtä suurta merkitystä kuin 
esimerkiksi Benille, jolle sadun kokeminen - videoiden ja television tarjontaa 
lukuunottamatta - oli päiväkodin varassa. Ilona ei ilmaissut ryhmässä 
tunteitaan, mutta osoittautui kahden ollessamme tai Kirsin ollessa kolmantena 
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syvälliseksi sadun kokijaksi ja pohtijaksi. 
Minulle oli yllätys, että Ilpo syventyi kahden ollessamme luettuihin 

teksteihin ja kirjojen kuviin. Kiinnostus, keskittyminen ja niiden myötä 
ymmärtäminen olivat tilannesidonnaisia. Kuten Sutherland on todennut, lapsi 
tuo joissain tilanteissa esiin osaamistaan, toisissa ei. Situationaalisuus 
rauhallisena ympäristönä ja kiireettömänä tilanteena tuki tajunnallisuuden 
psyykkisyyden henkisten horisonttien aktualisoitumista, niin että muodostui 
suotuisa kokonaisuus. 

10.5 Tiedolliset horisontit - kognitiivinen taso 

Sadun ymmärtäminen ja sen sanoman tavoittaminen edellyttää lapselta tun
teenomaisten horisonttien aktivoitumisen lisäksi tiedollisten horisonttien 
aktivoitumista ja niihin liittyviä uusia merkityssuhteita, jolloin rakentuu 
merkitysten verkosto. Kehityspsykologian näkökulmasta lapsella on oltava 
riittävä kognitiivinen taso sadun ymmärtämiseen. Vygotskyn mukaan lapsen 
on oltava kulloisenkin suorituksen kehitysalueella vähintään lähikehityksen 
vyöhykkeellä tehtävästä selviytyäkseen. Lapsella on silloin valmius tälle 
kehitysalueelle kuuluvien asioiden oppimiseen, usein aikuisten ja kehit
tyneempien lasten avulla. Ajattelen yhdeksi kehitysalueeksi sadun henkilöi
den ominaisuuksien tietämistä, tapahtumissa mukana pysymistä ja sen 
käsittämistä, että ollaan arjen ulottumattomissa. 

Suuressa lapsiryhmässä, missä keskustelua on ohjaamassa yksi aikuinen, 
on välttämätöntä asioiden selventämiseksi tehdä lyhyitä kysymyksiä ja 
edellyttää lasten vastaavan niihin vuorollaan luvan saatuaan. Jos olisi toivottu 
aikuisen ja lapsen välistä syvällistä dialogia, olisi pitänyt olla useita aikuisen 
ohjaamia pieniä ryhmiä. Joskus harvoin joku lapsista kysyi häntä askarrutta
vasta asiasta, kuten: "Mitä ainetta noita oli, kun se kerran suli?" tai "Mistä voi 
tietää, miltä Smaragdikaupungissa tuoksuu?" Kysyjät etsivät ja löysivät 
Vygotskyn mainitsemia kokonaisuuden puuttuvia osia ja vastauksista oli 
hyötyä muillekin lapsille. 

Ben ja Ilpo näyttivät Oz-maan taikurin ymmärtämisessä olevan 
lähikehityksen vyöhykkeellä. He ohjasivat itseään keskusteluissa omalla 
puheellaan, mikä on tälle vyöhykkeelle ominaista. Vaikka nämä pojat -
samoin monet muutkin ryhmän lapsista - häiritsivät keskustelua huutelemalla 
omia aikojaan vastauksia kysymyksiin, he etenivät samalla kehityksessään ja 
osoittivat, että olivat ymmärtäneet satua. Kertaaminen näytelmäjaksojen 
jälkeen oli Ilpolle ja Benille välttämätöntä, koska silloin heidän asioiden 
selville saamistaan voitiin lisätä ja virheellisiä käsityksiä oikaista. Molemmilla 
oli valmius oppia tälle vyöhykkeelle kuuluvia asioita, mutta he eivät vielä 
itsenäisesti selviytyneet kaikesta eteen tulevasta. 

Kahdestaan ollessamme Ilpo ylti lukemieni tekstien ja niihin liittyvien 
kuvien ymmärtämisessä potentiaalisen kehitystasonsa ylärajoille, usein 
aktuaaliselle kehitystasolle eikä tarvinnut ymmärtämisensä tueksi aikuisen 
apua. Suuressa, levottomassa ryhmässä Ilpon suoritustaso oli huomattavasti 
tätä alhaisempi. Kun hän joskus ryhmässä sanoi, ettei tiedä, se saattoi 
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tarkoittaa, ettei hän jaksanut syventyä esillä olevaan asiaan. Tajunnallisuuden 
psyykkisistä komponenteista mielipahaa sisältävät horisontit aktivoituivat, 
jolloin tiedolliset horisontit, joita olisi tarvittu keskusteluun osallistumiseen, 
eivät aktivoituneet. Horisontin aktualisoituminen ei ollut adekvaattia. 

Sadun sanoma muodostuu esiin tulevista viesteistä, kuten Oz-maan 
taikurissa Leijonan vähitellen lisääntyneestä rohkeudesta onnistumisen 
kokemusten myötä tai Dorothyn havainnoista, että hän selviytyy ilman 
aikuisten apua. Viestien ymmärtämistä samoin kuin muutakin satuun liittyvää 
oppimista edistivät päiväkodissa avustavat kysymykset. Ilpolle ja Benille 
niistä oli hyötyä. Esimerkiksi kerran lapset oivalsivat aikuisen kysymyksen 
myötä, että Variksenpelättimellä täytyi olla aivot, koska se pystyi neuvomaan 
muita. T ämä oli yksi tarinan keskeisiä asioita. Toisella kerralla Benille tuli 
selväksi, että hänen mainitsemansa "isosilmä" oli etsitty noita. 

Sadun ymmärtämisessä lähikehityksen vyöhykkeellä olo ei edellytä 
kaikkien tämän alueen yksityiskohtien tietämistä. Sitä antoisampi tarina toki 
on mitä nopeammin ja perusteellisemmin siihen päästään sisälle. Ben ei 
puutteellisen kielitaidon takia saanut Oz-maan taikurista selville kaikkea. 
Variksenpelättimen päässä hän sanoi olevan heiniä - oli olkia - ja mehiläistä 
Ben nimitti hämähäkiksi. T ällainen tietämättömyys ei estänyt häntä seuraa
masta tapahtumia vaikkapa Leijonan seikkailuja ja iloitsemasta tämän 
pääsystä eläinten kuninkaaksi. Sadun erillisistä viesteistä, kuten Leijonan 
vähittäisestä rohkeuden lisääntymisestä onnistumisen kokemusten myötä, 
lapselle muodostuu sanoma, merkityskokonaisuus, vaikka yksityiskohtia ei 
aina tiedettäisikään. 

Virva oli vasta kuvista nimeämisen vaiheessa, joten hän ei näyttänyt 
tavoittavan Oz-maan taikurin tarinan sisältöä. Vaikka lapsi katselisi koko ajan 
näytelmää, ei se takaa, että hän ymmärtää sen tapahtumia ja henkilöitä. 
Ymmärtäminen on horisonttien selkeys- ja kehitystasoa vastaavaa. Jonkin 
luokan tai kategorian edellyttämää mieltä ei voida tavoittaa horisontissa, mikä 
riittää vain jonkin yksityiskohdan ymmärtämiseen. Virvan tarkkaavaisesta 
näytelmän seuraamisesta olisi voinut päätellä, että hän oli päässyt sisälle Oz
maan taikurin tarinaan, mutta näin ei näyttänyt käyvän. Ainakaan hän ei 
osannut kertoa eikä vastata kysymyksiin, niin kuin osasi kun oli kyse hänen 
omista kokemuksistaan. 

