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KUKKUU-kupoli  
EMMA – Espoon modernin taiteen museon 

yleisötyötä 

kulttuurineuvolassa 

Satu Hirvikoski 

 

Projekti: 

Aalto-yliopiston  

kuvataidekasvatuksen  

opinna ̈ytetyö 

Perheiden hyvinvoinnin edistäminen 

taiteen ja taidekasvatuksen keinoin 



-kupoli on EMMAn taidepaja 

perheen pienimmille kävijöille.  

Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen 

opinnäytetyönä syntynyt  

toiminnallinen leikkiin ja 

vuorovaikutukseen kannustava kupoli on 

testattu jo parinsadan vauvaperheen 

toimesta.  

Oma peilikuva riemastuttaa  

ja värikkäät lisäelementit rohkaisevat 

kukkuu-leikkiin. 

 

Kukkuu kupolin voit löytää muutaman 

kerran vuodessa osana Kulttuuriespoon 

toimintaa avoneuvola-aikoina sekä lapsille 

 

 
www.emma.museum/kukkuukupoli 

KUKKUU-kupoli 



Lähtökohtana 

yhdistyvät 

tavoitteet 
 
 
Kolmen tahon intressien tavoitteet 
yhdistyivät uuden toimintamallin 
kehittämisessä. 

 

 Kiinnostukseni vauvaperheiden 
taidekasvatuksesta ja 
vauvakulttuuritoiminnasta.  

 

 Espoon kulttuurineuvolatoiminnasta 
vastaava, palvelukoordinaattori  
Kaisa Koskela (12.10.2016) esitti toiveen 
EMMA  Espoon modernin taiteen museon 
osallistumisesta kulttuurineuvolatoimintaan. 

 

 EMMAn intresseissä on löytää 
toimintamuoto alle 4-vuotiaille ja talon 
ulkopuolelle jalkautuvaa toimintaa. 

Tutkielma 
 

Toimintatutkimus,  

palvelumuotoilun asiakaslähtöisyys,  

oppimisymäristön suunnittelu 

 

Tutkimusongelma on käytännönläheinen 

 
 tavoitteena on löytää taidemuseo EMMAlle   

mielekäs toimintamalli kulttuurineuvolaan, jonka 
kohderyhmänä ovat avoneuvolan lapsiperheet. 
 

Tutkimuskysymykset 

 

• Millainen EMMAn toimintamalli palvelee  

neuvolan lapsiperheitä? 

 

 Millaista taidekasvatusta ja yleisötyötä 
EMMAn kulttuurineuvolan toimintamalli edustaa? 
 
Toiminnan juurtuminen 
 

 Yhteistyö, heille suunnitteleminen ja osallistaminen 
 
Tutkija neuvola-asiakkaan edustajana suunnittelussa 
 

selvitin vanhemmalle ja lapselle olennaista kokemusta 
taidemuseon tarjoamassa toiminnassa.  
 



• Neuvoloiden ainutlaatuinen asema – väylä lähes jokaisen lapsiperheen elämään 

 

• Kulttuuritoimijat jalkautuvat neuvoloiden odotushuoneisiin avoneuvola-aikoina 

 

• Perheitä kutsutaan odottaessa mukaan yhteisiin puuhiin. Ajatuksena tarjota helposti lähestyttävää 
toimintaa ja kertoa samalla perheille suunnatuista kulttuuripalveluista 

 

• Viidessä neuvolassa, eri alueilla 

Kulttuurineuvola 
Johanna Vepsä 

 



• Mukana kausittain vaihdellen 6‒9 toimijaa 
 

• Kaupungin omia yksiköitä: 
 

– Espoon Kaupunginmuseo 

– Kaupungin kirjaston yksiköt 

– Ruotsinkieliset sivistyspalvelut 

– Tapiola Sinfonietta 
 

• Yhteistyökumppaneita: 
 

