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TIIVISTELMÄ 
 
 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten sadutusmenetelmällä tehty vastavuoroinen 
kuunteleminen toimii ja miten harjoitus voi muuttua vakiintuneeksi toimintakäytännöksi. 
Tutkimus tehtiin kahdessa osassa.  

Ensimmäisessä osassa opiskelijanuoret (15 + 16), aikuisopiskelijat (38) sekä päivähoidon 
ammattilaiset (18) saivat tehtäväkseen saduttaa lasta, nuorta tai aikuista. Sen jälkeen he 
kertoivat kokemuksensa toiselle harjoituksen tehneelle. Nämä kirjatut kokemukset olivat 
tutkimusaineistoa.  
 
Tutkimus oli hermeneuttis-fenomenologinen ja perustui aineistolähtöiseen sisällön analyy-
siin. Taustateoriana oli sadutuksen teoriatausta sekä vastavuoroisuuden, kokemuksen, 
kohtaamisen ja taidon oppimisen teorioita. Sadutuskokemuksia tutkittiin saduttajan näkö-
kulmasta, hänen vastavuoroisuuden kokemuksenaan. Sadutusharjoitus koettiin myönteise-
nä. Johtopäätöksenä esitettiin, että selkeä etukäteen käsitelty ohje eliminoi tavallisimmat 
vastavuoroisessa keskustelussa tehtävät virheet, jonka seurauksena vastavuoroisuus onnis-
tui. Jo ensimmäinen sadutuskerta tuotti kipinän kokeilla uudestaan. Opiskelijanuoret 
tekivät tehtävän ohjeen mukaisesti, aikuisopiskelijat kokeilivat sadutusta useita kertoja ja 
innostuivat. Ammattilaiset sovelsivat sadutusta työssään. Tärkeiksi asioiksi harjoituksessa 
mainittiin kertojan tuttuus, mukava sadutuspaikka, kertojan innostus ja sadutusta seuran-
neet vuorovaikutustilanteet. Haasteena koettiin alkuun pääseminen ja eri tyylisten kertojien 
kohtaaminen.  
 
Tutkimuksen toisessa osassa sadutusta ja muita vastavuoroisia toimintatapoja käyttävät 
henkilöt (23) eli oivaltajat  kertoivat, miten he olivat menetelmään tutustuneet ja miten sitä 
käyttivät. Tekstejä tulkittiin narratiivisina ilmiöinä. Oivaltaja kertoi tutkijalle sadutusmene-
telmistä vapaasti tutkijan kirjatessa puheen sanasta sanaan.  

Oivaltajat kertoivat sadutuksen hyödyistä työssään. Sadutus sai aikaan intuitiivista viestin-
tää ja emotionaalisia liikahduksia, jotka johtivat myönteisiin oppimiskokemuksiin. Sadutus 
sai aikaan yhteisöllisyyttä ja iloa, ja kohtaamisessa välitettiin sanatonta tietoa. Sadutusme-
netelmän vaikutukset aikuisten kanssa olivat samansuuntaisia kuin lasten kanssa. Harjoitus 
muuttui toimintakäytännöksi positiivisten oppimiskokemusten ja harjoittelun kautta. Tu-
lokset osoittavat, että sadutus soveltuu hyvin ihmissuhdeammattiin opiskelevalle vastavuo-
roisen kuuntelemisen harjoitukseksi.  
 
Asiasanat: sadutus, vuorovaikutus, dialogisuus, kohtaaminen, oppiminen, fenomenologia, 
koulutus/harjoitus, aikuiskoulutus
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ESIPUHE 
 
 
 
Kiinnostus tutkielmani aiheeseen sai alkunsa Stakesin järjestämästä sadutuskoulutuksesta. 

Innostuneena kuuntelin ja kirjasin eri-ikäisten ihmisten satuja muutaman vuoden ja minulle 

alkoi kertyä kokemusta saduttamisesta. Opettajan työssäni havaitsin, että sadutusharjoitus 

oli kiinnostava vuorovaikutusta synnyttävä tapahtuma, jota halusin tutkia tarkemmin. 

Erityisen tuen tälle työlleni olen saanut Lapset kertovat ja toimivat ry:n tutkijaverkostosta. 

Yhdistys jatkaa Stakesissa alkanutta työtä ja sen tarkoituksena on koordinoida lapsinäkö-

kulmaisia ja osallistavia kehittämis- ja tutkimushankkeita. 

 

Kiitän kaikkia tutkimukseeni sadun kertoneita lapsia, nuoria ja aikuisia. Kiitos heille, jotka 

ensin kuuntelivat satuja ja tarinoita, kirjasivat ne ja lopulta kertoivat kokemuksistaan tätä 

tutkimusta varten. Esitän kiitokseni graduani ohjanneelle yliassistentti Hilkka Munterille. 

Hän antoi palautetta tavalla, jonka jälkeen oli mukava palata uudelleen gradun ääreen. 

Professori Pentti Hakkaraiselle olen kiitoksen velkaa niistä kriittisistäkin keskusteluista, 

joita kävimme luennoilla lasten leikistä sekä aikuisen roolista leikin avaajana. Keskustelut 

selvensivät omia ajatuksiani tämän työn valmistumisen ajan. Kiitän toista ohjaajaani KT 

Liisa Karlssonia, jonka kanssa kävimme monia keskusteluita kirjoitusprosessin aikana. 

Hän esitti hyviä rakenteellisia ja sisällöllisiä ehdotuksia. Kiitän myös ystävääni, lehtori 

Kaisu Sirviötä, joka luki lomallaan graduni ja toi siihen kullanarvoisia ajatuksiaan. Kiitän 

ystävääni Mari Saarimaata, joka kirjoitti puhtaaksi satoja tähän tutkimukseen liittyviä 

satuja, ja teki kysymyksiä, jotka auttoivat selkeyttämään ajatuksiani.  

 

Helsingissä 16.11.2006  

Tuula Stenius 
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1. OLIPA KERRAN 
 

 

”Jos kuljemme tietä ja kohtaamme ihmisen, joka on tullut tietä vastaan myös tietä kulkien, 
me tunnemme vain meidän osamme tiestä, emme hänen – hänen osansa elämme vain 
kohtaamisessa.”(Martin Buber) 
 

Olipa kerran koulutus, jossa opeteltiin kertomaan, kuuntelemaan ja kirjaamaan satuja. 

Menetelmän nimi oli sadutus. Innostuin, en niinkään saduista, vaan kahden ihmisen välille 

syntyvästä yhteydestä. Harjoittelimme ja kokeilimme. Kerroin ”noin vain” tarinan tunte-

mattomalle naiselle. Olin vaikuttunut, kun nainen kirjoitti jokaisen sanani ylös ja vielä luki 

sen minulle. Minusta tuntui, että olin tehnyt suurenkin sanataideteoksen. Muistan vieläkin, 

mitä kerroin. Sitten tein saman, kuuntelin häntä ja kirjoitin hänen tarinansa. Senkin muis-

tan. Tuntui siltä, että elin hänen kanssaan sen hetken.  

 

Haluisin kokeilla menetelmää ja maanittelin tuttavaperheen lapsia kertomaan satuja. He 

eivät ensin halunneet. Lopulta 3 ½-vuotias Kristiina katseli kirjan kuvia ja jutteli: ”Kissa ja 

tyttö jo arvelee miten villi koira on. Poika, jäikö sinulta eilisestä lojumaan sukat huoneesi 

lattialle? Ei, minä pistin ne likaisiin pyykkeihin.” Olin huvittunut ja yllättynyt hänen ajatte-

lustaan. Koimme molemmat uutuudenviehätystä, kun tarinat jäivätkin paperille ja ne 

voitiin lukea uudelleen. Nykyisin luemme näitä vanhoja satuja 7-vuotiaan Kristiinan 

kanssa. Satuja on kertynyt vuosien varrella paljon. 

 

Kokeilin sadutusta myös toisessa perheessä. Sadutin 4-vuotiasta Rebekkaa, jolla oli ärrä ja 

ässä vielä kadoksissa. Kirjoitin hänen puheensa juuri niin kuin hän kertoi.  

 

”Että, että, että. Lotvot kiutaa koilaa. Mikki ottaa nuo koilat tylliin. Titte lotvo 
kiutaa mihin koilia. Akuankka otti ten taikinan. Te Mikki hyppät Akuankan päälle. 
Mikki meni Akuankan lepputelkään. Koila juokti Mikin natun päälle. Mikki hyppäti 
Akun päälle.”  
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Kysyin Rebekalta, haluaako hän, että luen sadun hänen kielellään vai minun kielelläni. 

Hän halusi omalla kielellään. Luin sadun olohuoneessa, jossa oli perheen muita lapsia ja 

aikuisia. Rebekka oli hyvin ylpeä sadustaan ja kaikki kehuivat, että Rebekka oli kertonut 

niin hienon sadun. Seuraavan kerran heillä kyläillessäni lapset muistelivat ulkoa Rebekan 

satua. Näytti siltä, että satu itsessään ei ollut pääasia vaan se, että Rebekka oli sanonut 

jotakin ja se oli nostettu myönteisesti esiin.  

 

Minua kiinnosti kokeilla sadutusta myös lapsiryhmän kuuntelemisen menetelmänä. Pidin 

lastenkerhoa kahdeksan kertaa 3-6-vuotiaille lapsille. Kerho oli osa Mannerheimin Lasten-

suojeluliiton osallisuusverkoston prosessia. (Stenius & Karlsson 2004, 40.) Tavoitteenani 

oli hiljentää itseni ja kirjata lasten satuja ja ajatuksia toiminnan pohjaksi. Videoin toimin-

taamme joka kerta. Huomasin, miten aikuisjohtoinen sittenkin olin. Oli työlästä olla hiljaa 

ja ohjaamatta, mutta opin hiljalleen. Minusta tuntui, että ensimmäistä kertaa elämässäni 

näin lapsen ajattelua hänen itsensä kertomana. Näin lapset tasa-arvoisempina ja arvok-

kaampina kuin aiemmin.  

 

Kokeilin myös eri-ikäisten tarinankerrontaa. Sadutin sukulaisiani, työtovereitani ja ystä-

viäni. Mitä kiireisempi ihminen oli, sitä enemmän minun piti perustella, miksi haluan 

kuunnella tarinan. Äitini kertoi minulle lapsuudestaan monta tarinaa. Olin kuullut ne 

aikaisemminkin, mutta nyt koimme ne yhdessä ja minä olin tunteen kanssa niissä mukana. 

Innostuin tutkimaan aikuisten välistä sadutusta ja tein aiheesta proseminaarityöni. (Stenius 

2004). Aineistostani minua jäi positiivisesti vaivaamaan eräs tarina. Henkilö oli opettanut 

aikuisryhmälle sadutusta. Hän ihmetteli, miten sadutusmenetelmä sai aikaan voimakasta 

sitoutumisen ja itsekeksimisen tunnetta. Hän kertoi 25 ihmisen kokoontumisesta, jossa 

osallistujilla oli mukanaan ensimmäiset itse sadutetut lasten tarinat: 

 

”Niillä on kassissa lasten sadut, ne istuu ja käsi vapisee ja ne pitää kiinni niistä saduista. 
Ne ei oikeastaan kuule, mitä muut sanoo, ne odottaa, että ne saa lukea sen, koska se on 
niin fantastinen. Kun ne sitten alkaa puhua lapsista: Tää ei oo koskaan puhunut. Sadussa 
on kolme sanaa, ja ihminen on ihan haltioissaan: Luettiin muille lapsille, oi miten ihanan 
sadun Lauri oli kertonut.´ Siinä eka kerta ruvettiin puhumaan lapsista lapsen omin sa-
noin.” 

Pidin Mannerheimin Lastensuojeluliitossa sadutuskoulutusta vapaaehtoisille lastenhoitajil-

le sadutuksen asiantuntijan Liisa Karlssonin kanssa. Koulutus perustui teorian ja kokemuk-

sen vuorotteluun sekä reflektointiin. Aloin tehdä samanlaisia huomioita kuin em. haastatel-
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tavani. Ihmiset olivat oudon haltioissaan kohtaamisen kokemuksistaan, jotka syntyivät 

sadutuksessa. Myös sadut olivat joskus puhuttelevia, mutta usein kohtaamisiin liittyi jokin 

ennakkokäsityksen murtuminen, joka sävähdytti. Sadutuksessa oli siis muutakin kuin satu, 

jotakin kahden ihmisen välistä, tunnetta. Oliko mahdollista, että oikeilla ohjeilla varustettu 

ihminen pääsi kokemaan aidon kohtaamisen? Ihminen lähestyi Toista, jonka luuli tunte-

vansa ja suoritti ohjeen mukaisesti kuuntelemisen ja kirjaamisen. Siinä samassa tai jäl-

keenpäin lukiessaan tarinaa yhtäkkiä hän huomasi kohdanneensa jotakin yksilöllistä ja 

ainutkertaista. Kuulija oli pysäyttänyt itsensä kuuntelemiseen, joka mahdollisti kohtaami-

sen. Jäin miettimään, voiko kohtaamista opettaa? 

Sadutus on alun perin Monika Riihelän psykologin työssään kehittämä menetelmä, jonka 

tarkoituksena on antaa lapsen kertoa ja aikuisen kuunnella. Sadutus-termin rinnalla käytös-

sä on termi kerrotuttaminen, jota on käytetty esimerkiksi vanhusten kanssa. Vastavuoroista 

kuuntelemista voidaan tehdä monella tapaa, vaikka puhetta ei aina tallenneta. Havaitsin, 

että sadutuksen toimintatavaksi ottaneet henkilöt olivat löytäneet omia tyylejä ja variaatioi-

ta, jotka nousevat sadutuksen perusideasta. Sadutus on ollut ikään kuin avain vastavuoroi-

suuteen. Henkilö, joka haluaa saada toisesta ihmisestä tietoa, näkemyksiä, ajatuksia, tari-

noita tai tunnelmia, voi virittäytyä kohtaamiseen eikä tenttaamiseen.  

 

Tutkimukseni nimi on Kahden yhteinen juttu. Sadutus ja kerrotuttaminen on aina vähintään 

kahden juttu, vaikka kertojana olisi ryhmä. Jokainen lause kirjataan siten, että yksi kertoo 

ja toinen kirjaa. Sanoma on: minä kuuntelen sinua. Tätä tutkimusta varten sadutusta har-

joitteli 68 lähihoitajaopiskelijaa ja 18 päivähoidon työntekijää. Teemani on kuulluksi 

tuleminen lapsi/aikuinen tai ammattilainen/asiakas suhteissa. Ihmisen kohtaamisen taidot 

ovat sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatus- ja opetusalalla osaamistarpeiden kärkipäässä. 

Siihen pitäisi löytyä monenlaisia ja helposti omaksuttavia työvälineitä. Selvitän, mitä 

lähihoitajaopiskelijat kertovat tämän harjoituksen vaikutuksista.  

 

Minua kiinnostaa myös tietää, miten vastavuoroisen kuuntelemisen harjoitus kehittyy 

toimintatavaksi. Vastavuoroinen kuunteleminen on taito. Taitoa pitää harjoitella. Tässä 

tutkimuksessa yritän päästä selville sadutusharjoituksen salaisuudesta ja sen kautta kuunte-

lemisen taidon oppimisesta. Liisa Karlssonin (1999) kaksi vuotta kestävässä päivähoidon, 

koulun ja neuvolan ammattilaisten tutkimuksessa saatiin selkeitä tuloksia ammattilaisten 

kehittymisestä lasta kuuntelevampaan suuntaan sadutusmenetelmän ja siitä seuraavien 
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uusien toimintatapojen kautta. Tutkimuksen toisessa osassa 23 sadutusta käyttävää henki-

löä kertovat, mitä he ovat oivaltaneet vastavuoroisuudesta sadutuksen kautta. 

 

Haluan myös nostaa esiin hetken merkitystä. Thomas Hylland Eriksen (2003) kirjoittaa, 

että hitaan ajan pitäisi olla tietoyhteiskunnan jokaisen toivelistan kärjessä. Ihmisten välistä 

kohtaamista ei voi tapahtua ilman rauhoittumista ja kuuntelemista. Kohtaamisesta kirjoit-

tava Martin Buber kirjoitti jo vuosisadan alussa, miten kiireinen elämänrytmi tuottaa 

helposti toisiamme sivuuttavia Minä-Se yhteyksiä. Aito kohtaaminen on sellaista, jossa 

kohtaavat Minä ja Sinä. (Buber 1993.) Kuulluksi tuleminen tuottaa tunteen, että on osalli-

nen. Ojasen (2000) mukaan vastavuoroisuudessa on osallisuuden siemen. Osallisuus on 

taas sitä, että ihmistä kohdellaan kunnolla. Osallisuus on kykyä kuunnella ja sen tajuamis-

ta, että osallisuus ei ole aktiivista vaikuttamista. (Ojanen 2000, 94.) Vastavuoroisuutta ja 

osallisuutta kaivataan siellä, missä ihmiset kohtaavat toisensa. Työni sisältää myös konk-

reettista tietoa sadutuksen erilaisesta käytöstä ja toivon, että se innoittaa opettajia käyttä-

mään menetelmää vastavuoroisen kuuntelemisen  harjoituksena.  

 
 
2. VASTAVUOROINEN KUUNTELEMINEN  
 

2.1 Vastavuoroisuus kahden välisenä suhteena 
 

Tämän tutkimuksen ydin on kahden ihmisen välisessä kohtaamisessa. Erityisesti keskityn 

kuuntelemiseen ja vastavuoroisuuteen. Nykysuomen sanakirja vuodelta 1985 määrittelee 

sanan vastavuoroinen: suhde, jossa osapuolet keskinäisesti kohtelevat toisiaan, suhtautuvat 

toisiinsa samalla tavalla, molemminpuolinen. Tuula Tamminen (2004) kuvaa, miten vasta-

vuoroisuus äidin ja lapsen välillä alkaa jo kohdussa. Lapsi potkaisee, johon äiti jollakin 

tavalla vastaa. Vastavuoroisuus on inhimillisen vuorovaikutuksen perusominaisuus. Se on 

ainoa mahdollisuus ihmisten väliseen yhteyteen ja ihmisten keskinäiseen jakamiseen. 

Vastavuoroisuuden puute tuntuu iästä riippumatta pahalta, pelottavalta ja väärältä. (Tam-

minen 2004, 47.) Vastavuoroisuuden voi havaita ulkoisista eleistä. Se on myös emotionaa-

linen tila, jonka molemmat osapuolet tuntevat ja kokemuksellisesti jakavat. Jaettu tunnetila 

on voimakas yhdistävä elementti, jossa ihminen ylittää yksilönä olemisen rajallisuuden. 

Vastavuoroisuus on myös yksilön sisäinen kokemus, molemmilla osapuolilla omanlaisen-

sa.  Siihen sisältyy aikuisen mielessä tietoista tarkoituksellisuutta, asenteita sekä toiveita ja 
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odotuksia. Siihen sisältyy myös tiedostamattomia merkityksiä ja eletyn elämän aikaisempia 

kokemuksia, jotka koko ajan vaikuttavat vuorovaikutukseen. Pienellä lapsella on kaikki 

tämä vasta rakentumassa vuorovaikutuksen myötä. Erilaisesta kokemisesta huolimatta 

yhteinen kokemus synnyttää yhteisiä muistoja ja merkityksiä. (Tamminen 2004, 48-49.)  

 

Tässä tutkimuksessa aikuiset ja lapset kohtaavat ja kuuntelevat toisiaan. Lapset ja aikuiset 

elävät kohtaamisen hetkessä eri tavalla. Tammisen (2004) mukaan lapsi ei ymmärrä joita-

kin asioita, mutta niin on myös aikuisen laita suhteessa lapsen maailmaan. Aikuinen on 

sanallinen ja tarkoituksellinen, kun taas pieni lapsi ei vielä ymmärrä, mikä toisen toimin-

nassa on tarkoituksellista ja oleellista. Aikuisen ei-sanallinen viestintä on lapselle vuoro-

vaikutusta siinä missä puhekin. Lapset ovat kokonaisvaltaisempia ja tunnevaltaisempia 

kuin aikuiset havainnoissaan. Mitä läheisempi ihmissuhde on, sitä merkittävämpää on ei-

sanallinen vuorovaikutus. (Tamminen 2004, 51-52.) Toisaalta viimeaikaisissa vauvatutki-

muksissa on korostettu, että lapsi on vastavuoroinen jos sikiöaikana. Minna Huotilainen 

(2006) kertoo vuorovaikutustutkimuksista, joissa osoitetaan, että vastasyntynyt pystyy 

ilmaisemaan itseään ja tulkitsemaan erityisesti äidin äänen sävyjä ja muita merkkejä. Lapsi 

on sosiaalinen jo ennen syntymäänsä. Jo sikiöaikana on alkanut oman ”heimon” tunnista-

minen, sosiaalistuminen ja tuttuuden hakeminen, jotka luovat pohjaa myöhemmälle sosiaa-

liselle kehitykselle. (Huotilainen 2006, 82.)  

 

Tärkeänä merkkipaaluna lapsen vuorovaikutuksen kehittymisessä nähdään puheen kehit-

tyminen. Gadamerin (2004) mukaan kieli rakentaa synteesiä menneisyyden ja nykyisyyden 

horisonttien välillä. Puhe on alue, jossa ymmärtäminen tapahtuu. Vaikka kaikilla on oma 

kielensä, pystymme ymmärtämään toisiamme yksilöiden, kansojen ja aikojen yli. Ihmeel-

listä on, että myös asiat näyttäytyvät meille yhteisinä, kun niistä puhumme. Asioita voi-

daan selvittää puhumalla. (Gadamer 2004, 27.)  

 

Tässä tutkimuksessa myös aikuiset puhuvat keskenään muistellen ja kertoen. Aikuisten 

maailmassa myös sanattomalle puheelle on luotu merkityksiä. Vastavuoroisuuden koke-

mus ei aina edellytä sanoja. Tieto voidaan myös ilmaista epäsuorasti metaforana tai tarina-

na. Hiljainen tieto (tacit knowledge) on viime vuosina nostettu esiin ”unohdettuna tietona”. 

Hiljainen tieto on alun perin Michael Polanyin (1891-1976) lausuma määritelmä sellaisesta 

tiedosta, jolla ei ole sanoja. Hän halusi painottaa tunteiden ja ”kätketyn todellisuuden” 

osuutta jokaisen ihmisen tiedossa. Myös tieteellisessä tutkimuksessa on paljon hiljaisen 
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tiedon tuomaa tietoa. (Koivunen 1998, 76.) Hiljaisen tiedon merkitystä johtamisessa ovat 

tutkineet japanilaiset Ikujiro Nonaka ja Hirotaka Takeuchi (1995). Eräänä hiljaisen tiedon 

välittämisen menetelmänä he esittävät metaforien ja analogioiden synnyttämisen. Ne 

syntyvät keskusteluissa ja luovassa tarinoinnissa ja ovat siksi intuition alueella. Siinä 

heittäydytään vapaaseen kerrontaan käyttäen mielikuvitusta ja symboleja. (Nonaka & 

Takeuchi 1995, 13.) Jaana Venkula (2005) käyttää hiljaisesta tiedosta nimitystä kokemus-

johteinen tieto, joka on kaikesta ihmisen kokemasta ja tekemästä johdettua tietämystä, 

tietoa sekä ajattelu- ja toimintatapoja. (Venkula 2005, 111.) Sadutustilanteessa heittäydy-

tään vapaan kerronnan maailmaan, jossa kokemusjohteisella tiedolla on mahdollisuus tulla 

esiin.  

 

Vastavuoroisuutta voidaan tutkia myös keskustelun näkökulmasta. Auli Hakulisen (1997) 

mukaan keskusteluun kuuluu kielellinen vuorottelu, jota voisi parikeskustelussa verrata 

korttipeliin tai paritanssiin. Vuorottelusääntöjä kuitenkin rikotaan ja siihen jopa totutaan 

kuten luokkahuoneissa, joissa oppilaat tottuvat opettajan yksinpuheluun. Kuitenkin jo 

imeväisikäinen osaa tämän sanattoman ihmisten välisen vuorottelusopimuksen. Odotettu 

normaalius on, että keskustelun vuorottelu on sujuvaa. (Hakulinen 1997, 33-34.) Heikkilän 

ja Heikkilän mukaan (2001, 56) tavanomainen keskustelu eroaa dialogista siten, että ta-

vanomainen keskustelu on enemmän yksilön korostamista ja jonkin näkökannan puolesta 

puhumista, kun taas dialogissa on enemmän yhteisen merkityksen etsintää.  

 

Dialogisuus onkin nykyisin ihannoitu keskustelutapa, joka nostetaan vastavuoroisuuden 

näkökulmasta tavallisen keskustelun yläpuolelle sen tasa-arvoistavuuden takia. Juha Varto 

(1996) määrittelee dialogisuutta seuraavasti. Sana Dia-logos tarkoittaa välissä olevaa. Siinä 

on viisautena se, että on olemassa jotakin, joka on lähtöisin kahdesta, mutta joka sijoittuu 

niiden väliin. Dialoginen menetelmä on myös haastattelumuoto, jonka päämääränä on 

saada esille laatuja. Ei ole kysymys yksittäisten asioiden uteluista vaan merkityskokonai-

suuksien saamisesta selville, ihmisen kokemuksista. Esimerkiksi perusluottamukseltaan 

järkkynyt ihminen ja ikänsä luottamuksessa kasvanut ihminen kokevat maailman eri taval-

la. Toinen ei luota kehenkään ja toinen luottaa kaikkeen liiaksi. Tämä kokonaisuus, mihin 

nähden ihminen kokee maailman, on mahdollista dialogissa. Oletamme, että meillä on 

kyky ymmärtää toisiamme, tällöin puhumme intersubjektiivisuudesta. Dialogisuudessa 

lähdemme kuitenkin siitä lähtökohdasta, että emme ymmärrä toista ihmistä. Tämä johtuu 
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juuri siitä, että jokaisen ihmisen tapa jäsentää maailmaa on omanlaisensa emmekä sitä voi 

ymmärtää. (Varto 1996, 27-30.)  

 
Jokainen ihminen haluaa tulla huomatuksi ja kuulluksi, jokainen haluaa saada ”vastauk-

sen”. Vastavuoroisuus voi olla sanatonta tai sanallista. Oleellista on, että siinä syntyy 

yhteys kahden ihmisen välillä. Esimerkiksi dialoginen keskustelu on vastavuoroista, siinä 

toteutuu molemminpuolisuus ja tietynlainen yllätyksellisyys.  

 

2.2 Kuuntelemisen tasot 
 

Kuunteleminen on otsikkoni sanaparin toinen osa. Tässä työssäni käytän vastavuoroisen 

kuuntelemisen harjoituksena sadutusta. Sadutuksen ohje on: "Kerro satu, sellainen kuin 

itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit 

muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat." (Karlsson, 2003, 44). Sadutuksessa korostetaan 

siis kertojan valtaa. Mitä se merkitsee kuulijan näkökulmasta? Kuulijan taito on pysytellä 

hiljaa silloin kun toinen puhuu. Kuunteleminen vaatii pysähtymistä, keskittymistä ja inten-

siivisyyttä. Tony Dunderfelt (2001) puhuu läsnäolevasta kuuntelemisen tilasta, jolloin 

intuitiivinen viestintä mahdollistuu. Läsnäolo on tietoinen sisäinen asenne ja psyykkistä 

toimintaa. Sisäisen läsnäolon puute havaitaan, vaikka henkilö pyrkisi eleillään ja ilmeillään 

osoittamaan kiinnostuksensa. Todellista kuuntelua häiritsee kaksi psyyken kannalta tärkeää 

asiaa, ajatusten hyökkäys ja karkaaminen. (Dunderfelt 2001, 55.) Liisa Karlsson (2003, 36-

38) esittää kolme aikuisen toimintatapaa kohtaamisessa lapsen kanssa: itseään vahvistavan, 

vaikuttamaan pyrkivän sekä vastavuoroisen toimintakulttuurin. Käsittelen niitä myöhem-

min eri yhteydessä. Seuraavassa esitän kolme kuuntelemisen tasoa, joita olen käyttänyt 

sadutuskoulutuksessa havainnollistamaan kuulijan ja kertojan näkökulmia.  

 

2.2.1 Ei-kohtaava kuunteleminen 

 

Ongelmallisinta vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta on, että kuuntelemattomuutta ei 

voi aina huomata. Ihminen on hyvin kehittynyt näyttämään kiinnostuneelta. (Heikkilä & 

Heikkilä 2001, 110.) Keijo Tahkokallio ilmaisi tämän hauskasti eräällä luennollaan: ”Jos 

kysyn sinulta nyt jotakin ja nyökkäät vastaukseksi, en saa tietää mitään muuta kuin että 

olet hereillä. En saa tietää, menikö mitään perille.” Tilanne on tuttu arkikokemuksistamme. 

Emme voi tietää välttämättä mistään ulkoisesta seikasta, kuunnellaanko meitä. Ei-
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Ei-kohtaava kuunteleminen 

kohtaavassa kuuntelemisessa voi käydä niin, että kuulija askaroi omissa mietteissään. 

Kertoja saattaa aloittaa asiansa vähemmän tärkeästä asiasta, joka huipentuu pääasiaan ja 

laimenee loppua kohden. Kuulija sen sijaan terästäytyy alussa, mutta hänen ajatuksensa 

saattavat alkaa harhailla omiin ajatuksiin tai vasta-argumenttien muotoiluun. Tarinan 

tärkein osuus voi jäädä jakamatta.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kuvio 1. Ei-kohtaava kuunteleminen. Kertojan tarinan huipennuksen kohdalla voi kuulija olla 
omissa ajatuksissaan, jolloin kohtaamista ei tapahdu. 
 
  
2.2.2 Tarkkaavainen kuunteleminen 

 
Kuuntelemisen terästämiseen on tarjolla kuuntelemisen harjoituksia. Aktiivisessa kuunte-

lemisessa kuulija pyrkii tietoisesti pysymään hereillä ja tarkentamaan välillä kuulemaansa. 

Vaarana se, että kuulija valitsee itselleen kiinnostavimmat palat, kuuntelee mitä itse haluaa. 

Empaattinen kuunteleminen on vähän samanlainen tila, mutta kuulija pyrkii tietoisesti 

asettumaan toisen ihmisen asemaan. (Heikkilä & Heikkilä 2001, 110.) Kuuntelemista 

häiritsevät kaksi asiaa. Kun toinen puhuu, alkaa kuulija muotoilla omia vastauksiaan ja 

arvioita siihen, mitä toinen on sanonut. Silloin kuulija puhuu itsekseen ja hyökkää mieles-

sään toista vastaan. Toinen tapa olla kuuntelematta on myös tuttu, omat ajatukset karkaavat 

kiinnostavampiin, omiin asioihin. (Dunderfelt 2001, 55-56.) Aktiivisen kuuntelun mene-

telmässä opetetaan tietoista tarkentamista ja avainsanojen muistiin merkitsemistä. Tässä 

ajattelussa ollaan tietoisia siitä, että kuulijan keskittyminen vaatii tietoista ponnistelua. 

Kuulija pyrkii keskittämään ajatuksensa keskeyttäen omat ajatuksensa kirjaamalla tai 

hyväksymällä ääneen toisen sanomia tärkeitä asioita. Tällainen on tavallista luennoilla, 

koulutuksissa, kokouksissa ja esimerkiksi terapiassa. Kuulija kuitenkin päättää itse, mikä 

häntä kiinnostaa ja poimii vain omalta kannaltaan tärkeät asiat. 
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Kohtaava kuunteleminen 

Tarkkaavainen kuunteleminen 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kuvio 2. Tarkkaavainen kuunteleminen. Kuulija tekee kertojan kertomuksen aikana tietoisia 
tarkennuksia kuulemastaan. 
 
 
2.2.3 Kohtaava kuunteleminen 

 
Ihmiset haluavat, että heitä kuunnellaan. Kuuntelija alkaa katsella maailmaa toisen silmin. 