Teorian vaikutus voi olla tutkijan kokonaisymmärrystä edistävää ja 
täydentävää. Olin kirjoittanut muistiinpanoihini, että Virva näytti jäävän Oz
maan taikurin tarinan ulkopuolelle. Gadamer (Lehtovaara 1992, 150) pelkisti 
hermeneuttisen analyysinsa vain kielifilosofian osaksi. Olin olettanut 
Gadamerin tavoin ja pitänyt tutkimusta aloittaessani 5-7-vuotiailla lapsilla 
kielellisyyttä keskeisenä kokemuksen ilmaisemisessa ja merkitysten muodostu
misessa. Rauhalan käsitykset saivat ajatteluni muuttumaan. Hänen mukaansa 
kaikki kokemus on merkityksellistä. Merkitystä on se, mikä asettaa ihmisen 
mielelliseen suhteeseen todellisuuteen siitä riippumatta onko tämä mielelli
syys esimerkiksi tunteenomaista perusvirittyneisyyttä tai puhevalmista kieltä. 
En voi sanoa, että Oz-maan taikurin tarinalla ei ollut Virvalle merkitystä, 
vaikkei hän tarinaa osannut kielellisesti ilmaista. Kokemus voi olla ahdistavaa, 
pelottavaa, mielihyvää tuottavaa. Käsitteellisyys ja kieli ovat vain eräs 
kokemuksen korkeatasoisen jäsentymisen muoto ja siten mielellisyyden 
organisoitumisen erityistapaus. 
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Ilona oli aktuaalisella kehitystasolla, niin että ymmärsi sadun 
mahdollista maailmaa ilman aikuisen apua ja tulkit:si satua it:senäisesti 
Hän sanoi suuressa ryhmässä keskusteltaessa vain sen, mikä liittyi kyseessä 
olevaan asiaan. 

10.6 Silta omaan elämään 

Kolmijäseninen merkitystilanne ei ole yleensä kielellisesti ilmaistavissa, 
nelijäseninen sitä vastoin on ja siinä merkityksen välittää merkki, sana tai 
symboli. Sadun merkityksen välittäjänä lapsen elämään pidän metaforaa. Jos 
lapsi ei vielä ymmärrä nelijäsenistä merkitystilannetta, hän ei ymmärrä 
metaforaa eikä osaa käsitellä sadun avulla kokemuksiaan. Satu ei voi olla 
hänelle terapeuttinen. Metaforan on aktivoiduttava, jotta se toimisi. Tunteet 
kuten ilo, pelko, myötätunto ovat lähtökohtia omien kokemusten ylittämiselle, 
abstraktille ajattelulle, mitä edellyttävät niin metaforan käsittäminen kuin 
kuvitteellisuuden ymmärtäminenkin. 

Lakoffin mukaan metafora koskee laajaa ajatusrakennelmaa, siinä 
merkitys muuttuu ja kohteesta saadaan uutta tietoa. Oz-maan taikuri ei olisi 
voinut olla Benille terapeuttinen, jos hän vain olisi todennut Leijonan 
selviytyneen vaikeuksista eikä Ilpolle, jos tämä olisi seurannut Tinamiehen 
seikkailuja yhdistämättä niitä omaan elämäänsä. Tarvittiin metafora, toisen 
asian intuitiivinen oivaltaminen toisen asian avulla, näillä lapsilla Leijonan ja 
Tinamiehen kokemusten yhdistäminen omaan elämään. 

Esiymmärrystäni oli, että metafora rakentaa sillan lasten kokemusten ja 
sadun välille. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sillan ylittäminen edellyttää 
riittävästi kehittyneitä tiedollisia horisontteja, siis kognitiivisia valmiuksia sekä 
tunteenomaisten horisonttien aktivoitumista, jotta lapsi kiinnostuu sadusta ja 
siihen keskittyy. Metafora on merkityksen välittäjä. Sen terapeuttinen 
vaikutus on monen suotuisan tekijän summa. 

Kuvitteellisuuden ymmärtäminen ei ollut niin vaivatonta kuin olin 
etukäteen olettanut. Oesch on todennut, että fiktiivinen teksti tuo tulkittavak
si maailman, johon lukija tai kuulija voi heijastaa omat mahdollisuutensa. 
Fiktiivistä tekstiä tulkitaan oman elämismaailman kautta, mutta samalla 
tekstin merkitykset saattavat auttaa näkemään oman maailman uudella tavalla 
ja löytämään siitä uusia merkityksiä. T ämä, mitä Oesch on sanonut, oli 
tavoitteena sadun käsittelyssä. Tie sadusta omiin kokemuksiin osoittautui 
joidenkin lasten kohdalla kivikkoiseksi. 

Bettelheim kertoo, mitkä asiat lohduttivat ja miten ne lohduttivat 
5-vuotiasta poikaa sadussa T ähkäpää. Bettelheim (1976, 17) kirjoittaa:
"Rapunzel found the means of escaping her predicament in her own body ... "
Bettelheim ei perustele, miten on tämän tiedon saanut. Normaalitasoinen
5-vuotias ei osaa sanoa, mitä satu hänelle merkitsee. Tutkimustulosten
perusteella voin vain todeta, että mahdollisesti satu muuttaa ajattelua, jolloin
sen merkitys on lapsen psyykkistä hyvinvointia edistävä. Sadun terapeutti
suutta sellaisena kuin Bettelheim sen näki en omassa tutkimuksessani
pystynyt osoittamaan. Tutkimuksessa tuli esiin, milloin lapsen ja sadun väliset
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yhteydet olivat mahdollisia ja milloin lapsi ei ainakaan yhdistänyt satua 
omiin kokemuksiinsa. Jos lapsella oli kognitiiviset valmiudet sadun ymmärtä
miseen, hän oli kiinnostunut sadusta ja keskittynyt siihen, tulkitsin hänen 
antamistaan viitteistä, mitä sadun henkilöitä ja tapahtumia hän mahdollisesti 
siirsi intuitiivisesti omaan elämäänsä. Näin tehdessäni tulkitsin merkityksiä, 
joita sadulla lapselle oli. 

Bettelheimin käsitys, että lapsi samastuu sadun sankariin ei tutkimuk
seen osallistuneilla lapsilla pitänyt paikkaansa. Oz-maan taikurin sankari oli 
Dorothy, joka ei kenellekään näistä lapsista ollut läheisin henkilö. Erkki - yksi 
ryhmän pojista - oli ilmoittanut pitäneensä eniten Dorothysta, niin ettei lapsi 
tuntenut läheisimmäksi vain oman sukupuolensa henkilöitä. Bettelheimin 
mukaan samalla sadulla voi olla sankarin sukupuolesta riippumatta suuri 
merkitys sekä tytöille että pojille. En tässä tutkimuksessa pyrkinyt saamaan 
selville, samastuiko lapsi johonkin sadun henkilöön tai ajatellaanko hänen 
löytäneen analogioita omaan elämäänsä. 

Jos lapsi löytää yhtymäkohtia itsensä ja sadun välille, tämä tapahtuu 
kuulemisen, näkemisen tai kuulemisen ja näkemisen ja niitä seuraavan 
kokemisen perusteella. Ilman valmiiksi esitettyjä kuvia on ongelmien 
käsittelemiseksi ja ratkaisuun pyrkimiseksi helpompi muovata sadun 
henkilöitä ja tapahtumia itselle sopiviksi. Jos hahmot on nähty näytelmässä 
tai filmissä, niistä on tietty kuva, mikä on muutettava omissa mielikuvissa. 
Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan ollut valmiuksia kuvitella mielessään satua, niin 
että oli tarkoituksenmukaista tarjota avuksi valmiita kuvia, jos lapsi niiden 
välityksellä pääsi sisälle tarinaan. 