– Aalto yliopiston kuvataidekasvatuksen linja 

– Espoon modernin taiteen museo EMMA 

– Espoon Tanssiopisto 

– Metropolian ammattikorkeakoulun varhaisiän 
musiikkikasvatuksen linja 

– Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä 

– Tanssiteatteri Glims&Gloms 

– Teatteri Hevosenkenkä 

 

• Vuonna 2016 neuvoloissa järjestettiin 
kulttuuriohjelmaa 54 kertaa, ja kävijöitä oli 
yhteensä 979 

 

 

Kulttuurineuvola 
Kaisa Koskela 

kaisa.k.koskela@espoo.fi 

Kulttuurin tulosyksikkö 



Kuvio 1. Kulttuuria kaikille organisaatiot (EMMA ja Espoon kaupunki) ylittävällä yhteistyöllä. 

Saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja laadukkaat palvelut 

lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen. 



www.emma.museum/ 

esittelee modernia taidetta sen  

1800-luvun juurilta nykytaiteeseen. 

EMMAssa pysyvästi näytteillä oleva 

Saastamoisen säätiön taidekokoelma 

tarjoaa kattavan läpileikkauksen 

suomalaisesta taiteesta. Vuodesta 

1997 saakka kokoelmaan on kerätty 

myös kansainvälistä nykytaidetta. 



EMMAn 

kulttuurineuvolan 

suunnittelun 

…lähtökohdat 
 

• EMMAn strategia 

 

• Saastamoisen säätiön taidekokoelma 

ja kokoelmanäyttely. 

…tavotteita 
 

• Pitkäaikainen käytettävyys 
 

• Muunneltavuus ja sovellettavuus eri 
tiloihin ja tilaisuuksiin. 
 

• Pakkiteos (liikuteltavat teokset) voi 
olla osa kokonaisuutta. 
 

•
tiedotusaineisto 

 

Kokoelman ja -näyttelyn tematiikan ja suunniteltavan 
toiminnan .  

Kuinka ja millainen 
nykytaide sopii 
neuvolan 
odotustilaan?  

Taidepaja, jonka 
tavoitteet ja 

toimintatapa lähtee 
nykytaiteesta. 

-kupolihan sopii kaikkien 
 



Strategia 

yleisötyö 

jalkautuva  
yleisötyö 

kulttuuri- 
neuvola   

Taidemuseon toiminta 

Kuvio 2. EMMAn kulttuurineuvolatoiminta taidemuseon strategian ja toiminnan osana.  

EMMAn strategian ja muun toiminnan huomioivaa  

omien tilojen ulkopuolella tapahtuvaa yleisötyötä perheille. 



Identiteetti 

Millainen minä olen nyt ja tulevaisuudessa suhteessa muihin? 

meidän perheellä on kulttuuriin ja taiteeseen? 

Jokainen vauva on ihme, taideteos. 

Taide on väline muokata minuutta. 

Leikissä todellisuus tulee näkyväksi 
usein uudella tavalla. 

Lelut herättävät muistoja ja luo 
rinnastuksia lapsen toimintaan. 

Tunteet saavat aikaan halun muutokselle. 

Saastamoisen säätiön kokoelma,  kokoelmanäyttely Kosketus 

ja niiden vaikutus suunnitteluun 



Kulttuuriin  
osallistaminen 

 
 
 
  
 
 

Laajennettu  
markkinointi 

 
 
 
 
 
 
 

Maun kultivointi 
 
 
 
 
 
 
 

Yleisön 
kasvattaminen 

Taulukko 1. Yleisötyön muodot 
 
Arto Lindholm 2015, 27 (alkuperäinen: Kawashima 2000, 7 12.) 
 