Toisen ihmisen kuunteleminen tuo suhteisiin syvyyttä ja uusia ulottuvuuksia. Psykologi-

sesti turvallisessa tilanteessa voi kuuntelun kautta avautua uusia tosiasioita. (Heikkilä & 

Heikkilä 2001, 112.) Läsnä oleva kuunteleminen pitää intuitiivisen kanavan auki, jolloin 

puhujalle välittyy arvostus ja hyväksytyksi tuleminen. (Dunderfelt 2001, 56). Kohtaavassa 

kuuntelemisessa kuulija seuraa intensiivisesti kertojan puhetta ja palauttaa sen toiselle niin 

kuin kuuli. Tämä voi synnyttää sanatonta tai sanallista dialogia. Kuulija seuraa tarinaa 

intensiivisesti ja lopuksi lukee ääneen eli palauttaa kuulemansa takaisin. Dialogi toteutuu 

sadutuksessa ikään kuin hidastettuna, koska kirjoittaminen hidastaa tapahtuman. Siksi se 

soveltuu erinomaisesti vastavuoroisen kuuntelemisen harjoitukseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Kohtaava kuunteleminen. Kuulija seuraa kertojan tarinaa ja palauttaa kertojalle kuule-

mansa. 
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Myös hiljaa olemisen taito on eräs merkittävä osa harjoitusta. Kirjoittaessa toisen puhetta 

kuulija on hiljaa. Kuuntelijan täydellinen antautuminen kuuntelemiseen voi olla hätkähdyt-

tävää. Timo Klemola (2004) kysyy, minkälainen on ihmisen peruskokemus kohtaamisesta, 

silloin kun ei esitetä mitään, ei asetuta ennakkoajatuksin, ollaan vain. Klemola esittelee 

Heideggerin esimerkin puun kohtaamisesta. Kohtaamme puun ja puu meidät, jolloin voi-

daan kysyä, kuka kohtaa ja kenet? Silloin, kun ajatus ei nouse eikä minä nouse esiin, 

tapahtuu kohtaaminen, jota voidaan kutsua ´silleen jättämiseksi´. Se on ihmettelyä, katso-

mista ja odottamista. (Klemola 2004, 40.) Miten tällaista ihmettelemisen taitoa voisi sitten 

kehittää? Klemolan mielestä kokonaisena ihmisenä paikalla oleminen on henkisen harjoit-

telun aluetta. Kehon ja käden taidon, taiteen ja henkisen harjoittelun yhteinen kutsumanimi 

on tie eli muutoksen prosessi, johon edetään harjoittelemalla. (Klemola 2004, 41.) Hiljai-

suus voi toki olla kuitenkin muutakin kuin puheen puutetta. Riippuen tilanteesta se voi 

tuntua jäätävältä, pahaa ennakoivalta ja tappavalta tai kunnioittavalta, hartaalta, sopusoin-

tuiselta ja rentouttavalta. (Knuuttila 2002, 129.) Hiljaisuus voi siis herättää myös epäluulo-

ja. Siksi on tärkeää, että kuulija osoittaa jollakin tavalla hiljaisuuden mielen, syyn ja tarkoi-

tuksen. Sadutusharjoituksessa hiljaisuuden mieli on yksinkertaisesti kiinnostunut kuunte-

leminen ja puhutun kirjaaminen. 

 

 

2.3 Vastavuoroisuus lapsi-aikuissuhteessa tai asiakas-

ammattilaissuhteissa 
 

Vastavuoroinen kuunteleminen sisältää yhteisen kokemuksen myötä syntyvän yhteisyyden 

tunteen ja kohtaavan kuuntelemisen elementit. On kuitenkin suhteita, joissa valta-asetelma 

antaa vahvemmalle ikään kuin etulyöntiaseman. Näin tapahtuu lapsi-aikuissuhteessa tai 

asiakas-ammattilaissuhteissa. Martin Buberin (1993) mukaan kohtaamisessa se, jota mei-

dän on ajateltava ja josta meidän on huolehdittava, ei ole toinen, vaan meidän oma puo-

lemme. Molemminpuolisuus ei kuitenkaan ole aina mahdollista. Buberin mukaan on kaksi 

tapausta, joissa toisen osapuolen ei tarvitse kyetä molemminpuolisuuteen: oppilaan ja 

potilaan rooleissa. Kasvattajan ja terapeutin tehtävänä on huolehtia yhteisönsä hyvinvoin-

nista, siksi ”parantaminen, niin kuin kasvattaminen, vaatii sitä, että ihminen elää kohtaami-

sessa ja on kuitenkin vetäytynyt.” (Buber 1993, 165.) Ymmärrän tämän niin, että ”vah-

vemman” on kuunneltava ensin ja asetuttava pyyteettömästi olemaan läsnä.  
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Lapsi-aikuinen-suhteessa on valta yleensä aikuisella. Tämä koskee myös asiakas-

ammattilais-suhteita. Liisa Karlsson (2005) on tutkinut puhekulttuureita erilaisissa valta-

asetelmissa. Lasta kasvatetaan, hoidetaan ja opetetaan. Lapsi on toiminnan kohde. Karlsso-

nin mukaan lapsinäkökulmaa pitää korostaa, koska se helposti jätetään huomioimatta. 

Näkökulma on usein aikuisen tai ammattilaisen. Kuitenkaan ei pidä ajatella, etteikö aikui-

sen tarkastelukulmalla olisi myös merkitystä. Miksi ei voisi olla molempien näkökulma, 

tasa-arvoinen katselukulma? Karlsson erottaa kolme erilaista aikuisen tapaa lähestyä lasta 

(tai ammattilaisen asiakasta): 

 

1. Itseään vahvistava toimintatapa. Aikuinen poimii lapsen puheesta niitä asioita, jotka 

tukevat hänen omia ajatuksiaan.  

2. Vaikuttamaan pyrkivä toimintatapa. Aikuisen tavoitteena on muuttaa lasta, jonka tausta-

ajatuksena on, että lapsi on jotenkin puutteellinen ja aikuinen pyrkii sitä korjaamaan.  

3. Vastavuoroinen ja kohtaava toimintatapa. Aikuista kiinnostavat lapsen omat ajatukset ja 

niiden perustelut. Lapsen ajatukset herättävät uusia kysymyksiä ja syntyy vastavuoroista 

puhetta tai toimintaa, jota tuotetaan yhdessä. (Karlsson 2005, 173-182.) 

 

Karlsson (2000) puhuu myös soljuvasta, dialogisesta ja demokraattisesta keskustelusta. 

Tilanne voi silloin edetä seuraavalla tavalla: lapsi tekee aloitteen, aikuinen vastaa, aikuinen 

kysyy, lapsi pohtii, lapsi kysyy, aikuinen miettii, aikuinen ehdottaa ja lapsi ehdottaa. 

Keskustelu ei sisällä toisen arvostelua eikä tilannetta, jossa muiden esittämät asiat olisivat 

oikeita tai vääriä vaan keskustelu sujuu kuunnellen toista. (Karlsson 2000, 63.)  

 

Karlssonin esittämä keskustelukuvaus on yhtä hyvin lapsi- kuin aikuislähtöinenkin. Lapsi-

lähtöisyys on monella tapaa hyväksytty ja toivottu tapa lapsen kasvatuksessa. Se voidaan 

nähdä myös aikuisen vastuun kaventumisena. Hypnoosia tutkinut Risto Santavuori (2006) 

pohtii ihmisen pysähtymisen taitoa ja näkee sen tarpeellisuuden lapsen ja aikuisen välillä. 

Hän tunnistaa ajattelun, jossa aikuiset käsittävät väärin lapsilähtöisyyden. Santavuori 

toteaa, että aikuisen vastuu ei lapsilähtöisyydessä poistu. Sen sijaan oleellista on, että 

aikuinen kunnioittaa lapsen omaa olemusta, tunnustaa lapsen itseisarvon, jota ei voi kuvata 

aikuisen sanastolla. Santavuori esittelee tällaisena toimintatapana sadutuksen. Sadutus on 

”kaikissa mahdollisuuksien kirjossa avaava, viisauden lempeän kosketuksen välittämä 
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menetelmä systemaattiseksi lapsen syvimpien ja omimpien tunteiden ja ajatusten kuule-

miseksi.” (Santavuori 2006, 13.) 

 

2. 4 Vastavuoroisuus sadutuksessa 
 

Vaikka sadutuksen ohje on yksinkertainen, sen taustalla on pitkään tutkittu teoria. Sa-

dutusohje on myös syntynyt pitkän kokemuksen ja työn tuloksena. Ohjeesta on pyritty 

tekemään tiivis ja virheiden mahdollisuus on eliminoitu mahdollisimman tarkkaan. (Karls-

son, 2003, 110.) Monika Riihelä kehitti sadutuksen koulupsykologin työssään 1980-luvulla 

havaittuaan, että lasten ongelmista löytyi ainoastaan aikuisten puhetta, lasten omia lauseita 

ei löytynyt mistään. Kun sitten lapsen ajatuksia alettiin kuunnella kyselemällä, huomattiin, 

että lapsi ponnisteli arvatakseen aikuisen tarkoitusperiä ja osatakseen vastata niin kuin 

aikuinen hänen mielestään odotti hänen vastaavan. Niinpä lapsen kuunteleminen kehittyi 

sadutuksen perusideaan, että ”aikuinen odotti saavansa kuulla jotakin uutta, sellaista, mitä 

juuri tämä lapsi ajatteli.” (Karlsson 2003, 102-104.)  

 

Sadutuksen teoriatausta lyhyesti:  

 

Kerro satu. Kysyminen ohjaa vastauksen sisältöä. Kehotus siirtää vastuun kertojalle. 

(Riihelä, 1996, 2001) Kertominen on kaikille luontaista. Ihmisille ei tarvitse antaa virikkei-

tä, koska jokaisella on oma sisäinen tarinamaailmansa. (Stern 1992.) 

 

Minä kirjoitan sen ylös juuri niin kuin sinä sen kerrot. Kuulija kertoo olevansa valmis 

aktiiviseen kuuntelemiseen. Tarina syntyy ensin kertojan mielessä, ja muuttuu yhteiseksi, 

kun se kerrotaan ääneen. Kolmanneksi satua kirjoitettaessa se saa käsin kosketeltavan 

muodon. Syntyy kahden ihmisen yhteinen tavoite. Yhteisöllisyyteen pyrkiminen on ihmi-

sen perusominaisuuksia. (Corsaro 1997, Riihelä 2000). Ohje muuttaa perinteistä kasvatta-

ja-lapsi-suhdetta. Lapsi vie ja aikuinen seuraa lapsen haluamalla tavalla. Kuulija hyväksyy 

kertojan ajatukset niitä muuttamatta. (Karlsson 2000). Menetelmä kehittää kertojakeskeistä 

ajattelua ja edistää kuuntelevaa työn suunnittelua (Rutanen 2000). 

 

Kun satu on valmis, luen sen ja voit korjata sitä, jos haluat. Lukiessa satu ilmestyy 

neljännen kerran, nyt sen lukee ääneen kuulija. Kertojan tuottama tieto muuttuu ajetuksi 
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tiedoksi ja tekijänoikeus säilyy kertojalla. Henkilökohtainen tieto on aina oikeaa. Kuulluksi 

tuleminen vahvistaa itsetuntoa ja asemaa ryhmässä. Viidennen kerran satu tulee vielä esiin, 

jos se luetaan muille ääneen tai julkaistaan. (Riihelä 1991). 

(http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat)  

 

Sadutusta on tutkittu ja kehitetty 1990-luvulta lähtien Suomessa. Sitä on koordinoinut 

Stakes ja mukana kehittämistyössä ovat olleet suomalaisen päivähoidon ja koulujen väkeä 

sekä monia muita tahoja. Kehittämisen painopisteinä ovat olleet aikuisen ja lapsen suhteen 

tasavertaistaminen sekä aikuisen puhetulvan pienentäminen antamalla tilaa lasten kysy-

myksille. Stakesin Satukeikka-hankkeessa lapset kävivät keskinäistä kirjeenvaihtoa satui-

lemalla. Kertomukset on talletettu Suomen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistoon. 

Satukeikka tuotti tutkimuksia (Karlsson 1999, 2000), joiden tuloksena voitiin nähdä, että 

aikuiset löysivät lasten kuuntelemisen kautta lapsen osaamisen ja taidon tuottaa omaa 

kulttuuria.   
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3.  TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ 

  

3.1. Ennakkoluulotonta havainnointia ja ilmiöiden tulkintaa 
 

Laajasti ajateltuna tutkimukseni pääkohde on ihmisen ajattelu ja kokemukset. Aineistossa-

ni eri-ikäiset ihmiset kertovat kokemuksistaan. Tutkimukseni on hermeneuttisfenomenolo-

ginen ja käytän fenomenologiseen ajatteluun pohjautuvaa aineiston analyysia. Juha Varto 

(1992) esittää, että fenomenologinen tutkimus painottaa ennakkoluulotonta havainnointia 

ja ilmiöiden merkityksellistä tulkintaa. Oivaltava havainnoiminen vaatii tutkijaa kuvaile-

maan ilmiötä usealla eri tavalla. Ilmiön kuvaileminen on ensimmäinen vaihe, jonka pohjal-

ta voidaan löytää yleistettäviä piirteitä. Toiseksi yksittäistä ilmiötä voidaan tarkastella 

esimerkkinä yleisestä. Kolmanneksi voidaan etsiä merkitykselliset suhteet, joka on järjes-

telmällistä etsimistä, päättelyä, kokemustietoa ja kuvittelukykyä. Kun tavoitetaan ilmiö, 

tutkitaan havainnoinnin avulla, miten ilmiö ilmenee. Tämän jälkeen ilmiö tulkkiutuu 

tutkijan tietoisuudessa ja tutkija ratkaisee ilmiön olemassaoloa koskevan kysymyksen. 

(Varto 1992, 86-89.) Tulkkiutuminen tarkoittaa sitä tapaa, jolla ´mielet asettuvat horisont-

tiin ilman, että niitä erityisesti pyritään tulkitsemaan.´ Tutkimuksen kuluessakin tapahtuu 

tällaista uudelleenjäsentymistä. Tutkijan ja tutkittavan suhteen uudelleenjäsentyminen 

näkyy erityisesti dialogisessa menetelmässä. Tällöin molemmat voivat lähestyä yhteistä 

aluetta itse valitsemallaan vauhdilla. (Varto 1992, 69, 71.)  

 

Hermeneutiikka on Gadamerin (2004) mukaan eläytyvää ymmärtämistä. Hermeneutiikan 

alkuperä on pyhien tekstien ymmärtämisessä. Miten voin päästä ihmisen koetusta, puhutus-

ta ja kirjoitetusta tekstistä ymmärtämään sen takana olevia ilmiöitä? Puhutaan ns. herme-

neuttisesta kehästä. Se tarkoittaa vaiheita, jossa tutkijalla on aluksi aiheesta jokin esiym-

märrys, jota hän pyrkii syventämään. Tutkija löytää tekstistä jonkin yksittäisen asian, joka 

on osa kokonaisuutta. Yksittäinen asia voi auttaa kokonaisuuden ymmärtämistä. Koko-

naisuus voi taas nostaa esiin jonkin uuden asian. Tavoitteena on päästä syvempään ymmär-

rykseen tämän kehämäisen pohdiskelun avulla. (Gadamer 2004, 12.) Varton (1992) mu-

kaan hermeneutiikassa pyritään ymmärtämään toisen ihmisen elämismaailmaa. Yksi ja 

sama tutkimuskohde voi tulla ymmärretyksi eri tavoin, koska tutkija on aina oman tutki-
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muksensa keskellä. Tutkijan olisi myös tematisoitava oma lähestymistapansa, jolloin siitä 

tietoiseksi tuleminen vapauttaisi omien lähtökohtien orjuudesta. (Varto 1992, 52.) 

 

Tutkimukseni on laadullinen. Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan laadullista tutkimusta 

tehtäessä on tarpeen määrittää tarkasti, mitä on tutkimassa. Laadullisen tutkimuksen perus-

kysymyksenä voisi olla: miten voin ymmärtää toista? Tutkija yrittää ymmärtää tutkittavia 

ja lukija yrittää ymmärtää, mitä tutkija yrittää sanoa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 70.) Myös 

Juha Hakalan (1996, 144) mukaan laadullisesti orientoitunut tutkija pyrkii etsimään yksi-

löllisen vaihtelun eroja tai yrittää määritellä yhteisötajunnan rakennetta sekä kulttuurin 

kielioppia. Oma tutkimukseni keskittyy löytämään vastauksia siihen, mitä opiskelijat ja 

ammattilaiset kertovat hetkestä, jossa he ovat kuunnelleet lapsen tai aikuisen kertomaa 

satua tai tarinaa. Haluan ymmärtää ja löytää merkityksiä sekä ilmiöitä, jotka ovat kaikille 

yhteisiä sekä nostaa esiin myös joitakin eroavaisuuksia ryhmien välillä.  

 

Varton (1996) mielestä laadullisessa tutkimuksessa saattaa käydä niin, että määrällistämi-

nen ja yksiköistäminen kadottaa laadun, jota piti tutkia. ”Laadullinen” ei saisi olla päälle 

liimattu lappu määrällisen tutkimuksen päällä. (Varto 1996, 22-23.) Pertti Alasuutarin 

(1999) mukaan määrällisillä suhteilla voidaan argumentoida laadullista aineistoa. Tapauk-

sia täytyy tällöin olla riittävästi. Tällöin tarkoituksena on etsiä yksilön käyttäytymistä 

kausaalisti selittäviä tekijöitä tai pyrkimyksenä on yleistää tutkimustuloksia. (Alasuutari 

1999, 203-204.) Tutkimuksessani on muutamia määrällisiä arviointeja. Aineistoni on 

kerätty siten, että kertoja on kertonut sen, mitä sillä hetkellä on tullut mieleen eikä lisäky-

symyksiä ole tehty. Olen nostanut esiin joitakin seikkoja, jos usealle tutkittavalle on juo-

lahtanut kertoa sama asia spontaanisti. Kuitenkin painopisteeni on laadullisessa tutkimuk-

sessa. 

 

Tutkimukseni kulkee ihmisen tunnekokemusten, innostuksien, oppimiskokemuksien ja 

elämysten maailmassa, jota voidaan kutsua hengentieteen alueeksi. Haluan pysyä tieteelli-

sessä näkökulmassa unohtamatta, että osa tutkimuksesta sijoittuu vaikeasti selitettävälle 

hengentieteen alueelle. Gadamer (2004) lausuu ajatuksiaan hengentieteen erityisestä laa-

dusta. Hänen mukaansa hengentieteissä ei ole aina mahdollista antaa takuutodistusta 

metodeillaan. Harrastelijan epätieteellinen teos voi sisältää enemmän totuutta kuin tutki-

musaineiston metodisesti pitkälle viedyt arvioinnit. Hengentieteissä tarvitaan muistia, 

mielikuvitusta, tahdikkuutta, taiteellista hienotunteisuutta ja elämänkokemusta. (Gadamer 
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2004, 4-6.) Esitän tutkimusprosessin tarinana, johon olen liittänyt teoriaa ja tutkimustulok-

sia. Esitystapani on hieman erilainen kuin sosiaalitieteisen tutkimusraportin standardikaa-

va. Alasuutarin (1999) mukaan tietyn kriittisen pituuden ylitettyään tutkimuksen pitäisi 

pystyä säilyttämään punainen lanka, ja standardikaava on tehty juuri tätä tarkoitusta varten. 

Se on kuitenkin jonkin verran kaavamainen ja ennalta-arvattu tyyli. Laadullisessa tutki-

muksessa voidaan käyttää myös muita tyylejä. Tällainen tyyli on niin sanottu esseemuoto. 

Silloin aloitetaan suoraan empiirisistä havainnoista, kehitellään ongelmanasettelua ja 

havaintojen tulkitsemisen kautta vasta loppupuolella maalaillaan teoreettisia kuvioita. 

(Alasuutari 1999, 289.) Tutkimukseni sijoittuu standardikaavan ja em. esseemuotoisen 

välimaastoon.  

 

3.2 Tutkimuskysymykset ja tutkittavat henkilöt 
 

Tämä tutkimus keskittyy löytämään vastauksia siihen, mitä opiskelijat ja ammattilaiset 

kertovat hetkestä, jossa he ovat kuunnelleet lapsen tai aikuisen kertomaa satua tai tarinaa. 

Haluan ymmärtää ja löytää merkityksiä sekä ilmiöitä, jotka ovat kaikille yhteisiä sekä 

nostaa esiin myös joitakin eroavaisuuksia ryhmien välillä.  

 

Tutkimuksessa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa tutkin sadutusharjoitusta. Olen opet-

tanut sadutusta lähihoitajaopiskelijoille sekä päivähoidon ammattilaisille. Tutkin heidän 

kokemuksiaan sadutusharjoituksesta. Kutsun heitä tässä tutkimuksessa opiskelijoiksi ja 

ammattilaisiksi. Aineisto on kerätty syksyllä 2005 ja keväällä 2006. Sadutuksen periaattei-

den opetus on tapahtunut molemmille ryhmille kokemuksellisen oppimisen periaatteen 

mukaisesti (kuvio 2). Oppiminen on jatkuva prosessi, joka perustuu kokemuksiin ja niiden 

analyysiin. Prosessi etenee syklisesti, sillä onnistunut oppimisprosessi tuottaa aina uutta 

sovellettavaa tietoa ja uusia kokemuksia, jotka jälleen käsitellään eli reflektoidaan.  Oppi-

misessa on keskeistä yksilön ja ympäristön välinen yhteistyö. Oppijoiden käsitysten pysy-

vyys tai toiminnasta aiheutuvat muutokset syntyvät yksilön persoonallisuuden ja ulkoisten 

tekijöiden välisenä vuorovaikutuksena.  Yksilöllisyyden lisäksi oppimisessa on tärkeää 

myös yhteisöllisyys. (Engeström 1984, 6-10.)  Nämä seikat ovat olleet oppimisprosessin 

tausta-ajatuksia.  
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Opiskelijoihin liittyvät tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1. Mitä saduttajat kertovat sadutusharjoituksen eri vaiheista? 

2. Voiko sadutusmenetelmä toimia nopeasti omaksuttavana, yksinkertaisena ja te-

hokkaana menetelmänä vastavuoroisen kuuntelun harjoituksena? 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Oppimisprosessin kulku opiskelijoiden ja päivähoidon ammattilaisten sadutusharjoituk-
sessa. (mukaellen Engeström 1984, 98) 
 

 

Tutkimuksen toisessa osassa selvitän, minkälainen polku kulkee vastavuoroisen kuuntele-

misen harjoittelusta toimintakäytännöksi. Toimintakäytäntö tarkoittaa, että henkilö käyttää 

sadutusmenetelmään pohjautuvia vastavuoroisen kuuntelun menetelmiä säännöllisesti joko 

työssään tai yksityiselämässään. Haluan lisäksi löytää ilmiöitä, jotka kuvaavat vastavuoroi-

suuden ja kohtaamisen prosessia. Tutkin sellaisten henkilöiden kokemuksia, jotka ovat 

innostuneet käyttämään sadutusta opinnoissaan, yksityiselämässään tai työssään. Kutsun 

heitä tässä tutkimuksessa oivaltajiksi. Kysyn heidän kohdallaan: 

 

1. Minkälaisia vastavuoroisen kuuntelemisen ja kohtaamisen kokemuksia oivalta-

jat kuvaavat? 

Opittava asia 
Vastavuoroinen 
kuunteleminen 
(sadutus ja 
kerrotuttami-
nen) 

Käytäntö 
 
Arkikokemukset 
ja kokeileminen 

Oppijat 
Hoito- ja 
kasvatusalan 
opiskelijat ja 
ammattilaiset 
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2. Löytyykö aikuisten välisestä sadutuksesta samoja hyötyjä kuin lasten sadutuk-

sesta? 

3. Miten sadutusharjoituksesta edetään kuuntelevaan toimintakäytäntöön? 

 

 
Tutkimusjoukko Määrä Tutkimuskysymyksen alue Aineiston keruu 

 I OSA 
Lähihoitajaopiskelijat 
1. opiskelijanuoret 
2. aikuisopiskelijat 

 
 
15+16 
37 

Vastavuoroisen kuuntelemisen 
harjoituksen kokemukset 

Kokemus on kerrot-
tu saduttamalla 
oppitunnilla toiselle 
opiskelijalle 

3. Ammattilaiset 18 Vastavuoroisen kuuntelemisen 
harjoitus koulutuksessa sekä 
sadutuksen kokeileminen ja 
soveltaminen ammatissa 

Kokemus  on ker-
rottu saduttamalla 
työtoverille koulu-
tuksessa 

II OSA 
4. Oivaltajat 

23 Sadutus toimintakäytäntönä Kokemuksia on 
kerrottu tutkijalle 
puhelimessa 

Yhteensä 109   
 

Taulukko 1: Tutkimusaineisto ja sen keruu 
 

3.3 Tutkimuksessa käytettävät lyhenteet 
 

Tekstissä on paljon eri henkilöiden omia lausumia ja puhetta. Käytän heistä lyhenteitä. 

Olen numeroinut kaikki henkilöt. Lisäksi merkitsen kaikkiin lyhenteisiin henkilön suku-

puolen N= nainen M= mies sekä iän, jos se on tiedossa. 

 

Sadutus harjoituksena: 

 

1. Opiskelijanuoret (ON) ovat 16-25-vuotiaita. Toinen ryhmä on saanut kerrotuttamisteh-

tävän =K ja toinen sadutustehtävän =S. Opiskelijat ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoita. 

2. Aikuisopiskelijat (AO) ovat 26-60 -vuotiaita. Heillä voi olla erilaisia ammatillisia tausto-

ja. Opiskelijat ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Kaikki ovat tehneet sadutustehtä-

vän. 

3. Ammattilaiset (AMM) ovat erään kunnan päivähoidon työntekijöitä. He ovat eri-ikäisiä 

ja erilaisia ammatillisia kokemustaustoja omaavia henkilöitä, jotka ovat työnantajan järjes-

tämässä sadutuskoulutuksessa. 
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Sadutus toimintakäytäntönä: 

 

4. Oivaltajat (OIV) on oma ryhmä, jonka olen kerännyt tutkimuksen kuluessa syventämään 

aineistoa. Henkilöt ovat löytyneet syksyn 2005 aikana. Valintaperusteenani tutkimukseeni 

oli, että he ilmaisivat innostuksensa sadutuksen käytöstä ja olivat käyttäneet sadutusta joko 

opinnoissaan, työssään tai yksityiselämässään.  Osa heistä käyttää säännöllisesti sadutus-

menetelmiä työssään. 

 

Satujen ja tarinoiden kertojien juttuja on myös teksteissä. Silloin käytän lapsista lyhen-

nettä LAP ja nuorista NUO, työikäisistä AIK sekä vanhuksista VAN. T= tyttö ja P= poika 

ja M= mies ja N=nainen. Kertomuksissa olevien henkilöiden nimet on muutettu. Tutki-

musaineisto on syntynyt seuraavalla tavalla: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5: Tutkimusaineiston keräämisen prosessi 

Harjoitustehtävän saanut 
saduttaa lasta tai aikuista. 

Tuotos: 
satu tai 
kertomus 

Harjoitustehtävän saanut 
kertoo toiselle opiskelijal-
le, miten hän koki sa-
dutuksen. Opiskelija kirjaa 
kokemuksen. 

Tuotos: 
sadutuskoke-
muksen kuvaus 

Sadutusta käyttävä henkilö 
kertoo tutkijalle, miten hän 
käyttää sadutusta. 

Tuotos: 
kokemuksen 
kuvaus 

1. Sadutus  
harjoitustehtävänä 

2. Sadutus toimintakäy-
täntönä 
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3.4 Kokemuksesta kohtaamisen taitoon 
 
 
Meitä on kahdeksan opiskelijaa ja minä, opettaja. Istumme puoliympyrässä. Jokaisella 

opiskelijalla on mukanaan sadutustehtävän kokemukset ja sadut. Ensin kukin on kertonut 

kokemuksensa toiselle opiskelijalle, joka on kirjannut sen ylös. Kukin tiivistää vuorollaan 

vielä kokemuksensa ja lukee kotona tai muualla saduttamansa sadun. Opiskelija kertoo: ” 

Sadutin avomiestäni. Ensin hän vähän ihmetteli, että mikä ihmeen satu, mutta sitten satu 

alkoi tulla tosta vaan.” Opiskelija alkaa lukea satua, mutta hän ei pystykään lukemaan 

alkua pidemmälle. Häntä naurattaa. Muut katsovat keskittyneenä häntä. Sitten hän alkaa 

lukea, mutta ei pääse eteenpäin, naurattaa. Vaivoin hän saa luettua tarinan ja kaikki naura-

vat yhä enemmän sadun edetessä. Lopuksi olemme kaikki sadun lumoissa ja nauramme 

yhdessä. Kysyn lopuksi opiskelijalta, mitä hän ajatteli silloin, kun avomies kertoi satua. 

Hän sanoo, että ei se silloin naurattanut yhtä paljon, mutta jotenkin se tässä ympäristössä 

kuulostaa erilaiselta. (Tutkijan muistiinpanot 19.4.2006.) Seuraavassa opiskelijan lukema 

satu: 

 

”Paavo oli pikkuinen poika. Paavo oli pienestä pitäen hiekkalaatikossa istuessaan 
ja lapiolla hiekkaa ilmaan heitellessään haaveillut lakaisukoneen kuljettajan työs-
tä. Siinä saa pöllyttää hiekkaa niin paljon kuin haluaa. Kun Paavo kasvoi isoksi 
hänestä tuli leikkimökin talonmies. Mökissä asui kiukkuinen tonttu nimeltä piupali-
paupali. Paavo oli töissä 10 markan kuukausipalkalla ja niistä hän aina säästi 5 
markkaa oman lakaisukoneen ostamista varten. Kolmenkymmenen vuoden raskaan 
uurastamisen jälkeen tonttu kyllästyi katselemaan Paavoa nurkissaan ja osti naa-
purileikkimökissä asuvalta tonttusoftin omistajalta nuoren tontun Paavon tilalle ja 
Paavolle lakaisukoneen. Paavo siirtyi kaupungille töihin lakaisukoneen kuljettajak-
si vuosimallia 40 dustoffillaan. Piupalipaupali jäi tonttuneitostensa kanssa ja kaik-
ki tarinan henkilöt elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.”  
NUO-M24  

 

Edellä kerrotussa tilanteessa ovat läsnä kaikki tutkimuksen osapuolet. Kertoja tulee esiin 

sadussa. Kuulijan kokemus sadutustilanteesta tulee esiin, kun satu kerrotaan muille ja siitä 

keskustellaan. Kuvattu tilanne oli myös hyvin tyypillinen, kun koulutuksessa paneuduttiin 

pohtimaan sadutuskokemusta. Oma saduttama satu tuntui erilaiselta, kun se luettiin uudes-

sa ympäristössä. Joskus naurettiin, joskus itkettiin. Kokemukset olivat välillä hyvin tunne-

pitoisia. Tässä tutkimuksessa vastavuoroisen kuuntelemisen lisäksi kokemus, kohtaaminen 

ja taidon kehittyminen ovat tärkeitä käsitteitä. Kokemus on se, mitä tutkittava on kertonut 

kokeneensa sadutustilanteessa. Kohtaaminen on se tunneilmasto, joka on syntynyt yhdes-
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säolemisessa. Taito on se kokonaisuus, miten onnistuneesti vastavuoroinen kuunteleminen 

on saatu syntymään kahden ihmisen välillä.  

 
3.1.1 Kokemus 

 
Kokemus on nykysuomen sanakirjan mukaan yksityinen koettu tapaus, elämys. Mihail  

Bahtin (1991) toteaa, että toisen ihmisen kokemus on itselle vieras. Sen saamiseksi selville 

on oltava ilmaisua, tarttumista siihen ja tulkintaa. Vierasta tietoisuutta ei voi analysoida ja 

tarkastella objektiivisena oliona vaan niitä voi vain puhutella dialogisesti. Vieraan tietoi-

suuden kanssa täytyy puhua tai muuten ne pysyvät objekteina. (Bahtin 1991, 106.) Näen 

Bahtinin kokemuksen kuvauksen sopivan hyvin esimerkiksi edellä kuvattuun tilanteeseen, 

jossa kokemuksen muille tutuksi tekeminen vaati sekä ilmaisua, siihen tarttumista ja ehkä 

jossain määrin myös tulkintaa. Kokemuksilla voi myös olla erilaisia laatuja, joista Juha 

Perttula (2005) erottaa kokemuslaatuina tunteen, intuition ja uskon. Tunteet ovat kokemuk-

sia, joissa ilmenee ihmisen tajunnallinen suhde aiheeseen. Tunnetihentymä voi olla useam-

pi tunne yhtä aikaa, joka voi johtaa havahtumiseen ja itsetietoisuuteen. Edellä olevassa 

esimerkissä tunnetihentymä oli selvästi havaittava. Usko rakennetaan usein tunnetihenty-

mistä. Voisiko myös ajatella, että yhteinen kokemuksen jakaminen lisää uskoa asiaan? 

Edelleen Perttulan mukaan intuitiossa on itsessään itsetiedostuksen kyky eikä siihen sisälly 

kieltä. Intuitio voi ilmetä kahden ihmisen kokemuksena ymmärtää toisiaan helposti, silloin 

heidän intuitionsa muistuttavat toisiaan. Kun kaksi ihmistä kohtaa tällä tasolla, intersubjek-

tiivisuus on vastavuoroista itsen ja toisen samuutta sekä näiden kokemusten tuomaa var-

muutta. (Perttula 2005, 124-128.) Toisaalta kokemus voidaan elämyksen lisäksi nähdä 

myös tekona. Jaana Venkula näkee kokemuksen myös tekojen sarjan tuomana lopputulok-

sena. Kokemus on se dynaaminen ulottuvuus, josta käsin ihminen toimii tiukan paikan 

tullen. Jos tätä järjestelmää haluaa horjuttaa, pitää tehdä uusi kokeileva teko. (Venkula 

2006, 65.) Tämän työn aineistossa olevat kokemukset ovat syntyneet ensin kahden kesken 

sadutustilanteessa, myöhemmin kahden kesken sitä muistellen tai yhdessä keskustellen. 

Näin kokemuksen jakaminen ja sen muisteleminen on merkittävä osa tilanteen mieleen 

jäämistä. Yksi kokemus on myös siemen, joka saattaa johtaa uusiin kokemuksiin.  