Vygotsky sanoo primitiivisiksi lapsia, joiden kulttuuriin sisäänpääsy on 
puutteellista. Heidän vastauksensa kysymyksiin ovat usein konkreettisia ja 
kieli ajattelun välineenä heikosti kehittynyt. Ben oli kahden kulttuurin 
välimailla, mistä saattoivat johtua hänen joskus konkreettiset vastauksensa. 
Marja kysyi Oz-maan taikurista keskusteltaessa, mistä mahtoi johtua, ettei 
siivekäs apina tullut täyttämään toivomuksia, vaikka lapset lausuivat 
taikasanat. Ben katsoi eteiseen, mistä apina oli aina tullut ja vastasi: "Siellä ei 
ollut ketään." Tämä piti paikkansa, mutta osoitti, ettei Ben oivaltanut tässä 
taian merkitystä. 

Benillä oli vain vähän kokemusta suomenkielisistä saduista eikä hän 
ehkä ollut tutustunut satuihin äidinkielelläänkään. Näytelmäjaksojen myötä 
Oz-maan taikurin tarinasta kiinnostuttuaan hän sai siitä niin paljon tietoa, 
että pystyi seuraamaan tapahtumia ja luomaan sadusta mielikuvia. Sen 
osoittivat hänen vastauksensa esimerkiksi keppinukke-esityksessä, tästä 
tarinasta tekemänsä piirustukset ja sanelemansa teksti. Leijona oli piirustuk
sissa samoin kuin tekstissäkin keskeinen ja siitä Ben puhui enemmän kuin 
muista hahmoista. 

Benille sadun merkitys oli, että hän oppi keskittymään satuun, 
seuraamaan sen kulkua ja kuvitteellisia tapahtumia sekä tutustui fiktiivisiin 
hahmoihin. Benin merkityskuvit:elmat saattoivat olla köyhempiä kuin 
suomen äidinkielenään oppineilla lapsilla, mutta, hän ymmärsi satua ja 
näytti 1.öytävän Oz-maan taikurista analogioita ja niiden myötä metaforia 
omaan elämäänsä. Wange, samoin kuin Rauhalakin, on todennut, että vaikka 
verbaalinen kieli on olennainen osa kognitiivista kapasiteettiamme, ei koko 
kokemuksemme nojaudu siihen eikä ole yksinomaan verbaalisesti koodattu. 
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Ilpolle sadun - ennen kaikkea Oz-maan taikurin - merkitys oli 
fikti.ivisyydestä kiinnostuminen ja oivaltaminen sekä vähitellen tapahtunut 
metaforan ja sadun välinee llisen arvon käsittä.minen. Ilpolle mieleisin henkilö 
oli Tinamies. Se auttoi ystäviään ja selviytyi jopa siivekkään apinan riepotte
lusta - kolhuja kokien. Toteamus, että sydämen saatuaan Tinamiehestä tuli 
oikea ihminen eikä sitä enää tarvinnut rasvata, oli syvällinen oivallus. 
Tinamies selviytyi vaikeuksistaan. Ilpokin selviytyisi. Ilpo toi esiin muutoksen 
mahdollisuuden, mihin sadun avulla ongelmien voittamiseksi pyritään. 
Vaikka hänestä ei tulisi Rouskijoitten maan kuningasta kuten Tinamiehestä, 
omaa elämäänsä hän voisi hallita ja löytää sille tarkoituksen. 

Ilonan kiinnostusta Oz-maan taikurin henkilöihin en pystynyt ennakoi
maan. Odotin, että Dorothy olisi ollut hänelle mieleisin, mutta hänellä ei ollut 
pysyvää suosikkia. Dorothy ei liene tarjonnut Ilonalle yhtymäkohtia omaan 
elämään, E:i pelkoihin, pettymyksiin tai toiveisiin. Ilonalle mieleisin satu 
Tallipoika ja prinsessa kertoi ystävyydestä - rakkaudestakin - ilman suuria 
uhkia. Ajattelin, ettei Ilonan tarvinnut tutkimusajankohtana pyrkiä 
ongelmien ratkaisuun, koska hänen elämänsä vaikutti tasapainoiselta. Sadun 
merkitys voi myös olla haaveitten toteuttamista ja viihdyttä.mistä 
tarjoamalla jännitystä, pelkoa, iloa: ihmeen kokemisen. 

Virvalle oli mahdollisuuden menettäminen ja minulle pettymys, että 
Virva ei kielellisesti. pystynyt ilmaisemaan kokemuksiaan Oz-maan taikurin 
tarinasta sen enempää kuin muistakaan saduista eikä siirtämään satujen 
viestejä omaan elämäänsä. Hänelle sadun merkitys saattoi jäädä tunteenomai
seksi perusvirittyneisyydeksi. 

Patton sanoo, että eri tavoin kerätty aineisto antaa toisistaan poikkeavia 
tuloksia. Sekä Ilposta, Virvasta että Ilonasta sain erilaisen kuvan heidän 
ollessaan suuressa ryhmässä kuin ollessani lapsen kanssa kahden. Ilpossa tuli 
selvästi esiin, että lapsi osoittaa joissain tilanteissa osaamistaan, toisissa ei. 
Ben ei malttanut kuunnella lukemista ei kyennyt eikä halunnutkaan 
keskustella kanssani, niin että hänen kanssaan olin harvoin kahdestaan. Beniä 
koskeva aineistoa tulkitessani ja pyrkiessäni ymmärtämään poikaa huomasin 
hänen ymmärtäneen puutteellisesta suomen kielen taidostaan huolimatta Oz
maan taikurin tarinaa enemmän kuin sadun käsittelyn aikana näytti. Suuressa 
ryhmässä Ilona vastasi vain siihen, mitä kysyttiin. Hän sanoi harvoin mitään 
oma-aloitteisesti. Kahden ollessamme tai niin, että Ilonan paras ystävä oli 
kolmantena, Ilona osoitti syvällistä sadun ymmärtämistä ja kykyä mielipitei
siin, jotka poikkesivat sadun traditionaalisesta ymmärtämisestä. 

Etenkin pienten lasten kohdalla totuus näyttää usein tilannesidonnai
selta. Tämänkin tutkimuksen aikana kävi selväksi, että kaikki muuttuu ja 
muutos on jatkuvaa. Olen voinut tutkia tiettynä aikana yhtä tapahtumasarjaa. 

10.7 Sadun tarjoama mahdollisuus 

Kuten Firestone on sanonut, laadulliselle tutkimukselle ominainen yleistämis
keino on tapausten vertailuun perustuva siirrettävyys, jossa yleistettävyys 
tapahtuu lukijan toimesta. Esitän omana näkemyksenäni mahdollisuuksia 
tutkimuksessa esiin tulleen siirrettävyydestä. 



165 

Jos 5-7-vuotiaalla lapsella ei ole havaittu mitään erityistä ja hänelle on 
kotona luettu, hän pääsee päiväkodissa sisälle satuun ja osaa käyttää sitä 
oman elämänsä rakentamiseen ja rikastuttamiseen luetaanpa satua tai edetään 
siinä muulla tavoin. Lapsella on sekä tunteenomaisia että tiedollisia 
horisontteja, joihin hän voi liittää uusia ymmärtämisyhteyksiä. Kunkin sadun 
merkityssuhteista muodostuu merkitysten verkosto. Päiväkodeissa tavallisissa 
ryhmissä tulee kuitenkin olemaan levottomia, masentuneita, aggressiivisia ja 
vetäytyviä lapsia samoin pakolaisperheiden lapsia, joilla saattaa olla 
monenlaisia ongelmia. Joukossa on myös lapsia, joiden tunne-elämän 
ongelmat ja kehityksessä viivästyminen ovat kietoutuneet yhteen. Lapsella voi 
olla hyvin vähän satuun liittyviä horisontteja, joihin hän yhdistää uusia 
mer kityss uhtei ta. 