Kohderyhmä             Toimintamuoto              Päämäärä 

Kaikkein  
epätodennäköisin  
yleisö (ei-kävijät) 

 
 
 
 
 

Potentiaalinen ja  
menetetty yleisö 

 
 
 
 
 
 

Olemassa  
oleva yleisö 

 
 
 
 
 
 
 

Olemassa  
oleva yleisö 

Laitoksen 
ulkopuolelle 
suuntautunut 

yleisötyö (outreach) 
 
 
 
 
 

Sama tuote, mutta 
houkuttelevampi 

tarjous 
 
 
 
 
 

Opastus uusiin 
taiteenlajeihin ja 

tyylisuuntiin 
 
 
 
 
 

Sama tuote, johon 
sisältyy laaja 

kasvatuksellinen 
elementti 

Sosiaalinen 
 
 
 
 
 
 
 

Taloudellinen 
 
 
 
 
 
 
 

Taiteellinen, 
taloudellinen  

(ja koulutuksellinen) 
 
 
 
 
 
 

Koulutuksellinen  
(ja taloudellinen) 

Kulttuurineuvolan  

asiakas 

• Avoneuvolaan tulevat 

lapsiperheet (vanhemmat ja 

0-6-vuotiaat lapset) 

 

• taidoiltaan ja tiedoiltaan 

heterogeeninen asiakasryhmä 

 

• Lapsi-aikuinen-pareja 

 

 



Suunniteltu toiminta alle neljävuotiaille täyttäen 
pienten vauvojen turvanormit. 
 
 

Rohkaisun tarve tulla museoon ja tietoa arjen keskelle 
kulttuuritarjonnasta. 
 

➡ Mukaan lapsiperheille suunnattuja esitteitä 
 

➡ EMMAlle oma esite kulttuurineuvolaan  
 

➡ Mainos käytävään 
 

➡ Kannustavat toimintaohjeet 
 
 

Pajaunelmia ja materiaalitoiveita kulttuurineuvolaan  
 
➡ Elämyksellinen tila, jossa lasten maailmasta  
lähtevää tekemistä, leikkiä ja tutkimista.  
 

➡ Moniaistiset materiaalit tunnistetaan sopiviksi 
 

➡ Siistiä ja hygieenistä 
 

➡ Mahdollistaa lapsen olo vanhemman sylissä  
 

➡ Katseltava kokonaisuus 
 

Vanhempien 

haastattelun ja 

havainnoinnin 

vaikutus 
15.2.2017 Leppävaaran neuvolassa  
         ja EMMAn näyttelyssä 

"Valmiiksi tarjoiltu tieto esitteenä 
helpottaa lapsiperheiden arkea 

kun aina ei ehdi etsiä tietoa 
netistä." 

opastuskierros, joka ottaa huomioon 
 

 
 

 
Kusaman teosten kaltainen tila. 

Pimeä huone, jossa peilejä, värejä, 
taskulamppuja ja esineitä 

 
 



Kokonaisuus, jota voi myös vain 
katsella. "Kosketeltava, 

pedagoginen installaatio" 

Mahdollistaa lapsen olon vanhemman 
sylissä. Voi tarkastella seisten tai 

mennä lattiatasolle lapsen kanssa. 
Osa kasvoista istuintyynyjä. 

Suhtautuu positiivisella tavalla 
vanhempien mahdolliseen haluun 

ottaa kuvia lapsesta ja myös itsestä. 
Kuvaaminen voi olla laajemmassakin 

osassa pajaa... 

Opastus että uskaltavat koskea? 
Kuka täällä tänään?  

Kokeile ja tutki. 

Pedagogisia näkökulmia Kukkuu-kupoliin 

Mittakaava muunneltavissa, osia voidaan muuttaa 
huomioiden ajankohtaiset näyttelyt, esiteltävä 

pajatarjonta ja ohjaajan omat kiinnostuksen kohteet. 

Aisti-ja elämyspajojen 
perinteestä lähtevä ratkaisu. 

Vauva voi tukeutua 
kupoliin. 

Taiteessa kaikki ei ole 
keskellä mukavuusaluetta. 
Voiko kasvon päälle istua? 