 

3.1.2 Kohtaaminen  

 
Toisen ihmisen kohtaaminen tässä tutkimuksessa tarkoittaa psyykkisellä tasolla olevaa 

havahtumista ja toisen ihmisen kohdalle pysähtymistä. Tony Dunderfelt (2001) puhuu 
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intuitiivisesta viestinnästä. Intuitiivisessa viestinnässä ihmisen ydinminät eli ihmisen 

yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus kohtaavat. Ihminen voi vuorovaikutuksessa yhtäkkiä ikään 

kuin tunnistaa toisen ihmisen. (Dunderfelt 2001, 43.) Toisten ihmisten kanssa intuitiivinen 

viestintä vain syntyy, mutta sitä voi myös harjoitella. Perusajatuksena on, että ihmisen 

persoonallisuuden voi nähdä, mutta yksilöllisyyttä voi kuunnella. Jos haluaa kehittää toisen 

ihmisen intuitiivista kohtaamista, pitäisi pystyä kuuntelemiseen ja rauhalliseen sisäiseen 

läsnäoloon. Läsnäolo tarkoittaa sitä, että asettuu psyykkisesti tietoiseen kuuntelemisen 

tilaan. (Dunderfelt 2001, 55.)  

 

Martin Buber (1993) puhuu kahden ihmisen kohtaamisesta näkökulmasta, jossa toinen 

ihminen nähdään subjektina tai objektina. Tämä määrittää kohtaamisen tason. Jos ihminen 

todellisesti kohtaa Toisen, syntyy Sinä-Minä suhde. Jos Toinen jää objektiksi, syntyy 

Minä-Se suhde. (Buber 1993, 30.) Ihmisen kommunikaatio on tämän takia myös kaksita-

hoista. Hän havainnoi ympäristöään esineinä, jossa maailma on suhteellisen pysyvä, järjes-

täytynyt ja vakaa maailma. Siinä ei kuitenkaan tapahdu kohtaamista. Toisessa kommuni-

kaation tavassa ihminen kohtaa olevaisen tai tulevan ainutkertaisena olentona tai vain 

olentona, joka avautuu kohtaamisessa. Tämä maailma on epäluotettava, koska se ilmenee 

aina uutena, se tulee kutsumatta. (Buber 1993, 55-56.) Oleellista kohtaamisessa on läsnä-

oloisuus. ”Vain siten, että Sinä tulee läsnä olevaksi, syntyy läsnäolo.” (Buber 1993, 35).  

 

Sadutustapahtumassa toinen on hiljaa kirjoittaessa kuulemaansa. Siinä voi olla läsnäoloa, 

joka on vuorovaikutusta ilman sanoja. Brasilialaisen leikkitutkijan Ana Caravalhon (Ruta-

nen 2004) mielestä ihmisen elämä on kohtaamisia. Hän puhuu sosiaalisesta vuorovaikutuk-

sesta, joka ei edellytä sanojen, katseiden tai eleiden vastavuoroista vaihtamista. Toisen 

ihmisen pelkkä läsnäolo vaikuttaa toisen ihmisen käyttäytymiseen. Erityisesti lasten vuo-

rovaikutustilanteissa on tällaisia kohtaamisia ja ne ilmenevät usein lasten leikeissä. Myös 

Risto Santavuori (2006) pohtii lapsen ja aikuisen suhdetta esimerkkinä siitä, miten ”olemi-

seen” voisi suhtautua. Jokaisen ihmisen mahdollisuus tulee esiin kohtaamisen hetkessä. 

Lapsi tarvitsee itsekseen tulemiseksi kuulevan aikuisen. (Santavuori 2006, 11-12.)  Riihe-

län (2005) mukaan ”Sadutusmenetelmän voima piilee siinä, että saduttaja ja kertoja 

asettuvat hetkeksi samalle aaltopituudelle, ikiaikaisten sadunkertojien tavoin vapaasti 

soljuvan tarinan vietäviksi mielikuvien ja toden rajamaille.” (Riihelä 2005, 189). 

 

3.1.3 Taidon oppiminen  
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Sadutusharjoitus on teko, konkreettinen tapahtuma. Jaana Venkula (2005) pohtii tekemisen 

taitoa. Ihmisten taidot rappeutuvat teknistymisen myötä. Olemme oppineet, että ovet 

avautuvat automaattisesti ja hanat sulkeutuvat itsestään. Monet tekniset ratkaisut vaikutta-

vat siten, että jokin taito voi jäädä ihmiselle kehittymättä ja motoriset taidot ja taito ajatella 

heikkenevät. (Venkula 2005, 14-16.) Venkula esittää taidon kehittymisen olevan sidoksissa 

tekoon ja siitä muodostuvaan tapaan. Tieto on tarpeellista, kun asiat etenevät ennustetusti, 

taitoa tarvitaan, kun asiat kulkevat ennustamattomalla tavalla. Venkula esittää tekemisen 

kehän, jonka päätepisteenä on syntynyt taito. Kehä alkaa siitä, että ihmisen havaintopiiriin 

kuuluvaan tapahtumaan tulee yllättävässä tilanteessa jokin konflikti; se voi olla tunne kuten 

esimerkiksi innostus tai shokki. Se on emotionaalinen liikahdus, joka kertoo, että jotain 

tärkeää on edessä. Tämän havainnon jälkeen tehdään jokin kokeileva teko. Seuraavaksi 

pohditaan, miltä kokeileva teko tuntuu, onko se hyvä teko? Jos teko on hyvä, on se viesti 

siitä, että tekoa tulee toistaa. Jos se ei tunnu hyvältä, ratkaisu on toinen. Nyt alkaa teon 

toistaminen, jonka seurauksena syntyy hiljalleen taito. Säännöllinen toisto vahvistaa taitoa. 

Taitojen toistosta muodostuu valmius, jota voisi kutsua taidonmuistiksi. Tieto syvenee 

ymmärrykseksi. Lopuksi syntyy ihmiselle tapa toimia, jonka vahvistamisen kautta syntyy 

kokemus. (Venkula 2005, 58-65.) 

 

Timo Klemola (2004) käsittelee taitoa sisäisenä kokemuksena. Jos taidon oppimisessa ja 

suorittamisessa on keskeisenä sisäinen kokemus ja sen vivahteet, on oppimisen kuvaus 

erilainen. Kävelemään oppiminen tapahtuu saman periaatteen mukaisesti: ”antaudumme 

tietoiseen dialogiin tämän uuden taidon kanssa niin, että lopulta siitä tulee samalla tavalla 

luonnollinen osa meitä ja liikkumistamme kuin vaikkapa kävely.” (Klemola 2004, 95.) 

Klemola esittää, että hitaasti liikkeen tekeminen muuttaa koko olemassaolon tunteen viri-

tystilaa. Tämä on kiinnostava ajatus, koska sadutus voidaan nähdä hitaasti tapahtuvana 

vuorovaikutustapahtumana. Mitä uutta se tuo taidon oppimisen näkökulmaan? Japanilai-

sessa perinteessä taito ja muu elämä nähdään eksistentiaalisena, koko persoonaa muuttava-

na kokemuksena. Opettamisessa ei ole kysymys teknisestä valmentamisesta vaan harjoi-

tukset tuovat mukanaan eksistentiaalisia kokemuksia. Japanilaisessa taitojen ja taiteiden 

perinteessä puhutaan aloittelijan tiestä kohti mestarin taitoa. (Klemola 2004, 126.)  Sadutus 

ja vastavuoroisen kuuntelemisen säännöllinen harjoittaminen voisi tämän ajattelutavan 

mukaan olla jopa koko persoonaa muuttava kokemus. 
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Taidon oppimisessa on siis merkittävää saadun oppimiskokemuksen laatu. Sadutusharjoi-

tus tähtää siihen, että opiskelija oppisi vastavuoroisen kuuntelemisen idean. Juha Varila 

(1999) puhuu merkityksellisestä oppimiskokemuksesta. Se on tilanne, jonka jälkeen yksi-

lön näkemys itsestä tai ympäristöstä on muuttunut. Myönteinen oppimiskokemus lisää 

yksilön uskoa itseensä ja toimintaan ja kielteiset vähentävät sitä. (Varila 1999, 45.) Vuoro-

vaikutteisissa myönteisissä oppimiskokemuksissa yksilö kuvaa tunnetilaansa onnistumise-

na, rohkeutena tai itseluottamuksen kasvamisena tai hyväksytyksi tulemisen ja ystävyyden 

tunteena. (Varila 1999, 59.) Kognitiivisessa lähestymistavassa tunne eli emootio on koke-

muksellinen tila, jonka yksilö havaitsee, tulkitsee ja nimeää itsessään. Emotionaalisen tilan 

viriämiseksi on välttämätöntä, että kokija arvioi tilanteen henkilökohtaisesti merkityksel-

liseksi. Vahvat emootiot liittyvät aina henkilön kokemiin tärkeisiin asioihin. (Helkama ym. 

2001, 166-167.) Etsin tällaisia oppimiskokemuksia ja emotionaalisesti tärkeitä asioita 

aineistostani.  

 

Raimo Silkelä (1999) on tutkinut opettajaksi opiskelevien persoonallisesti merkittäviä 

oppimiskokemuksia. Oppimisen kokemuksellisuudesta hän mainitsee aidon sisäisen todel-

lisuuskokemuksen. Aito kokemus voi muuttaa käsityksiä ja jopa minuutta. Sen seuraukse-

na voi kokemuksen kohteen nähdä uudella tavalla ja kokija saattaa havaita, että asiat eivät 

olekaan niin kuin olemme aikaisemmin kuvitelleet niiden olevan. Kokenut ihminen on 

tullut tietoiseksi kokemastaan, hän on siis kokenut. Usein merkittävä oppimiskokemus 

sisältää toisen ihmisen kohtaamisen. Dialogisessa kohtaamisessa suhde on molemminpuo-

linen, jossa haluamme ymmärtää ja kunnioittaa toista ihmistä. Tunnekokemus on erittäin 

vaikuttava tekijä oppimiskokemuksessa sekä myönteisesti että kielteisesti. Tunneälykkyy-

teen kuuluu omien tunteiden tunnistamisen lisäksi kyky tunnistaa ja ymmärtää muiden 

tunteita. Onnistuminen tulee arvostuksen kokemuksista ja tunteesta, että on tärkeä. Voi-

daan kuvailla olosuhteita, joissa merkittävä oppimiskokemus saavutetaan, mutta vasta 

kokemuksen saatuaan voi henkilö ymmärtää, mistä on kysymys. (Silkelä 1999, 173-182.)  

 

Luin kerran 6-vuotiaan pojan määritelmän oppimisesta: ”Ensin ei osaa ajaa pyörällä, ja 

sitten – yhtäkkiä oppiikin!” Ei-osaamisen ja yhtäkkiä-osaamisen välillä on luultavasti 

paljon harjoittelua. Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (1999) osoittavat, että asiantuntijuu-

den kehittymisen kannalta tarkoituksellinen harjoittelu on ratkaisevaa. Harjoittelun intensi-

teetti on jopa huipputaidon päätekijä. Tutkimuksissa on havaittu, että riippumatta osaami-
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sen alueesta huipputaitaja on harjoitellut vuosia enemmän kuin keskitasoinen. (Hakkarai-

nen & Lonka & Lipponen 1999, 71.) 

 

4. TUTKIMUSAINEISTON KOKOAMINEN  
 

Sadutus perustuu oivallukselle, että kertojan aloitteellisuus on koko ajan keskiössä. Keho-

tus kertomiseen eroaa myös avoimen kysymyksen asettamisesta. Hakalan (1996) mukaan 

avoimilla kysymyksillä saadaan aidompaa tietoa, koska vastaaja saa itse perustella näke-

myksiään, mutta ne ovat työläitä tutkijan kannalta. (Hakala 1996, 147.) Tutkimuksessani ei 

kysymyksiä ole esitetty, on vaan kehotus kertomiseen. Esitän seuraavassa näkökulmia 

siitä, mitä perusteita sadutuksella voisi olla sekä harjoituksena että pysyvänä toimintatapa-

na.  

 

4.1 Lähihoitajaopiskelijat - sadutusharjoitus 
  

Tutkimuksessani olevat lähihoitajat ovat ensimmäisen vuoden nuoriso- ja aikuisopiskelijoi-

ta, joiden opintojen syventävät valinnat ovat vielä edessä. He voivat siis suuntautua hoito- 

tai kasvatustyöhön lasten, nuorten tai aikuisten pariin. Kaikki tutkimuksessa mukana 

olevat ovat samasta oppilaitoksesta.  
 
 
Lähihoitajan työn painopisteenä on olla ihmisten kanssa ja heitä varten. Oppilaitos kiteyt-

tää arvopohjansa: ”Sosiaali- ja terveysalan työ on työtä ihmisten kanssa ja heitä varten. 

Lähtökohtana on kohdata kokonaisvaltaisesti ihminen, joka on avun, hoidon tai tuen tar-

peessa. Ihmisten voimavaroja ja toimintakykyä tuetaan ja vahvistetaan.” (Oppilaitoksen 

opetussuunnitelma.) Samanlaisia tutkimukseen perustuvia osaamistarpeita löytyy Jari 

Metsämuurosen (2000) sosiaali- ja terveysalan osaamistarvetutkimuksesta. Kaksi merkittä-

vintä perusosaamisen aluetta olivat sosiaaliset taidot sekä ihmisten kohtaamisen taito. 

Sosiaalisista taidoista perusosaamista olivat keskustelu- ja kuuntelutaito, sosiaaliset taidot 

ylipäänsä, kommunikaatiotaito, vuorovaikutustaidot, itsensä ilmaisutaidot ja viestintätai-

dot. (Metsämuuronen 2000, 104.)  
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Puolet tutkimukseni opiskelijoista on nuoria ja puolet työikäisiä.  Sadutusmenetelmän 

opetus tapahtui pääsääntöisesti samalla tavalla kolmen ryhmän opiskelijoille. Oppitunnin 

aiheena oli ihmisen kohtaaminen. Kerroin erilaisista kuuntelemisen menetelmistä, toisen 

ihmisen kohtaamisesta ja kuuntelemisen taidoista. Esitin esimerkkejä siitä, minkälaista 

kuunteleminen voi olla pahimmillaan ja parhaimmillaan (kuviot 1-3). Jokainen sai valita 

harjoitusta varten kenet tahansa kertojaksi. Painotin kertojan valtaa eli pyysin huomioi-

maan sen, että kaikki mitä kertoja kertoo, kelpaa. Kävimme sadutusohjeen kohta kohdalta 

läpi ja opiskelijoilla oli kaksi viikkoa aikaa tehtävän tekemiseen (liitteet 3 ja 4). Sovittuna 

aikana oli purkupäivä, jolloin kaikki toivat sadut ja tarinat mukanaan. Pareittain opiskelijat 

kertoivat toisen kirjatessa aiheesta teemalla ´mitä tapahtui sadutustilanteessa´ Nämä tuo-

tokset ovat tutkimusaineistoani. Tämän jälkeen jokainen luki satunsa pienemmässä ryh-

mässä. Ryhmä valitsi yhdessä sadun, joka haluttiin lukea muille ääneen. Saduista ja tilan-

teista nousevat kysymykset käytiin yhdessä läpi ja tilanteesta muodostui reflektoiva ope-

tustuokio, jossa kysymykset saivat aikaan keskustelua ja omien kokemusten uudelleentul-

kintaa. Yleensä samantyyppiset kysymykset nousivat esiin aloituksen vaikeudesta, kertojan 

innostuksesta tai erilaisista yksityiskohdista, ”miten sitten toimitaan, jos…”. Kävimme ne 

keskustelemalla läpi.  

 

Taulukko 2. Opiskelijoiden opetusprosessin kulku 

 

  Päivähoidon ammattilaiset – sadutuksen soveltaminen 
 

Vuorovaikutustaidot ja lapsen kohtaamisen taidot ovat tietysti päivähoidon kentällä oleel-

linen asia. Toinen tutkimusryhmäni on erään eteläsuomalaisen kunnan päiväkotien työnte-

kijät, jotka ovat olleet 15 tunnin pituisessa sadutuskoulutuksessa. Mukana oli päivähoidon 

työntekijöitä eli lastentarhanopettajia, päiväkodin johtajia, lastenhoitajia, päivähoitajia, 

lähihoitajia, sosiaalikasvattajia sekä päivähoidon ohjaaja. Tavoitteena oli tutustua sadutuk-

seen ja löytää siitä sovellettavaa työhön. Päiväkodeissa kasvatuksesta vastaavat nykyisin 

kaikki kasvatusvastuussa olevat henkilöt kuten lastentarhanopettaja, sosiaalikasvattaja, 

Teoria: kuuntele-
misesta,  kohtaami-
sesta ja sadutuksen 
ideasta 

Harjoitus: 
Opiskelija valitsi 
kertojan 
Kertoja valitsi tarinan 
 

Mieleenpalautus: 
Tarinan lukeminen 
Kokemuksen 
kertominen toiselle 
 

Reflektion 
aiheet: 
Mikä jäi erityi-
sesti mieleen, 
mikä askarruttaa 
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lastenhoitaja ja lähihoitaja. He tekevät samoja tehtäviä mutta eri painotuksin omasta koulu-

tusasteestaan riippuen.  
 
Suomalainen varhaiskasvatus pohjautuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen (SopS 

60/1991), perusoikeussäännöksiin (Suomen perustuslaki 731/1999) sekä muuhun kansalli-

seen lainsäädäntöön. Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, varhaiskasvatuksen henki-

löstön sekä vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Myös laajat 

yhteistyöverkostot kuuluvat päivähoidon työntekijöiden osaamiseen. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriön julkaisuja 2002:9, 8-15.) 

 

Varhaiskasvatukselle tehdään Suomessa omaa valtakunnallista suunnitelmaa. Se on verrat-

tavissa opetustoimen opetussuunnitelmiin ja sen edelleen kehittäminen tapahtuu kunnissa 

sekä päivähoidon yksiköissä. Varhaiskasvatussuunnitelmassa sanotaan kasvattajan roolista: 

”Kasvattajalta edellytetään sitoutuneisuutta, herkkyyttä ja kykyä reagoida lapsen tunteisiin 

ja tarpeisiin. Kasvattajat mahdollistavat aikuisten ja lasten yhteisössä hyvän ilmapiirin, 

jossa lapset voivat kokea yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta.” (VaSu 2005, s. 16.)  

 

Päiväkotihenkilöstön koulutus oli nimeltään sadutusmenetelmien koulutus ja se keskittyi 

sadutukseen ja lapsia osallistaviin menetelmiin. Koulutus oli kahtena iltana ja siihen sisäl-

tyi ennakkotehtävänä saduttaa lasta, nuorta tai aikuista (liitteet 1 ja 2). Sen jälkeen koulu-

tuksessa jokainen kertoi parille aiheesta ´mitä tapahtui, kun sadutin´. Tämä on tutkimusai-

neistoni. Sen jälkeen itse sadutetut sadut käytiin yhdessä läpi ja keskusteltiin niistä esiin 

nousevista kysymyksistä. Teoriaosuuden aiheet olivat kuuntelemisesta, lapsen kohtaami-

sesta ja sadutuksen taustoista. Viiden päiväkodin henkilökunta sai välitehtäväksi jalostaa 

tai kokeilla sadutusta jollakin omaan ryhmään soveltuvalla tavalla. Seuraavalla kerralla 

käytiin sovelluksia läpi keskustellen ja ideoita vaihtaen. Kerroin esimerkkejä siitä, miten 

lasten kuunteleminen on johtanut osallistavaan toimintakulttuuriin.  
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Taulukko 3. Ammattilaisten opetusprosessin kulku 

 

4.3 Oivaltajat – sadutuksesta innostuneet henkilöt  
 

Päädyin hankkimaan kolmannen tutkimusryhmän, koska edellä esitelty opiskeluaineisto 

johdatti selvittämään, mitä sellaista ensimmäisen innostumisen jälkeen tapahtuu, että 

henkilö alkaa säännöllisesti käyttää sadutusmenetelmiä. Kolmas tutkimusryhmä ovat siis 

henkilöt, jotka ovat hoito- tai opetustyössä tai yksityiselämässä saduttaneet tai kerrotutta-

neet eri-ikäisiä ihmisiä. Yhteistä näille henkilöille on, että he ovat ilmaisseet oivaltaneensa 

sadutuksesta jotakin sekä käyttävänsä sadutusta työssään. Heillä oli sadutukseen positiivi-

nen ja innokas suhtautuminen. Heidän tavassaan tuoda ilmi oppimiskokemustaan esiintyy 

oivaltamispuhetta. Oivaltaminen on tapahtuma, joka voi johtaa uudelleenajatteluun ja 

muuttaa toimintakäytäntöjä. Turusen (1998) mukaan suurin osa ymmärtämistä on hiljaista 

ja huomaamatonta, mutta joskus ymmärtämisen kokemus voi olla myös voimakas elämys. 

Sellaista ymmärtämistä voidaan kuvata sanalla oivallus. Oivallus on yhtäkkinen ymmärtä-

minen ja elämys, joka liittyy ajatuskudoksen uudelleenrakentumiseen. Usein oivallukset 

ovat sisäisiä muutoksia. (Turunen 1998, 144.) Opiskelija-aineistossa oli tämäntyyppisiä 

kipinöitä oivalluksista. Kiinnostuin ajatuksesta, miten henkilöt toimivat oivalluksen jälkeen 

ryhtyessään soveltamaan sadutusta. Oppimisen psykologiassa on käsite siirtovaikutus. 

Jonkin asian oppiminen helpottaa samantasoisen toisen asian oppimista. On myös todettu, 

että tietoja ja taitoja on tehokkainta opetella oloissa, joissa niitä myöhemminkin käyttää. 

Mitä vaihtelevampaa harjoittelu on ja mitä enemmän on sovelluksia, sitä laajemmalle 

siirtyy opitun siirtovaikutus. (Rauste von Wright & von Wright & Soini 2003, 126.)  

 

Sadutuksen siirtovaikutuksesta päivähoidossa on puolentoista vuoden ajalta tehty tutkimus. 

Liisa Karlssonin (2000) tutkimuksessa seurattiin sadutuksen käyttöönoton vaikutuksia 

päivähoidon ammattilaisten työssä. Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyi 

työyhteisössä sekä lasta arvostava puhe lisääntyi. (Karlsson 2000, 134-136.) Sadutuksen 

toimintamenetelmäksi ottaneet kertovat kokeneensa ensimmäisen sadutushetken usein 

mieleenpainuvana. He olivat myös kokeneet itse oppineensa jotakin, olivat ymmärtäneet 

paremmin lasta ja halusivat viedä tietoa menetelmästä eteenpäin. Myös tunnesiteet olivat 

heränneet lapsen ja aikuisen välillä. (Karlsson 2000, 129-131.)  
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Tutkimukseni oivaltajat toimivat eri ammattialoilla lapsityöstä vanhustyöhön. Mukana on 

myös muutama opiskelija, jotka ovat opiskelukokemuksestaan saaneet kipinän sadutuk-

seen. Tutkin heidän kokemuksiaan oivaltajan näkökulmasta, vaikka heidän kokemuksensa 

onkin ollut lyhyt enkä tiedä ovatko he jatkaneet saduttajan tiellä. Kiinnostavaa olisi ollut 

saada tutkimukseen mukaan myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät näe sadutusta käyttökel-

poisena. Odotin oikeastaan nuorten opiskelijoiden osoittavan vähemmän kiinnostusta 

tehtävää kohtaan ja saavani heiltä kokemuksen kuvauksia siitä, miten sadutus voisi mennä 

pieleen. Näin ei kuitenkaan käynyt.  

 

Soitin jokaiselle oivaltajalle puhelun ja esitin toivomuksen kertoa saduttajaksi tulemisen 

vaiheista. Kirjoitin vastaukset heidän kertoessaan. Jos jokin asia tarvitsi lisävalaistusta, 

pyysin kertomaan lisää. Joskus esitin jonkun kysymyksen. Lähetin tekstin luettavaksi ja 

korjattavaksi. Harva muutti teksteistä mitään.  

 

 
4.4 Tutkimusmetodit ja aineiston analyysi 
 

Opiskelijoiden ja ammatilaisten kertomukset ovat kokemuksen kuvauksia, kun taas oivalta-

jien aineistossa on syvällisempää kokemusten tulkintaa. Fenomenologisen psykologian 

tutkimuskohteina voivat olla sekä välittömät, spontaanit että itsetietoisuuden kautta reflek-

toidut kokemukset (Perttula 1995, 46). Narratiivisessa ja elämänkerrallisessa tutkimuksessa 

tutkimuskohteina ovat kertomukset. Kokemuksen kuvauksina niitä ei pidetä fiktioina tai 

satuina. Niihin suhtaudutaan kuten esimerkiksi fenomenologisessa tutkimuksessa suhtau-

dutaan ihmisen kokemuksiin; ne ovat kertojalle tosia. (Erkkilä 2005, 200.) Tämän tutki-

muksen kaikki tekstit on kerrottu toiselle, joka on ne kirjannut sana sanalta muistiin. Tie-

don lähteenä on ollut kerronta ja sen kirjaaminen. Perttulan (1995) mukaan tutkija kohtaa 

kokemuksen juuri sellaisena kuin tutkittava sen kuvaa, jolloin tutkimuksen kohteena on 

välitön ilmaisu. Se edellyttää, että tutkija välittää tutkittavien kokemuksen mahdollisim-

man alkuperäisessä muodossa. Tämä tapahtuu aineistoa analysoitaessa fenomenologisen 

reduktion avulla. Reduktiossa  eli pelkistyksessä kokonaisuus palautetaan lähtötekijöihin ja 

analysoidaan sitä. (Perttula 1995, 43.) Sadutusmenetelmällä saatu puhe on verrattavissa 

ääninauhoitukseen ja sen jälkeiseen litterointiin. Vain kertojalla itsellään on ollut mahdolli-

suus muuttaa sanomaansa kuultuaan oman tekstinsä.  
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Psykologisessa tutkimuksessa kokemus on reduktion kohteena, mikä tarkoittaa kokemuk-

sen kuvauksen kunnioittamista. Vaikka analyysissä paljastuisi, että tutkittavan kuvaus on 

vääristynyt tai epätodenmukainen, tutkijan on nähtävä se kokemuksen ilmaisuna. Tavoit-

teena on pyrkiä minimoimaan tekijät, jotka estävät tutkittavan ilmiön hahmottamista. 

(Perttula 2005, 44-45.) Sadutuskokemukset olivat muistelua. Muistelutilanteessa on tärke-

ää, että kertojan ja kuulijan (tutkijan ja haastateltavan) välillä on luottamus. Kun opiskelija 

kertoi toiselle oman kokemuksensa, tutkijana en ole voinut tietää, kuinka luottamuksellinen 

hetki on ollut. Kuitenkin sadutuksen ohje sisältää ei-arvioivan asennoitumisen, joka voi 

vaikuttaa luottamuksen syntymiseen. Saarenheimon (1997) mukaan luottamuksellinen 

ilmapiiri antaa mahdollisuuden kertojalle muistella vapaasti. Hedelmällisen vuorovaiku-

tuksen synnyttää aito mielenkiinto ja empaattinen kuunteleminen. (Saarenheimo 1997, 54-

55.) Kuuntelin itse jokaisen oivaltajan kertomuksen tiedostaen luottamuksen syntymisen 

tärkeyden. Jokainen oivaltaja tiesi sadutuksen periaatteen, jossa valta on kertojalla, tekstiä 

voi korjata ja julkaisuun on oltava lupa. Kerroin, että kuuntelen heidän ajatuksiaan sadutta-

valla tavalla, ts. olin enimmäkseen itse hiljaa ja kirjoitin. Ehkä tämä vaikutti vapauttavasti 

myös kerrontaan.  

 

Merkitysten tulkinta on syvällistä toimintaa. Tulkinnan koin kaikista vaikeimpana tehtävä-

nä. Koska aihe on tuttu ja läheinen, en aluksi uskaltanut sukeltaa tulkintaan. Risto Heiskala 

(1990) kehottaa laskemaan aineistosta sellaisia asioita, joita aineistosta voi mielekkäästi 

laskea. Yksi perustelu laskemiselle on se, että tutkijalle erityisen rakkaat tapaukset voivat 

saada liikaa huomiota, ehkä ne eivät olekaan niin yleisiä ja tavallisia. Samoin käy myös 

toisin päin, jos analyysi etenee poikkeavien tapausten varassa, koska se poistaa mahdolli-

suuden luulla näitä poikkeamia tavallisiksi. (Heiskala 1990, 247.)  

 

Luin tekstit aluksi moneen kertaan. Keskityin aluksi opiskelijoiden teksteihin. Lajittelin ne 

nuoriso- ja aikuisopiskelijoiden ryhmiin. Alleviivasin teksteistä samanlaisuuksia, esimer-

kiksi miten sadutus lähti käyntiin. Se tuntui olevan monen kertojan tapa aloittaa. Sen 

jälkeen etsin eri tavoin ilmaistuja merkityksiä, joiden ajatus oli sama. Löysin teemoja, 

jotka näyttivät nousevan esiin. Havaitsin myös eroja eri ryhmien välillä. Luin teemoja 

moneen kertaan, kunnes redusoin eli pelkistin niitä. Tulkintasääntöinäni olivat teeman 

toistuvuus sekä oivaltava kerronta. Oivaltava kerronta sisälsi tunneilmaisuja, vaikutelmia 

sekä jotakin muuta toimintaa, joka seurasi sadutuskokemuksesta. Tulkintojen pohjalta 

syntyivät johtopäätökset ja tulokset, jotka myöhemmin esitän. 
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Löysin myös juonirakenteita, ja olen jakanut ne kolmeen kategoriaan. Sisältöjä analy-

soidessani löysin opiskelija-aineistosta ensimmäistä kertaa saduttaville tyypillisiä koke-

muksen kuvauksia. Seuraavaksi havaitsin niissä olevan eroja suhteessa ammattilaisiin. 

Erittelin nämä ja tulkitsin niiden johtuvan ammatillisesta harjaantuneisuudesta. Vertasin 

oivaltajien ja opiskelijoiden kokemuksia ja löysin etsimääni polkua kuvaavia vaiheita. 

Lopuksi analysoin ja tein kategoriat vastavuoroisen kuuntelemisen kuvauksista ja tein 

niistä yhteenvetoja ja tulkintoja. Lopullisessa kokonaisuuden hahmottamisessa totesin, että 

opiskelija-aineisto ja oivaltaja-aineisto tukivat toisiaan. Niissä oli myös jonkin verran 

päällekkäisyyttä. Pyrin selvyyden vuoksi pitämään aineistot erillään, vaikka kiusaus olisi 

ollut kääntää vielä kerran kaikki päälaelleen. Näin löysin kuitenkin kolme vaihetta, joista 

rakensin portaat sadutusta ensimmäistä kertaa kokeilevasta säännöllisesti vastavuoroista 

kuuntelemista käyttävään oivaltajaan.  

 
 
TUTKIMUSOSA I 
 
 
 
5. SADUTUS HARJOITUKSENA 
 

Tässä luvussa selvitän, mitä opiskelijat ja ammattilaiset kertovat hetkestä, jossa he ovat 

kuunnelleet lapsen tai aikuisen kertomaa satua tai tarinaa. Selvitän, minkälainen kokonais-

kuva tai tunnelma sadutustilanteesta syntyi. Tässä tutkimuksessa käytän nimitystä sadutus 

ja kerrotuttaminen riippuen siitä, kumpaa sanaa tutkittava itse käyttää. Periaate on mo-

lemmissa täysin samanlainen.  Jotta kaikki seuraava olisi lukijalle ymmärrettävää, esitän 

aluksi erään opiskelijan kertoman sadutusmuistelun ja sadun.  

 
 Esimerkki sadutuksen muistelusta: 
 

”Ensin otin tytön ryhmästä ja me lähdettiin sellaiseen terapiahuoneeseen. Sit siellä 
oli pari aikuista ja se pelästy niitä. Sit ne lähti ne toiset siitä. Ensin se ei meinannut 
kertoa mitään, ku se oli vähä hukassa. Sit mä sanoin sille, että sä osaat kertoa sa-
dun mä tiedän, mieti rauhassa. Sit se alko kertomaan prinssistä ja prinsessasta ja 
kuinka prinsessalla oli kukkahame. Sit meni kaivolle juomaan, sit se oli pitkän ai-
kaa hiljaa ja sit mä sanoin, että mieti vain. Sit sieltä alko juttua tulla ja sitä tuli, tuli 
ja tuli. Sadutuksesta jäi hyvä fiilis. Sai olla lapsen kanssa ihan kahdestaan. Laps 
kans tuns, että mä olin läsnä. Se on sen jälkeen tullu kertomaan mulle, että muistat-
ko kun mä kerroin sulle sen tarinan.” AO25-N 
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 Muisteluun liitetty satu: 
 

”Pitää miettiä mikä se olikaan kukkaisneito prinsessa prinssin nimi on Vandal ne 
meni kaivolle ja meni juomaan. Prinsessa putos kaivoon. Prinssi pelasti sen. Ne 
meni sinne valtakuntaan tai sinne prinssin linnaan. Se kuningatar halus sen prin-
sessan sille prinssille prinsessaks. Jos on kukkia hameessa on kukkaisneito Siitä ohi 
kulki sammakko ja se hyppäs katolle. Tikka koputti oveen, ne kuuli jotain koputusta. 
Sit ne näki et ne prinssi ja prinsessa ei pääse ulos. Tikka oli siirtänyt tuolin siihen 
oven eteen. Se prinsessa meni sen prinssin kanssa naimisiin. Sit se sai arvokkaita 
esineitä.” LAP-T 4 

 

Lähes kaikki opiskelijat ja ammattilaiset mainitsivat kokeneensa tilanteen positiivisena. 10  

(N=86) oli kokenut tilanteen hankalana tai ettei vuorovaikutus lähtenyt käyntiin. Opiskeli-

januoret mainitsivat hyvin usein, että tunnelma oli leppoisa, oli mukavaa tai rentoa. Lähes 

jokainen kertoi sadutustapahtuman kolmen vaiheen kautta: ensin kerrottiin miten aloitus 

lähti käyntiin, seuraavaksi itse sadun kertomisen ja kirjaamisen tilanteesta ja lopuksi, mitä 

siitä seurasi. Kertomuksista välittyi myös tunnelma, joka kuvasi sekä kuulijan että kertojan 

asennoitumista tilanteeseen. Aineistosta löysin kolme erilaista sadutustyyliä, jotka nimesin 

suorittavaksi, innostuvaksi ja varmaksi tyyliksi niiden sisällöstä nousevan juonen mukaan. 