Tutkimuksessa tuli esiin, että lapsen sadun ymmärtämisen alhaista tasoa 
ei päiväkodissa aina tiedetä, jos lapsi näyttää seuraavan luettua tai muulla 
tavalla et:enevää kertomusta. Päiväkodin ryhmät ovat niin suuria, että 
erityislapsenkin edellytetään sopeutuvan ryhmään eikä hän saa muita lapsia 
enempää huomiota osakseen. Tajunnan akteissa oivallettu mieli on hierarkis
ta. Vähäisimmät välähdykset voivat olla vain jostain objektin osasta ja antaa 
siitäkin tiedostuksen kannalta riittämättömän oivalluksen. Huonoimmassa 
tapauksessa lapselle on haittaa, jos hän poimii tekstistä jonkin yksityiskohdan 
ymmärtäen sen väärin eivätkä ryhmän aikuiset sitä tiedä. Lapsi ei pääse pois 
sadun käsittelystä, vaikka haluaisikin, koska kaikkeen toimintaan edellytetään 
osallistumista. 

Lapsiin, joilla on puutteellinen suomen kielen taito, jotka ovat ikätasoa 
kehityksessä jäljessä tai joiden on vaikea keskittyä satuun, olisi kiinnitettävä 
huomiota, ettei satu jäisi heille vain epäintentionaaliseksi, ehkä tunteenomais
ta virittyneisyyttä herättäneeksi tai etteivät he ymmärtäisi asioita väärin. Jotta 
sadun terapeuttisia mahdollisuuksia voitaisiin käyttää hyväksi, olisi saatava 
selville, millaisia merkityksiä lapsille välittyy ja tarvittaessa lisättävä ja 
korjattava sadusta saatuja tietoja. Keskustelut ja toimiminen pienissä ryhmissä 
vaikkapa askarreltaessa tarjoavat tähän mahdollisuuksia. 

Olkoonpa lapsi syntyperäinen suomalainen tai Suomeen muualta 
muuttanut, on hänellä havaittu tunne-elämän ongelmia tai hänellä ei ole 
mitään erityistä, sadun vastaanottaminen, siihen vastaaminen ja sen myötä 
merkitysten siirtäminen omaan elämään muodostuvat kaikilla samoista 
tekijöistä. Lähtökohta on, että päiväkoti tarjoaisi sadulle olosuhteet, joissa on 
mahdollisimman vähän häiriöitä. Se, mikä satu esitetään ja miten esitetään 
ovat yhteydessä sadun vastaanottamiseen. Last:en ymmärtämistä tuetaan 
kertaamalla tapahtumia ja henkilöitä lukemisen tai muulla tavalla tapahtu
neen esittämisen jälkeen. 

Tutkimuksessa tuli esiin, että levottomille lapsille satuun keskittymisen 
ja sen myötä kiinnostumisen edellytys oli esitystapa, tutkimuksessa onnis
tuneeksi osoittautui näytelmä. Lasten tiiviisti seuraamien näytelmäjaksojenkin 
jälkeen tarvittiin keskustelua esityksestä asioiden selventämiseksi. Vaikka 
lapsen suomen kielen taito olisi puutteellinen, hän voi näytelmäjaksojen 
myötä sadusta kiinnostuttuaan käyttää tehokkaasti näköhavaintojaan tukena 
kokonaisuuden ymmärtämiseen pyrkiessään. 

Näytelmäjaksoina sadun esittäminen on työläs. Lukeminen on päiväko
deissa tavallisin tapa sadun esiin tuomiseen. Kun päiväkodissa luetaan lyhyitä 
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kertomuksia, voitaisiin valita joitain terapeuttisiksi tiedettyjä satuja ja 
keskustella tapahtumien henkilöissä herättämistä tunteista. Miltä Tuhkimosta 
mahtoi tuntua, kun hän jäi yksin kotiin toisten lähtiessä tanssiaisiin? Mitä 
äitipuoli mietti, kun lasikenkä ei mahtunut hänen kummankaan tyttärensä 
jalkaan? Mitä Tuhkimo ajatteli, kun prinssi nosti hänet eteensä satulaan? 

Lukemista tai muulla tavoin tapahtunutta esittämistä seuraavaan 
keskusteluun osallistuu yleensä koko ryhmä yhdessä. Käytäessä keskusteluja 
pienissä ryhmissä yksittäisillä lapsilla on enemmän mahdollisuuksia kysymys
ten tekoon ja mielipiteittensä esittämiseen kuin isossa joukossa. Heikon 
suomen kielen taidon, normaalia ikätasoa jäljessä olevan kognitiivisen tason 
tai vähäisen kuunteluun keskittymisen haittoja voitaisiin vähentää, kun 
saataisiin selville, miten kukin lapsi on sadun tavoittanut - tai ei ole 
tavoittanut. 

Jossain tutkimuksessa voitaisiin selvittää vaikkapa yhden toimintakauden 
aikana, millaisia keskusteluja sadusta syntyy pienissä ryhmissä, mitä lapset 
muistavat, mitä haluavat kertoa ja miten ovat käsittäneet sadun viestejä. 
Jossain tutkimuksessa voitaisiin keskittyä vain yhteen normaalin päiväkoti
ryhmän lapseen, joka tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta tunne-elämän 
ongelmien vuoksi. Jaksaako lapsi keskittyä satuun? Keksiikö hän ratkaisuja 
sadussa esiin tuleviin ongelmiin? Hyväksyykö sadun moraalin? Tuoko oma
aloitteisesti esiin satuun liittyvää? 

Tutkimusaineiston keräämisen päättyessä lähetin kaikille tutkimuksessa 
mukana olleiden lasten vanhemmille kirjeen, jossa pyysin: "Lukekaa 
lapsellenne. Antakaa hänen vaeltaa kanssanne noitien ja keijukaisten, 
velhojen ja haltijattarien maailmaan ja palata sieltä elämystä rikkaampana 
arkielämään." Tämä pyyntö voitaisiin esittää muittenkin lasten vanhemmille, 
koska sadun kotona lukeminen palvelee lasta eniten. Kaikille ei kuitenkaan 
kotona lueta, niin että sadun anti jää päiväkodin varaan. 

Satu kuuluu päiväkotien jokapäiväiseen toimintaan. Satu kiehtoo. 
Tunne-elämän ongelmien käsittelemiseksi ja sen jälkeen ratkaisemiseksi sadun 
myötävaikutuksella pyritään muutokseen ajattelussa. Kokeminen saattaa 
muuttua jonkin uuden horisontin aktivoituessa tai jonkin täysin uuden ja 
kokemusmaailmasta aiemmin puuttuneen kokemuksen ansiosta. Toivottu 
muutos voi olla pakolaisperheen lapsella luottamus siihen, että hänet 
hyväksytään uudessa kotimaassa tai suomalaisella avioerolapsella, ettei 
kumpikaan vanhemmista häntä hylkää. Lapselle, jolla ei ole havaittu 
tunne-elämän ongelmia, sadut vievät uusiin mahdollisiin maailmoihin 
vaikkapa oman elämän haaveita toteuttamaan. Päiväkodilla on hyvät 
mahdollisuudet ohjata lasta sadun kuulijana, näkijänä ja kokijana. 



SUMMARY 

The starting point for the research was my personal interest in fairy tales, 
stemming from childhood. With "fairy tales" I refer to stories including 
supernatural events and creatures, such as witches and fairies, magic objects, 
and speaking animals. The fact that the laws of nature are overturned and 
that the historical concept of time does not hold true are signals that indicate 
tha t the stories are not true events of the real world. 

Fairy tales as change agents for thinking 

Fairy tales are fascinating. One reason for this fascination according to Egan 
(1988, 102), for instance, is the fact that while everyday life continues to have 
its problems, fairy tales have a clear ending for the life problems they depict. 
The ending, however, is never arbitrary, but rather, it is the culmination of 
whatever development there has been in the storyline. Vygotsky (1971, 258) 
claims that children like to create for themselves the kinds of fictitious 
worlds that help them to cope with reality more efficiently than before. 
Thus, fairy tales may enrich the children's world, but they may also be 
therapeutic in their effect. 

