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TAIDETESTAAJISSA MUKANA

• Ensimmäisenä lukuvuonna 2017-2018 lähes kaikki Suomen 
kahdeksasluokkalaiset (58 530).

• Seuraavana lukuvuonna 101% Suomen kaseista.

• Peruskouluja (joissa yläluokkia) 824

• Luokkia 6 638

• 55 taidelaitosta

• Lukuvuonna 2017-2018 lähes 130 000 taidematkaa busseilla, junilla, 
laivoilla ja lentokoneilla.

• Tiimissä 19 osa-aikaista aluekoordinaattoria, viestinnän 
suunnittelija ja hankepäällikkö.

• Taidetestaajissa on kyseessä poikkeuksellinen taideyleisö.
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KOKEMUSTEN KARTOITUSTA

• Taidetestaajat-hankkeen 
koulukysely oli avoinna 13.-
29.3.2018.

• 10 kysymystä osallistuneille 
opettajille.

• Suomenkielisiä vastaajia 503 ja 
ruotsinkielisiä 32.

• Taidelaitosten kyselyyn vastasi 38 
(mukana 55) taidelaitoksen 
edustajaa.

• Lisäksi toimintaa järjestäviltä 
aluekoordinaattoreilta kysyttiin 
nimettömästi kouluyhteistyön 
helmistä ja haasteista.
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Taidetestaajia Tampere 

Filharmoniassa 2017.

Kuva: Tommi Turunen.
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VIESTINTÄ

• 83% kyselyyn vastanneista 
opettajista koki saaneensa 
hankkeesta hyvin tai melko hyvin 
tietoa.

• 64% kyselyyn vastanneista 
opettajista koki, että tiedotus 
koulun sisällä oli sujunut hyvin tai 
melko hyvin.

• 76 % taidelaitosten kyselyyn 
vastanneista edustajista koki, että 
tietoa tuli riittävästi.

• Aluekoordinaattorien palautteista 
nousi esille, että tietoa välitetään 
kouluille, mutta ydin asiat eivät 
aina välity oikeille henkilöille ja 
viestit voivat jäädä lukematta.

Taidetestaajia Oulun taidemuseon 

työpajassa 2017.

Kuva: Anne Pelttari/Suomen 

lastenkulttuurikeskusten liitto
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KOULUVIESTINTÄ

OLETKO SAANUT RIITTÄVÄSTI TIETOA 
TAIDETESTAAJIIN OSALLISTUMISESTA JA 

TAIDEVIERAILUISTA?

MITEN VIESTINTÄÄ VOISI PARANTAA?

”Tietoa on tullut riittävästi ja ajoissa.”

”Viestintää tuli runsaasti, jopa niin 
paljon, että tietoa oli vaikea omaksua/ 
sisäistää.”

”Tietoa ja materiaalia tuli paljon ja se oli 
laadukasta.”

”Tietoa on tullut hyvin. Ongelma on 
lähinnä ajan puute informaatioon 
paneutumisessa.”

”Paljon tekstiä eli tiiviimpi paketti.”

MITEN HYVIN TIETO HANKKEESTA ON 
KULKENUT KOULUNNE SISÄLLÄ?

MITEN TIEDONKULKUA VOISI 
PARANTAA?

”Hyvin on tieto kulkenut, yhteyshenkilön 
on oltava aktiivinen.”

”Luokanvalvojien sitouttamisessa olisi 
joiltain osin ollut parantamisen varaa.”

”Aivan hyvin, meillä on avoin ja 
tiedottava työyhteisö.”

”Koordinaattori on saanut jonkin verran 
muistutella. Tämä lienee enemmän 
koulujen sisäinen ongelma kuin 
sellainen, johon hanke voisi kauheasti 
vaikuttaa.”
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VIESTINTÄ

Haasteita:

• Kiireinen kouluarki

• Tasa-arvoinen viestintä: 
vastaanottajan tulisi poimia 
viestistä omaan tapaukseensa 
liittyvät tiedot/ ohjeet.