Tyylien lopputuloksena syntyivät kokonaiskuvaa kuvaavat tunnelmat: kipinän saaneet, 

innostuneet ja oivaltavat kuvaukset. 

 

1. Kipinän saaminen 

 

Suorittavassa tyylissä tehtiin annettu tehtävä ja kerrottiin, miten se tapahtui. Opiskelijat 

kertoivat käyttäneensä perusteluksi kuuntelemiselle, että tämä on koulutehtävä. Opiskelija 

kertoi, miten hän toimi ohjeen mukaisesti. Suorittavassa tyylissä tuli esille se, että kuulija 

koki vaikeana olla hiljaa toisen kerronnan ajan.  Myös päivähoidon ammattilaiset saivat 

ennakkotehtäväksi saduttaa, mutta he eivät kertoneet lapsille tekevänsä sadutustehtävää. 

Heidän kuvauksissa ei ollut suorittavaa tyyliä eikä juurikaan teknisiä kuvauksia. Tälle voi 

olla yksinkertainen selitys sekin, että lapset ovat päiväkodissa koko ajan ja sadutuksen saa 

helposti osaksi päivähoidon arkea, toisin kuin opiskelijoiden arkimaailmaan. Osa on saat-

tanut käyttää sadutusta aikaisemminkin. Se, että saduttaja ilmoittaa syyksi kuuntelemiselle 

koulutehtävän, voi vaikuttaa myös kertojaan. Se voi tehdä kertomisesta merkittävän, koska 

sadun  lukemiseen koululuokassa kysytään lupa. Siitä voi tulla juhlallinen mahdollisuus 
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sanoa sanottavansa, iästä riippumatta. Alla olevasta esimerkistä voidaan löytää jo mahdol-

linen kuulijassa syntynyt kipinä positiivisesta kuuntelemisen kokemuksesta. 

 
”Ensin mä kysyin et saanko mä saduttaa, meijän äitiä. Sit mun piti ensin kertoa, et mi-
tä siinä on tarkoituksena, luin sen siitä paperista. Sit äiti lupas, vaikka se sano ette se 
varmaan keksi mitään kunnon satua. Sit se kerto mulle et se on pienenä keksinyt mulle 
musta satuja iltasaduiks. Sit se rupes kertomaan ja meillä oli paljon pitkiä taukoja ku 
se ei meinannu keksiä mitään. Mun teki mieli auttaa kun mä keksin koko ajan uusia sa-
tuja siihen. Mut kyllä se äiti sai sit sen valmiiksi kun se oli miettinyt kauan.” ON1S-
N20 
 
 
2. Innostus ja kokeiluhalu 

 

Innostuva tyyli oli tavallista silloin, jos kertoja tai kuulija koki itsensä aluksi epävarmaksi, 

mutta lopulta kaikki sujui paremmin kuin olisi osannut kuvitella. Kuvauksissa kerrotaan, 

miten molemmin puolin asialle lämmettiin. Myös aikuisten keskinäisissä sadutuksissa oli 

tunnustelun jälkeen innostumisen kuvauksia. Moni kertoi myös yllätyksestä, joka oli 

syntynyt kahden kesken. Useimmiten yllätys oli ollut se, että kertoja kertoi pitkästi, kertoja 

oli ollut kertomiseensa tyytyväinen ja näyttänyt kertomisen jälkeen ylpeältä. Sadutustilan-

teet päättyivät enimmäkseen hyvään yhteiseen olotilaan. Jotkut kertoivat aikovansa sadut-

taa uudelleen. Heillä on myös kuvauksia siitä, mitä ajatuksia sadutus heissä herätti, niissä 

on positiivisen oppimiskokemuksen aineksia.  

  

”No, mä sadutin kaikki kolme lastani. Ensiksi oli Paten vuoro, mutta hänelle iski 
ramppikuume. Piian tarinan jälkeen uskalsi jo Patekin aloittaa. Hänen satu oli alkuun 
samanlainen kuin Piialla. Mutta loppua kohden alkoi mielikuvitus toimii. Piialle sa-
dutus oli helppo. Hän omistaa vilkkaan mielikuvituksen. Kun taasen Katia saduttaessa 
huomasin sellaisen aikuismaisen pyrkimyksen saada sadusta hyvin virheetön. Jälkeen-
päin kun luin tarinat ei vaimoni naurusta meinannut tulla loppua. Lapset nauttivat sa-
dutuksesta tosi paljon.” AO12-M35 

 

”Sadutuksesta jäi hyvä fiilis. Sai olla lapsen kanssa ihan kahdestaan. Laps kans tuns, 
että mä olin läsnä. Se on sen jälkeen tullu kertomaan mulle, että muistatko kun mä 
kerroin sulle sen tarinan.” A27-N39 
 
”Se oli hyvä kokemus, mielestäni ennenkaikkea tyttärelleni. Hän on monta kertaa sen 
jälkeen pyytänyt minua saduttamaan uudelleen. Lapsi kokee siinä tilanteessa, että 
huomio on kokonaan hänessä ja että hänen mielikuvituksensa tuotos oli tärkeä. Sa-
dutustilanteet olivat lämminhenkisiä hetkiä, jotka tulevat varmaan toistumaan.”AO30-
N38 
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3. Oivallus ja soveltaminen 

 

Ammattilaisilla oli eniten kuvauksessa varmaa tyyliä. He eivät kerro niinkään teknisiä 

yksityiskohtia, vaan enemmänkin sitä, mitä sadutustilanteessa on merkittävää tai haasteel-

lista ja miten hän sovelsi sitä omassa työssään tai muualla. Heidän kertomuksissaan on 

myös pohdintaa ja omakohtaisia kokemuksia sekä ideoita sadutuksen käyttökelpoisuudesta 

omassa työssään. Kuvaukset sisältävät oivalluksia, jotka ovat johtaneet uudenlaiseen 

ajatteluun tai jonkin uuden asian kokeilemiseen. Tämä tyyli oli myös oivaltajien tyyli, 

mikä on selvää, koska oli jo etukäteen tiedossa, että he käyttävät sadutusta työssään ja ovat 

siihen harjaantuneita.  

 

”Sain kaksi lasta innostumaan satujen kertomisesta minulle. Sovimme, että he ker-
tovat minulle uuden sadun joka viikko. Lapset odottivat innokkaasti aina uutta sa-
dutushetkeä. Usein he olivat jo valmiiksi miettineet aihetta ja aloittivat aina innok-
kaasti kertomisen. En meinannut pystyä kirjoittamaan heidän tahdissaan, mutta ai-
na kaikki saatiin ylös. Ympäröivä maailma unohtui ja uppouduimme kaikki kolme 
mielikuvitusmaailmaan. Kun kaikki sadut, viisi satua oli valmiina lapset kuvittivat 
ne. Ja ompelimme, leikkasimme, liimasimme tuotokset oikeaksi kirjaksi.” 
AMM10-N 

 

Näyttäisi siltä, että sadutuskipinä voi syttyä yhden harjoituksen jälkeen, muuttua sen 

jälkeen kokeilunhaluksi, josta säännöllisyyden myötä siitä voi tulla omaan tyyliin soveltu-

va toimintatapa. Merkittävää on, että kaikissa kolmessa tyylissä saduttaja on kokenut 

sadutuksen myönteisenä.  Varilan (1999) mukaan merkityksellinen oppimiskokemus 

sisältää emootioita, jotka muuttavat henkilön näkemyksiä itsestä tai ympäristöstä. Vuoro-

vaikutteisissa myönteisissä oppimiskokemuksissa yksilö kuvaa tunnetilaansa onnistumise-

na, rohkeutena tai itseluottamuksen kasvamisena tai hyväksytyksi tulemisen ja ystävyyden 

tunteena. (Varila 1999, 45, 59.) Lähes kaikki sadutuskokemuksen kuvaukset sisältävät 

kuvauksia, jossa kohtaaminen tuottaa jotakin. Esimerkkeinä tunnetiloista mainitaan muka-

va olotila, onnistuminen, rohkeus, itseluottamuksen kasvaminen, hyväksytyksi tuleminen 

ja ystävyyden kokemus. Näistä selvimpänä nousee esiin yhteisyyden kokemuksen tunne, 

jota monet kuvaavat mukavana yhdessäolona.  

 

Karlssonin (2001) tutkimuksessa lapsen innostuminen kerronnasta oli ollut mieleenpai-

nuvimpia asioita, samoin lapsen ylpeys sadunkerronnan jälkeen. Samoin aikuisten omien 
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ennakko-odotusten muuttuminen lapsen suhteen ja se, että lapset osasivat niin paljon. 

(Karsson 2001, 126-130.) Tässä tutkimuksessa opiskelijanuoret mainitsivat harvoin kerto-

jan innostumisesta tai kertojan ylpeydestä (4/31). Sen sijaan vähän yli puolet aikuisopiske-

lijoista ja lähes kaikki ammattilaiset mainitsivat niistä. Ennakko-odotusten muuttumisesta 

ja kertojan osaamisesta oli jonkin verran mainintoja aikuisopiskelijoilla (8/37) ja eniten 

taas ammattilaisilla (11/18). Tulkitsen, että kokemukset ja ammatillisuus vaikuttavat 

siihen, että havainnoidaan tarkemmin lapsia kasvattajan näkökulmasta. Tällöin mieleen-

painuvaksi muodostuu kasvattajana aikaansaatu positiivinen reaktio. Tällainen tapahtuma 

ei ollut opiskelijoille tärkeää, heille oli tärkeämpää se, että oli mukavaa yhdessä. Kuvaus 

innostuksesta, lasten osaamisesta ja yhteisyyden syntymisestä: 

 

”Ensimmäinen tyttö kertoi jännittävän susi-tarinan. Kaikkien ilmeet olivat näkemi-
sen arvoiset. Kuuntelijat eivät häirinneet millään tavalla kertojaa. Ensimmäisen ty-
tön sadun loputtua pienin porukasta sanoi HIENO SATU. Kaikki vuorollaan yhtä 
innokkaasti kertoilivat susi-variaatioita. Aina kun olen ottanut paperin esille missä 
tilanteessa tahansa, on monta lasta ympärillä sanomassa: saanko kertoa sa-
dun.”AMM7-N 

 

6. SADUTUSHARJOITUKSEN OSATEKIJÖITÄ  
 

Seuraavassa erittelen aineistostani löytyneitä elementtejä, jotka kuvaavat sadutustapahtu-

maa. Pyrin vastaamaan edelleen kysymykseen, mitä ensimmäisiä kertoja saduttavat kerto-

vat kokemuksestaan sekä löytämään sadutustapahtumaan liittyviä vaiheita. Joissakin 

kohdin olen tehnyt vertailuja oivaltajien kokemuksiin. Tutkimusaineistoni osuus ”sa-

dutusmenetelmä harjoituksena” on toteutettu saman ohjeen mukaisesti lähihoitajaopiskeli-

joiden ja päivähoidon ammattilaisten opiskelutilanteessa. Yksinkertainen ohje, joka on 

annettu jokaiselle opiskelijalle (Karlsson 2003, 44): 

 
"Kerro satu, sellainen kuin itse haluat.  
Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot.  
Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat." 
 
 
Opiskelijanuorten toinen ryhmä sai samansisältöisen ohjeen, jossa käytettiin sadutus sanan 

sijaan sanaa kerrotuttaminen. Tähän palaan myöhemmin. Ohjeen lisäksi painotin sitä, että 

sadun pituus tai tyyli ei ole oleellinen. Ei pidä pyrkiä tai painostaa kertojaa mihinkään. 

Satua ei myöskään pidä tulkita, kotipsykologisointi johtaa helposti harhaan. Kerroin esi-
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merkkejä lasten ja aikuisten erilaisista saduista ja kertomuksista. Syntynyttä tuotosta 

nimitän saduksi, jos siinä on fiktiivisen kertomuksen elementtejä. Jos tuotos on muistelua, 

assosiointia tai arjen kuvausta, käytän nimitystä kertomus.  

 

6.1 Sadut ja kertomukset 
 

Sadut. Saduille on yhteistä se, että ne perustuvat mielikuvitukseen ja niitä kerrotaan ajan-

vietteeksi eikä niihin tarvitse uskoa (Piela & Rausmaa 1982, 85). Tutkimuksen opiskeluai-

neistossa syntyi 89 satua ja 23 kertomusta. Sadun määritelmä voitaisiin tietysti ajatella 

sopivan moniin kertomukseksi luokiteltuihin, koska sadutuksen ja kerrotuttamisen ohje 

sisältää ajatuksen, että kertojan ei tarvitse puhua totta. Sadut kuitenkin erottuvat.  Monet 

tutkimushenkilöt käyttävät synonyymeina sanoja satu ja tarina. Esimerkkinä 16-vuotiaan 

tytön maahanmuuttajapoikaystävän satu: 

 

 Rakastavaisii 
”Kerran on ollut kaksi rakastavaisii, ja ne on rakastunut toisiaan niin paljo. Ja ne 
on ollu maailman parhaat parit, mut joku päivä sen muijan iskä on kyllästyny sitä 
jätkää ja halus erottaa niitä. Se yritti erottaa niitä ihan millä tavalla vaan, mut ei 
pystynyt erottaa niiden suhde, koska niiden rakkaus oli niin voimakas. Niin sitte ne 
muuttaa maasta pois, että niiden rakkaus sujuisi hyvin, sit ne muutti johonki Ame-
rikkaan. Ne meni naimisiin sielä ne sai lapsia ja ne eläsi onnellista elämää loppuun 
asti.” NUO-M16 

 

Satuun ei tarvitse uskoa, mutta saa uskoa. Satu puhuttelee, herättelee ajattelemaan, että 

kertoja haluaa sanoa jotakin. Sadun ei tarvitse olla alku-keskikohta-loppu rakenteinen. 

Saduksi luokittelen myös 1-vuotiaan Nikon sadun, jonka hän kertoi syntymäpäivillään 

saadessaan lahjapaketin, jossa oli kuorma-auto. Sadun kirjasi aikuisopiskelija.  

 

” Kahav, hi öyh susish oj Ova. Jälä jälä Uh uhuu. Jolop hiiH iikuh Tääs Jäsk tät tät 
tää. Töö aah iihii.” LAP1 

 

Kertomukset. Kertomukset olen jaotellut niiden sisällön mukaan. Assosioinnilla tarkoitan 

sellaista puhetta, jossa ei ole selkeää rakennetta eikä juonta. Siinä puhutaan, mitä mieleen 

tulee, sen hetkisiä ajatuksia tai havaintoja. 17-vuotiaan pojan assosiointia: 

 

”…Mun teksi mieli sieniä. Mun pääni sisällä ei liiku mitään. Miten joku voi tykätä naker-
taa vessapaperia? Rakastan koulunkäyntiä. Kello on kymmenen. Mulla on pikkumokat 
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mielessä, on tää elämä kummallista. Selibaatikot on viisaita. Mulla on ummetusta silmis-
sä…”NUO-M17 
 

Muistelussa on tarinan luonnetta. Se voi olla saman päivän tai viikon tapahtumia tai jossain 

menneisyydessä tapahtunut kokemus tai jokin runo tai loru. Aikuiset kertovat enemmän 

muisteluita tässä aineistossa. Joissakin muisteluissa on elämänkertatyyppinen henki, jossa 

vanhemman sukupolven edustaja siirtää elämänkokemustaan nuoremmalle. Tässä 59-

vuotias äiti kertoo nuorelle tytölle: 

 
”…mutta sitten olen jälkeenpäin ajatellut. Että kun puhutaan 30 kriisistä nii se on 
totta, ainakin mun kohdalla on ollut semmoinen murroskohta. Jotkut nuoruuden 
ihanteet ja itsestäänselvyydet kyseenalaisti. Mulla alko silloin villi kausi elämässä. 
Ikään kuin sellanen oma minä alko sieltä tulla pintaan ja uskalsi kokeilla rajoja. 
Ehkä joku tekee sen jo 15-vuotiaana, mutta minulle vasta silloin.”AIK-N59 

 

Arjen kuvaukset ovat tapahtumia tai ajatuksia, joissa on jokin kertomuksellinen idea. Arjen 

kuvaus eroaa assosioimista siten, että siinä henkilö kertoo itsestään tai ajatuksistaan ja 

tietyntyyppinen jänne säilyy. Kuvauksessa on faktan luonne. 6-vuotias poika kertoo nuo-

relle opiskelijalle arjen kuvauksen: 

 

” Mä oon oppinut tekeen rusetin. Mä haluaisin oppia pyöräileen. Tykkään pelata lautape-
lejä. Tykkään juosta. Kerään linnunsulkia. Kerran oli yks hyvä paikka missä oli paljon 
sulkia ja siellä mä sain niitä. Mä tykkään elokuvista, mä tykkään kiipeillä. Mä haluaisin 
kännykän. Mä tykkään linnuista. Mä tykkään rummuista. Tykkään hyppii yhdellä jalal-
la.”LAP-P6 
 

 

6.1.1 Aikuiset kertovat 

 

”Tarinoiden kertominen on yksilöllisen ja sosiaalisen olemassaolon, kokemuksen, tiedon ja 

muistin keskeinen säilyttämisen, siirtämisen ja muistamisen väylä.” (Ihanus, 2002, 18) 

 

Tarinan muotoon pakattu kokemus edellyttää muistia ja tapaa siirtää se muiden tietoon. 

Myös tarinoiden säilyttämisellä on ollut aina arvonsa kansanperinteessä ja sukupolvien 

välisenä tapana siirtää tietoa. Tarinoiden kertomista kirjoittamalla on käytetty myös tera-

piamuotona. Juhani Ihanus (2002) on tutkinut kirjallisuusterapiaa. Tarinoissa on aina 

salaisuuden siemen, jotakin mitä ei olla osattu vielä ajatellakaan. Tarinat ja ihmisen identi-

teetti muovautuu uudelleen kielitse. Sanoilla voidaan etäännyttää tai lähentää tai tehdä 
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vieraasta tuttua tai tutusta vierasta. Mielikuvituksen mukana ihmisellä on mahdollisuus 

rakentaa uusia maailmoja. (Ihanus 2002, 19-20.) Kirjoittamiseen sisältyy ennakkoasenteita, 

joissa kirjoittaminen mielletään järkiperäiseksi viestinnäksi. Omintakeinen assosioiva 

teksti voi olla kirjoittajalle itselleen kuitenkin tärkeä. Kirjoittamisen terapeuttisuus ei liity 

välttämättä purkautumiseen vaan tunneajatusten ja elämäntilanteiden pohdintaan. (Ihanus 

2002, 26.)  

 

Leena Syrjälän johtamana Oulun yliopiston tutkimushankkeena on ns. KerToi-menetelmä. 

Sen ideana on, että tarinoiden kertominen auttaa jaksamaan. Kertomiseen on liitetty kirjoit-

tamista ja sosiodraamaa. Ihmissuhdeammateissa kohtaamisiin liittyy ongelmia ja ristiriita-

tilanteita, joita ei saa näyttää ulospäin. KerToi-menetelmässä ihmiset kertovat tarinoina 

kokemuksiaan joko työ- tai yksityiselämästään. Tavoitteena on, että kertoja saa tilaa ja 

kuuntelijat ovat aidosti kiinnostuneita. (KELA:n sanomat 1/2006, 12.)  

 

Mielenkiintoista onkin tietää, mitä ihminen kertoo ”noin vain” ilman mitään aihetta. Mitä 

kytkeytyy ihmisen mielessä silloin? Hänninen (2000) puhuu sisäisestä tarinasta. Sisäisen 

tarinan käsite ”viittaa ihmisen mielen sisäiseen prosessiin, jossa ihminen tulkitsee omaa 

elämäänsä tarinallisten merkitysten kautta. Sisäinen tarina ilmaistuu ja osin muodostuukin 

kerronnassa ja toiminnassa, mutta osittain se jää myös piiloon – kaikkia kokemuksia ei 

kerrota, kaikkia suunnitelmia ei toteuteta.” (Hänninen 2000, 21.)  

 

Tutkimuksessani kokemus kerrotaan ja sen ilmiasu on suullinen, mutta tosin se kirjataan 

niin kuin se puhutaan.  Leea Virtanen (1982) analysoi suullista kerrontaa, joka on koottu 

perinteentallentajan roolissa. Hän toteaa, että ihmisten arkipuheessa käyttämä kieli, joka on 

satunnaista ja epätasaista ainesmassaa, on jäänyt tallentamatta. Päivittäisten puheiden 

virrassa on usein kuvauksia tapahtumista, jotka esiintyvät vain yhden ainoan kerran. Hen-

kilökohtaisen kertomuksen voidaan nähdä olevan eräänlainen perinteen kasvualusta, josta 

sadut ja tarinat muotoutuvat. Tästä näkökulmasta katsoen yksilöllinen kerronta voisi olla 

kiinnostavaa kansanperinnettä, verbaalin taiteen laji ja osa yhteisöllistä historiaa. Virtanen 

kategorisoi kerrontatyypeiksi muun muassa muistelmat ja jutut. Muistelun kohteena on 

yleensä jokin merkittävä tai tavallisuudesta poikkeava elämänjakso. (Virtanen 1982, 172-

174.) Juttuihin taas liittyy kerronnallisena traditiona yhteisöllinen korostus sekä luovuus, 

viihteellisyys ja henkilökeskeisyys. Kansanperinteisessä mielessä juttuja kerrotaan nimen-

omaan vuorovaikutustapahtumana, joka yhdistää ihmisiä sosiaaliluokasta riippumatta. 
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(Virtanen 1982, 198-199.) Kuitenkin satujen, tarinoiden, kaskujen ja legendojen taitaja voi 

olla jokainen arjessa elävä ihminen. (Virtanen 1982, 203). Aineistossani olevien aikuisten 

kertomien tarinoiden perusteella voidaan todeta, että jokainen arkinenkin tarina kannatti 

kertoa, ne ovat elävää kansanperinnettä. Ala-asteen opettaja oivalsi sadutuksen näin: 

 
”Sadutuksen keksijä on tällanen tämän ajan Lönnrot ja keksinyt ja oivaltanut tämän, että 
tällaista suullista kertomaperinnettä on hyvä taltioida ja siirtää eteenpäin, että se pysyis 
ihmiskunnan muistissa, nää kertomukset.”OIV-N 
 

6.1.2 Lapset kertovat 

 

Tässä aineistossa tulee selkeästi esille se, että lapset koetaan spontaaneina ja innokkaina 

kertojina. Lähes jokaisessa tutkimusryhmässä korostettiin lasten innokkuutta ja luovuutta.  

 

”…että kaikkein ihanteellisimpia sadutettavii on pari-kolmevuotiaat lapset, sellasia 
pieniä, jotka kipuu syliin, ne ei puhu vielä täydellisesti, niiltä tulee ihan ihanii juttu-
ja, niiltä tulee herkullisia juttuja. Ne on kaikkein spontaanimpia kertojia, eivät 
ujostele kauheesti, se tulee niin vilpittömästi se juttu, aina niillä on kerrottavaa.” 
OIV-N vanhusten ja lastenhoitaja  

 

”Ja musta tuntuu et mä oon tykänny ite noista kohderyhmistä, joita mää mainitsin 
niin, kaikista eniten ne pienet likaiset lapset, maahanmuuttajat ja todella pienet 
lapset.” OIV-N teatteri-ilmaisun ohjaaja 

 

Sadunkerronta on ikivanhaa perinnettä, jossa kertojina ovat olleet yleensä aikuiset. Saduille 

on yhteistä se, että ”ne perustuvat mielikuvitukseen ja niitä kerrotaan ajanvietteeksi eikä 

niihin tarvitse uskoa”. (Piela & Rausmaa 1982, 85.) Satuja on kerrottu missä tahansa, 

missä ihmiset olivat yhdessä eikä ollut muuta tekemistä: tekemisten lomassa niin naisten 

kuin miestenkin kesken. Satuja kertailtiin kestikievareissa, häissä, hautajaisissa ja jopa 

sotaväessä. Erityisesti liikkuvien ammattien harjoittajat kuten suutarit, räätälit, tukkilaiset, 

kulkukauppiaat ja kerjäläiset kertoilivat satuja muiden iloksi. (emt. 104-105.)  

 

Kokemukseni on, että kerronta koetaan taitona, joka on verrattavissa tietyntyyppiseen 

luovuuteen tai syntymälahjaan kuten musikaalisuuteen. Kansanomaisesti puhutaan, että 

jotkut meistä ovat tarinankertojia ja jotkut eivät. Perusopetuksessa sanataide on luovaa 

kielellistä ilmaisua kuten puhumista, lukemista kuuntelemista. Sanataiteeseen panostetaan 

perusopetuksessa samoin kuin kuvataiteeseen, tanssiin, musiikkiin ja teatteri-ilmaisuun. 

Tavoitteena on ilmaisun kautta kehittää parempia vuorovaikutustaitoja. (Mäki & Kinnunen 
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2002, 65.) Tässä tutkimuksessa kysymys ei ole niinkään kerrontataidon vaan kuuntelutai-

don kehittymisestä. Tutkimuksissa on kylläkin todettu myös hiljaisempien lasten kerronta-

taitojen kehittyneen säännöllisen sadutuksen myötä, vaikka se ei ole ollut päätavoite. 

(Karlsson 2000, 128.) Tämän tutkimuksen henkilöt ovat tavallisia ihmisiä eikä sadunker-

ronnalle ole asetettu erityisiä taitotavoitteita vaan oletuksena on, että kuka tahansa osaa 

kertoa jonkun tarinan. Tämä perustuu useiden tutkijoiden saamiin kokemuksiin siitä, että 

kertominen on jokaiselle ihmiselle luontainen tapa ilmaista itseään (esim. Bruner 1985, 

Gadamer 2004, Vygotsky 1982, Van Manen 1990).  

 

Satujen kertominen mielletään helposti aikuisten tehtäväksi. Tarinaniskijää arvostetaan. 

Sadutuksessa tapahtuu kuitenkin lapsen ja aikuisen välillä toisinpäin, lapsi kertookin 

aikuiselle. Lastentarhanopettaja sanoo:  

 
”Se(sadutus) on yksinkertainen oivallus ja ihana vuorovaikutussuhde lapsen kans-
sa, sitä on ikiaikoja jo tehty, mummot ja papat ovat pitäneet lasta sylissä ja kerto-
neet, tässä sit lapset kertoo.”OIV15-N 
 

Monika Riihelän tutkimuksessa (1996) aikuiset esittivät eri instituutioissa (neuvola, päivä-

koti, koulu, kirjasto) kysymyksiä ja aloitteita enemmän kuin lapset. Vain kirjasto poikkesi 

tästä, siellä lapsilla ja aikuisilla oli yhtä paljon mahdollisuus esittää omia kysymyksiä. 

Lasten kysymykset ovat lyhyitä ja huomaamattomia kun taas aikuiset kysyvät neuvoakseen 

ja opettaakseen lapsia. (Riihelä 1996, 170, 174.)  

 

Myös muissa kuin suomalaisissa tutkimuksissa on lasten oma kerronta todettu avaavan 

aikuisen ymmärrystä lapsen maailmasta. Susan Engel (1995) on tutkinut alle kouluikäisten 

lasten tarinankerrontaa ja siitä avautuvaa tärkeää maailmaa, johon aikuisten pitäisi sukel-

taa. Lapsen ääni kuuluu tarinoissa. Hän pitää elintärkeänä, että vanhemmat, opettajat ja 

tutkijat kuuntelevat lasten omia tarinoita, koska niiden kautta pääsemme eri-ikäisten ja 

erityisten lasten maailmaan. Samoin lapsen itsensä kannalta tarinoiden kertominen kehittää 

heidän omaa itsetuntemustaan. (Engel 1995, 3.)  Samoin Vivian Paley (1990) on myös 

kirjannut lasten kertomia tarinoita. Tarinoiden synnyttämisessä on lasten aloitteellisuutta 

yhdessä aikuisen kanssa. Opettaja voi kysellä välillä ja olla mukana synnyttämässä tarinaa. 

Paleyn mukaan lapset eivät jäljittele toisiaan, vaikka kertovat samantyyppisiä tarinoita. 

Lasten kertomat tarinat ovat yksilöllisiä. Tarinat ja leikki ovat lasten tapa kertoa itsestään 

aikuisille ja toisille lapsille. (Paley 1990, 10, 19.)  
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6.2  Saduttajan tekemät valinnat 
 

6.2.1 Tuttu kertoja ja mukava paikka 

 

Lähes kaikki valitsivat kertojaksi henkilön, joka oli helposti saatavilla. Nuoret opiskelijat 

saduttivat ja kerrotuttivat toisiaan sekä perheenjäseniään. Vain yksi opiskelija oli etsinyt 

käsiinsä lapsen läheisestä päiväkodista. Sama koski myös aikuisopiskelijoita, heidän 

elämäntilanteessaan oli vain usein toisinpäin: heillä oli omia lapsia tai työyhteisössä olevia 

lapsia tai aikuisia. Ammattilaiset saduttivat oman päiväkodin lapsia, vain yksi sadutti omaa 

tytärtään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6: Ketä valittiin kertojiksi 

 

Lähes kaikki olivat valinneet kertojaksi tutun. Yleisötilaisuuksissa kuten esimerkiksi 

kirjamessuilla kerrontatilanteen aloitus on toisinpäin: kertoja valitsee itse, haluaako hän 

kertoa ja ilmaisee sen. Kertoja ja kuuntelija ovat toisilleen täysin tuntemattomia. Vertailuk-

si tuttuuden merkityksestä otan tähän erään oivaltajan pohdinnan: 

 

”…Kontaktista…siin syntyy kyl hirveen selkee kontakti, jos sä tunnet lapsen, se on 
erilaista, kun tunnet sen lapsen. Se tulee kyl sellanen läheisyyden tunne… Ehkä se 
siinä, että onko tuttu ja ei-tuttu, siinä automaattisesti tekee ehkä johtopäätöksiä si-
sällöstä kun se on tuttu, jos ei, se on se tarina ja hetki sinänsä.”OIV8-N 
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Yli puolet opiskelijoista kertoi paikan, missä he olivat saduttaneet. Suurin osa valitsi tutun 

paikan, jonkin leppoisan paikan kerrontatilanteeksi. Nuoret opiskelijat kertoivat paikoiksi 

oman kodin, kertojan kodin tai koulun. Yksi nuori sadutti puhelimessa luokkakaveriaan. 

Aikuisopiskelijat saduttivat omassa tai kertojan kodissa ja yksi sadutti puhelimessa kaukana 

asuvaa kahta veljeään. Eräs äiti oli kokenut, että kodin tuttuus häiritsi ja poika kertoi sadun 

Mac Donaldsissa. Päivähoidon ammattilaiset kertoivat päiväkodin tiloista ja niistä erikseen 

mainitaan sylissä oleminen, sohvalla mukavasti oleminen sekä rauhalliseen paikkaan 

meneminen. Kuvauksia erilaisista kerrontapaikoista:  

 

”Ja me mentiin ihan eri huoneeseen kaksistaan ja sinne ei kukaan saanut tulla häi-
ritsemään meitä. Tiia aloitti tän sadun kertomisen ottamalla leikit esiin ja samalla 
hän leikki koko ajan.” AO9-N48  
 
”Mä hain kynää ja paperia. Äiti meni vuoteelle lepäämään ja mä istuin tuolille äi-
din viereen.” ONS18-N 
 
”Istuimme lapsen kanssa pikkuhuoneessa, tyttö keinutteli tuolissaan edestakaisin, 
sitten hän katseli seinälle, veti syvään henkeä ja alkoi kertoa tarinaa enkelistä.” 
AMM6-N 

 

Yhteenvetona totean, että tehtävä haluttiin suorittaa helposti, mutta silti siihen nähtiin 

myös vaivaa, että se onnistuisi. Luultavasti työpaikalla tai kotona olevat lapset ovat kaikis-

ta helpoimpia ensimmäisiä harjoituskappaleita. Toisaalta myös omat opiskelutoverit on 

myös helposti saavutettava ja lähestyttävä ryhmä. Jos sadutuksesta haluaa lisää kokemuk-

sia, tarvitaan siihen sopiva ympäristö ja ihmiset.  