Fairy tales that have therapeutic properties (Bettelheim 1992, Mills & 
Crowley 1986) include stories whose characters and events provide the child 
some means for coping with problems and finding solutions to problems. 
Human beings comprehend the world around them only through their 
experiences, and in order to expand the realm of personal experience we 
need something that stimulates interest and imagination. This something is 
emotion. According to Vygotsky (1987, 347), emotion is the prerequisite of 
imagination. 

Goodman (1981,71) and Mills & Crowley (1986,7), for instance, suggest 
that the actual meaning of a fairy tale , as well as its potential therapeutic 
effect, is based on metaphor, on the symbolic form of language. The 
metaphor relates to a complex thought structure in which meaning is 
changed and a new meaning created, thus making new information about 
the object accessible (Lakoff & Johnson 1980). In a metaphor a point is 
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expressed and understood by means of another point. The speaker says that 
S is R, but means that S is P. When it is said that S (Mary) is a block of ice 
(R), it is meant that Mary (S) is a cold person (P). (Searle 1990, 422). Semantic 
incompatibility of micro and macro level meanings is typical of a metaphor 
(Lotman 1989, 271). 

The concept of metaphor can, for instance, be applied to the story of 
Cinderella. Both her stepmother and the stepsisters were consistently 
mistreating Cinderella, leaving her behind as they left for the ball. Yet, 
Cinderella became the prince's wife, while the stepmother and stepsisters 
remained in their previous life. If a child, for example because of a divorce 
feels rejected by the parent who has moved out, the story of Cinderella may 
give him/her consolation. Since Cinderella was able to cope with difficulties, 
so can the child. What we cannot understand directly and immediately may 
become comprehensible symbolically (Vygotsky 1971, 32). Children transfer 
their experiences intuitively to the events of a fairy tale, and their thinking 
patterns may change because of the experience of something completely 
new, something of which they do not yet have real-life experiences (Rauhala 
1989, 32). If a fairy tale can change the child's world in a positive way, it can 
be classified as therapeutic. 

Opportunities offered by the kindergarten 

Miles (1993, 71) states that storytelling in kindergartens is used as a 
therapeutic means to handle emotional problems. Furthermore, Borders & 
Paisley (1992, 138) suggest that kindergarten personnel are particularly good 
in working with fairy tales, because of their professional skills in listening 
and observation, as well as in discussing the content of a story and the 
feelings and emotions it might raise in children. 

Gersie & King (1990, 24) suggest that comprehension of fairy tale 
meanings can be reached through various procedures. When a story is being 
told, both the storyteller and the listener start a voyage into an internal and 
external world. By combining these worlds with the content of the story, a 
whole with several meaning levels is created. The awakening, development, 
and expression of relevant internal images provide food for the mind, and if 
these images are interpreted and studied through playacting and drama, 
movement, voices, writing, speaking, painting, and crafts work, children's 
self-knowledge increases. 

An ordinary kindergarten group comprises children whose development 
has followed the "normal" route, as well as children who are anxious, 
depressed, or aggressive, for instance because of a divorce or a serious illness 
in the family. Further, immigrant children of, say, refugee families have their 
own problems in adapting to the foreign country and culture. It is also 
possible for developmental delays and emotional problems to become 
entangled. Because of scarce therapy opportunities, professional help might 
not be available or suitable. Psychotherapy proper is not any regular 
component of kindergarten activities or a focus of staff education. However, 
there is no reason for not including at least occasionally therapeutic stories 
and fairy tales as kindergarten activities. 
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Research aims and tasks 

The aims of the present study were to explore how well kindergarten 
children understand a fairy tale and whether there are signs which indicate 
that they are applying the messages of the tale to their own life situations. 
The main research task was as follows: 

What is the meaning and significance of a fairy tale presented at the 
kindergarten to the children included in this study? 

"Meaning" refers to the sense of something, some ohjeet or 
phenomenon, to someone in some situation. When we use the word 
meaning, we also assume that the mutual connection between the factors 
mentioned above has been understood. (Rauhala 1981, 9). Understanding is 
manifested by the fact that the sense content establishes some status or 
function in the world picture of the person in question (Rauhala 1989, 139-
140). My personal interest was to find out what cognitive development level 
is required for a child to understand a fairy tale. Furthermore, I wanted to 
explore whether a fairy tale could positively affect the thinking of a child 
with emotional problems and thus be therapeutic in its influence. 

The "phenomenon" in this research was the kindergarten child hearing, 
seeing and experiencing a fairy tale. The study focussed on the series of 
events formed of the process of receiving the story and reacting to it. The 
whole, then, is composed of the child, the kindergarten, and the fairy tale, 
because, as Rauhala (1974, 61) has stated, all understanding is understanding 
in some context. 

Receiving the story is manifested by the child's concentration on and 
interest in the fairy tale, as well as by how s/he remembers the characters 
and their qualities. Reacting to the story comprises expressions of feelings 
and emotions aroused by it, answers given to questions about the story, 
stands taken by the child either through or without prompts, as well as the 
drawings and their explanations related to the story. Since a child is often 
not yet able to give verbal expressions for his/her experiences, I also made an 
attempt to interpret facial expressions, gestures, movements, and 
exclamations. 

Reserach materia! and method 

A kindergarten with a high emphasis on storytelling activities and a related 
previous experiment was chosen as the locus of research. The subjects 
included a group a five-to-seven-year-olds totaling 23 children. Every other 
week there were three adults attending the group and every other week 
four. The parents of all children gave me a written permission to collect the 
necessary data. 

As was mentioned above, kindergarten groups comprise children with 
no observable abnormal behaviours, as well as a small minority of children 
with emotional difficulties. Such was the case with this group, too. The 
research subjects were four children, aged 5-7 years, three of whom had 
emotional difficulties and one who had not manifested anything that was 
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not considered normal. In this research the children (two boys and two girls) 
are named Ben, Virva, Ilpo, and Ilona. 

Ben, who had turned 7 in July, came from a refugee family, and his 
school entry had been delayed by a year. Although he had been in Finland 
for almost three years at the onset of the study (August 1995), his command 
of Finnish was not fully developed. His concentration in guided activities did 
not succeed well, and he would often lay his hands on others. Virva had 
turned five in June. She had a tendency to withdraw from the company of 
other children. The kindergarten personnel were of the opinion tha t her 
development was slightly delayed from what is typical of her age group, but 
that had not been diagnosed. Ilpo was to turn six in October. He appeared 
fidgety - but not aggressive - depressed, tired and listless. He had frequent 
problems with concentrating in the guided activities, complaining often even 
himself that he was too tired. His parents had divorced recently. Ilona, six in 
June, appeared calm and stable, and nothing exceptional had been observed 
in her emotional state. 

Because the same fairy tale had been used at this kindergarten for a 
long time, I suggested that L. Frank Baum's The Wizard of Oz be taken as 
the story for the forthcoming period. This book was written in 1900 and is 
extremely popular in the U.S., but quite unknown in Finland. The 
kindergarten personnel accepted my proposal. The Wizard of Oz draws a 
picture of the adventures of a little girl called Dorothy, her dog Toto, and 
the friends (the Scarecrow, the Tin Woodman, and the Cowardly Lion) they 
make during their journey in the fairy tale land where everything is possible. 
All the travellers have some personal problem. Dorothy wants to go back 
home from where a cyclone carried her, but does not know how to get there. 
The Scarecrow is sad because he has no brains, the Tin Woodman is sad 
because he has no heart, and the Cowardly Lion is unhappy because of his 
lack of courage. 