• Koulun sisäiset käytänteet 
tiedottamiseen ja yhteistyöhön 
liittyen määrittävät tiedonkulkua ja 
hankkeeseen sitoutumista. 

Kehitettävää:

• viestien nimeäminen kouluarkea 
tukevalla tavalla (Otsikko: ”TT. 
Säilytä tämä: logistiikka”) 

• yhteyshenkilön tukipaketti

• Rehtoreille valmis materiaali 
opettajan kokouksessa 
läpikäytäväksi.

• Tuetaan taidelaitosten viestintää 
kouluihin.

13.04.18
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TAIDEVIERAILUT

• 71% kyselyyn vastanneista opettajista 
piti maakunnallisen vierailun 
kokemusta positiivisena.

• 65% kyselyyn vastanneista opettajista 
piti valtakunnallisen vierailun 
kokemusta positiivisena.

• 82% taidelaitosten edustajista kuvasi 
vierailujen sujuneen hyvin.

• 16% taidelaitosten vastauksissa nousi 
spontaanisti esille, että opettajien 
valmistautumisella on suuri merkitys 
vierailun onnistumiseen.

• Aluekoordinaation kokemus on, ettei 
etkoja ja jatkoja sekä arviointia 
hyödynnetä vielä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

13.04.18

Taidetestaajia Tampere 

Filharmoniassa 2017.

Kuva: Tommi Turunen.
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Mitkä asiat helpottivat 
vierailuille osallistumistanne?

• koulupäivän aikana

• valmiiksi järjestelty matka, 
hyvät suunnitelmat

• oma aktiivisuus

• rehtorin myötämielisyys, 
yhteistyöjärjestelyt

• käytännön järjestelyt 
(ruokailu)

• tilausbussilla matkustaminen

• maksuttomuus

• etkot ja jatkot

• aluekoordinaattorin tuki

• vanhempien tuki, oppilaiden 
innostus

Mitkä asiat vaikeuttivat 
vierailuille osallistumistanne?

• 23% vastaajista ei kokenut 
vaikeuksia osallistumisessa.

• koulukuljetukset

• kouluainesidonnaisuus

• valvojat, sijaiset

• pitkät matkat ja päivät

• päiväraha yms. korvausten 
puute

• ylityöt

• tiedonkulku

• lippujen käsittely

• koulun arki ja rutiinit

• levottomat oppilaat

• poikkeukset ovat hankalia
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HAASTEITA

UUSI TOIMINTAMALLI

ASENNE

OPETTAJIEN TAIDESUHDE, OSAAMINEN

VALMIIT MATKAT

KOULUKULJETUKSET

VAIKEA HAHMOTTAA TOIMINNAN 
VALTAKUNNALLISUUTTA KOULUARJESSA

KOULUJEN VALMIUS, TOIMINTAMALLIT

OPETTAJIEN KORVAUKSET

PITKÄT TYÖ- JA KOULUPÄIVÄT

AINESIDONNAISUUS

ETKOT JA JATKOT LUOKANVALVOJAN 
VASTUULLA

HELMIÄ

UUSI MAHDOLLISUUS 

ASENNE

OPETTAJIEN TAIDESUHDE, OSAAMINEN

VALMIIT MATKAT

OPPILAIDEN KANNUSTUS, KOKEMUKSEN 
RAKENTAMINEN

YHTEINEN KOKEMUS

HENKILÖKOHTAINEN KOKEMUS

OPETTAJAT YMMÄRTÄVÄT HANKKEEN 
YHTEISKUNNALLISEN ARVON

KOULUN TOIMINTATAPOJEN JOUSTAVUUS 
JA SISÄISET JÄRJESTELYT

ONNISTUNEET TAIDEKOKEMUKSET

13.04.18



”Etukäteen hämmästytti, mutta kyllä kannatti osallistua.”

”Hanke oli ainutlaatuinen kokemus päästä tutustumaan taiteen 
monipuoliseen maailmaan.”

”Järkyttävän kallista. Tämä jos mikä on verovarojen tuhlausta.”

”Voiko näin laajaa hanketta paremmin järjestää? Erittäin hieno juttu!”
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