 

 

6.2.2 Kertomisen alkuun pääseminen 

 

Elämä tuottaa meille tarinoiden aineksia. Taiteen ja tarinoiden leikki on jatkuvassa liik-

keessä. Meidän aikaisemmat tulkinnat muuttuvat tarinoissa eikä kertojakaan ole sama 

leikin jälkeen kuin ennen sitä. Leikissä tunnistamme muutoksen itsessämme. (Gadamer 

1985, 102.) Meillä kaikilla on jokin oma kertomus kerrottavamme, jossa voimme tuoda 

omia ajatuksiamme esiin. Tähän tutkimukseen on sadun kertonut 66 lasta, 34 nuorta ja 16 

aikuista. Nuorista opiskelijoista (31) vain kolme sadutti lasta. Jokainen kertoi tilanteen 

aloittamisen hankalana, mutta sitten kertomiseen päästyään syntyi jotakin. Nuoret opiskeli-

jat saduttivat toisiaan ja omia perheenjäseniään.  Aikuisopiskelijat (37) olivat enimmäkseen 
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saduttaneet lapsia. Valtaosa (23) kertoi kerrontatilanteessa lapsen innostuneen melkein 

välittömästi. Kolmasosa (14) kertoo alkukankeudesta. Alkukankeuteen löydettiin myös 

keinoja, miten  päästä sadutuksen aloitukseen:  

 

- minulla on koulutehtävä, voitko kertoa sadun 

- selitän sadutuksen idean ja odotan kynä kädessä 

- maanittelen ja houkuttelen kertomaan 

- pyydän sellaisen lapsen, jonka ennalta arvelen olevan kertoja 

- pyydän kertomaan sadun 

- annan mietintäaikaa hetken tai pari päivää  

- ollaan ensin kahdestaan ja tehdään jotakin yhdessä  

- kirjaan vain ylös hänen puhettaan 

- jos lapsi ei halua, sanon, että ei ole pakko kertoa, sitten hän alkaa kertoa 

- kerron itse ensin hassuja tarinoita 

 
Aikuisopiskelija perusteli, miksi hän halusi kuulla lapsen sadun: ”Mä kerroin, että äiti on 

saanut läksyksi opetella kuuntelemaan ja kirjoittamaan lapsen itsensä kertoman sadun.” 

Ammattilaisen rooli on toinen, hän on jatkuvassa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ja 

lapsen juttujen kuunteleminen ei – toivottavasti – ole mitenkään yllättävää. Ammattilaisista 

(14/18) kertoi lapsen innostuneen välittömästi. Vain neljä kertoi alkukankeudesta. 

 

” Menimme kolmen pojan kanssa eteiseen ja jokainen halusi kertoa oman tarinan-
sa. Pojat innostuivat asiasta paljon ja tarinaa pulppusi runsain mitoin.”  AMM8-N 

 

”Toinen kokemus oli sellainen, että tarina oli huomattavasti lyhyempi ja lapsen oli 
vaikea tuottaa puhetta. Mulle tuli sellainen olo, että pitäisi jotenkin saada auttaa 
lasta. Sitten sain kuitenkin pidettyä suuni kiinni ja kun hän oli vihdoin saanut sa-
tunsa kerrottua oli lapsella kuitenkin hirveän onnellinen tunne, kun hän oli saanut 
kerrottua sen itse. ” AMM4-N 

 

Nuoret kertoivat toisilleen satuja, kun tehtävänä oli saduttaa. 12 kertoi sadutuksen aloitta-

misesta luontevana ja 4 joutui lämmittelemään kertojaa.  

 

”Kuuntelin, kun Mia kertoi tarinaa Pingviinistä. Mian sadusta tuli aika hauska. 
Kysyin ensiksi Mialta saanko saduttaa häntä. ”ON19S-N 
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”Mä sanoin G:lle että sadutan sitä mmm hah hah sit G kysy mitä se on? Selitin sille 
et sun pitää kertoa satua ja mä kirjotan sen. G ei meinannut ensin suostua, mutta 
sovittiin että se saa käydä röökillä ja sen jälkeen saan saduttaa sitä.” ON8S-N 

 

Mielenkiintoisen vertailukohdan kertomisen aloittamisen vaikeuteen löysin Ava Nummi-

sen (2004) tutkimuksesta, jossa hän tutki laulutaidottomaksi itseään kokevia henkilöitä. 

Hän kehitti opetusmenetelmän sellaisille henkilöille, joilla oli ongelmia laulaa nuotilleen. 

Hän kehitti pedagogisen mallin: laulutaidon tukitikkaat. Kaiken pohjana on ”on mahdollis-

ta” –ilmapiiri, joka sisältää turvallisuuden ja rentouden. Aluksi lähtötila kartoitetaan laula-

miseen liittyvistä asioista sekä tunteista ja uskomuksista. Siitä seuraa monipuolisia harjoit-

teita. Palaute perustuu luottamuksen rakentamiselle. (Numminen 2004, 246-247.) Voi-

daanko ajatella, että on uskomuksia myös kertomataidottomuudesta? Onko joku meistä 

enemmän kertoja kuin toinen eikä asialle enää voi tehdä mitään? Jääkö näin monta muka-

vaa tarinaa kuulematta?  

 

Nummisen mukaan ihmisen havainnot omasta kyvykkyydestä ovat siis ratkaiseva motivaa-

tiotekijä. Epäonnistumisen ja virheiden tekemisen pelko voi vaikuttaa siihen, että ei rohke-

ne kertoa tarinaa. Risto Vuorinen (1990) on tutkinut ihmisen persoonallisuutta ja minuutta. 

Kun ihminen ponnistelee ratkaistakseen ongelman, hän aktivoi erilaisia muistirakenteita ja 

luo uusia yhdistelmiä niiden varassa.  Spontaanisuus ja varauksellisuus voidaan asettaa 

toistensa vastakohdiksi. Tällöin spontaanilla tarkoitetaan avointa ja itsensä alttiiksi asetta-

vaa henkilöä, joka ei ole vetäytymässä koko ajan suojamuurin taakse. (Vuorinen 1990, 

111.) Sadun kertominen ja sen kirjaaminen uusi tehtävä, jonka sisältö on hyvin henkilö-

kohtainen, minuutta koskeva.  

 

Jerome Brunerin (1995) mukaan ihmisen minuus on kulttuurinen prosessi, jota voisi verra-

ta metaforaan, jossa yksilö syntyessään astuu näyttämölle, jossa on näytelmä jo alkanut. Se 

kuvaa yksilön, yhteisön ja kulttuurin vuorovaikutussuhdetta. Siinä on avoin juoni, mutta 

henkilöt tietävät kuitenkin, mistä on kyse. He johdattelevat uusinta tulokasta ymmärtämään 

näytelmän käsikirjoitusta ja ottamaan osaa sen vuorosanoihin. (Bruner 1995, 34.) Ehkä 

tämä selittää lasten spontaania ja avointa suhtautumista uusiin asioihin. Aikuinen voi olla 

jo päätynyt rajoittaviin uskomuksiin omista kyvyistään, tyylistään tai vuorovaikutukses-

taan. Lapsi sen sijaan on tottunut siihen, että uusia opittavia asioita tulee vastaan kaiken 

aikaa, ja näin kertominen voi päästä nopeastikin alkuun, kuten seuraavassa esimerkissä: 
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”Pyysin sellaista tyttöä, jonka tiesin olevan kova tarinankertoja. Tyttö tunsi ensin 
olevansa vähän ymmällään, että miten pitäisi oikein toimia. Hetken mietittyään hän 
kuitenkin innostui kertomaan tarinaa niin nopeasti, etten meinannut pysyä perässä. 
Tarinasta tuli ihan hauska, suupieliä nyki loppuun asti. Tyttö oli neljävuotias.” 
AO6-N27 

 

”Ei kukkokaan käskien laula” –ajattelu voi estää spontaania ihmistä toimimasta käskystä. 

Ihmisellä on autonomiapyrkimys, jonka mukaan yksilö haluaa säilyttää sisäisen vapauten-

sa; silloin omaehtoinen toiminta mahdollistaa hyvänolontunteen (Vuorinen 1990, 145). 

Toisille sadun kertomisen aloittaminen on vaivalloisempaa. Toisaalta kokemuksia on siitä, 

että muiden esimerkki voi helpottaa aloittamista. Vuorisen (1990, 157) mukaan ryhmille 

syntyykin yhdenmukaisuuden paine, jolloin itselle tärkeät ihmiset toimivat tai kokevat 

samalla tavalla, jolloin minuus ja vuorovaikutuksen positiiviset mielikuvat vahvistuvat. 

Kertomaan pyytäminen ja puhutun kirjaaminen voi olla niin aikuiselle kuin lapsellekin 

ensimmäisellä kerralla uutta ja outoa. Emme ole tottuneet siihen, että joku haluaa kuulla 

tarinan ja vielä kirjoittaa sen ylös.  

 

Kertomisen alkuun pääseminen oli tässä aineistossa harjoitustehtävän saaneille selkeästi 

haaste. Olen usein kuullut koulutuksissakin kysyttävän, että miten perustelisin sen, että 

haluan kuulla sadun. Miksi haluaa kuulla? Suurin osa oli ratkaissut tämän alkuun pääsemi-

sen ongelman itse ja kertoivat siitä yllätyksestä, mikä seurasi kun kertojan tarina-arkku 

alkoikin avautua. 

 

 

6.2.3 Eri tyyliset kertojat  

 

Yksilöiden erilainen temperamenttityyli saattaa olla myös asia, joka vaikuttaa suhtautumi-

seen uudenlaiseen vuorovaikutukseen. Liisa Keltikangas-Järvinen (2004) esittelee erilaisia 

temperamenttityyppejä eli ihmisen synnynnäistä erilaisuutta. Vuorovaikutussuhteet liitty-

vät sosiaalisuuden temperamentin osa-alueeseen.  Sosiaalisuus temperamenttipiirteenä 

tarkoittaa muiden ihmisten seurasta nauttimisesta ja sen asettamisesta yksinolon edelle. 

Tämä ilmenee siten, että sosiaalinen ihminen nauttii muiden läsnäolosta, hakeutuu harras-

tuksiin muiden kanssa sekä haluaa arvostusta ja huomiota muilta ihmisiltä. Vähemmän 

sosiaalinen ihminen on mielellään yksinkin eikä pidä muiden ihmisten kanssa puhumista 

erityisen kiinnostavana kun taas hänen sosiaalinen ystävänsä iloitsee uusista ihmisistä ja 



 

 

46 

heidän tuomistaan virikkeistä. (Keltikangas- Järvinen 2004, 82-84.)  Sosiaalisuuteen tai 

vuorovaikutuskykyyn viittaavia mainintoja ja löytyi aineistostani. Ne olivat usein tarinaan 

sisäänrakennettuja pitkiäkin kuvauksia, tässä muutamia lyhyitä poimintoja: 

 
”Pyysin sellaista tyttöä, joka on kova tarinankertoja.” AO6-N27 
”Soitin veljelleni, koska hän on runojen lausumisessa hyvä, niin ajattelin, että hän 
on tässäkin hyvä.” AO15-N22 
 
”Jaanan oli aluksi vaikea keksiä satua (en tiedä johtuiko se siitä että Jaana olisi 
ujostellut sadun kertomista minulle tai minua)” ON15S 
”Ensimmäisellä kerralla lapsi ei oikein suostunut, pelästyi.”AO34-M20 

 

Kerrontahalukkuuteen liittyvä temperamenttipiirre voisi olla myös lähestyminen-

välttäminen-tyyli. Se tapa, miten ihminen suhtautuu uuteen ihmiseen, odottamattomaan 

tapahtumaan tai uuteen sosiaaliseen tilanteeseen, on synnynnäisen temperamentin mää-

räämää. Puhutaan ujoudesta, mikä tarkoittaa esimerkiksi aikuisilla emotionaalista herk-

kyyttä. Tällä ei ole välttämättä yhteyttä sosiaalisuuteen vaan nimenomaan suhtautumiseen 

vieraisiin asioihin, ihmisiin ja tapahtumiin emotionaalisesti. (Keltikangas-Järvinen 2004 

92-93.) Yhteen sovitettuna näistä tyyleistä saadaan hitaasti lämpenevä temperamentti. 

Varovaisuus ja vetäytyminen uusissa tilanteissa sekä hidas sosiaalinen sopeutuminen 

tulkitaan helposti ahdistukseksi tai jopa psyykkiseksi häiriöksi. Vanhemmat voivat tällaista 

lasta yrittää sosiaalistaa liian nopeasti tai ylisuojella. (emt. 163.)  

 

Ennakko-odotukset eivät aina välttämättä ole oikeita. Esimerkiksi Karlssonin (2001) 

tutkimuksessa juuri arat, vilkkaat ja erityislapset olivat erityisesti hyötyneet sadutusmene-

telmästä. Peräti kolmasosa tutkimuksen henkilöistä oli kirjoittanut mieleenpainuvammaksi 

kokemukseksi näistä lapsista, jotka saivat sadutuksen kautta positiivista huomiota ja heidän 

vahvuutensa pääsivät esiin. (Karlsson 2001, 128.) Aineistossani erityisesti ammattilaiset ja 

oivaltajat kertovat yllätyksistä, joita hiljaiset tai vilkkaat lapset ovat tuoneet esiin. He 

työskentelevät päivittäin lasten kanssa ja he myös tuntevat lapset hyvin. Kuitenkin heidän 

ajatuksensa lapsen ajattelumaailmasta tai kyvystä tuottaa tarinaa muuttui usein positiivi-

seen suuntaan. 

 

”Sellaiset lapset joilta olettaa, et tekstiä tulee, ei tulekaan ja hiljanen ja arka laps, 
sieltä tulee kahden kesken juttua kans. Etukäteen ei pysty sanomaan keneltä tulee 
tekstii ja kenelt ei…Aikuisen odotukset on jonkun lapsen kohtaan eri kun mihin se 
laps ite suoriutuu.” OIV16-N 
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”Yllätyksenä tuli se, että ns. erityislapset osasivat selittää sadun paljon laajemmin 
ja monisanaisemmin kuin ns. normaalit lapset.” AMM5-N 
 
”Ja... sitte se satu alko vaan tulemaan. Oli totanoin, ni siit oli mielenkiintoista se, 
kun luki tän sadun. Ja huomas et miten se laps oli oikeastaan ylpee kertomastaan ja 
nautti kuunnella sitä. Sitten kun satu luettiin myöhemmin lapsen vanhemmille, ni 
tää laps loisti kuullessaan sitä ja saadessaan ihailua vanhemmilta.”AO4-N37 

 

Näiden tulosten perusteella voitaisiin painottaa sadutuksessa enemmänkin sitä, että jokai-

sella ihmisellä on kertomataito, mutta sen esiin tuleminen on hyvin yksilöllistä. Aikaa 

kannattaa antaa ja käyttää erilaisia tapoja lähestyä arkoja kertojia. Sadutuksen ohjeen 

mukaan sadun lukemiseen muille kysytään aina lupa, mikä voi olla tärkeää hitaasti lämpiä-

ville ihmisille. 

 

6.3 Sadutustilanteen seurauksia 
 

6.3.1 Leikkivän mielialan synnyttäminen  

 

”Leikin ilmapiirissä tavallisen elämän lait ja tavat eivät ole voimassa.” (Huizinga 1984, 

22) 

 

Tämän tutkimuksen aineistosta voidaan päätellä, että sadun maailma tuottaa leikillisyyttä 

sekä aikuisten että lasten kanssa. Historioitsija Johan Huizinga määritellessään leikkiä 

nostaa esiin sen vastakohdan. Leikin vastakohta on tosi tai työ. Eräs leikin määritelmän osa 

on: ”Leikki tapahtuu mukaansa tempautumisen ja innoituksen tunnelmissa, se on pyhää tai 

yksinomaan juhlallista, riippuen siitä, onko leikki pyhitystä vai huvitusta. Toimintaa eläh-

dyttävät ylevyyden ja jännityksen tunteet, ja se tuo mukanaan iloa ja virkistystä.” (Huizin-

ga 1984, 56, 151.)  

 

Sadutuksen eräs idea on, että se, mitä kerrotaan, ei tarvitse olla totta. Sadutuksessa saatu 

tuotos on aina satu, kertoipa kertoja mitä tahansa. Aikuisten kesken on kuitenkin kritisoitu 

sanaa sadutus. On kokemuksia, että se ei sovellu aikuisten maailmaan. Minua kiinnosti 

kokeilla, mitä vaikutuksia on sadutus sanan pois jättämisellä. Opiskelijanuoret saivat 

samansisältöisen tehtävän kuin sadutus, mutta sadutus sanan tilalla oli sana kerrotuttami-

nen (liite 3). Seuraus oli ensinnäkin se, että kerrotuttamistehtävän saaneessa ryhmässä ei 

syntynyt yhtään satua. Tässä tarkoitan sadulla nimenomaan tutkimuksessani määriteltyä 
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fiktiivistä tarinaa. Kertojina olevat kaksi lastakin kertoivat arjen kuvauksen ja muistelun. 

Sadutusryhmässä yhtä lukuun ottamatta kaikki kertoivat sadun. Toiseksi sadutusryhmälle 

oli myös selvempää, mitä he olivat tekemässä. He kertoivat: ”Kysyin äidiltä, saanko 

saduttaa?” tai ”Pyysin, että hän kertoisi sadun.” Sen sijaan kerrotuttamisryhmä joutui 

selittelemään enemmän, mikä on kertomisen tarkoitus. ”Sanoin sille, että kertois mulle 

jotain.” 23-vuotias mies kuvaa kertojana olotilaansa:  

 

”Mitä me syödään? En mä tiiä mitä mun pitää keskustella. Mua alkaa ahdistaa. Ja-
lat puutuu ku mä istun niitten päällä. Hyminää… Joko sä oot alottanu? Mitä mun 
pitää sulle kertoo? Häh? Puhu jotain, mua alkaa ärsyttää ku sä oot ihan hiljaa. 
Apuva…”NUO-M23 

 

Havainto on kiinnostava. Sana satu on selkeä, se ohjaa ajatuksia välittömästi johonkin 

kertomatyypin suuntaan. ”Kerro jotain” jättää auki kaikki mahdollisuudet ja aineiston 

perusteella näyttää siltä, että se vaikuttaa myös siihen, että kertoja ei tiedä, mihin pyritään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7.  Satujen ja kertomusten määrä (K= kerrotuttamisohje, S= sadutusohje) 

 

Sana satu johdattaa leikkisyyteen. Kerrotuttamisryhmä ei useinkaan maininnut, mitä kerto-

ja oli kertonut. Sen sijaan lähes jokainen saduttaja muisti jotakin kuulemastaan sadusta tai 

sen vaikutuksesta.  
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”Oltiin Marian kanssa kirjaston käytävällä ja päätettiin saduttaa toisiamme. Maria 
vähän aikaa mietti, mutta kuitenkin keksi loppujen lopuksi hyvän intiaanitarinan. 
Maria välillä naureskeli, mutta loppujen lopuksi tarinasta tuli kuitenkin hyvä.” 
ON5S-N17 

  

Eroavaisuutta oli myös tunnelman kuvauksessa. Kerrotuttajat kertoivat enimmäkseen 

tapahtumasta ja siitä, miten tarinan saaminen onnistui. Esimerkki tapahtuman kuvauksesta: 

 

”Mä kerrotutin Tanjaa. Se eteni silleen, että menin niille ja sitten istuin sen sohval-
le. Ekaks juteltiin jotain yleistä ja sitte luin Tanjalle sen tehtäväpaperin. Se kysyi 
tehtävästä pari kysymystä ja sitte alkoi siitä kertoa sitä juttua. No sitten sillä oli tie-
tokone auki siinä ja televisio. Sitten se laittoi musiikkia päälle. Sitten se aina sen ju-
tun välissä, se katto joko teeveetä tai laitto viestii kaverille mesessä.  Kävi aina vä-
lillä kurkkaamassa sitä tekstiä siellä mun luona sohvalla ja tuskaili siinä kanssa, 
että kuinkahan monta riviä vielä jäljellä.” ON12K 

 

Kahdessa kerrotuttamisen kuvauksessa oli tilanteen synnyttämiä tunneilmaisuja. Toinen 

kertoi pikkuveljen hyppelehtivästä olemuksesta. Toinen oli nuoren ja aikuisen välinen 

herkkä hetki, jossa oli kohtaamisen voimakas läsnäolo. Kerrotuttamistehtävän saanut oli 

paneutunut kuulemiseen tässä tapauksessa kokonaisvaltaisesti: 

 

”Hän oli miettinyt aiheensa valmiiksi, ja aihe oli hyvin mielenkiintoinen minun 
mielestäni. Sillä vaikka olen tuntenut kyseisen henkilön jo kymmenen vuotta niin en 
ole osannut kuvitella mitä hän ajattelee omassa yksinäisyydessään. Jutun teko oli 
hauskaa eikä ilman naurukohtauksia selvitty. Huomasin kuitenkin että hän syventyi 
kertomaansa ja meni paljon ajassa taaksepäin. Sillä ilman kyyneliä ei hän juttua 
kertoillut. Hänen kertoessaan näin kuinka hän välillä pyyhki kyyneleen silmäkul-
mastaan.” ON5K-N 

 

Kerrotuttamistehtävässä oli myös väärinkäsityksiä. Osa opiskelijoista jätti tehtävän teke-

mättä. Ryhmän kolme poikaa eivät tehneet tehtävää ohjeen mukaisesti. Eräs pojista nau-

hoitti puhetta, toinen kirjoitti jälkikäteen muistista ja kolmas ei tehnyt tehtävää ollenkaan. 

Kerrotuttamisen kuvaukset olivat hyvin tehtäväorientoituneita.  

 

”Mä kerrotutin mun kaveria. Mä menin sen luokse eilen ja sanoin et sun pitää ker-
too mulle jotain. Se alko kertoo mulle sen harrastuksista. Se kerto koska se on aloit-
tanut sen, siitä tuli jossain vaiheessa lopulta maalivahti.”ON11K-N 

 

Kerrotuttamisryhmästä poiketen satu sana sai aikaan iloa tai tunnelman, jotka erikseen 

mainittiin. Kuvauksissa on naurua, yhteistä hauskaa tai mukavaa tunnelmaa.  
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”Mä soitin sitten mun kaverille, joka oli jo nukkumassa, se ei ensin ihan älynnyt tä-
tä juttua, ja urputti mulle kun olin herättänyt sen, sitte se kuitenkin alko sepittä-
mään sitä tarinaansa ihan unenpöpperössä. Se nauro koko ajan koska se tarina oli 
niin outo, eikä siitä meinannut tulla yhtään mitään.” ON6S-N 
 
 
”Sadutin Nooraa, se kerto pöhkän sadun. Mun käsialasta ei meinannu saada sel-
vää. Kirjotin punasella kynällä. Tarinasta tuli hyvä, vaikka paikka olikin huono. 
Laura tirsku vieressä. Eiköhä se siinä.” ON2S-N 

 

Hans-Georg Gadamer (1985) pitää taidetta eräänlaisena leikkinä. Taiteen leikkiin kuuluu, 

että leikkijä on valmis leikkimään leikin ehdoilla ja antaa leikin viedä mukanaan. Se on 

tavallaan riskin ottamista, mutta myös vapauttavaa ja helppoa. Leikille on ominaista täy-

dellinen läsnäolo. (Gadamer 1985, 111-113.) Leikkisyyteen ryhtyminen ei ole kaikille 

helppoa. Leikkiin kuitenkin lopulta lähdettiin: 

 

”Mun piti aluks, öö, aluks, aluks, aluks, aluks. Mun piti aluks saduttaa Mariaa, 
mutta sadutinkin Hanna Babya. Hanna oli aluks sillee että ei, ei, ei en haluu et sä 
sadutat mua, mut sit se suostui. ” ON7S-N 
 
”Aluks Minna oli hyvin vaivaantunu, mut sit mä sanoin, et kerrot vaan ihan nor-
maalisti jonkun asian.” ON3K-N 
 
”Kotona sadutin mieheni ja äitini. Nämä tarinat erosivat lasten saduista siten, että 
niiden miettimiseen meni aikaa ja ne olivat tosipohjaisia.” AO3-N 

 

 

6.3.2 Aikuiset ja lapset leikin maailmassa  

 

Tämän tutkimuksen henkilöt valitsivat mielellään sadutukseen lapsen. Freesen (1992) 

mukaan lapsen erityislaatuisuus tulee esille hänen tavassaan olla ja elää. Lapset ovat luon-

nostaan kyseleviä ja ihmetteleviä. Lasten kysymykset saattavat olla verrattavissa suurten 

filosofien esittämiin peruskysymyksiin elämästä. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että lasta 

ei ole vielä kyllästetty tiedolla. Hänen ajatteluaan ei jäykistä tottumukset eikä hän ole 

ehtinyt vielä veltostua ja tulla välinpitämättömäksi. (Freese 1992, 17-19.)  

 

Onko sadun kertominen leikkiä kuten sadutuksen perusolemuksen väitetään olevan? Sa-

dutuksessa ilmenee mielestäni leikillisyys. Satu on leikkiä, johon periaatteessa aikuisen 

pitäisi olla mahdollista astua, sillä onhan hän itse ollut lapsi. Lapsuus ja aikuisuus ovat 

olemassa yhtä aikaa sekä lapsessa että aikuisessa. Aikuinen on ollut lapsi ja lapsi taas on 
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kasvamassa aikuisten maailmaan. Bardy (1997) määrittelee lapsuuden suhteeksi, paikaksi 

ja syvyydeksi. Lapsuus määrittyy suhteessa aikuisuuteen ja se asettuu sosiaaliseen järjes-

tykseen ja kulttuuriseen muistiin. Menneisyys ja tulevaisuus ovat läsnä nyt-hetkessä. 

(Bardy 1997, 200-201.) Lapsikeskeisyys sijoittuu ajatteluun, että lapsi on erilainen kuin 

aikuinen. Erilaisuus on tunnustettava ja sille on annettava tilaa aikuisten maailmassa. Me 

emme voi ymmärtää täysin, mitä on elämä nykyisten lasten lapsuudessa. (Bardy 1997, 

202.) Sadun ja leikin maailma on siis joka hetki aikuisenkin ulottuvilla omien kokemusten 

ja muistojen kautta. Lapsi kertoo sadussaan omasta maailmastaan, samoin tekee aikuinen. 

Santavuoren (2006) mukaan sadutustapahtumassa ohjaaja asettuu ei-ymmärryksen tilaan 

astiaksi, johon lapsi ammentaa. Sadun kieltä ei tarvitse tulkiten ymmärtää vaan pelkästään 

vaan ”ymmärtää”. Huikeaa on lapsen olemuksen kosketus aikuisessa ihmisessä. (Santavuo-

ri 2006, 13.) 

 

Marjatta Kalliala (199) on tutkinut nykyajan lapsen leikkiä ja aikuisen sille antamaa tilaa. 

Lapsille tyypillisenä olemisen tapana pidetään leikkimistä. Leikki on sellaista, jota muistel-

laan vielä pitkään. Leikin merkityksen pelätään kuitenkin nykyajassa himmenevän. Aikuis-

ten on kuitenkin mahdollista löytää leikki eläytyvällä vuorovaikutuksella lasten kanssa. 

Leikille pitäisi saada aikaa ja tilaa ja sopiva ympäristö. (Kalliala 1999, 299-300.) Reeli 

Karimäen (1999) leikkitutkimuksessa 7-12-vuotiaat lapset kertovat itse leikeistään. Lapset 

leikkivät joka paikassa. Lapset leikkivät sielläkin, missä aikuiset eivät sitä tiedä. Esimer-

kiksi matematiikan tunnilla olevat tytöt leikkivät olevansa Harry Potterin numerologian 

tunnilla. Leikkiä voisi leikkimääritelmien mukaan pitää vapaaehtoisena toimintana. Aikui-

set ja lapset olivat Karimäen leikkikuvauksissa kuitenkin taivutelleet ja jopa pakottaneet 

leikkijöitä mukaan leikkiin. Leikin lähtökohtana on itse asiassa leikillisyyden kokemus. 

Leikissä voi kokea flow-kokemuksen, missä maailman ulkoiset realiteetit ja rajoitukset 

hetkeksi häviävät. Lapset itse määrittelevät leikin ja se on hyvin monimuotoista. (Karimäki 

2005, 106-111.)  

 

Toinen lasta ja aikuista erottava tekijä on kieli. Lasten kertomat sadut hätkähdyttävät 

aikuisia, koska niissä on jotakin, mitä aikuisten tarinoissa ei ole. Voiko lapsen kieli paljas-

taa jotakin lapsen ajattelusta? Eräs selitys voisi olla lapsen kielen kehittymisessä. Lev 

Vygotsky (1982) analysoi lapsen ulkoista ja sisäistä puhetta. Vygotskyn mukaan lapsi osaa 

ulkoisen rakenteen ennen kuin sisäisen rakenteen, ts. lapsi osaa yhdistellä sanoja ymmär-

tämättä niistä syntynyttä kokonaissisältöä. Lapsen ajattelu kehittyy kielen oppimisen 
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myötä. Ajattelun kehitys on riippuvainen kielestä sekä lapsen sosiokulttuurisesta kehityk-

sestä. Vygotsky puhuu ns. pseudokäsitteistä, mikä tarkoittaa sitä, että lapsi yhdistelee 

sanoja ulkonaisesti ymmärtämättä vielä niiden psykologista olemusta. Nämä yhdistelmät 

ovat tyypillisiä esikouluikään asti. (Vygotsky 1982, 104, 130.)  

 

Suomen kansanrunousarkistoon tallennettuja lasten itsensä kertomia satuja on tutkittu 

myös kielen näkökulmasta. Riihelä (2005) on tutkinut lähinnä 1-4-vuotiaiden lasten satuja. 

Eniten käytettyjä sanoja ovat partikkelit ja ja sitten, pronomini se ja verbit olla, mennä ja 

tulla. Satujen pituus kasvaa iän myötä. Riihelä kritisoi sitä, että lasten kieltä tutkitaan 

aikuisen kielen kriteerein. Lasten satuja on verrattu aikuisten satuihin ja todettu, ettei lapset 

kykene kertomaan sadulle ominaisen rakenteen mukaista satua. Kehityspsykologiassa 

nähdään myös lapsen kielen kehityksen puutteet. Ne eivät kuitenkaan kerro siitä, mitä 

lapsen kieli voisi olla sellaista, mitä lapsi osaa. (Riihelä 2005, 191.) Edelleen Riihelän 

mukaan lasten saduille on ominaista tiiviys, leikinomaisuus ja yksilöllisyys. Lapset eivät 

jäljennä aikuisten tai toistensa tarinoita, vaikka saavatkin niistä hahmoja. Lapset tekevät 

omanlaisiaan juttuja, nopeita ja monipolvisia, lasten huumoria sisältäviä oivalluksia, joita 

aikuiset eivät välttämättä edes ymmärrä. Pienten lasten puhe on tiivistä ja he käyttävät 

kertoessaan myös liikkeitä ja eleitä ja joskus piirtävät vielä tarinastaan kuvan. Yksilöllisyys 

tule esiin säännöllisen sadutuksen kautta. Lapset kehittelevät omia sanoja ja lapsen tyyli 

tulee aikuiselle tutuksi. On ymmärrettävää, että aikuiselle voi tuottaa vaikeuksia seurata 

lapsen ajatuksenjuoksua. Usein on ajateltu, että lapset ovat kehittyneitä vasta sitten, kun he 

puhuvat aikuisten tavoin. (Riihelä 2005, 191.) Seuraavassa sadussa tulee esille, kuinka 

kuitenkin pysähtymällä ja kuuntelemalla tulee lapsen oma ajattelu ja yksilöllisyys esiin. 

Satu luettiin aikuisopiskelijoiden ryhmässä. Lukija oli äiti, joka oli ylpeä 3-vuotiaan pojan 

kertomasta sadusta. Lapsi oli halunnut, että se luetaan moneen kertaan ja oli lopuksi piirtä-

nyt siitä kuvan: 

 
Te pottimiet Pate meni. Te ajaa huvin. Te pottimiet ikkoi pyölän. Äiä. Titte pottimiet 
vanhat uittimet. Niin. Pottimiet teki. Ajo autoo, patettiautoo. Te äijä ajo itoo patet-
tiautoo. Pottimiet meni vanhoi uittimilla. Jotaki pahaa te ikkoi. Ten pyöän. Yhen 
pyölän ikkoi maahan. Pottimiet ajoi patettiautoo. Pottimiet meni tinne taloo, on pu-
lettu. Te millä oli tällatet valkut. Itin pitää koljaa. Te ajo pitkaa tiet pyölällä. Te te-
ki jotai huvaa. Totta te talo on. Te pieni tyttö tai lahjan. LAP3 

 

Ehkä oleellista ei ole kielen rakenteet vaan riittää, jos kertoja saa jollakin tapaa sanottavan-

sa esille. Sadutusmenetelmää erityisryhmien kanssa käyttäneen Kaija Kemppaisen (2003) 
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mukaan sadutusmenetelmän asennoituminen kieleen on vapauttava. Tästä on hyvä esi-

merkki lapset, joille kielen tuottaminen on vaikeaa, mutta sadun kertominen mukavaa. 