Baum describes magic solutions to the problems, such as wishes that 
come true with the magic Golden Cap. Whatever plots there are to destroy 
the friends are made empty, and neither the wolves nor the wild crows can 
harm them, and even the wicked Witch of the West is melted away with 
water. The feared Wizard of Oz turns out to be an ordinary - even pathetic -
man. Coping with difficulties is followed by experiences of achievement and 
success. This is one of the messages of the story, which can be seen as 
therapeutic in the same way as friendship, helping and encouraging others, 
and personal self-esteem which was repeatedly mentioned. Yet another 
therapeutic message is that the true solutions to problems are ultimately 
found in oneself and in one's own actions. The Cowardly Lion has actually 
always had the courage he needs, the Scarecrow the brains, and the Tin 
Woodman a heart. If Dorothy had known, she would always have been able 
to return home because she was wearing the magic Silver Shoes. The Wizard 
of Oz has been classified as a therapeutic fairy tale by eg. Fazio (1992, 28, 
Mills & Crowley (1988, 64) and Payne (1989, 28). 

The reading of The Wizard of Oz was started in September and finished 
in March. At first, one of the adults in the group read one part at a time, but 
as of November they started performing the events of the book in a 
dramatized form. Through discussions, the events and the qualities of the 
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characters of the fairy tale were reviewed and retold, which made it possible 
to correct possible misunderstandings and misconceptions of the children 
and to add to the information that the children had already gained. The 
children were also able to participate in the storyline eg. by presenting 
wishes to the Wizard of Oz. The themes of the story were also present in the 
craftswork activities that the children were engaged in, and various physical 
activities were partly adapted to the characters. In the spring, a festival was 
held at the castle of Oz, and, similarly, the kindergarten children held a 
spring party in which they performed the story of Oz as a play. The 
personnel were very skillful in handling fairy tales, and did everything 
possible to make the children's experience as versatile and comprehensible as 
possible. 

The research data were collected in autumn 1995 and spring 1996 
through videorecordings, audiorecordings, observations and interpretations 
of children's drawings and their explanations related to these. Other data 
comprised short stories read by adults to the children, some stories read by 
myself to the subjects of this study, as well as follow-up discussions with the 
children and their parents. 

What I was after was in-depth information about the children by means 
of a qualitative approach, which is why I chose the hermeneutic
phenomenological framework. My ontological solution was to explore and 
depict man as a whole, according to the viewpoint of existential 
phenomenology of Rauhala (1974). This viewpoint stems from combining 
Heidegger's philosophy with Husserl's phenomenology. My focus was to 
explore the child's experience of the fairy tale and the formation of his/her 
world picture through meaning relations, pursuing this understanding 
together with him/her. The "whole" referred to here is composed of the 
physical (eg. hunger, pain), the mental (eg. cognition, emotions) and 
situationality (Rauhala 1974). 

My epistemological solutions are, thus, derived from philosophy, 
educational science, psychology, and literary science. 

Research findings 

As Patton (1990) has suggested, different data collection methods yield 
different results. The impression I got of Ilpo, Virva, or Ilona in the big 
group were different from the one I got in one-to-one situations. For 
children, the truth seems to be contextually/situationally determined. Even 
during this research period it was clear that everything changes and that 
change is continuous. What I have managed to capture is just one chain of 
events at one particular time. 

Although all experience is meaningful, the research findings indicated 
that it was possible that a child did not yet have the language to express the 
meaning relations of the fairy tale. If the child was at an adequate level of 
cognitive development to understand the fairy tale, had an ability to 
concentrate and s/he was interested in the story, I was able to interpret the 
various cues indicating what meanings the story held for him/her and 
whether the child intuitively transferred the experiences of the characters to 
his/her own life situation. 
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Ilpo's case showed clearly that a child will indicate his/her abilities in 
certain situations but not in others. Ilpo was more able both to concentrate 
on the stories and to display his knowledge in one-to-one situations than in 
the whole group. The most favourite character in the Wizard of Oz for Ilpo 
for the Tin Woodman, and it seemed that he was able to transfer the 
experiences of the Tin Woodman, ie. coping with difficulties and 
experiencing achievement - to his own persona! life. 

Although Virva seemed to follow the dramatized scenes of the story 
very closely, she was not able to tel1 anything about them at the same level 
as she was able to talk about her own experiences. Since she could not 
verbally express her experiences of Oz or other fairy tales, I am assuming 
that she did not yet understand the concept of metaphor and thus could not 
process her experiences by means of a fairy tale. 

Ilona did not express her feelings in the group at all, but in a one-to
one situation or with her best friend as the third person present she turned 
out to be able to experience and think about the fairy tale at an in-depth 
level. Ilona understood the distinction between reality and fiction, and she 
had no problems in understanding metaphor. The Wizard of Oz did not 
seem to offer any contact points with her life, perhaps because her life was 
stable and she had no need to look for solutions to problems. Fairy tales of 
course also serve to make some dreams come true, and to provide 
excitement, fear and joy, or an experience of a miracle. 

My interpretation showed that Ben knew and could remember much 
more about the story of the Wizard of Oz than was expected, and could 
even create some images of it, despite his limited proficiency in the Finnish 
language. The Cowardly Lion was depicted in his drawings more often than 
the other characters, and he would also often talk about the Lion and imitate 
his speech and movement. lt seemed that Ben was able to transfer some of 
the experiences of the Lion into his own life - the slowly increasing courage, 
joy of friendship, and the finding of a meaning of life. Ben did not have 
enough patience to listen carefully to the storytelling, and he was not able or 
willing to discuss with me, which meant that the data from one-to-one 
situations is scarce. 

The overall findings seem to indicate that it is possible for a fairy tale 
to affect thinking and to be therapeutic. They showed in which cases the 
connection between the child and the fairy tale became possible, as well as 
the situations in which there was no possibility whatsoever for the child to 
relate the story with his/her own experiences. 

A fairy tale or story, which takes a long time to go through, has a lot of 
potential value in the kindergarten. A variety of language and expression is 
used, and through repeated appearance the characters and their qualities 
become well-known to the children. Misconceptions and misunderstandings 
can be settled by discussions. A short, one-time story, on the other hand, 
presupposes intensive attention to be understood fully. It was clear that 
those parts of the Wizard of Oz, as well as other fairy tales, which were only 
presented once were not fully understandable to many of the children in the 
group. By "understanding" I refer to the situation where the sense of the 
content gains some status or function in the person's world picture (Rauhala 
1989, 139-140), as was mentioned above. 
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One important research finding is also the fact that the low level of 
understanding of a child listening to stories in the kindergarten is not always 
known or observed if the child appears to be following the story. The 
kindergarten groups are so large that every child, despite his/her possible 
cognitive or emotional problems, is somehow expected to adapt to the group 
without extra attention. lt is quite possible for a child in this situation to 
experience the fairy tale as something totally lacking in intention, something 
which does not relate to any specific phenomenon, matter, or object 
(Rauhala 1989, 170). The worst situation is when the effect of the fairy tale is 
harmful in that the child only takes some detail from the story and 
misunderstands it completely without the adults noticing that. Avoiding 
stories is not possible, because the children are expected to participate in all 
activities. 

Another important finding was the fact that the way in which the story 
is presented has significance for fidgety children in particular. In this 
research the most successful way of presentation was dramatization, but a 
follow-up discussion was also needed. Although the child's language skills 
might be inadequate to understand the verbal presentation, the combination 
of the visual and the auditive greatly enhances the understanding of the 
whole, provided that the child is interested in the storyline. 

Even though the proximity of the adult and the child, typical of the 
home context, is lacking in the kindergarten, there are still many possibilites 
of using fairy tales and stories in a constructive way. 

Discussion 

Preparing dramatized versions of fairy tales involves a lot of work. Yet, as 
this study showed, this procedure proved to be particularly successful in 
engaging those children whose abilities to concentrate on just listening to 
stories that were read were poor. Other related activites enhanced this 
engagement. Since reading aloud, however, is the most common way of 
presenting fairy tales, it would be beneficial for the children to listen to at 
least some stories which are known to have positive and therepeutic effects. 
Furthermore, since interest, imaginary experiences, activation of the 
metaphor, as well as the attainment of a therapeutic effect, presuppose 
actualization of emotional horizons (ie. presence of feelings) - as Rauhala 
(1974, 61-62) has described this - it might be particularly beneficial to have 
follow-up discussions on what feelings are aroused by the characters of the 
story. How do you think Cinderella felt when she was left at home when the 
others went to the party? What might the stepmother be thinking when the 
glass shoe did not fit the foot of either of her daughters? What was 
Cinderella thinking when the prince lifted her on his horse? 

