
Sanataideakatemia varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen 

ohjaavalle henkilökunnalle, yht. 24h 

Ohessa Kirjan talo – Bokens hus ry:n toteuttaman, Turun kaupungin 

lukutaitoprojektin tuottaman Sanataideakatemian alustava aikataulu ja sisältö. 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

1. Aloitusseminaari (LA 16.10.2021 klo 10–13) 

 Johdatus sanataiteeseen: sanataiteen määritelmiä, käyttö, historia, nykytila 

 Ryhmään tutustuminen 

 Osallistujien oma taiteilijuus esiin pienien tehtävien avulla 

 Osallistujien tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden kartoitus 

HUOM! Toteutus etänä Teamsin välityksellä. 

Koulutusillat marraskuussa 2021 (etänä Teamsissä) 

2. Innostusta sanataiteesta (TI 2.11. klo 17–19) 

 Sanataiteen eri mahdollisuuksien ja menetelmien esittelyä 

 Esim. korvarunot, runomuotokuvat, sanoilla leikkiminen jne. 

 Pieniä harjoituksia 

Kouluttaja: Jasmine Westerlund 

3. Kirjallisuuslähtöinen sanataidekasvatus (KE 24.11. klo 17–19) 

 Lastenkirjallisuus ennen ja nyt (vanhat lapsuuden suosikit vs. lastenkirjallisuuden 

uusimmat tuulet) 

 Näytillä uutta lastenkirjallisuutta, jossa esillä esim. perheiden moninaisuus ja 

muita ajankohtaisia teemoja; keskustelua miksi moniäänistä lastenkirjallisuutta 

tarvitaan jne. 

 Muutama esimerkki kirjallisuusprojekteista lapsiryhmässä 

 Itseopiskelun ja oman sanataide-/kirjallisuusprojektin ohjeistus 

Kouluttaja: Jenni Turunlahti 



Itseopiskelu (11/2021–02/2022) 

 Luetaan vapaavalintainen teos liittyen sanataiteeseen (kirjallisuuslistaus 

kouluttajilta) 

 Yhden tai useamman koulutuksessa opitun sanataidemenetelmän käyttäminen ja 

dokumentointi ja/tai kirjallisuusprojektin suunnittelu, toteutus ja dokumentointi 

Koulutusillat keväällä 2022 

Kevään koulutuskertojen tarkat ajankohdat katsotaan yhdessä ryhmän kanssa 

syksyn viimeisellä koulutuskerralla (24.11.2021). 

4. Omat projektit 

 Omien projektien esittely 

 Kokemusten ja kuulumisten vaihto 

5. Sanataide erilaisten oppijoiden oppimisen tukena 

 Sanataiteen mahdollisuudet erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kanssa 

 Sanataide ja suomi toisena kielenä -oppijat 

Kouluttaja: Jasmine Westerlund 

6. Yhteisösanataide ja muita sanataiteen sovelluksia 

 Projektien, hankkeiden ja verkostoitumisen mahdollisuuksia 

 Mitä lisäarvoa verkostoituminen voisi antaa omaan työhön, kuka voisi tehdä 

yhteistyötä kenenkin kanssa (myös haasteet ja riskit yhteistyökumppanien 

valinnassa), esimerkkejä onnistuneista yhteistyöprojekteista 

 Esimerkkejä yhteisösanataideprojekteista 

 Omaa ideointia 

Kouluttaja: Jenni Turunlahti 

7. Sanataide ja uudet oppimisympäristöt 

Tehdään pieniä harjoituksia luonnossa ja keskustellaan erilaisten 

oppimisympäristöjen mahdollisuuksista ja soveltamisesta omaan työhön. 

HUOM! Tunti pidetään Ruissalossa. Termarikahvit. 



8. Päätösseminaari (04/2022) 

Sisältö riippuen siitä, mitä vielä tarvitaan ja toivotaan! Kuitenkin kokoavaa, 

kannustavaa, ns. viimeiset vinkit. 

 

 

Sanataideakatemia 2021–2022 (yht. 24 tuntia) 

 sisältö kouluttaja pvm klo tuntia 

1 Aloitusseminaari JT & JW 16.10.2021 10.00–13.00 3 tuntia 

2 Innostusta sanataiteesta JW 02.11.2021 17.00–19.00 2 tuntia 

3 
Kirjallisuuslähtöinen 
sanataidekasvatus 

JT 24.11.2021 17.00–19.00 2 tuntia 

+ Itseopiskelu  11/2021 – 02/2022 6 tuntia 

4 Omat projektit JT & JW 

Tarkempi aikataulu selviää 
myöhemmin. 

2 tuntia 

5 
Sanataide erilaisten 
oppijoiden kanssa 

JW 2 tuntia 

6 
Yhteisösanataide ja 
muita sanataiteen 
sovelluksia 

JT 2 tuntia 

7 
Sanataide ja uudet 
oppimisympäristöt 

JT & JW 2 tuntia 

8 Päätösseminaari JT & JW 04/2022 3 tuntia 
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