Dysfasialuokassa olevat lapset, joilla on diagnosoitu kielen ongelma, ovat synnyttäneet 

omalla kielellään satuja. Jos lapsen puheesta on puuttunut äänteitä, ne on kirjattu kuitenkin 

lapsen oman puheen mukaan, ellei lapsi ole toisin toivonut. Näin on kunnioitettu lapsen 

omaa ilmaisua. (Kemppainen 2003, 202.)  

 
 
6.3.3 Kerrotun kirjoittaminen ja ääneen lukeminen 
 
 
Ennakko-oletukseni oli, että sadun käsin kirjoittamisen vaikeuteen liittyviä asioita nousee 

esiin. Se, että puhetta kirjoitetaan sitä mukaa ylös, edellyttää kertojan hidastamista ja 

rytmittämistä kuuntelijan kirjoittamisnopeuteen. Käsin kirjoittamisessa olemme eri vauhti-

sia ja käsin kirjoittaminen on vähentynyt muutenkin erilaisten teknisten kirjoituslaitteiden 

kautta. Ohjeistuksessa kerroin opiskelijoille, että tietokoneellakin voi aivan hyvin kirjoit-

taa, jos se on mahdollista.  

 

Opiskelijanuorilla oli muutamilla mainintoja kirjoittamisesta. Opiskelijanuorista viisi 

(N=31) mainitsi kirjoittamisesta, että vauhtia piti sovittaa yhteen. Yksi maininta oli, että 

kirjaaminen oli helppoa. Opiskelijanuori kertoo, että sadutuksessa tuli hidas olo, kun hän 

sadutti koulussa kaveriaan: ”Se oli tosi mielenkiintoista kuunnella et miten pitää niinku 

samaan aikaan tosi hyvin kuunnella ja sit koettaa saada se siihen paperille ettei tulis ihan 

mielettömän pitkii taukoi.” Eräs huomio oli, että kirjaaja ei saanut omasta käsialastaan 

selvää. Aikuisopiskelijoista 7 (N=37) mainitsivat kirjoitusnopeuden vaikuttavan tarinan 

kulkuun siten, että innostunutta puhetta ei ehtinyt kirjaamaan tarpeeksi nopeasti. Eräs äiti 

perusteli kirjoittamisen pojalleen: ”Kerroin kirjoittavani sadun paperille, jotta sadusta 

jäisi pysyvä muisto.” Ammattilaisista kolme koki olevansa hitaita kirjoittamaan lasten 

vauhdissa. Eräs kertoi, että lapsi seurasi tarkkaan, että aikuinen kirjoittaa oikein. Lapsi-

ryhmä osasi myös odottaa kynän pysähtymistä, kun aikuinen kirjoitti. Tämän aineiston 

perusteella totean, että kuullun kirjoittaminen ei hankaloita kohtaamisen kokemukseen 

pääsemistä. 

 

 

 



 

 

54 

 

6.3.4 Mitä vuorovaikutusta sadutuksesta seurasi 

 

Sen lisäksi, että sadutus koettiin mukavana yhdessäolon hetkenä, aineistosta nousee esiin 

myös muita vuorovaikutuksen kuvauksia. Opiskelijanuoret kertoivat vain muutamia seu-

rauksia. Ne liittyivät yleensä  kertomisen sisältöön, kuten ”Oli antoisaa tietää asioita, 

joista ei muuten tule puhuttua.”ON5K-N. Muutama nuori oli saduttanut omaa vanhem-

paansa ja kertoi, että sai sadutuksessa tietää uusia asioita. Opiskelijatoveria kehuttiin 

hyväksi kertojaksi. Aikuisopiskelijat esittivät seuraavia huomioita: 

 

- satu luettiin myöhemmin lapsen vanhemmille tai muille 

- lapsi piirsi sadun paperille 

- satu luettiin monta kertaa jälkeenpäin uudelleen 

- tehtiin yhdessä lapsen kanssa jotakin mukavaa ennen tai sen jälkeen 

- lapsi kysyi sadutuksen jälkeen, milloin tavataan uudestaan 

- lapsi tuli jälkeenpäin kysymään, että muistatko kun kerroin sadun 

- lapsi tuli pyytämään, että saduta uudelleen 

- lapsi ehdotti, että kotona pidetään perheilta, jossa kerrotaan satuja 

- päätin tämän jälkeen kuunnella enemmän lapsia 

 

Suurin osa opiskelijoista sadutti ensimmäistä kertaa. On merkittävää havaita, että yksittäi-

nen tilanne oli jäänyt monen lapsen mieleen. Merkittävää myös on, jos saduttaja koki oman 

ajattelunsa muuttuneen. Selkeä ero löytyikin juuri tutkittavien havainnoista, jotka kertovat 

kertojan ja kuulijan reaktioista (kuvio 8). Vain 12 prosenttia opiskelijanuorista kuvasi 

kertojan innostuneen, kun taas aikuisopiskelijoista ja ammattilaisista yli puolet mainitsivat 

siitä. Ammattilaisista melkein puolet ja aikuisopiskelijoista neljännes mainitsivat kertojan 

ylpeydestä sadun kertomisen jälkeen kun taas opiskelijoista siitä mainitsi vain 3 prosenttia. 

Kuulijan ennakko-odotusten muuttumisesta päivähoidon ammattilaisista mainitsi joka 

neljäs, kun taas aikuisopiskelijoista ja opiskelijanuorista niistä mainitsi noin joka kymme-

nes.  
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Kuvio 8: Sadutustilanteesta mainittuja kertojan ja kuulijan reaktioita  

 

 

6.3.5 Yhteenvetoa opiskelijoiden ja ammattilaisten sadutusharjoituksen  

kokemuksista 

 

 

Riihelän (2005) mukaan sadutusmenetelmän avulla pääsee henkilökohtaisen tiedon lähteil-

le. Arvioinnista vapaa vuorovaikutus vapauttaa kertojan aidosti asettamaan sanansa niin, 

että omat ajatukset ja kokemukset pääsevät esiin. Osallistujien kesken on myös tasa-

arvoinen päätäntävalta. (Riihelä 2005, 189.) Sadutus osoittautui harjoituksena helpoksi, 

sillä kaikki sadutustehtävän saaneet onnistuivat synnyttämään kahdenkeskisen kuuntelu-

hetken valitsemansa henkilön kanssa. Sadutus toimi myönteisenä kuunteluharjoituksena. 

Sekä opiskelijoiden että ammattilaisten kokonaiskuva ja tunnelma sadutuksesta oli pää-

sääntöisesti myönteinen. Sadutusharjoitus koettiin mielekkäänä ja mukavana yhdessäolon 

hetkenä. Ensimmäistä kertaa sadutusta kokeilleet nuoret opiskelijat tekivät sadutuksen 

tehtävänomaisesti, mutta heidänkin kuvauksissaan oli havaittavissa positiivisuutta, jota 

kutsun kipinän saamiseksi. Aikuisopiskelijoiden kokemukset sisälsivät oivalluksia ja 

oppimiskokemuksen kuvauksia. He olivat myös kokeilleet sadutusta useamman kerran.  
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Päättelen, että sadutuksen ohjeeseen sisältyvä huolellisesti mietitty teoriatausta vaikuttaa 

tehtävässä onnistumiseen. Ohje eliminoi ne tavalliset virheet, joita ihminen tekee vuoro-

vaikutustapahtumassa (vrt. kuuntelemisen tasot s. 7-10). Ajatusten karkaaminen omiin 

asioihin ei ole ainakaan helppoa, kun kirjoittaa toisen puhetta. Vastaväitteet ja hyökkäykset 

toisen ajattelua kohtaan niin ikään  ovat jo etukäteen eliminoitu: kaikki mitä toinen puhuu, 

kelpaa. Myös itseä kiinnostavien asioiden noukkiminen toisen puheesta on poissuljettu, 

sillä kuulija lukee toisen kertoman sanasta sanaan. Luottamus ja tunne toisen kunnioittami-

sesta syntyy niinikään etukäteen sopimalla, että tekijänoikeus on kertojalla. Kenenkään 

puhetta ei voida ilman lupaa käyttää. Läsnäoloisuus eli intuitiivisen viestinnän mahdollinen 

avautuminen voi syntyä pysähtymisen ja intensiivisen kuuntelun kautta. Myös tehtävän 

monivaiheisuus tuli esille tutkittavien kokemuksien kuvauksissa. Henkilön valitseminen, 

kohtaamiseen soveltuvan paikan valitseminen, kuuntelemisen käynnistäminen ja mahdolli-

nen kertomiseen suostuttelu, kirjaaminen ja uudelleenlukeminen sekä tuotoksen lukemi-

seen luvan kysyminen ovat kaikki tärkeitä vuorovaikutusta edellyttäviä elementtejä.  

 

Ammattilaiset olivat lähestyneet sadutustehtävää oman kasvattajan roolinsa näkökulmasta. 

Kertojaksi valittiin aluksi tuttu ja kahdenkeskiselle hetkelle pyrittiin luomaan hyvät kerto-

miseen sopivat olosuhteet. Kuullun kirjoittamisen hankaluus ei tullut esille juurikaan. Sen 

sijaan kertomisen aloittamiseen ja sen perustelemiseen, miksi haluaa kuunnella toista piti 

käyttää erilaisia keinoja; aloittamisessa onnistuminen näytti kaiken kaikkiaan olevan eräs 

kokemuksen pääjuoni. Kerrotuttaminen oli nuorille hankalampi ohje, oli selkeämpää 

kertoa satuja toisilleen, ja se myös synnytti iloa ja hauskuutta. Asioita, joita muisteltiin 

sadutustilanteesta olivat valittu tuttu henkilö, kerrontapaikka, se miten tapahtuma alkoi ja 

päättyi ja minkälainen tunnelma tilanteesta syntyi. Kuvauksia oli myös ennakko-odotusten 

muuttumisesta ja tilanteen positiiviseksi muuttaneista käänteistä sekä innokkuudesta ko-

keilla sadutusta lisää. Ennakkoajatuksia oli suhteessa lapsiin, jotka olivat temperamentti-

tyyliltään joko hiljaisia tai vilkkaita, heiltä odotettiin heille luonteenomaista kerrontaval-

miutta. Käsitys saattoi kuitenkin muuttua kohtaamisessa.  

 

Opiskelijanuorten kokemuksissa oli vähiten oivalluksia, joita voitaisiin kutsua siirtovaiku-

tukseen johtaviksi oppimiskokemuksiksi. Aikuisopiskelijoiden ja ammattilaisten kokemuk-

sissa tällaisia oli enemmän. Tästä päättelen, että aikaisemmat kokemukset sekä mahdolli-

suus uuteen kokeiluun työelämässä vaikuttavat aikeisiin kokeilla sadutusta uudelleen. Olen 
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koonnut sadutusharjoituksen osatekijät, jotka nousivat tämän tutkimuksen opiskelija-

aineiston tuloksiksi: 

 

 

 

 

 

 

Sadutus tai kerrotuttaminen harjoituksena: 
1. Selkeä ja etukäteen keskusteltu ohje ohjasi tekemään tehtävän siten, että 

kertoja oli pääosassa eikä tuotoksesta tullut arvioinnin kohde. 
2. Tuttu kertoja ja rauhallinen paikka tuottivat mukavan tunnelman. 
3. Haasteena oli sen perusteleminen, miksi haluaa kuunnella toista. 
4. Satu sana herätti leikillisyyden. 
5. Ennakkoajatukset kertojasta saattoivat muuttua kohtaamisessa. 
6. Positiivinen kokemus ja mahdollisuus käyttää sadutusta esim. työssä vai-

kutti haluun kokeilla sadutusta lisää. 
7. Innostava kokemus tuotti oivalluksia, jotka saattoivat muuttaa kuuntele-

misen toimintatapoja kertojakeskeisemmiksi. 



 

 

58 

 
 
OSA II 
 

 
 
 
7. SADUTUS VAKIINTUNEENA TOIMINTAKÄYTÄNTÖNÄ 
 

 

Tutkimuksen toisessa osassa pyrin selvittämään, mitä sadutusta työssään käyttävät henkilöt 

kertovat sadutuksesta tai sen kautta syntyneistä kuuntelevista toimintatavoista. Käytössäni 

on 23 oivaltajan kertomukset, joissa he kuvaavat omaa suhdettaan sadutukseen tai siitä 

kehitettyihin toimintatapoihin. Selvyyden vuoksi käytän koko ajan termiä sadutus, vaikka 

tutkittava ei olisi sadutus termiä käyttänyt. Tässä aineistossa on myös esimerkkejä nuorten, 

aikuisten ja vanhusten kertomista tarinoista. Pohdin aluksi narratiivisuutta tutkimusmene-

telmänä. Lähestyn tekstejä narratiivisuuden eli tarinallisuuden näkökulmasta. Tutkimusky-

symykseni ovat: 

 

1. Minkälaisia vastavuoroisen kuuntelemisen ja kohtaamisen kokemuksia oivalta-

jat kuvaavat? 

2. Löytyykö aikuisten välisestä sadutuksesta samoja hyötyjä kuin lasten sadutuk-

sesta? 

3. Miten sadutusharjoituksesta edetään kuuntelevaan toimintakäytäntöön? 

 

 
7.1 Narratiivisuus tapana saada tietoa 
  
 
Oivaltajat kertoivat tutkijalle sadutuskokemuksistaan tarinan, jotka olen tutkimustani 

varten tiivistänyt. Pyysin oivaltajia kertomaan siitä, miten he ovat tutustuneet sadutukseen 

ja mitä huippuhetkiä tai ongelmia ovat siinä kohdanneet. Kertomisen jälkeen saatoin tehdä 

tarkentavia kysymyksiä tai esittää pyynnön kertoa lisää jostakin aiheesta. Hännisen mu-

kaan (2000, 16) narratiivisen tutkimuksen ydin on kertomusten analyysi, jonka tarkoituk-

sena on tutkia kertomuksia sinänsä sekä niiden yleisiä rakennepiirteitä, lajityyppejä ja 

traditioita. Lipponen (2002) toteaa, että kokija kertoo tutkijalle eletyn elämän merkitykset, 
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ja tutkija muodostaa uusia merkityksiä yhdistämällä sen, minkä ymmärtää ja tulkitsee 

kuulemastaan tai lukemastaan. Mikä sitten tekee kertomuksesta kertomisen arvoisen? 

Kertomus on usein vastaus johonkin, jonka koemme yllätyksellisenä ja odottamattomana. 

Kertomus voi olla vastaus johonkin sellaiseen, joka poikkeaa totutusta kielenkäytöstä tai 

käyttäytymisestä. (Lipponen 2002, 61.)  

 

Satu Apon (1990) mukaan tärkeää kertomusten sisällön tutkimisessa on erottaa siitä tapah-

tumarakenne eli juoni. Toiseksi kertoja määrittelee tapahtumien kehykset sekä kertojan 

oman toiminnan eli narraation. (Apo 1990, 63.) Kun pyysin henkilöitä kertomaan sadutta-

jaksi tulemisesta ja siihen liittyvistä seikoista, usein kerronta oli aluksi hyppelehtivää ja 

etsivää. Kuitenkin tekstejä useaan kertaan luettuani ja niitä tiivistäessäni, löytyi kustakin 

jokin yksilöllinen idea tai juoni, mihin kertoja pyrki tai mitä hän halusi erityisesti painot-

taa. Apon (1990) mukaan kertomuksia referoitaessa ne tulisi referoida kaikki samalla 

tarkkuudella. Juonitiivistelmistä etsitään toistuvia perustapahtumia ja näiden yhdistelmiä. 

Tutkija pyrkii löytämään kertomusten perustapahtumia yleistyksiä abstrahoimalla juonira-

kennetta. (Apo 1990, 65-67.) Heikkisen (2002, 190) mukaan aineiston narratiivisuus voi 

olla proosamuotoista tekstiä, joko suullisesti tai kirjallisesti esitettynä eikä sille tarvitse 

asettaa juonellista vaatimusta, vaan se voi olla henkilön mitä tahansa kerrontaa. Brunerin 

(1986) mukaan narratiivisessa tietämisessä keskitytään elettyyn kokemukseen. Kokeminen 

tulee ilmi kielessä ja keskeinen esitystapa on kertomus. Kertomukset voivat olla juonelli-

sia, valikoituja, ainutkertaisia ja yleisiä sekä kontekstuaalisia. (Bruner 1986, 53-54.) Tässä 

tutkimuksessa oivaltajat kertoivat, mitä aiheesta tuli mieleen. Ytimen tai juonen muodosta-

vat oivaltajan kuvaamat kokemukset. Olen referoinut tämän löytämäni ytimen. Sadutuksen 

termejä käyttääkseni kysymyksessä oli aihesadutus, jossa tutkija esitti aihealueen, josta 

pyysi tutkittavaa kertomaan. Toisin kuin perinteisesti sadutettaessa tavoitteena tässä oli, 

että kertoja puhuu totta.  

 

Hannu L.T. Heikkisen mukaan narratiivinen identiteetti rakentuu omien kertomusten 

kautta sekä eläytymällä toisten kertomuksiin. Toisen kertoma vaikuttava kertomus aktivoi 

omia vastaavia kokemuksia. (Heikkinen 1999, 282.) Oivaltajien kokemukset eroavat 

opiskelija-aineistosta siinä, että tutkija on puhunut kahden kesken jokaisen oivaltajan 

kanssa eikä kokemuksia ole jaettu muiden kanssa. Oivaltajien kertomukset olivat pitkiä. 

Kuitenkin niistä oli helppo löytää se, mitä erityisesti oivaltaja halusi painottaa. Lipposen 

(1999) mukaan kertomuksen todentumisen kannalta kiinnostavinta ovat intersubjektiivisen 
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tason piilevät merkitysrakenteet. Tällaisia merkityksiä tiedostetaan yleensä vasta, kun 

tapahtuu jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Tavallisuudesta poikkeavuus pitäisi jollain 

tavalla tehdä ymmärrettäväksi. Usein ymmärtäminen vaatii narratiivisen selityksen. (Lip-

ponen 1999, 62.)  

 
  
Usein aikuisten välisessä sadutuksessa olen kuullut kysymyksen, pitääkö kaikki kirjoittaa 

sanasta sanaan? Eikö voisi mieluummin nauhoittaa? Riihelän (2005) mukaan sadutukseen 

kuuluu neljä vaihetta, jotka erottavat sen muista narratiivisista menetelmistä: kertominen, 

kirjoittaminen, lukeminen ja kertojan toivomien korjausten tekeminen. Jos satua ei lueta 

sen kirjoittamisen jälkeen eikä kertojan korjauksia tehdä, kertominen jää kertomiseksi, eikä 

se lisää kertojan ja kuulijan vuorovaikutusta. Sadun lukeminen ja korjausehdotusten pyy-

täminen kertojalta ovat siten yhtä merkityksellisiä vaiheita menetelmää käytettäessä kuin 

sadun kertominen ja sen kirjaaminen. (Riihelä 2005, 192.)  

 

7.2 Oivaltajien kertomukset 
 

Kerron seuraavassa oivaltajien kokemuksia. Luokittelin oivaltajat seuraavasti: opiskelijat, 

vanhusten kanssa työskentelevät, yleisötiloissa ja maailmalla saduttajat, opettajat ja päivä-

hoidon ammattilaiset. Pyysin oivaltajia kertomaan siitä, miten he ovat tutustuneet sadutuk-

seen ja mitä huippuhetkiä tai ongelmia ovat siinä kohdanneet. Olen liittänyt mukaan 

oivaltajan saduttaman sadun tai tarinan, jos sellainen oli käytettävissä. Kaikki nimet on 

muutettu.   

 
7.2.1 Opiskelijoiden kertomukset 
 

Valitsin oivaltajien ryhmään viisi opiskelijaa. He kertoivat tutkijalle omasta sadutuskoke-

muksestaan ensin opiskelutehtävän yhteydessä ja myöhemmin henkilökohtaisesti tarkem-

min tutkimusta varten. Kiinnostavaa on se, että yhtä lukuun ottamatta nämä opiskelijat ovat 

aloittaneet sadutuksen vain yhden kokeilun jälkeen tai pelkästään lukemalla ohjeen josta-

kin. Seuraavassa esittelen heidän kokemuksiaan sadutuksesta.  

 

Teija teki sosionomin lopputyönsä saduttamalla kummilapsiaan, heidän vanhempiaan ja 

isovanhempiaan. Hän ei ollut koskaan aiemmin kuullut sadutuksesta eikä työskennellyt 

lasten kanssa. Hän ihmetteli, miten helppoa sadutus oli. ”Se käytännön kokemus oli se juju. 
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Mä oon mielettömän määrän lukenut kirjoja ja mä olin oikeesti yllättynyt, että se on tosi-

aan niin helppoa kuin kirjoissa sanottiin… et kun se on niin yksinkertainen idea. Käyttö-

kelpoinen, et se vei mukanaan. Se oli käytännössä just niin.” 

 

Teija oli pyytänyt jokaista kertomaan sadun, koska hän tarvitsi sen tutkimukseensa. Lapset 

olivat kertoneet sadun helposti, ja moni oli halunnut kertoa toisenkin. Lapset nauttivat siitä, 

kun oma satu luettiin. Aikuiset kertoivat lyhyesti eivätkä halunneet kuulla sitä luettavan. 

Teijan lopputyön eräs johtopäätös oli, että lukemista harrastavassa sukuketjussa lapset 

kertoivat mielikuvitusrikkaita tarinoita, joissa oli laaja sanavarasto. Erityisesti Teijalle oli 

jäänyt mieleen 12-vuotiaan kummipojan tarina. Pojalla on ADHD, ”kärsimätön luonne ja 

epäselvä puhe”. Teijan mielestä ”… se oli kaikist loistavin. Se kertomus oli puoliks käytet-

ty kolmatta persoonaa, hän jopa koirasta sanoi hän, käytti puolittain kirjakieltä, mitä en oo 

eläessäni kuullu.”  Tässä satu: 

 

MATTI JA MIRO 
”Olipa kerran Matti, joka käveli joka päivä saman lenkin ja hän löysi sieltä 
Miro koiran. Hän otti Miro koiran ittelleen ja meni kotiin ja soitti kaverille 
koska se oli kaverin koira. Kaveri tuli hakemaan koiran kotiin koska se oli 
hänen koiransa ja se tykkäsi maksalaatikosta. 
Sitten kun Miro oli syönyt maksalaatikon, se oli vietävä pissalle ja kakalle, 
koska hän on niin vanha koira, että se voi muuten kakata lattialle. Tarina 
loppui siihen”.LAP12-P 

 

Mari oli lähihoitajaopiskelija, joka harjoitteli vanhusten dementiakodissa ja innostui teke-

mään siellä tarinankerrontaa. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin saduttanut, lukenut vain 

sadutuksen ohjeen. Hän meni vanhusten kanssa puutarhaan kesän parhaimpaan aikaan. 

Hän käytti tarinan aloituksessa kuvia, joista vanhukset alkoivat tarinoida. Se oli mielekkäin 

tapa päästä alkuun. Kerronta sai aikaan myös vanhusten välillä keskinäisiä keskusteluja. 

Vaikeinta oli ehtiä kirjoittaa. Mari koki yhteiset tarinankerrontahetket ikimuistoisina:” 

Vanhukset pyysivät useampana päivänä, voisimmeko taas mennä kertomaan ja keksimään 

niitä tarinoita. Yhteisissä tarinatuokioissa huomasin, kuinka vanhukset olisivat kuin he-

ränneet talvihorroksesta. Vanhukset piristyivät toiminnasta, siitä että jollain oli aikaa 

heille, joku joka kuunteli heitä.” Seuraavassa erään vanhuksen tarina: 

 
Olenhan mie autolla raamattu opistolle mennyt, vissiin myö jotakin tehtihin, tou-
huttihin... Kaunis laulu tulee... Kun mulla onnen päivät, niin miksen ma laulaisi, 
niinkun sydämeni on täynnä, miksen ma kiittäisi. Maan korvessa kulkevi lapsosen 
tie, hän ihana enkeli kotihin vie, niin pitkä on matka, ei kotia näy, mut ihana enkeli 
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vieressä käy. Tekijä alansa ainakin... Kyl mie ennen muistin, mut nyh unohtui, arve-
luthan miun muisti. Nii, juu. Päiväni rientää kohti loppuaan, iloinen maailma len-
tää pakoaan... nää on kaskuja, loruja kumpihikin. Lehmien harjaus ja ruokkiminen, 
sitä, sitä miun elämäni on olluthan. Maailman rantoja katsellut en...VAN-N93 

 

Kirsti tutustui sadutukseen ensimmäistä kertaa saatuaan lähihoitajaopiskeluunsa liittyvän 

sadutustehtävän. Kun tapasimme päiväkotiharjoittelun jälkeen, Kirsti kertoi tehneensä 

lasten kanssa oman satukirjan, johon kertyi yhteensä 14 satua. Päiväkodissa ei ollut sa-

dutettu aikaisemmin. Kirsti oli kysynyt lapsilta, että osaavatko he kertoa satuja. Lapset 

olivat innostuneet kertomaan helposti. Kirsti koki saaneensa hyvin yhteyden lapsiin, vaikka 

harjoittelujakso oli lyhyt. Hän laittoi lopuksi tarinat kansiin ja lahjoitti sen päiväkodille 

muistoksi. Kirstin mielestä sadutus kehittää molempia, sekä saduttajaa että lasta. Kirsti luki 

minulle seuraavan 6-vuotiaan pojan sadun, joka erityisesti oli hänestä hauska. 

 

Koira ja Ihminen 
”Olipa kerran koira ja ihminen koira halusi pureskella luut. Koira ei saanut luuta 
ja se meni mököttään koirankoppiin. Isäntä tuli koirankopin ovea vasten ja sanoi 
mennään syömään. Koira puri sitä jalkaan kun se ei saanut luuta. Isäntä meni os-
taan luun ja kalkkunan jouluksi ruuaksi.” 

 

Lähihoitajaksi opiskeleva Marita sadutti sisaren tytärtä saatuaan opiskelutehtävän sadutta-

misesta. Tyttö kertoi nukketeatterimatkasta sadun ja se laitettiin vanhemmille joululahjak-

si. Vanhemmat olivat liikuttuneita lapsen tarinasta.  

 
”Mentiin ovesta sisään, ei mitään muuta. Tapahtui jotain, Tonkka Mooses oli siellä 
ja tonttu ja joulunsiemen ja pikkulinnut ja täti. Ei mitään muuta. Hyvää Jou-
lua!”LAP-T3 
 

Maritan mielestä sadutuksen paras anti on, että se tuottaa hyvää mieltä. Päiväkotiharjoitte-

lussa hän sadutti seitsemää lasta. Osalla lapsista oli puheen tuottamisessa ongelmia. Marita 

luki sadun ensin lapsen omalla kielellä, sitten kirjakielellä ja kysyi, kumman he haluavat. 

Kaikki halusivat kirjakielellä. Hän luki aamupiirissä lasten tarinat toisille ja lapset olivat 

ylpeitä, kun heidän satunsa luettiin.  

 

Hannele on suomenkielen opiskelija ja tehnyt proseminaarityönsä tutkimalla sadutusta 

keskusteluanalyysin näkökulmasta. Sadutin häntä yllättäen ja hänen mielestään rima nousi 

yllättävän korkealle siitä, mitä aikoo sanoa. Hän ryhtyi kokeilemaan sadutusta aikuisten 

kanssa. Hän lähti Viroon vaihto-oppilaaksi ja sadutti siellä virolaisia naapureitaan. Hän 
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kertoi idean etukäteen koulukaverilleen ja eräänä päivänä sitten sadutti perheen tyttären ja 

vanhemmat. Kaikki henkilöt valitsivat kertomansa tarinan ikään kuin jostakin tarinavaras-

tosta, sen päällimmäisen, ikimuistoisen, kertomisen arvoisen. Hannelen mukaan kertojat 

eivät ehkä käsittäneet, miksi Hannele halusi kuulla kertomuksia. Tunnelma oli rento, 

mukava, hiljainen ja kaikki suhtautuivat asiaan vakavasti. Seuraavassa Aatoksen kertoma 

tarina, jonka Hannele on kääntänyt virosta suomeksi. 

 

”Pyöräilin Riian maantietä pitkin kotiin päin. Minulla oli ollut miellyttävä työpäivä 
luonnon keskellä. Kun kaupunkiin tullessani näin kadulla ihmisiä, minussa heräsi sel-
lainen tunne, että haluaisin että kaikilla ihmisillä menisi hyvin. Se tunne syveni yhä. 
Äkkiä tunsin, kun joku tuli kadulla vastaan, että näen sen ihmisen lävitse, näen hänen 
olemuksensa lävitse. Minusta tuntui että ymmärrän kaikkia hänen ongelmiaan. Kolmen 
ihmisen kanssa kävi niin, kolme ihmistä perätysten. Rukoilin kaikkien niiden puolesta, 
ja toivoin, että Jumala tekisi heille oikein paljon hyvää. Sitten tajusin äkkiä, että suun-
nilleen niin Jumala kai suhtautuu jokaiseen ihmiseen. Se oli todella erikoinen tunne. Ja 
sitten se hetki meni ohi, ja olin taas tavallinen ihminen. Siinä kaikki.” Aatos, 54 vuotta, 
Tarto  

 

Opiskelijat kokivat sadutuksen ohjeen helppona ja toimivana. Tutkimuksen alkuosassa 

totesin, että positiivisen sadutuskokemuksen kautta voi syntyä oivalluksia, jotka avaavat 

vuorovaikutusta ja ymmärrystä. Opiskelijat olivat myös soveltaneet sadutuksen perusideaa 

omaan tilanteeseensa sopivaksi. Kaikki kertoivat lähentymisestä kertojan ja kuulijan välillä 

kohtaamisen myötä. Heidän kertomustensa mukaan sadutusmenetelmän ohjeen mukaisesti 

voidaan päästä kahden ihmisen kohtaamisen kokemiseen.  

 

7.2.2 Vanhusten kanssa tarinointi 

 

Eräässä koulutuksessa pohdimme, että lapsilla ja vanhuksilla on yhteistä se, että he ovat 

”vapaalla” yhteiskunnallisista pakoista. Heillä on aikaa, mutta onko työikäisillä aikaa 

heille? Edellä esitetyssä Marin kertomassa tilanteessa vanhukset olivat kokeneet, että 

heidän tarinoilleen annettiin aikaa. Seuraavassa kertovat kokemuksiaan kolme henkilöä, 

jotka käyttävät työssään sadutusmenetelmään pohjautuvaa vanhusten kuuntelemista.  

 

Elli-Noora on vanhusten viriketoiminnan ohjaaja ja hän kohtasi kerrotuttamisen opiskelu-

aikanaan. Hän teki lopputyönään kirjan, jossa oli taidekuvia ja vanhusten niistä kertomia 

tarinoita. Elli-Noora piti tarinakerhoa vanhuksille vanhusten hoitolaitoksessa. Vanhukset 

olivat itse valinneet kerhon ja he kertoivat taidekuvista tarinoita ja runoja. Kun joku vanhus 
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oli tarinoinut useamman kerran, hän saattoi alkaa kertoa tarinaa oma-aloitteisesti ilman 

kuvia. Elli-Nooran mukaan vanhusten tarinat ovat  ”…muistelua ja tunnetiloja joita niistä 

kuvista herää, avioerosta ja perheestä ja yleensäkin ihmissuhteista ja lapsuudenmuistoista, 

ja omasta sairaudesta ja miten se on vaikuttanut perheen elämään ja … toisaalta tarinat 

ovat tosi mielikuvitusrikkaita. ” 

 

Elli-Nooran mielestä kertominen ja kirjaaminen auttoivat pääsemään syvälle vanhuksen 

maailman. Tarinat olivat usein pysäyttäviä ja liikuttavia. Ryhmässä tapahtui myös kiintey-

tymistä ja syntyi tunnesiteitä yhdessä tarinoitaessa. Ammatillisesti tärkeintä oli aito kuun-

teleminen, jonka kertoja aisti. Toisen tarinan kuunteleminen oli toisen ihmisen arvostamis-

ta. Elli-Noora kirjasi kymmeniä vanhusten kertomia tarinoita ja niitä oli luettu omaisillas-

sa. Tarinat olivat avanneet vanhuksen lähellä olevia ihmisiä näkemään vanhuksen ajattelua. 

Tässä vanhuksen kertoma muistelu: 

 

Kerttuli 84 v.  
”Minä olen sellaisesta talosta, jossa on paljon lehmiä. Kun me aamulla mennään 
katsomaan, lehmät on noussu ylös. Me jännitämme sitä, onko kaikki jo noussut 
ylös. Ne katsovat kaula pitkänä, että onko niillä tarpeeksi heinää. Jos heinätuppu 
loppuu, pitää saada vähän lisää.  
Jouluna ollaan enemmän riemuitsevia siitä, että onko sitä tarpeeksi siinä pöydällä. 
Me sanottiin sitä aina pöydäksi, lehmien pöydäksi. Se oli pitkä pöytä. Siinä oli jau-
hoja laitettiin, jauhoa kaikille jotakin makeeta. Ne ensin levittivät sen jauhon ja oli-
vat iloisia siitä mausta. Ne saivat niin maukasta tavaraa siitä isosta kupista. On se 
metkaa, kun niillä on niin iso kieli ja se kuppi on niin karhea. Ja kun kuulee, että ne 
lehmät nuolee siitä kupista. Se niin mukavasti käy korvaan, kun se vasikka nuolee 
sitä kuppia. Se kuulostaa pieneltä värinältä.”  