The children, who manifest something abnormal in their behaviour or 
emotional expression should receive special attention as the stories are 
presented in order to avoid a situation in which the story is just a series of 
unrelated words or actions or misunderstood messages. In order to exploit 
the therapeutic potential of a fairy tale, one must make an effort to explore 
what kinds of meanings are transmitted to the children and to complement 
inadequate information or to correct misunderstandings. Discussions, small 
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group activities, and, say, craft work may offer good opportunities for this. 
It would be useful to do a case study on just one normal kindergarten 

child who needs special attention and guidance because of emotional 
problems. Can s/he concentrate on the story? Is s/he able to find solutions to 
the problems presented in the story? Does s/he accept the morale of the 
story? Does s/he initiate discussion on the story? Can s/he transfer anything 
from the story into her/his own life? 

Kindergarten groups are often so large that the individuality of the 
child cannot be taken into consideration in storytelling sessions. For this 
reason, follow-up discussions and action research on what the children can 
remember, retell, and what they have understood would be very useful 
topics for further studies. 

The fairy tale is a popular, but demanding, kindergarten activity with 
a lot of positive potential. Pursuing therapeutic effects through storytelling 
presupposes careful consideration in the selection of the fairy tale and in its 
form of presentation. 
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1995 

SYYSKUU 

1) 

OZ-MAAN TAIKURIN TARINAN AIKATAULU 

KESTOAIKA 

14.9. Aloitettiin lukemalla pyörremyrskystä ja Dorothyn talon laskeutumi- 15 minuuttia 
sesta Rouskijoitten maahan, välillä lasten satuun liittyvää liikuntaa 

20.9. Maalattiin pyörremyrskyä vesiväreillä useita metrejä pitkälle paperille 

2) 
26.9. Esitettiin nukketeatterina neuvottelu Rouskijoitten kanssa (myöhem

min myös näytelmänä) 

LOKAKUU 

11.10. Luettiin nukketeatterina esitetty jakso neuvottelusta Rouskijoitten 
kanssa 

31.10. Luettiin lähdöstä Rouskijoitten maasta ja Variksenpelättirnen kohtaa
misesta (myöhemmin myös näytelmänä) 

31.10. Keskusteltiin ensimmäisen kerran luetusta 

Askarreltiin pienissä ryhmissä eri päivinä tyhjään akvaarioon Rouski
joitten maa ja sinne Dorothyn talo 

MARRASKUU 

7.11. Luettiin Tinamiehestä (esitettiin myöhemmin myös näytelmänä) 

7.11. Keskusteltiin luetusta 

3) 
14.11 Näytelmä neuvottelusta Rouskijoitten kanssa 

14.11. Keskusteltiin näytelmästä 

21.11. Näytelmä Variksenpelättirnen mukaantulosta 

21.11. Keskusteltiin näytelmästä 

22.11. Näytelmä Tinamiehen liittymisestä joukkoon (ei keskustelua) 

29.11. Näytelmä Leijonan lähtemisestä mukaan 

29.11. Keskusteltiin näytelmästä 

Askarreltiin eri päivinä pienissä ryhmissä keppinuket 

Tehtiin ja puettiin pihalle Variksenpelätin 

Maalattiin vesiväreillä tarinan hahmoja oman valinnan mukaan 

JOULUKUU 

Tarina ei edennyt joulukuussa. Lapset voivat halutessaan ottaa 
Oz-maan taikurin tarinan keppinukkeja ja roolivaatteita leikkeihinsä. 

9 minuuttia 

8 minuuttia 

4 minuuttia 

3 minuuttia 

6 minuuttia 

4 minuuttia 

4 minuuttia 

9 minuuttia 

9 minuuttia 

3 minuuttia 

9 minuuttia 

6 minuuttia 

4 minuuttia 
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TAMMIKUU 

16.1. Laiva on lastattu-leikki Oz-maan taikurin sanoin 

16.1. Näytelmä esteistä selviytyen saapumisesta Smaragdikaupunkiin 

16.1. Keskustelu näytelmästä 

31.1. Näytelmä käynnistä Ozin luona 

31.1. Keskustelu näytelmästä 

Ohjattuja keppinukke-esityksiä pienissä ryhmissä eri päivinä 

Silmälasien tekoa pienissä ryhmissä eri päivinä 

HELMIKUU 

7.2. Luettiin käynnistä Ozin luona (oli myös esitetty näytelmänä) 

7.2. Kerrottiin Oz-maan taikurin tarinan sanoin omaa satua 

13.2. Lapset esittivät rooliasuissa Ozille toivomuksensa 

14.2. Näytelmä taistelusta susia, villivariksia, mehiläisiä ja Räpsijöitä 
vastaan 

14.2. Keskustelu näytelmästä 

16.2. Tarinaa sovellettiin liikuntaan 

20.2. Lapset esittävät omat toivomuksensa Ozille 

Eri päivinä etenevä värikynillä tehtävä raaputustyö taistelusta susia, 
villivariksia ja mehiläisiä vastaan 

MAALISKUU 

5.3. Näytelmä ystävysten joutumisesta lännen Noita Ilkeän vangeiksi ja 
lopuksi noidan tuhoutuminen 

5.3. Keskustelu näytelmästä 

12.3. Näytelmä Ozin paljastumisesta huijariksi ja toivomusten täyttämisestä 

12.3. Keskustelu näytelmästä 

14.3. Näytelmä kuumailmapallon teosta ja Ozin lähdöstä 

14.3. Keskustelu näytelmästä 

26.3. Näytelmä tarinan lopputapahtumista ja Dorothyn paluusta kotin 

27.3. Keskustelu edellisen päivän näytelmästä ja loppukeskustelu sadusta 

27.3. Katsottiin piirrosfilmi Oz-maan taikurista 

Lapset leikkivät keskenään keppinukeilla Oz-maan taikurin tarinaa 
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KESTOAIKA 

11 minuuttia 

7 minuuttia 

8 minuuttia 

7 minuuttia 

5 minuuttia 

14 minuuttia 

4 minuuttia 

12 minuuttia 

12 minuuttia 

10 minuuttia 

15 minuuttia 

6 minuuttia 

5 minuuttia 

8 minuuttia 

15 minuuttia 
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HUHTIKUU 

Lapset leikkivät keskenään Oz-maan tai.kurin tarinaa 

Lapset kertoivat ja kuvittivat oman Oz-maan taikurin tarinansa 

27.4. Juhlat Ozin linnassa 

TOUKOKUU 

22.5. Katseltiin talven aikana otettuja diakuvia ja muisteltiin Oz-maan taikuria 

24.5. Lasten näytelmäharjoitus 

27.5. Lasten näytelmäharjoitus 

28.5. Lasten näytelmäharjoitus 

28.5. Päiväkodin yhteinen kevätjuhla, jossa lapset esittivät Oz-maan taikurin 
tarinan 

1) Lukija oli aina joku ryhmän aikuisista

2) Nukketeatteri oli aikuisten esittämä

3) Ryhmän aikuiset esittivät kaikki näytelmäjaksot
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Keskustellaan Oz-maan taikurin lopputapahtumista 27.3. n. klo 8.30 f 

La . k kih 0�1 tti llt!-4½1.� �0�RJA _r.J,-:.INKERI M · pset istuvat es uoneen a a a pnnssa, samom MA Ja . arJa 
on vetäjä. Inkeri ei osallistu keskusteluun, kuuntelee vain. Virva haukottelee. 
Mukana ovat alussa Ben Virva ·a Ilona. Lapset ovat rauhallisia. On
kysymyksessä keskustelu edellisenä päivänä päättyneestä Oz-maan taikurin 
tarinasta. 
MARJA: Ruvetkaapas miettimään, mitä eilen tapahtui. (Pitkä tauko, Marja 
katselee lapsesta toiseen). On monta juttua, mitä siinä tapahtui. (Pitkä tauko). 
Noo, Pekka. 
Pekka: Se Dorothy pääsi sinne kotiin Kansasiin. 
MARJA (miettiväisesti): Mmm, minnekä ne kaverukset ihan ensin saapuivat. 

ukaan muu kuin Kirsi ei viittaa, vaikka Marja antaa pitkän miettimisajan. 
I / ekka: Sen hyvän haltijan luo. 'r.:_ VJ yi\1

1'1'-

ARJA: Niin, mutta vielä ennen sitä. Kirsi. ,.,., �¼� 11-'/
"rsi: Ozin luo. trr" ("J Vil �RJA: Muistatteko ihan alun, minne ne kaverukset saapuivat? 