Kokonaisuus soveltuu myös alle 1-vuotiaille. Kasvojen välittämät tunteet  ja aistit 
tyynyjen muotokielessä 

Kukkuu-leikki 



Toteutunut kokonaisuus 
Kukkuu-kupoli 



Kukkuu-kupoli 

• Vuorovaikutus, yhteinen leikki 
 

• Kasvojen, hymyn voima 
 

• Moniaistisuus 

 



25.10.2017 Iso Omenan neuvola. Kuvaaja Maria Vähäsarja. 

Kukkuu-leikki kasvotyynyillä 



 

Tiedotus 
 

• Juliste ja toimintaohje 
 

• Peilikortti 
 

• Tiedotuspöytä 
 

• Kysely 
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Peilikortti 



Vanhempien 

palaute 
 
EMMAn kulttuurineuvola on mukava 
ja toiminnallinen yllätys 
vauvaperheille neuvolassa.  
 
• Toimii vauvaperheiden arjen 

elämyspajana 
 

• Vastasi erityisesti noin yhden 
vuoden ikäisten lasten toiminnan 
tarpeita 
 

• Antaa osallistujille iloa, elämyksiä  
 

• Koetaan ihanana yllätyksenä  
 

• Houkuttelee leikkimään ja tutkimaan  
 

• Kontaktin ottaminen osallistujiin on 
sen kautta helppoa ja luontevaa.  

  

Kehitettävää 
 
Isompien lasten parempi 
huomioiminen jatkosuunnittelussa 
  
Tiedotuksessa on hiomista monella 
tasolla. 



Kuvio 5. Kulttuuriin osallistamisen tasot  
julkisen kulttuuripolitiikan näkökulmasta. 
Kuvakaappaus: Jutta Virolainen 2016, 61 (2015, 97). 

? 

Vanhempien osallistamisen tasot 

EMMAn kulttuurineuvolassa 



25.10.2017 Iso Omenan neuvola. Kuvaaja Maria Vähäsarja. 

Isompi sisarus 
mukana tutkimassa 

Vanhemman ja lapsen 
yhteinen leikki 

Sosiaalinen hetki, 
vertaistuki 

Nykyvanhemmat 

osaavat ottaa 

tarjotun tilanteen 

omakseen  



25.10.2017 Iso Omenan neuvola. Kuvaaja Maria Vähäsarja. 

Perheenä 

uusia 

löytöjä 



varhainen 
vuorovaikutus  

ja sen tukeminen 

Vanhemmuuden 
tukeminen 

Perhe 

Varhaisiän oppiminen 

Informaali 
oppiminen 

Kehityspsykologiset 
oppimisedellytykset 

huomioivan oppimisen 
tukeminen 

VANHEMPI 

LAPSI 

KULTTUURIALAN 
TOIMIJA 

EMMAn 
kulttuurineuvola 

Kulttuurineuvolan 
toimijana  

kehittyminen 

Ammatillinen  
työssä oppiminen 

Neuvolan tuki  
perheille 

Kulttuuritoimen 
 tuki perheille 

Taide- ja 
kulttuuritoimijoiden  

tuki perheille 

Kuvio 3: Taidekasvatus ja oppimisen tukeminen kulttuurineuvolassa.  

Nyky- 

taide- 

kasvatus? 

Millainen EMMAn 

toimintamalli palvelee  

neuvolan lapsiperheitä? 

 

• Lapsentahtisuus, 
turvallisuus 

  
• Toiminnallinen, muuntuva 

 
• Vanhemmalle pohdittavaa:  

Miten tämä paja liittyi 
nykytaiteeseen? 

• Mikä meidän perheen 
suhde taiteeseen ja 
kulttuuriin? 

 

Millaista taidekasvatusta ja 

yleisötyötä 

EMMAn kulttuurineuvolan 

toimintamalli edustaa? 

 

• Nykytaidekasvatuksen 
leikkikenttä 

 



Satu Hirvikoski 

satu.hirvikoski@gmail.com 
 

Aalto-yliopisto. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 
Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma  

 
2017 

Kiitos! 
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