 

Marja on lähihoitajana vanhusten hoitolaitoksessa ja tutustui sadutukseen ensin lasten 

kanssa. Lähihoitajaksi opiskellessaan hän innostui kokeilemaan sadutusta vanhusten kans-

sa ja teki aiheesta lopputyönsä. Vanhukset olivat satukirjeenvaihdossa lasten kanssa. 

Vanhukset lukivat lasten tarinat ja osa halusi itse kirjoittaa vastatarinan lapsille. Lapset 

kuuntelivat vanhusten kertomia satuja ”hiiren hiljaa” ja sen jälkeen he alkoivat kertoa omia 

kokemuksiaan.  

 

Vanhusten kanssa luottamuksen synnyttäminen vei yleensä aikaa. Usein vanhukset aloitti-

vat kerronnan tutuista runoista tai laulun sanoista. Marja huomasi, että dementoituneet 

vanhukset alkoivat nopeasti kertoa ja muistella, heidän kanssaan luottamus syntyi hetkessä. 

Sen sijaan hyvämuistiset olivat hitaampia kertomaan aluksi. ”…muiden ikääntyneiden 
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kohdalla oli heti yleinen kommentti ´se satuaika on jo mennyt ohi – eiköhän ne kaikki sadut 

ole jo kerrottu´.” Seuraavassa esimerkkeinä lapsen ja vanhuksen vastaustarinat:  

 
5-vuotiaan Oonan satu: 
Mä sain joulupukilta paljon lahjoja. Mä sain magneettiaakkoset. Mä sain oman ra-
dion. Mä sain semmoisen, ton pienen barbin. Sitten minä sain tontun. Sitten minä 
sain sellaisen kirjan. Siinä on loruja, yksi satu. Ei ole muuta.  

 
”Helmin” kertomus: 
”Pääsiäinen oli, se oli juhlapyhä. Se meni niin kuin muutkin päivät. Pääsiäispyhät 
oli ja kirkossa käytiin. Äiti oli ja isä ja ketä sieltä nyt muita lähti. Kyllä me vissiin 
käveltiin. Se oli ainakin sellanen pastori Nousiainen. Se oli olevinaan hyvä pappi ja 
kyllä oli kansaa. Ei sitä nyt enempää muista, se oli sitä tavallista. Siitä on niin kau-
an.” 

 

Kyseiset vanhukset osallistuivat valtakunnalliseen sadutuspäivään, ja silloin Marjan kanssa 

muu henkilökunta kirjasi lapsuusmuistoja talon asukkailta. Kertojat innostuivat toistensa 

tarinoista ja lähes kaikki halusivat kertoa oman juttunsa. Tällä hetkellä Marja tekee muisto-

jen albumia monen vanhuksen kanssa. Marjan mielestä parasta oli kahdenkeskinen tiivis 

hetki, jolloin pääsee todella lähelle toista ihmistä ja tulee tutuksi. Vanhukset kertoivat 

Marjalle: ”Sain palautteena sen, että sä ihan oikeesti haluut kuulla multa jotakin. Olen 

ollu tarpeellinen ihan vaan kuuntelemalla heitä. Heille on noussu siinä mieleen asioita, 

joita ei ole tullut mieleen pitkiin aikoihin. Aikuisten sadutukset on lähestukoon aina muiste-

lua.”  

 

Kaarina oli saduttanut äitiään, joka on dementoitumassa. Kaarina oli käyttänyt lasten 

kanssa sadutusta monta vuotta ja innostui kirjaamaan äitinsä tarinoita ylös. Hänen mieles-

tään vanhana voi purkaa jotakin epäkohtaa elämästään tarinan kautta. Hänen äitinsä oli 

kertonut usein sisareensa liittyviä muistoja ikään kuin selvitellen tunteitaan. Kaarina oli 

huomannut selvästi, miten muisti on lyhentynyt sairauden etenemisen myötä. Hänen mie-

lestään tarinan sisältö ei ole se oleellisin, vaan ”…se hetki kun olemme yhdessä, kertoja ja 

sadun kuulija. Oli sitten kyseessä lapsi tai aikuinen.”  

 

Kaarinan äiti, 74v. sairastaa Alzheimerin tautia 
”Kerronko mitä mun isä sano kun ekan kerran näki mut. Niin tota mä olin semmonen 
en mitenkään nätti tyttö. Isä sano äidille, että tollasen tytön oot tehnyt ja minulle sanoi: 
kyl on ruma. Kauhee. No onhan se tommonen pikkuinen, jol ei oo hiuksia eikä paljo 
muutakaan. Ja Tiina oli vuotta vanhempi ja oli leuhka siitä kun mä olin ruma ja hän 
kaunotar.” 
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Näissä oivaltajien kertomuksissa vanhusten kanssa kerrottiin eniten muisteluita elämän 

varrelta. Vanhusten kanssa käytettiin myös kuvia kertomisen alkuun pääsemiseksi. Koh-

taamiset olivat hyvin samanlaisia kuin lasten kanssa; kertoja toi esiin itsestään jotakin, 

mikä lisäsi ymmärrystä. Kuulluksi tulemisen kokemus oli voimakas ja vanhukset ilmaisi-

vat sen myös. Vanhusten tarinat avasivat myös kuulijoita ymmärtämään heidän elämäänsä 

ja ajatuksiaan. Yhteisyys lisääntyi, kun tarinoita luettiin muille.  

 

7.2.3 Yleisötiloissa tai maailmalla kertominen 

 

Brunerin (2002, 17) mukaan tarinoita tarvitaan kaikkialla elämän keskellä, myös siellä 

missä on ongelmia, epätietoisuutta, hämmennystä ja ristiriitoja. 11.5.2006 TV 1:n Atlas 

esitti ohjelman, jossa etiopialaisille orpolapsille tarjottiin mahdollisuus ilmaista itseään 

sadutusmenetelmän avulla. Kurssia vetänyt tanssitaiteilija Kirsi Heimosen ohje käännettiin 

lasten omalle kielelle: ”Minua kiinnostavat tarinanne. Voitte kertoa ihan mitä haluatte. Se 

voi olla tarua tai totta, sillä ei ole väliä. Voitte leikkiä kaikessa rauhassa ja sitten kun 

tuntuu siltä, sanokaa jollekin aikuiselle, että nyt haluatte kertoa tarinan.” 7-vuotias tyttö 

Matasebien kertoi sadun apinasta, josta tässä lyhennelmä: ”Pariskunta päätti lähteä mark-

kinoille myymään hunajaa. Matkalla he pysähtyivät lepäämään, ja pyysivät apinaa varti-

oimaan hunajaa.” Ohjelman esittelyssä todetaan, että nuorten tarinat eivät olleet yhtä 

sadunomaisia kuin pienempien lasten. Abebech Sahle kertoi, että hänen äitinsä oli mennyt 

Hararin kaupunkiin etsimään työtä ja hän oli jäänyt isovanhempiensa hoiviin. He kohteli-

vat huonosti tyttöä. Dokumentissa kuvataan, kuinka tyttö kuunnellessaan aikuisen lukema-

na hänen omaa tarinaansa alkaa itkeä. Ympärillä olevat aikuiset lohduttavat häntä. Kirsi 

Heimosen kokemusten mukaan sadutus on yksinkertainen, mutta häkellyttävän voimakas 

menetelmä. Siinä lapsi kokee olevansa hyväksytty ja että aikuisella on aikaa lapselle. 

Aikuinen taas luulee tietävänsä lapsesta jotakin, mutta ei voi tietää. Kun aikuinen on 

kuunnellut lasta, hän voi päästä selville edes hitusen lapsen maailmasta. 

(http://www.yle.fi/aohjelmat/atlas/arkisto/id33888.html) 

 

Psykologi Kirsti Palonen (2006) on saduttanut lapsia mm. Libanonissa, Syyriassa ja Länsi-

rannalla. Hänen mukaansa sadutus opettaa ennen kaikkea alistetuissa oloissa kasvaneille 

lapsille sananvapautta. Lapsen vapaus kertoa tuo aikuisille tietoa lapsen omasta elinympä-

ristöstä sekä oman maailman rajoituksista ja mahdollisuuksista. Satu on vuorovaikutuksen 

ja toivon silta. (Palonen 2006, 42.) Sadutusta on järjestetty erilaisissa lastentapahtumissa, 
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yleisötapahtumissa sekä museoissa. Oleellinen ero edellä kuvattuihin sadutustilanteisiin on, 

että lapsi voi olla täysin tuntematon kertojalle. Myös tilat saattavat olla hälyisiä, kuten 

esimerkiksi messuilla. Seuraavassa on kahden museolehtorin, kirjastosaduttajan ja yleisö-

tapahtumissa saduttavien kertomukset.  

 

Teresa toimii museolehtorina. Hänen mielestään kuvataide avautuu tarinoina. Lasten 

kanssa on tärkeää päästä pois johdattelusta ja sadutus on sopiva tapa lähestyä lasta. Lapset 

ovat ryhmässä ja kertovat tietystä taulusta yhteisen tarinan. Ryhmässä tulee mukaan ryh-

män henki ja dynamiikka kerrontatilanteessa. Sadutuksessa päästään pois rajoittavasta 

kuvataiteen tarkastelusta. Lapset innostuvat ja onnistuvat. Lapset ihmettelevät yhdessä 

tuotettua tarinaa. Teresan mielestä tilanteessa syntyi jotain enemmän kuin itse tarina: ” 

Siinä on tarina ja taideteos, mutta siinä tilanteessa on jotain lisäksi, mitä en osaa oikein 

määritellä, ripaus jotain, voisko sitä kuvailla taiaksi.”  

 

Teresan mukaan erityisesti ujot ja arat lapset uskaltautuivat myös ilmaisemaan itseään. 

Myös aikuiset innostuivat tulemaan mukaan kannustaen ilmeillään ja eleillään lapsia 

kertomaan. Tärkeintä oli aito kuunteleminen ja se, että kertojalle tuli olo, että tämä on 

tärkeää. Sadun muoto toi taianomaisuuden. Teresan mielestä sadutus on yksinkertainen 

väline, jonka avulla ylempi-alempi asetelma on helppo purkaa, mikä muuten on vaikeaa. 

Tärkeää on myös se, että tarinaa jää jaettavaksi myöhemmin. Myös vanhemmat saavat 

uutta tietoa lapsesta heidän satujensa kautta.  

 

Erika on myös museolehtori ja hänen mielestään on tärkeää päästä taiteeseen sisälle oman 

ajattelun avulla. Sadutuksella on mahdollisuus antaa vilpitön ja spontaani väylä, joka sopii 

kenelle tahansa. Erikan mielestä sadutus on haastavaa, koska se vaatii oikeasti kuulijalta 

kiinnostusta ja museossa se tarkoittaa erityisesti katsojan kokemuksen kuuntelemista. 

Hänen mielestään kirjoittaminen luo tilanteeseen jotakin uutta. ”Se on haastavaa, koska 

sen kautta syntyy se luottamus kertoa, koska tämä kertoja kyllä aistii sen oletko sä kiinnos-

tunut. Mut toisaalta kun sä kirjoitat samalla niin siinä syntyy tietynlainen intensiteetti, joka 

saa semmoisen uskon siihen, että tää homma otetaan vakavasti, musta ollaan kiinnostunei-

ta ja et mä osaan.” Erika ihmettelee myös, miten lapset kykenevät tekemään mistä tahansa 

sadun ja he jaksavat olla innostuneita. Kuvataide on valtava tarinoiden lähde, siinä kerro-

taan tarinoita visuaalisin keinoin. Hänen mielestään ryhmässä tarinointi vaatii huomioi-

maan toisen esittämät lauseet ja siksi kukaan ei voi vetää pelkästään omaan suuntaan. 
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Yhdessä tarinointi sopisi myös työyhteisöihin. Seuraavassa lasten taideteoksesta kertoma 

tarina. 

Sadutus Tarja Pitkänen-Walterin teoksesta Vattuhampaat  
”Olipa kerran karhu, joka meni metsään ja näki siellä vattupensaan. Se meni päi-
väunille. Ennen kuin se meni nukkumaan, se katsoi peilistä sen hampaita ja ne oli 
tullu ihan punaseks. Kun se oli heränny, se meni syömään vattuja, koska oli jo mel-
kein talvi. Sitten se otti ne vatut ja söi osan niistä. Sitten se meni talviunille. Kun se 
oli herännyt talviunilta, se näki, että muutkin karhut oli syömässä vattuja. Se tuli 
vihaseks, ku ne oli sen maalla. Mutta sitten se sano kavereille, että älkää tulko mi-
nun pihalleni. Ne ei totellu, sen takia ku se sano, että ne on minun vattuja. Ku ne ei 
vieläkään totellu, sen piti häätää ne pois. Mut ne ei lähtenytkään, niin se ajoi niitä 
takaa. Lopulta se sai ne pois sieltä sen pihalta. Sitten se meni takasin kotiin, se me-
ni lepäämään. Sen pituinen se.” 

 

Rosa on teatteri-ilmaisun ohjaaja ja on saduttanut lapsia kirjastoissa ja messuilla. Hän on 

tehnyt kirjastossa lapsille kasvomaalauksia ja ne ovat toimineet inspiraation lähteinä. Hän 

ihmettelee, miten sadut voivat syntyä ilman mitään ennakko-odotuksia. Hän oli yllättynyt 

siitä, miten lapset olivat kielellisesti kehittyneempiä kuin hän itse arvelisi. Hän oli huo-

mannut, että pienet lapset kertoivat ilmeikkäästi. ”Ja sitten se, mikä tekee aina vaikutuk-

sen, on ne kolmevuotiaat, joilla on puhevikoja ja erilaisia rytmin vaihdoksia kerronnassa, 

ja ne yhtäkkiä esittää juttua hyppäämällä ja näyttämällä.”  

 

Hän on käyttänyt sadutusta myös teatterin tekemisessä. Teatterioppilaat käsikirjoittivat 

omia tekstejään ja muuttivat ne dialogiksi, jonka jälkeen ryhmät esittivät toistensa tekemiä 

näytelmiä. Rosa on myös saduttanut kirjamessuilla. Hän kertoo eräästä kokemuksesta, 

jossa hänellä oli ensimmäistä kertaa kehitysvammainen lapsi kertojana. Rosa ei ymmärtä-

nyt aina lapsen puhetta ja joutui tarkentamaan välillä. ”Kun hän pääsi sisään siihen, että 

hän on se, joka kertoo ja on päällikkö ja mä oon siinä armoilla. Hän oli löytänyt asemansa 

kertojana.” Toinen lapsi oli kertonut hirvittävän pitkän sadun (600 sanaa), jossa oli koko 

ajan edennyt määrätietoisesti ja muistanut kaikki sadun henkilöt yksityiskohtaisesti tarinan 

loppuun asti. Lapsi oli seurannut koko ajan kirjoittajaa ja osannut tauottaa täysin kirjoitta-

jan tahtiin puheensa. Rosa oli myös saduttanut ystävänsä 5-vuotiaan tyttären ja kokenut 

jännittäväksi roolin vaihtumisen yhtäkkiä maagiseksi saduttajaksi. Se oli tuntunut lahjan 

antamiselta.   

 

Lahja on opettaja ja tutkija, joka on saduttanut useissa yleisötilaisuuksissa. Messuilla on 

tilanne, jossa ihmiset itse valitsevat sen, että haluavat kertoa. Vaikka tilaisuudet ovat 
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yleensä hälyisiä, kertomisen tilassa rauhoittuu. Lapsille ei tuota hankaluuksia kertoa häli-

nässä. Kirjamessuilla oli teltta, jossa satuja kerrottiin.  ”Telttaidea on hyvä, silloin kun on 

iso tila niin on joku soppi. Kyllä se onnistui Kiasmassakin, jossa oli oikeastaan vain rap-

pukäytävän tasanne, kyllä ne vaan kertoivat siinäkin.”   

 

Erityisesti hän muistaa, kun hän sadutti alle yksivuotiaita leikkipuistossa. Lapset piirsivät 

ja ääntelivät ja Lahja yritti kuunnella lapsia vanhempien seuratessa vieressä. Lapsille oli 

tärkeää, että heille jää itselleen kerrottu satu. Lahjan mielestä tutun lapsen tarinasta tekee 

helpommin johtopäätöksiä kuin vieraan. Tutun lapsen kanssa syntyy myös helpommin 

selkeä kontakti. Läheisyyden tunne on hyvin intensiivinen ja se saattaa käsin kirjoittami-

sessa korostua.  

 
Kaikissa edellä mainituissa kuvauksissa ihmetellään sadutuksen välitöntä tehoa. Kertojan 

tuttuus ja mukava paikka ei näyttäisi olevan välttämätön edellytys kohtaamisen syntymisel-

le. Jopa täysin tuntemattomat ihmiset vieraalla kielelläkin kykenivät välittämään yksinker-

taisen kuuntelemisen idean. Halu kuunnella ja sen välittäminen kertojalle sai aikaan koh-

taamisia. Museossa lasten kertomat sadut tauluista olivat ns. aihesadutusta eli tapaa, jossa 

lapsi liittää esimerkiksi taideteokseen oman sadun. Aihesadutukseen voidaan Karlssonin 

(2003, 47) mukaan siirtyä useiden saduttamiskertojen jälkeen, kun on saatu luotua kuunte-

leva toiminnan kulttuuri. Kertomuksista voidaan päätellä, että kuuntelijat olivat sisäistäneet 

perussadutuksen idean, joka välittyi heidän tavastaan kohdata lapsi. 

 

 

7.2.4 Opettajat saduttivat kouluissa 

 

Annika Kauton (2003) pro gradu –tutkielman lopputuloksena sadutus soveltuu kouluun 

hyvin. Hän erotti neljä syytä siihen: lapsen kuunteleminen eli lapsilähtöisyys tuli esiin, 

luku- ja kirjoitustaito vahvistui sadutuksen avulla, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä 

luokkahenki lisääntyi ja sadutuksella oli myös terapeuttisia vaikutuksia. (Kautto 2003, 66.) 

Ala-asteen-, erityisluokan- ja lukion opettajat sekä ammatillisen oppilaitoksen opettaja 

kertoivat tähän tutkimukseen kokemuksistaan sadutuksen käytöstä. 

 

Riitta on ala-asteen opettaja ja tuntenut sadutuksen jo 1990-luvulta asti. Hän on saduttanut 

ensin omia lapsiaan. Koululuokkien kanssa he ovat käyneet kirjamessuilla ja osallistuneet 
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sadunkerrontapäivään. Hän on saduttanut kaikki oppilaansa yksitellen. Yleensä lapset ovat 

mielellään alkaneet kertoa satuja. Saduista oli tehty yhteinen kansio ja jokainen vei oman 

satunsa kotiin. Kyseisenä lukuvuonna hänellä on sadutustunti lukujärjestyksessä, jolloin 

hän saduttaa maahanmuuttajalapsia. Riitta haluaisi tehdä yhteisen kansion kaikista saduis-

ta. Hänen mielestään sadutuksessa kohtaaminen on ainutkertaista. Aikaa pitäisi resurssoida 

siihen erikseen. Ongelmana on se, että kirjoittaminen on hänellä niin hidasta, että se vai-

keuttaa tarinan sujuvuutta.  

 

Maria on erityisluokanopettaja ja hän kertoi yhdestä kerrasta, joka on hänelle jäänyt erityi-

sesti mieleen. Hän meni sijaiseksi luokkaan, joka oli 3.-6. luokka-asteista yhdistetty poika-

luokka. Kaikilla lapsilla oli erityisopetuspäätös. Maria oli päättänyt salamannopeasti, että 

tehdään satukirja saduttamalla. Hän kertoi ensin itsestään ja lapsistaan, sitten he tekivät 

ensin yhdessä ryhmäsadun ja sen jälkeen hän oli koko päivän saduttanut oppilaita vuoron-

perään. He olivat kaksi päivää tehneet tuotoksista kuvitettua kirjaa, jonka jokainen sai 

kopioituna itselleen. Kirjasta tuli yhteinen juttu. 

 

”Se, että meillä menee siellä luokassa niin hyvin ja rauhallisesti, ei voi olla kiinni mun 
persoonasta vaan se sadutus on luonu sellaisen yhteisöllisyyden siihen. Mä kävin yhden 
lapsen syntymäpäivillä niin siellä sen huoneessa oli tää satukirja esillä, lapsi täytti kuiten-
kin kakstoista.”  
 

Anna on lukion ilmaisutaidon opettaja ja tutustui sadutukseen teatteripedagogiikan opin-

noissa opettajankoulutuksessa. Opettaja luki esimerkkinä 3-vuotiaan tytön sadun, missä ei 

ole perinteistä draaman kaarta. Anna innostui menetelmästä ja käyttää sitä puhe- ja media-

ilmaisun kursseillaan. Tavoitteena hänellä on, että ”…on rohkaistuttu siihen, että minä 

riitän ja minusta irtoaa ja ensimmäinen idea on paras. ” Ykköskurssilla he kuuntelivat 

radio-ohjelman sadutuksesta ja sen jälkeen parin kanssa kertoivat sadutuksen ohjeen mu-

kaisesti. Pari luki tarinansa toiselle parille ja he valitsivat toisen tarinoista, josta tekivät 

kuunnelman. Myös muut tarinat luetaan hartaasti ja tosissaan. Oppilaat olivat hämmästy-

neitä huikeista tarinoista: ”Tunneilta poistuu aina polleita tarinankertojia.”  Annan mie-

lestä sadutuksen tärkeä puoli on, että kertoja luottaa ensimmäiseen ideaansa ja uskoo, että 

se riittää. Näytteenä pätkä lukiolaisten paritarinasta: 

 
Kyllikki ja Pingviini 
Uusi pingviiniohjelma oli alkamassa lauantai-aamuna. Se käsittelee kaikkia ping-
viiniaiheisia juttuja. Ensimmäisessä jaksossa tutustuttiin pingviinin mallisiin kuk-
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karuukkuihin. Yhdellä Kyllikki-nimisellä mummolla oli niitä 356 pihallansa. Ne 
olivat kaikki mustavalkoisia niinkuin oikeat pingviinit ovat. Kyllikki kertoi miten 
eräänä yönä pingviinikukkaruukut heräsivät eloon. HERÄÄMINEN Ne olivat kuin 
puutarhatontut. Niillä oli salainen päämäärä. PÄÄMÄÄRÄTIETOISTA JA VIE-
KASTA ÄÄNTELYÄ… 

 

Maarit opettaa lähihoitajiksi ja perhepäivähoitajiksi opiskelevia ja käyttää sadutusta dialo-

gisen kohtaamisen harjoituksena, opiskelijoiden tutustumisessa sekä ryhmääntymisen 

vauhdittajana. Hän on todennut, että teoriaopetus ennen sadutusharjoitusta sekä reflektoiva 

keskustelu harjoituksen jälkeen tuottavat parhaan oivalluksen. Jos tehtävä tehdään kylmil-

tään eikä siitä puhuta, opiskelijat haluaisivat ohjata sadutusta eivätkä antaudu kertojan 

omaan tahtiin. Ammatillinen pohtiminen jälkikäteen on tärkeää, silloin ymmärtää tapahtu-

man kuulijan näkökulmasta ja muiden kokemusten kautta pääsee tunnetasolla käsittele-

mään tilannetta.  

 

Ryhmääntymisessä Maarit käyttää sadutusta heti opiskelun alussa. Aikuiset ihmiset ovat 

hämmentyneitä, kun annetaan ohje parin kanssa kertoa vuoronperään joku tarina sadutus-

ohjeen mukaisesti. Sitä ei kuitenkaan kukaan kyseenalaista.  

 
”…Se hetki on siinä käsin kosketeltava, ventovieraat saduttamassa toisiaan, se on lähtö-
laukaus hyvälle ryhmäprosessille, se riisuu ihmiset aseista. Kun on uusi ryhmä, ne kyräi-
lee, mikä on luonnollinen reaktio, kuka minkäkinlainen on, siinä on niinkun antennit 
pystyssä.”  
 

Maarit on kokenut, että tarinointi sitouttaa yhteistoimintaan, koska siinä mennään intiimille 

alueelle sisäiseen puheeseen. Myöhemmin palataan asiaan kun puhutaan vuorovaikutustai-

doista. Silloin kaikilla on jo asiasta yksi kokemus. Erityisesti perhepäivähoitajat ovat 

ottaneet menetelmän käyttöön. Maaritin mielestä menetelmä rauhoittaa ihmistä ja pistää 

miettimään työkulttuuriin liittyviä kiireitä ja ihmisen kohtaamista.  ”Kun siitä saa sen 

kokemuksen asettumisesta toisen ihmisen käytettäväksi niin se parantaa myöskin sitä 

kyvykkyyttä rajata sitä kiirettä, ja asiakas siellä – on se sitten lapsi, nuori tai vanhus -  se 

jollain tavalla pääsee keskiöön siinä työssä.” 

 

Maarit on käyttänyt sadutusta myös ryhmässä siten, että jokainen kirjaa vieressä istuvan 

sanoman lauseen vuoronperään. Näin on käsitelty jopa ryhmän yhteistä ongelmaa tekemäl-

lä siitä yhteinen tarina. Jokainen on vuorollaan tullut kuulluksi. Maaritin mielestä suurin 
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murhe on, että hyvä menetelmä unohtuu arjen pyörityksessä, kun ihmiset innostuttuaan 

jättävät menetelmän vakiintumisvaiheen kokeilematta. Vakiintuessaan sen hyödyt näkyvät.  

 

Omat kokemukseni aikuisten kanssa saduttamisesta ovat samansuuntaisia. Opiskelijat ovat 

motivoituneita tekemään tehtäviä. Yhteisen sadun luominen on ryhmän koheesiota eli 

yhteenkuuluvuutta lisäävä asia, joskin sadunkerronnan käynnistäminen voi herättää aluksi 

ihmetystä. Kahdenkeskiset hetket ovat yleensä mukavia ja hauskoja. Kirjoitustaitoiset 

voidaan laittaa saduttamaan toisiaan. Opettajan kanssa kahdenkeskiset hetket lisäävät 

molemminpuolista tuntemusta. Yllättävää on, että jotakin yhteistä ongelmaa voidaan 

käsitellä tarinaa rakentamalla. Kuuluksi tuleminen on tärkeää ja opettajan kiinnostuksella 

oppilaita kohtaan voidaan rakentaa hyvää ilmapiiriä minkä tahansa ikäisten kanssa. 

 

7.2.5 Päivähoidon ammattilaiset saduttivat 

 

Päivähoito on sadutuksen ihanteellisin maaperä. Päivähoidossa on myös mahdollisuus 

pitkäjänteiseen toimintaan, kun lapsiryhmät ja aikuiset ovat päivästä toiseen yhdessä. 

Seuraavassa lasten kanssa toimivat kertovat kokemuksiaan säännöllisestä saduttamisesta. 

 

Saija on päiväkodissa erityisopettajana. Hän käyttänyt sadutusta noin kaksi vuotta. Hän 

käyttää sadutusta monenlaisissa tilanteissa. Hänen työssään sadutus on lievennys päivään 

ja mahdollisuus myös käsitellä ongelmia. Satujen kertominen lähtee lapsista oma-

aloitteisesti. Saija ei ehdi kirjoittaa enää läheskään kaikkea, välillä hän kirjoittaa muistijäl-

kiä jälkikäteen ylös. Alussa oli ongelmia, että kaikki halusivat kertoa yhtä aikaa. Nykyisin 

lapset istuvat raitamaton päällä ja tietyn raidan päällä oleva sanoo lauseen vuorollaan. Se 

toimii. ”Oon kokenut, että se on valtavan hyvä työväline siinä mielessä, että lapset on itte 

hoksannut käyttää sitä, miten ne saa yhteyden sillä hetkellä. Äänen käyttäminen on selvästi 

vähentynyt, et heitä kuunnellaan pienemmälläkin äänellä, et semmoinen leppoisa olotila on 

savutettu niillä hetkillä, mutta päivä on rauhoittunut kaiken kaikkiaan.”  Tällä hetkellä 

Saijan ryhmässä on 2-4-vuotiaita lapsia. He alkavat vain kertoa satua ilmoittamatta sitä 

etukäteen. Saija kannattaa vapaamuotoisuutta ja matalaa kynnystä aloittaa lasten juttujen 

kirjaaminen. Sadunomaisuus on lapselle ominainen tapa käsitellä asioita, ja sitä voidaan 

hyödyntää niin mukavissa kuin vaikeissakin asioissa.  
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Riitta-Liisa on päiväkodin johtaja ja työskentelee myös esikouluryhmässä. Hän kokeili 

ensimmäistä kertaa sadutusta alle kolmevuotiaiden ryhmässä. Hän yllättyi, miten syvälli-

sesti lapset ajattelevat. Se oli ollut mahdollista vain pysähtymällä kuuntelemaan. Erityisen 

vaikutuksen häneen on tehnyt 3-vuotiaan tytön kertoma satu enkelistä:  

 

Enkeli 
Se lentää. Enkelillä on siivet. Enkeli lentää kaikista kauneimmin. Enkeli on tyttö ja 
poika. Enkeli on isä ja äiti, sit Enkelillä on hiuksetkin. Enkelillä on sydän siivessä. 
Enkelillä on isot kengät. Enkelillä on korvaläpät. Enkelillä on säkki kädessä. Enkeli 
on ruskea. Enkelillä on ruskea siipi. Enkelillä on isot kengät. Enkeli on musta. En-
keli lukee enkelikirjaa. Enkeli istuu nojatuolissa. Enkelillä on kartta kädessä. Enke-
li osaa istua. Enkeli osaa syödä. Enkeli lentää kuussa. Enkeli lentää tähdessä. En-
kelillä on siivet. Enkeli on pallon päällä lentämässä. Pallo lentää. Palloa kuuluu 
heittää ja potkia. Enkeli heittää palloa. Enkeli osaa kirjoittaa. Enkelillä on pussin 
sisällä pääsiäismuna, iso. 

 
 
Isompien lasten kanssa he kokeilivat aiheesta kertomista ja huomasi, että lapset kuitenkin 

kertoivat yhteisestä aiheesta oman tarinansa. Lapsen oma elämä näkyi tarinan läpi. Riitta-

Liisa on huomannut, että kaikki lapset eivät halua kertoa. Hän on ajatellut, että joskus 

lapsella voi olla asioita, joita hän ei halua puhua ja pelkää niiden tulevan ilmi. Erityisesti 

hän ihmettelee sitä, että satujen lukemistilanteessa lapset antavat toisilleen myönteistä 

palautetta: ”Joka kerta ne on sanonut jotakin, että onpa hyvä satu, hienosti keksitty. Viime 

vuonna oli riitapukareita, ja kun ryhmä ei oikein toiminut, nekin antoivat toisilleen tällais-

ta positiivista palautetta. Kun me katsottiin toisten tekemiä kuvia, sillon ne saatto sanoa, 

että tyhmä. Mut tässä tilanteessa – ei koskaan.”  

 

Kaija on myös esikouluryhmän opettaja. Hänen mielestään sadutus avaa uuden satumaail-

man. ”Saduissa on nykypäivää, vanhaa aikaa ja tulevaa epämääräistä aika sieltä ja täältä, 

ja kaikissa on selkeä juoni, mitä tapahtui ensin, sitten ja mihin satu loppu.” Hän oli huo-

mannut, että sellaiset lapset, joilta olettaa ettei satua tule, kahden kesken tuleekin juttua. 

Aikuisen odotukset ovat erilaiset kuin mitä lapsi osaa kertoa. Ammattilainen on oppinut 

lukemaan rivien välistä lapsia, mutta tekee helposti vääriä johtopäätöksiä. Hänen mieles-

tään sadutuksen teoriatieto on avannut ymmärtämään kuuntelemisen perusideaa. Hän on 

rohkaistunut ja itsekin neuvonut sadutusta kokeilevaa aikuista: älä ohjaa lasta. Älä odota, 

että satu on kuin jostakin satukirjasta vaan hyväksy lapsen kertominen sellaisena kuin se 

tulee. Kaijan esikouluryhmässä on suunniteltu kevätjuhlaan esitys, johon lapset itse suun-

nittelevat tekstin ja siihen näytelmän.  
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Veera on esikouluryhmän opettaja ja hänen mielestään sadutus on yksinkertainen oivallus 

ja ihana vuorovaikutussuhde, jota on tehty mummojen ja pappojen kanssa kautta aikojen. 