Ville: Oz-maan luo. 
�i: Rouskijoitten maahan. 

fJ,riJW" },,. ;fJ MA-➔RJA ( tt ) s· Itä" k ul . 1· tä .. · 1· 'h ·· ·· 1 vv11 au aa : 1e u m 1verrys Ja o 1 v1 reaa. V f /,, .,.. i ':= � k �Pekka ja Ilona viittaavat. /A �,, � _ -�,e.l,,'��r MARJA: No Ilona. 
Ilona: Metsään. 
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MARJA: Metsään niin. Mitäs siellä sitten tapahtui siellä metsässä?
Arja: Että se Leijona jäisi sinne, sitten kun se oli menny niitten kaa.
MARJA: Hyvä. Mitäs sitten sen piti vielä mennä tekemään? Liisa, etkö muista.
Liisa pyörittää päätään, vain Ilona viittaa,
MARJA: Koittakaapas kaikki muistaa. Täällä on vain muutama käsi pystyssä. Ja
Mattikin keskittyy. 1. ___,fl/V . ,,. � j{A,l4', 1 tk,d,k 

¾�� 0,. f, /) /,, _ 
j/1 Nf) i/)/>"1 Ilona · a Kirsi viittaavat innokkaasti. "/ c 

1 � ·(./" 

iuJ� Mar·a k s ävarmasti ·a e äselvästi, vaikka on viitannut.
En saa selvää, mitä hän sanoo.
MARJA: Kun niitä ensin pelotti hirveästi niitä kavereita, onko täällä paljon
villieläimiä ja Leijona sanoi, että ei niitä nyt tässä ole ja yhtäkkiä tulikin se
hämähäkki. Ne pyysivät ne eläimet sitä Leijonaa sinne kuninkaaksi. Sehän oli
tietysti onnellinen. Minkä takia se oli onnellinen?
Matti: Kun se pääsi sinne kuninkaaksi.
MARJA: Mitenkä se yhtäkkiä pääsi kuninkaaksi, kun se oli sellainen pelkuri?
Nina: Se joi sitä taikajuomaa.
MARJA: Niin se joi sitä taikajuomaa ja mitä se silloin sai? No, Sirpa.
Sir a: Rohkeutta. / � !J:;./4.,./fn-/?,.-�
MARJA: Se oli niin ikionnellinen, kun se pääsi eläinten kuninkaaksi. Se oli
rohkaistunut, niin että se osasi puolustaa niitä kavereita. Mitähän siellä sitten
tapahtui, kun se Dorothy oli niin murheissaan, että pääseekö se koskaan
Kansasiin. Mitäs ne kaverit sitten keksivät?
Kirsi: Sen hyvän noidan luokse.
MARJA: Niillä oli jokin keino. Ei ne ihan noin vain sinne päässeet.
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Arja: Se apina vei ne. 

MARJA: Mistäs se apina tuli yhtäkkiä. Mitä ne tarvitsivat siihen? Jussi muistatko? 

Jussi ei sano mitään. 
J- , / 1 __ 

�( //Yl'A� ;:Ja.��Ben: Tuolla on a ina.k:' / I 

Ben on katsonut eteiseen päin, mistä apina on aina ennen tu11ut. Marja ei 

kiinnitä Beniin huomiota. 

MARJA: Mitä ne tarvitsivat siinä? No Ilona. 

Ilona: Taikasanat. 

Il o tulee tässä vaiheessa huoneeseen. Hän menee istumaan toisten · oukkoon, 

mutta ei koko aikana osallistu mitenkään keskusteluun, ei myös häiritse ketään. 

B · · tu t h.. 1··h 11 .. ·· ,trv,0,-rna.J;a,,�fly h..--

en e1 1s ny anen a e aan. ✓-
. t,' ;rn t,;/4,,, ;u701/ · · 

Ben: Taikasauva. ·"::::\ <[;.,( �
V6<h� 

Tämä on asiaton huomautus. 

MARJA: Vieläkö muistatte ne taikasanat? 

f-'77 ' 

Joku tytöistä sanoo: Mää muistan vaan ne toiset. 

MARJA: No yritetäänpäs. 

Sanovat yhdessä taikasanat. 

MARJA (katselee lapsia): No ei tapahtunut mitään. Minkä takia? Ei kuulunut 

yhtään mitään. 

Ben katsoo eteiseen päin, mistä apina on aina
;_
tullut. 

;(�t.-L�'"Ben: Siellä ei ollut ketään. l� f...r'/ui 

Tämä on totta, mutta tätä Marja ei tarkoittanut. Eikö Ben osannut yhdistää 

taikasanoja ja taikahattua? Oliko vain tässä ja nyt? 

MARJA: No Leena. 
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Leena: Ei ollut sitä hattua.
MARJA: No ei ollut. Eiks meillä viimeks ollu. Silloin tepsi. Joo-o, on siinä joku
taika. No, ne muistivat sen hatun ja sitten ne pääsi, kenenkä luokse? Kenen luo
niitten piti päästä?
Leena on käsi pystyssä: Minä tiiän.
MARJA yrittää saada lapsia mukaan: Muistaako Pekka.
Pekka: En.
MARJA: Kenen luo niitten piti päästä?
Leena: Minä muistan.
MAR A: Ilona kenen luo niitten 
Ilona: H än noidan. J �' �

MARJA: Muistatteko nimeä?
Monta lasta yhdessä: Glinda.

tämään?

MARJA: No Glinda oli nimi. Täällähän meillä on Glindan tä. Se oli hyvin
kaunis noita, herttainen ja kaunis. Se teki hyviä asioita ihry ille ja eläimille. 
Marja katsoo taakseen ja osoittaa kädellään lähes seinän 6koista kangasta, jolle
on maalattu ja askarreltu sadun hahmo·a esim. Glinda

--

Ben: Glinda. (Tässä Ben taa� kerra_9_ toistaa sen, mitä on sanottu. Ohjaa itseään
&faAAf�'7k.-vtl-?7 7p7� '"/1 puheellaan.) 

MARJA: Mitäs ne sitten sanoi sille Glindalle? Mitäs Glinda sanoi, että yhdellä
ehdolla hän voi auttaa. Mitäs sen Glindan piti saada?

� 
� r 

_('tn/7 ¼J,'&_Ben: Taikahattu. Oc � � � , ��/�� MAR A: Ben ·os sä tiedät niin nosta käsLpystyyn. Silloin. kun su]ta rnuute.n
s tään sää et sano mitään.
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Kaisa: Että voisi auttaa taikahatulla. 

KESKUSTELU JATKUU ... 

HUOM. Virva ·a 11 o eivät ole sanoneet mitään satuun liittyvää. Yritä ottaa 

loppuasioita heidän kanssaan puheeksi. 

Tutkimukseen osallistuvia eri lapsia koskevat asiat esim. heidän puheenvuoronsa 

on alleviivattu aina samalla, tätä lasta ilmaisevalla värillä. 
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