
Taide itää
Harjoitteita vahvistamaan lasten luontosuhdetta ja taiteellista toimijuutta
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L U K I J A L L E

Tämä julkaisu tarjoaa harjoitteita, joiden tavoitteena on vahvistaa 

lasten luontosuhdetta ja taiteellista toimijuutta. Harjoitteet he-

rättävät kiinnostuksen luontoa kohtaan ja kannustavat lasta nä-

kemään luonnon luovana voimana. Taide itää -harjoitteet tukevat 

luontosuhdetta myös silloin, kun luonto on kaukana eikä lapsella 

ole sinne pääsyä.

Julkaisu on suunnattu ohjaajille, opettajille, taiteilijoille ja huolta-

jille, jotka toimivat lasten parissa. Harjoitteet soveltuvat lapsille 

neljästä ikävuodesta ylöspäin aikuisen avustamana. Aikuisen ei 

tarvitse olla viherpeukalo!

Harjoitukset ovet alun perin luotu tukemaan suomalais-slovenia-

laisen Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n luontoaiheista esitys-

sarjaa. Esityssarja koostuu kolmesta teoksesta, joiden teemoina 

ovat elämän kiertokulku, vesi ja puutarhanhoito. Harjoitukset toi-

mivat kuitenkin myös itsenäisesti ilman esityksiä ja niitä saa va-

paasti soveltaa ei kaupalliseen toimintaan.
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Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU kehitti 
taideharjoitteet yhteistyössä 5–8-vuotiaista 
koostuvan Väriläiskä-lasten asiantuntijaryhmän  
kanssa syksyllä 2022. 
Väriläiskä-asiantuntijaryhmiä on kokoontunut  
Kulttuurikeskus PiiPoossa vuodesta 2017.
Väriläiskä tuo lapsinäkökulman lapsille suunnattuun 
taiteeseen ja vahvistaa suunnittelutyöhön 
osallistuvien lasten osallisuuden kokemusta. 
Toiminnassa pyritään kuulemaan ja tallentamaan 
asiat niin, kuin lapsi ne sanoo tai näyttää.  
Työskentelyyn ja ideoissa harhailuun varataan aikaa, 
ja teemoja tutkitaan monitaiteisesti. 
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Hanketta veti Katja Kähkönen, Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU

T y ö r y h m ä

Väriläiskä-asiantuntijat: 

Miina Humala 6 Iina Kalliomeri 6 Kiira Kalliomeri 6 Noora Eloranta 7



6V a u v a -  j a  t a a p e r o t e a t t e r i  A E I O U

Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU tekee värikästä ja osallistavaa teatteria – taidetta pilke silmäkulmassa. 

Esitykset tarjoavat pikkulapsille myönteisiä ja kehitystä tukevia virikkeitä. Esityksissä on puuhaa ja huvi-

tuksia myös aikuisille!

 AEIOU on kiertueteatteri, joka on toiminut Sloveniassa vuodesta 2010 ja Suomessa vuodesta 2013 

alkaen. AEIOU-työryhmä koostuu teatterin, kuvataiteen ja taidekasvatuksen ammattilaisista. AEIOU on 

palkittu Slovenian Nukketeatteripalkinnolla 2013 ja 2015 ja sille on myönnetty Slovenian Teatteri-instituu-

tin Laatumerkki 2017, 2018 ja 2020.

K u l t t u u r i k e s k u s  P i i P o o

Kulttuurikeskus PiiPoo toimii paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toimintaa to-

teutetaan PiiPoon omissa kulttuurikeskustiloissa Lempäälässä sekä kouluissa, päiväkodeissa, ikäihmisten 

palvelukeskuksissa, erilaisissa laitosympäristöissä ja työpaikoilla. Toimintaa toteuttavat taiteen ja kulttuu-

rin ammattilaiset. PiiPoon toiminta on monitaiteista.

 PiiPoo tuottaa ja kehittää esteetöntä kulttuurikasvatus- ja yhteisötaidetoimintaa sekä osallisuutta ja 

hyvinvointia tukevia taide- ja kulttuuripalveluita eri väestö-, ikä- ja erityisryhmille. PiiPoo koordinoi taiteen 

kentän yhteishankkeita ja kouluttaa eri alojen ammattilaisia tunnistamaan taiteen mahdollisuudet osana 

omaa työtään ja yhteisöjään. PiiPoo toteuttaa alan valmennuksia, koulutuksia, yhteishankkeita sekä eri-

tasoista kehittämistoimintaa tiiviissä yhteistyössä kulttuuri-, opetus- ja sote-kentän, kuntien ja hyvin vointi-

alueen kanssa. PiiPoo on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Taide itää -hanketta on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

www.kulttuuripiipoo.fi

www.aeiou.si/fi

http://www.aeiou.si/fi


Versova veistos
Versova veistos on elävä ja kasvun myötä  
alati muuttuva taideteos. Harjoitteeseen sisältyy  
kasvin hoitamista ja kasvun seuraamista.

TArVIKKEET

Muovijätettä, kuumaliimaa, sakset, multaa ja maissinsiemeniä 

(poppareita).

OhJEET

Versova veistos rakennetaan muovijätteestä niin, että siihen tulee 

multatila. Valmis teos täytetään mullalla ja maissinsiemenillä. Veis-

tos asetetaan valoon ja lämpimään, multa kastellaan säännöllises-

ti. Teos versoo viikossa.
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Siementävä sommitelma
Siementävä sommitelma yhdistää luonnon ja taiteen 
kukkien ja muiden asetelman rakenneosien kautta. 
Harjoitteen inspiraationa on moderni ikebana,  
joka on japanilainen kukkienasettelun taidelaji.

TArVIKKEET

Muovi-, lasi- ja metallijätettä, askartelutarvikkeita, kuumaliimaa, 

leikkokukkia, heiniä, oksia, sakset ja vettä.

OhJEET

Siementävä sommitelma kootaan kasveista ja kierrätysmateriaa-

leista niin, että rakenne pitää vettä. Leikkokukat asetetaan veteen.



•	 luhtalemmikki

•	 merikohokki

•	 rikkanenätti

•	 kultatyräkki

Kukkeat kuvat
Kukkeat kuvat -harjoitteessa käytettävät kukkien 
nimet kirvoittavat mielikuvitusta ja pyrkivät 
herättämään kiinnostuksen kasveja kohtaan.

TArVIKKEET

Paperia ja värikyniä / maalaustarvikkeet.

OhJEET

Kukkeat kuvat perustuu oletukselle siitä etteivät lapset tunne har-

joitteessa käytettävien kukkien nimiä. Nimiä vastaavat kukkien 

kuvat paljastetaan vasta lopuksi. Pyydä lapsia piirtämään / maa-

laamaan:

•	 verikurjenpolvi

•	 vuorenkilpi

•	 pukinjuuri

•	 kyläkellukka
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merikohokki



verikurjenpolvi
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vuorenkilpipukinjuuri

kyläkellukka



kultatyräkki

rikkanenätti

11

luhtalemmikki
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Veden viivat
Veden viivat -harjoite on kehollinen kokemus vedestä 
ilman veden fyysistä läsnäoloa. Harjoite herättelee 
miettimään veden merkitystä omassa elämässä.

TArVIKKEET

Kehon kokoisia paperiarkkeja lattiaan teipattuina ja värikkäitä  

vahaliituja.

OhJEET

Pyydä lapsia liikkumaan ja liikuttamaan vahaliituja paperilla kuten:

•	 sade

•	 lätäkkö

•	 joki

•	 meri

•	 suihku

•	 keitinvesi

•	 kyynel

•	 pissa

Vesi
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Vesi
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