Nyt on lasten vuoro kertoa. Veera sai kaksi 6-vuotiasta lasta innostumaan kertomisesta ja 

he sopivat, että lapset kertovat yhden sadun joka viikko. Lapset odottivat innokkaasti 

sadutushetkeä ja Veerallakin ”ympäröivä maailma unohtui ja uppouduimme kaikki kolme 

mielikuvitusmaailmaan.” Lapset tekivät viisi satua ja tekivät niistä kirjan. Lapset ompeli-

vat kirjan selkämyksen itse ja kuvittivat sen. Seuraavassa parin yhdessä kertoma satu: 

 

”Kolmen puun tarina 
Olipa kerran kaksi puuta. Toinen puu, joka oli nuorin, kysyi: "Kuinka vanha sinä 
olet?" "20 vuotta", vastasi puuvanhus. Sitten hän vaipui uneen. Sitten pikku puukin 
vaipusi uneen. Ja eräänä päivänä iso puu sahattiin pois ja kun pikku puu heräsi 
niin hän ei enää nähnytkään isoa puuta ja rupesi itkemään. Sitten hänen toiselta 
puoleltaan vastasi toinen puu ja lohdutti häntä. Ja pikku puu kysyi: "Kuinka vanha 
sinä olet?" "Minä olen 2 vuotta." "Ja olet jo noin iso! Eikö sinun pitäisi olla van-
hempi kun olet noin iso?" "Minä synnyin vähän eri tavalla. Juurenikin ovat hiekka-
kasan peittämiä. Olen ollut tässä vuosia, vaikka olen vasta 2 vuotta. "Eräänä jou-
luna pikku puu sahattiin ja vietiin pois ja laitettiin joulukuuseksi. Sitten iso puu ru-
pesi itkemään eräänä talvena: "Minun kaverini lähti pois." Sitten eräänä jouluna 
hänetkin sahattiin pois, koska hänestä tehtiin klapeja. Ja niin päättyi tämä tarina 
kolmen puun elämisestä.” 

 

Katariina on erityislastentarhanopettaja. Hän kertoo: ”Mulla oli koko ajan sellainen olo, 

että olen koko ajan mukana sadussa, ihan niin kuin elokuvissa” kertoo Katariina 6-

vuotiaan tytön sadutuksesta. Kirjoittaminen hidasti sadun juonessa pysymistä. Kuitenkin, 

kun hän luki sadun, tuntui siltä, että hän sai jakaa lapsen kanssa onnistumisen ja ilon 

kokemisen. Toisessa tilanteessa lapsen oli vaikeaa tuottaa puhetta ja olisi tehnyt mieli 

auttaa. Kuitenkin hiljaa oleminen oli tärkeää, että lapsi sai kertoa itse sadun. Aikuisen 

pitäisi uskaltaa luottaa siihen ja hillitä itsensä. Kun lapsi on saanut kertoa satunsa, hän on 

ylpeä ja tyytyväinen tuotokseensa.  

 

Katariina työskentelee integroidussa erityisryhmässä, jossa osalla lapsista on puheen 

tuottamisen vaikeuksia. On vaikea tietää, kykeneekö lapsi ilmaisemaan itseään siten kuin 

on itse ajatellut. Lapset saattavat rönsyillä tai tauot ovat pitkiä, kun lapsi hakee sanaa. 

Kuitenkin sadutus on keino päästä lapsen sisäiseen maailmaan. Lapsen sadut alkaa tunnis-

taa, kun lapset kertovat useampia satuja. Ryhmässä kertomisessa tule esiin keskinäiset 

asetelmat, kun jokainen kertoo vuorollaan omassa tahdissaan.  
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Saara toimii kiertävänä erityislastentarhanopettajana. Hän kertoo lapsista, joilla on jokin 

diagnosoitu ongelma. Hän pohtii lasten tarinoiden kautta lapsen omaa maailmaa, mitä lapsi 

haluaa kertoa. Hän kokee kahdenkeskiselle ajalle olevan tarvetta, mutta aina sitä ei ole, 

vaan aika menee palavereissa.  

 

”…haluaisin sanoa että se on erityislapsille hieno tapa tulla kuulluksi. Vaikka 
kuinka aikaa annetaan, se on niin oma juttu. Palvelee tätä hetkeä, että on kuunte-
lemisen vaikeus ihmisillä. Sen huomaa lapsissa, että niillä silmät palaa kun kuunte-
lee…varsinkin erityislapsilla se on semmonen, että sitä pitäis enempi tehdä, sään-
nöllisesti. Se voi avata tosi paljon.” 

 
Saara sadutti koulutukseen liittyvänä sadutustehtävänä omaa 18-vuotiasta tytärtään ja 

tämän kahta ystävää. Kaikki osapuolet olivat kokeneet kertomisen hyvin mukavana. Myö-

hemmin Saaraa halusi vielä saduttaa tytärtään yksin. Tytär oli oikein odottanut sitä hetkeä. 

Myöhemmin tytär oli sanonut, että sadutus oli parhainta, mitä syksyn aikana oli tapahtunut.  

 
”Tarun oma satu 
Vichy-pullon etiketti haluaa irti tanssimaan. Mistä se on kuullut musiikkia? Ja mis-
tä ylipäätänsä se on saanut noin hullunkurisen ajatuksen? 
Ei sillä ole jalkoja, korkeintaan se voisi irtonaisena lentää tuulen mukana, mutta 
olisiko se tanssia?Hän olisi täysin tuulen armoilla. Tuulen, joka ei huomioi heikko-
ja, sillä tuuli on armoton; varsinkin sadesäällä. Sitä tämä raukka ei tiedä, sillä se 
ei tiedä paljon muutakaan. Hän, joka polki, muistaa ja tietää. Pitkiä asfalttipätkiä 
tuulessa ja sateessa. Eikä siitä edes ole kauaa, vaikka se saattaisi siltä tuntua. Aika 
tuntuu pitkältä, jos elämä on täynnä sisältöä. Sisältö pidentää ja venyttää aikaa. 
Paksut kirjatkin ovat täynnä sisältöä. 
Etikettiraukalla ei ole sisältöä eikä sen takia suhteellisuudentajua. Hän ei osaa 
hahmottaa itseään, ei ajassa eikä paikassa. Eikä osaa tajuta ajan ja paikan välillä 
myrskyävää tuulta. Hän vain haluaa tanssia. 
Jostain syystä.” 

 

Henna on lähihoitaja ryhmäperhepäiväkodista ja käyttänyt sadutusta jo 15 vuotta. Hän 

kertoo saduttaneensa satoja ellei tuhansia satuja niin yksityiselämässä kuin työssä. Hän 

kertoo vaiheista, miten hän löysi sadutuksesta pysyvän toimintatavan. Aluksi hän innostui 

tehtyään koulutukseen liittyvän sadutustehtävän. Hän oivalsi, että se oli erinomainen tapa 

kuunnella lasta ja viettää lapsen kanssa intensiivinen hetki. Sitten hän teki opiskeluun 

liittyvän työnsä sadutuksesta ja paneutui myös sadutuksen teoriaan. Erityisesti hänelle on 

jäänyt mieleen kehitysvammaisen 13-vuotiaan tytön kertoma satu, jossa tyttö pystyikin 

sadutuksessa tuottamaan enemmän sanoja kuin normaalisti. Henna alkoi omassa työssään 

soveltaa sadutusta monin tavoin. ”Oma ajattelu on kehittynyt ja jotenkin pystyy havain-
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noimaan toisenlaisia asioita kuin ennen, asioita lapsen näkökulmasta.” Hänen mielestään 

sadutuksen lumoihin pääsee vain kokeilemalla useasti, sillä jokainen sadutuskerta on 

erilainen. Lapsen kanssa sadutushetki on yleensä iloinen, mutta vanhuksen kanssa voidaan 

olla yhdessä hyvinkin haikeissa tunteissa. Hennan mielestä sadutus voi olla pysyvä toimin-

tatapa eikä siinä tärkeintä ole tarinan sisältö vaan se hetki kun ollaan yhdessä.  

 

Päivähoidon työntekijöiden kertomukset sisälsivät hyvin samantapaisia kokemuksen 

kuvauksia kuin alussa esittämäni aikuisopiskelijoiden ja ammattilaisten kuvaukset. Henki-

löt kertovat lisäksi sovelluksista sekä miten lapset ovat kokeneet osallisuutta ryhmässä, kun 

he ovat tulleet kuulluiksi. Edellä Henna kertoi oikeastaan kiteytettynä tutkimukseni en-

simmäisen osan tulokset siitä, miten sadutus muuttuu toimintatavaksi: kipinästä kokeilui-

hin ja säännöllisyydestä pysyväksi toimintakäytännöksi.  

 

7.3 Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kokemukset  

 
 
Kokoan edellä esitetyistä oivaltajien kokemuksista vuorovaikutuksen ja kohtaamisen 

kokemuksia kuvaavia teemoja. Hermeneuttisen tekstin tulkitsemisen periaatteena on, että 

ymmärtämisen liike kulkee kokonaisuudesta osaan ja osasta takaisin kokonaisuuteen. 

Oikea ymmärtäminen tulee siitä, että yksittäiset seikat sopivat kokonaisuuteen. (Gadamer 

2004, 29.) Aluksi vastaan tutkimuskysymykseeni: Minkälaisia vastavuoroisen kuuntelemi-

sen ja kohtaamisen kokemuksia oivaltajat kuvaavat? Olen eritellyt oivaltajien sadutusko-

kemuksista yhteisiä piirteitä ja vertaan niitä myös tarvittaessa tämän tutkimuksen alkuosan 

tutkimustuloksiin. Oivaltajat kertoivat intuitiivisesta kohtaamisesta, emotionaalisista 

liikahduksista, yhteisöllisyydestä, ilosta ja sanattomasta tiedosta (liite 6). Esittelen lopuksi 

myös oivaltajien kertomia ongelmia ja haasteita sadutuksesta. 

 
7.3.1  Intuitiivinen kohtaaminen 

 

Esittelin intuitiivisen viestinnän elementtejä jo tämän tutkimuksen alkupuolella (s.10). 

Aikuisopiskelijat ja päivähoidon ammattilaiset kuvasivat kohtaamiseen liittyviä asioita, 

kun taas opiskelijanuorilla oli niitä niukasti. Oivaltajat korostavat kohtaamisen kuvauksissa 

yhteyden syntymistä kahden henkilön välillä: ”sadutus lähensi ja avarsi ajatuksiani”, 

”sain jakaa onnistumisen kokemuksen”, ”sadutuksessa on henkilökohtainen suhde ihan eri 
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tavalla”, ”sain kontaktin lapseen joka ei itse ota kontaktia”, ”pääsin syvälle hänen maa-

ilmaansa”. Toiseksi oivaltajat korostavat hetkeen antautumisen merkitystä: ”tiivis hetki”, 

”sadutus on ihan oma juttu”, ”se on hetkestä kiinni”, ”läsnäolon aistii”, ”tuntuu kuin 

olisin antanut lahjan kun sadutin”, ”hetki rauhoittaa kiireen keskellä”, ”katsekontakti on 

tärkeä ja hetki oli ikimuistoinen kokemus”. Myös ryhmän välillä tapahtuvasta kontaktin 

saamisesta oli mainintoja: ”oppimisympäristöstä tuli lämmin ja arvostava”, ”luottamus on 

kasvanut sadutuksen myötä ja lapset ovat ryhmänä liimautuneet aikuiseen, joka lukee 

uudelleen tarinoita ja lasten silmät palavat innostuksesta”. Oivaltajat kertoivat siis kontak-

tin saamisesta, lähentymisestä, ryhmän välille syntyvästä tunnelmasta, toisen tuntemisesta 

ja läsnäolon kautta syntyvästä yhteydestä. Oletan, että oivaltajat ovat ”sisällä” sadutuksessa 

ja heillä on vahva kiinnostus myös havainnoida siihen liittyviä tunnelmia. Toisaalta esi-

merkiksi aikuisopiskelijoiden pitkissä pohdinnoissa oli samantyyppisiä oivalluksia, jossa 

he kuvasivat saaneensa erilaisen, uudenlaisen yhteyden jopa omaan lapseensa. Vanhusten 

kanssa saduttavat kertovat vanhusten itsensä korostaneen kuulluksi tulemisen tärkeyttä. 

 

7.3.2 Emotionaalinen liikahdus 

 

Ihmettelyä esiintyy näissä kertomuksissa paljon. Ihmettelyn voisi nähdä olevan emotionaa-

linen liikahdus, josta voi päätellä, että jotakin tärkeää on edessä (vrt. Venkula 2005). On 

vaikeaa selittää, mistä nousee lukijalle sellainen tunne, että kertoja ihmettelee. Ehkä se 

perustuu juuri siihen, että kertomus sinänsä on vastaus johonkin, jonka henkilö kokee 

ihmeteltävänä tai kertomisen arvoisena. Usein kuitenkin ihmettely oli avointa: ”Ihmette-

len, miten lapset ovat vilpittömiä kehuessaan toistensa satuja.” Erotan aineistosta seuraa-

vat ihmetyksen aiheet: kertoja, itse satu tai tarina, sadutustilanne tai jokin mikä vaikutti 

kuulijaan. Eniten ihmeteltiin sitä, että lapsi osasi enemmän kuin aikuinen oli odottanut. 

Arka puhuikin paljon, puhelias osasi odottaa vuoroaan, pojat innostuivat, kielellisesti 

heikko osasi kertoa, lapsi kertoi valokuvasta ihan eri asioita kuin aikuinen oli odottanut, 

lapset innostuvat milloin vaan kertomaan mistä tahansa. Syntyneet sadut ovat olleet hyviä 

tai ne ovat jääneet jostakin syystä mieleen. Sadutuksesta on mainintoja, että se onkin 

yllättävän helppoa. Lapset innostuvat siitä heti. Kuulija on huomannut, että itse ei kykene 

samaan kuin lapsi tai lapsiryhmän lapset ovat oppineet saamaan hiljaisemmallakin äänellä 

itsensä esiin, ja että sadutuksessa tulee esiin tarinan voima. Eräs vanhuksia kerrotuttanut 

pohtii, että ”ehkä vanhuksessakin on kehossa ja kaikessa se lapsi.” Vanhukset kokivat 

tulevansa kuulluksi ja kertoivat yllättäviä asioita itsestään ja ajatusmaailmastaan.  Ihmette-
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lyt kertovat emotionaalisesta liikahduksesta, joka muuttaa henkilön tapaa ajatella ja toimia 

asiakasta tai toista ihmistä kuuntelevampaan suuntaan. Kertominen voi olla myös konk-

reettisesti tunteiden ilmaisun väylä: ”Vanhana sadutuksen kautta voi purkaa myös jotain 

kokemaansa epäkohtaa elämässään.” 

 

7.3.3 Yhteisöllisyyden syntyminen 

 

Oivaltajien kertomuksissa on paljon yhteisöllisyyden synnyttämisen kuvauksia sadutuksen 

kautta. Lasten kanssa toimivat kertoivat, miten satuja kerrottiin ryhmässä ja mitä vaikutuk-

sia sillä oli. Aineistossa on lukuisia esimerkkejä siitä, miten yhteinen sadun kertominen on 

nostanut esiin myös sellaisia lapsia, jotka ovat syystä tai toisesta olleet ryhmässä aikai-

semmin varjossa. Tällä tiedolla on merkitystä, jos ajatellaan, että vertaisryhmä on eräs 

kodin ulkopuolinen paikka, jossa opitaan ja opetellaan sosiaalisia taitoja. Salmivallin 

(2005, 178) mukaan ryhmään vaikuttaminen voi olla kenties aikuisen tehokkain tapa 

vaikuttaa myös yksittäiseen lapseen.  

 

Oivaltajat kertovat yhdessä kerrottujen satujen positiivisista vaikutuksista lapsiryhmään. 

Erityisesti he kertovat hiljaisten lasten rohkaistumisesta ja puheliaampien lasten oppimises-

ta puhumaan vuorollaan. Molemmilla on vaikutusta yksilön sosiaalisiin taitoihin ryhmässä. 

Kristiina Salmivallin (2005) mukaan sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan käyttäytymistä, joka 

johtaa toverisuosioon tai muuten sosiaalisessa tilanteessa myönteiseen lopputulokseen. 

(Salmivalli 2005, 86.)  

 

Hyypän (2005) mukaan myönteisyys ja kasvuhakuisuus ovat eräitä sosiaalisen pääoman eli 

yhteisöllisyyden ominaisuuksia. Kasvuhakuisuus tarkoittaa, että saavutettu pääoma ei kulu 

käytössä. (Hyyppä 2005, 18.) Yhteisöllisyydelle ominaisin piirre on luottamuksen käsite. 

Putnamin (1993) mukaan luomme siteitä ystäviimme ja ihmisiin, jotka ovat samanlaisia 

kuin itse olemme. Siltoja luomme ihmisiin, jotka ovat erilaisia kuin itse olemme. Molem-

mat johtavat luottamukseen, mutta siltojen rakentaminen tuottaa enemmän luottamusta. 

(Pulkkinen 2002, 48.) Sadutusta on usein kuvattu siltojen rakentamiseksi. Siinä lähtökoh-

tana on usein kaksi erilaista ihmistä, eri-ikäistä tai toisilleen tuntematontakin.  

 

Yhteisöllisyyden syntymisestä kertoivat muutkin kuin pienten lasten kanssa toimivat. 

Erityisluokassa tehtiin yhdessä kirja, lukion opiskelijat tekivät yhteisistä saduista kuunnel-
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mia, joita esitettiin vanhempainillassa, lähihoitajaopiskelijat ryhmääntyivät nopeasti ja 

vanhukset alkoivat kertoa oma-aloitteisesti toisilleen tarinoita. Tarinan kerronta sai aikaan 

myös vanhusten keskinäisiä keskusteluita. Vanhukset pyysivät useana päivänä, että men-

näänkö taas kertomaan tarinoita. ”Ryhmäkerronnassa toisen lause pakottaa ottamaan 

huomioon toisen lauseen. Vanhusryhmässä jossain vaiheessa he ymmärtävät, että on 

tärkeää antaa jokaiselle oma vuoronsa kertoa. Kun kuuntelee toisen tarinan, se on arvos-

tamista: kun se luetaan muille, sen luulisi merkitsevän jotakin sille ryhmään osallistuvalle 

vanhukselle. Ryhmään syntyy yhteisiä tunnesiteitä.” 

  

7.3.4 Ilon synnyttäminen  

 

Tutkimuksen alkuosassa tuli esiin, että satu on omiaan herättämään leikillisyyttä. Mihail 

Csikszentmihalyi (2005) on tutkinut flow-ilmiötä. Flow on tila, jossa ihmisen tietoisuus on 

järjestyksessä, hän kokee asioiden virtaavan harmonisesti. Kaikki ympärillä oleva unohtuu 

ja kaikki energia menee käsillä olevaan tekemiseen tasaisesti. (Csikszentmihalyi 2005,70.) 

Flow- toiminnoissa on säännöt, ne tarjoavat palautetta ja antavat mahdollisuuden kontrol-

loida tilannetta. Flow-toimintojen keskeinen tavoite on tuottaa iloa synnyttäviä kokemuk-

sia. Tällainen toiminta on mm. leikki. (Csikszentmihalyi 2005, 114.) Flow-tukimusten 

mukaan kaikkialla maailmassa ilon syyt ovat pikemminkin samanlaisia kuin erilaisia. Kun 

ihmisiltä kysytään, miltä heistä tuntuu, kun kokemus on myönteisimmillään, he mainitse-

vat usein seuraavasta listasta useimmat, joskus kaikki.  Ilo ilmiönä sisältää kahdeksan eri 

osatekijää. (Csikszentmihalyi 2005, 82.) 

 

1. Edessä on tehtävä, joka on mahdollista suorittaa loppuun. 

2. Täytyy pystyä keskittymään siihen, mitä tehdään. 

3. Tehtävällä on selvät tavoitteet. 

4. Tehtävästä saa välitöntä palautetta. 

5. Keskittyneisyys vie hetkeksi pois huolet ja pettymykset. 

6. Ihminen kokee hallitsevansa toimintaa. 

7. Huoli omasta itsestä katoaa. 

8. Ajan kesto tuntuu erilaiselta, tunnit kiitävät muutamassa minuutissa. 

 

Aineistoni perusteella nämä osatekijät löytyvät sadutuksesta, kun se onnistuu. Tehtävä on 

mahdollista suorittaa loppuun, siihen keskitytään, tehtävällä on tavoite, siitä saa välittömän 
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palautteen, keskittyneisyys on intensiivistä, tilanne voidaan hallita, oma itse unohtuu ja 

aika kulkee huomaamatta. Näin kertovat tämän tutkimuksen henkilöt.   

 

Ilo esiintyy jo opiskelijoiden kokemuksissa, kun he saduttavat ensimmäistä kertaa. He 

kertoivat enimmäkseen satujen synnyttämästä hauskuudesta ja siitä, että tunnelma oli 

mukava. Ilo ja mukava tunnelma ovat kautta linjan eräät tämän tutkimuksen sadutustilan-

teen synnyttämistä kokemuksista. Eniten se mainitaan niissä kokemuksissa, joissa on 

kerrottu satuja. Kerrotuttaminen ja muisteleminen saattoivat sisältää myös kipeitä asioita, 

haikeutta ja arjen kuvauksia. Satu sisältää leikinomaisuuden ja fiktion, joka voi tuottaa 

enemmän ilotyyppistä kerrontaa. Flow-tyyppistä iloa kuvataan seuraavasti: ”Innostus 

tuottaa onnistumisen tunnetta”, ”kodikas tunnelma”, ”ympäröivä maailma unohtui”, 

”kiva tehdä iloisia tarinoita”, ”uppouduimme mielikuvitusmaailmaan”, ”lapsella oli 

onnellinen tunne kun sai kerrottua itse”, ”niiden silmät loisti kuin tähdet”, ”vanhukset 

heräsivät kuin talvihorroksesta”, ”tunnelma oli rento ja mukava”, ”se tuotti iloa ja onnis-

tumisen tunnetta” ja ”vanhukset piristyivät ja tuli hyvä olo”.  

 

7.3.5 Sanaton tieto ja hiljaisuus 

 

Aineistossani on oivaltajien kertomuksissa paljon pohdintaa, joka muistuttaa tiedon aluetta, 

jota on vaikea kuvata. Oivaltajat kuvaavat sitä sanoilla aavistaminen, lumous, ajatusten 

syvyys, sisäinen maailma, taianomaisuus, mystisyys, tietynlainen intensiteetti ja intiimi 

alue tai jokin erikoinen tunnelma. Lauseet jäävät puolitiehen: ”Siinä tapahtuu jotain… 

sellaista.” Lapset ovat myös sadun kerrottuaan ihmetelleet, kertoivatko he todella sen itse? 

Tarinan voima voi olla vaikuttava, se herättää tunteita, mutta sitä ei oikein pystytä määrit-

telemään.  

 

Max van Manen (1990) esittää erilaisia hiljaisuuden lajeja. Sanaton hiljaisuus tarkoittaa 

puheen poissaoloa. Joskus on parempi olla hiljaa kuin puhua tai kirjoittaa. Esimerkiksi 

haastattelutilanteessa on tehokkaampaa olla hiljaa, jos keskustelu etenee takellellen ja 

hapuillen. Ei ole järkevää yrittää täyttää hiljaisuutta kommenteilla ja kysymyksillä ja 

jutustelulla. Toinen hiljaisuuden laji on epistemologinen hiljaisuus, jota on ns. hiljainen 

tieto. Tiedämme enemmän kuin pystymme kertomaan. Tieteellinen yritys selittää vaikkapa 

rakkautta voi onnistua paremmin runolla tai musiikilla. Joskus saatamme tietyssä tilantees-
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sa ilmaista itseämme niin taitavasti, että myöhemmin ihmettelemme: sanoinko minä noin? 

(Van Manen 1990, 113-114.)  

 

Sadutuksessa esiintyi Manenin mainitsemia hiljaisuuden lajeja. Tavallinen hiljaisuus tuli 

esiin silloin, kun kuulija kirjasi toisen puhetta. Hiljaisen tiedon aluetta olivat suurin osa  

kertomuksista ja saduista, koska niitä ei pyritäkään tulkitsemaan. Ne jäävät mieleen oloti-

loina ja yhdessä jaettuina mielikuvina. Esimerkkejä lausumista: ”Se on faktaa ja fiktiota, 

totuutta ei tiedä vaikka sen aavistaa.”,” Nää on liikuttavia nää tarinat, mistä ne tuli?”, 

”Lapset ihmettelevät itse, kun ovat kertoneet ryhmässä sadun: kerroimmeko sen itse?” 

 

7.3.6 Haasteita tai ongelmia 

 

Sadutukseen liittyviä hankaluuksia esitettiin hyvin vähän. Olen kuitenkin löytänyt aineis-

tosta asioita, joita voidaan pitää kertojien esittäminä haasteina sadutukselle. Seuraavat 

ajatukset ovat poimittu oivaltajien teksteistä. Muutama mainitsee syyksi ajanpuutteen, että 

ei ehdi pysähtyä kuuntelemaan. Erityisesti näin mainitsevat lähes kaikki vanhusten kanssa 

toimivat. Jotkut kantavat huolta siitä, että kuulija keskittyy liikaa satuun ja syntyneeseen 

tuotokseen eikä kohtaamiseen. Muutama haluaa huomauttaa, ettei lasta eikä ketään saa 

painostaa kertomaan. Sadutustakin siis voi käyttää väärin, jos sen perimmäistä ideaa ei 

ymmärretä. Toisaalta hienoja satuja ei saisi liikaa nostaa esiin vaan kaikille saduille pitäisi 

antaa kaikille sama arvo: ”Pelkään, että aikuiset nostavat huippukertojia liikaa”, ”Lapsi ei 

saa kokea, että häntä painostetaan kertomaan”. 

 

Erityislapsille voi olla vielä suurempi merkitys vaatimattomallakin tarinalla. Aikuisen 

odotukset voivat olla erilaiset kuin lapset todelliset taidot ja siksi ennakko-odotuksia 

pitäisikin välttää. Päiväkotihenkilöstön pitäisi rohkeammin kokeilla säännöllistä sadutusta 

ja löytää siinä oma tyyli. Kirjoittamisesta oli mainintoja, nimenomaan niin, että ei ehdi 

kirjoittaa yhtä nopeasti kuin kertoja kertoo: ”Vaikeinta oli ehtiä kirjoittaa vanhusten 

tarinoita.” Käsin kirjoittaminen voi olla joillekin ihmisille hidasta ja vaivalloista.  

 

Mahdollisena haasteena sadutuksen käytössä pohdin vielä termejä saduttaminen ja kerro-

tuttaminen. Vain yksi henkilö aineistostani on maininnut siitä, mutta olen kohdannut asian 

muualla monta kertaa. Terminologia näyttäisi olevan yllättävän merkittävä asia, kun vali-

taan jollekin toiminnalle nimeä. Sadutus ei tunnu luontuvan niihin tapauksiin, kun vanhus 
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muistelee mennyttä aikaa tai henkilö haluaa kertoa vaikkapa juuri todella tapahtuneen 

asian. Tutkimusaineistossani oleva suomenkielen opiskelija kiinnittää huomiota siihen, että 

niin saduttamisessa kuin kerrotuttamisessa on kuulijan aktiivisuus korostunut.  Onhan 

kuitenkin niin, että henkilö voi tulla oma-aloitteisesti kertomaan ja pyytämään tarinan 

kirjoittamista. Opiskelija ehdottaa, että puhuttaisiin silloin tallentavasta kuulijasta.  

 

7.4 Lasten sadutuksen hyötyjen vertailua tähän tutkimukseen 
 

Olen jo aiemmin käsitellyt seikkaperäisesti lasten kerrontaa ja siihen liittyviä tutkimuksia. 

Tässä palaan aiheeseen tapana saada tietoa itselle vieraasta kulttuurista sekä siitä, mitä 

vaikutuksia on, kun toimintatapa muuttuu toista kuuntelevaksi. Oivaltajien kokemukset 

sisältävät myös aikuisten keskinäistä sadutusta. Oivaltajien ryhmään (23) sadun tai tarinan 

oli kertonut 15 lasta 2 nuorta ja 8 aikuista. Löytyykö aikuisten välisestä sadutuksesta 

samoja hyötyjä kuin lasten sadutuksesta? Esitän seuraavassa sadutuksen hyötyjä, joita on 

lasten kanssa löydetty ja vertaan niitä tämän tutkimuksen tuloksiin. 

 

7.4.1 Säännöllisen kuuntelemisen vaikutukset 

 

Säännöllisyydellä sadutuksella on todettu olevan vaikutuksia. Säännöllinen lasten kuunte-

leminen vaikutti Karlssonin (2000) tutkimuksen mukaan siten, että aikuiset havahtuivat 

huomaamaan, että lasten oma kerrontakulttuuri on yllättävää, monipuolista ja rikasta. 

Lasten äänen esiin tuleminen oli myös innostava ja yhteisöllisyyttä tuottava asia. Lapset 

alkoivat tehdä aloitteita ja jopa vaatia itsensä kuuntelemista. Aikuiset alkoivat oppia myös 

lapsilta. Aikuiset vähensivät liiallista ennakkosuunnittelua sekä pyrkimyksiä muuttaa lasta. 

Aikuiset muuttivat toimintatapojaan arvioivasta vastavuoroiseen ja keskustelevaan kanssa-

käymiseen. Sadutusmenetelmä pysäytti aikuisen nyt-hetkeen. Aikuisten puhe väheni ja 

lasten lisääntyi. Lasten kysymykset tulivat myös uuteen valoon, ne eivät olleet enää aikui-

sia häiritseviä asiasta poikkeamisia vaan ne johtivat yhteisiin keskusteluihin. Ammattilai-

sen lapsikuva muuttui intervention aikana, kun lapsen oman kulttuurin rikkaus toi esiin 

osaavan ja aktiivisen lapsen. (Karlsson 2000, 192-193.)  

 

Lasten kanssa sadutusta käyttävät kertoivat samanlaisista hyödyistä kuin em. Karlssonin 

tutkimus. Aikuiset havahtuivat huomaamaan lasten oman kulttuurin, lasten ääni tuli esiin ja 

tuotti yhteisöllisyyttä. Lapset tulivat aloitteellisemmiksi ja aikuiset oppivat myös lapsilta. 
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Aikuisten toimintatavoissa näkyi muutoksia, he heittäytyivät enemmän yhteiseen seikkai-

luun. Vastavuoroisuus lisääntyi ja lapsen osaaminen toi mukanaan uudenlaista toimintaa, 

joka tuotettiin yhdessä. Nuorten tai aikuisten kanssa toimivat opettajat sekä ammattilaiset 

vanhusten kanssa kertoivat myös samanlaisista vaikutuksista kuin lasten kanssa toimivat. 

Nuoret pääsivät sadutuksen kautta uudenlaiseen ja rohkeaan ilmaisuun. Vanhusten kerronta 

oli yllättävää, heidän henkilökohtaisen ajattelunsa esiin tuleminen oli kuulijalle uutta. 

Aloitteiden tekemisen lisääntymisestä  ei ollut mainintoja nuorten tai aikuisten parissa. 

Eniten kerrottiin yhteisöllisyyden lisääntymisestä ja kuulluksi tulemisen merkityksestä 

sekä nyt-hetkeen pysähtymisen merkityksestä. Nämä tulokset osoittavat, että kysymys ei 

ole sattumanvaraisista kokemuksista vaan ilmiöt ovat myös aiemmissa tutkimuksissa 

tulleet esiin. Kuuntelevien toimintatapojen säännöllistäminen vaikutti ammattilaisen asen-

teeseen asiakastaan kohtaan. Vuorovaikutus lisääntyi ja se parhaimmillaan toi toimintaan 

osallisuutta.  

 

7.4.2 Toisen kulttuurin tunteminen ja ymmärryksen lisääntyminen 

 

Sadutusmenetelmän kehittäjä Monika Riihelä puhui Kulttuurintutkimuksen päivillä 

9.12.2005: ”Lasten kulttuuri avautuu aikuiselle vain erityisen opiskelun ja paneutumisen 

kautta eikä se tule edes näkyviin ilman ehdotonta kuuntelua ja myötäelämistä, ilman 

erityiseen kuuntelemiseen harjaannuttavia välineitä.” Hän toivoi, että puhuttaisiin enem-

män lasten oman kulttuurin erityispiirteistä ja siitä, miten se erottuu aikuisten kulttuurista. 

(Riihelä, 2006 esitelmä.) Toisen ihmisen ääni kuuluu tarinoissa ja se avaa kuulijalle uutta. 

Lasten kanssa toimivat kertovat siitä, kuinka he ovat oppineet ymmärtämään lapsen maa-

ilmaa ja ajattelua säännöllisen kuuntelemisen kautta. Sama ajatus voidaan siirtää mihin 

tahansa ihmisten väliseen kohtaamiseen. Eikö toinen ihminen olekin aina uutta ja vierasta 

kulttuuria, jonka ymmärtäminen vaatii pysähtymistä ja kuuntelemista? Vanhusten kanssa 

toimivat kertoivat vanhusten tarpeesta saada kertoa ja muistella.  

 

Karlssonin (2005) huomioiden mukaan lasten tarinoita voidaan verrata nykyrunouteen. 

Aikuisen näkökulmasta kertomus voi tuntua poukkoilevalta ja epäjohdonmukaiselta.  

Kuitenkin – jos aikuinen seuraa lapsen elämää ja on perillä lapsen leikeistä ja ajatuksista 

lapsen logiikka, pitkäjänteisyys ja luovuus voivat avautua. (Karlsson 2005, 189.) Tärkeää 

onkin se, mitä tapahtuu kahden ihmisen välissä ja onko kuuntelija aidosti kiinnostunut 

toisen ajatuksista. Tällainen ajattelutapa vaatii uskallusta pysähtymiseen, avoimuutta ja 
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uudenlaista tapaa tiedon luonteesta. (Karlsson 2005, 185.) Näistä esimerkkeinä ovat tutki-

mukseni intuitiivisen kohtaamisen kokemukset, joista kertoivat kaikki oivaltajat. Myös 

sanaton tieto sisälsi uudenlaista ajattelua siitä, mitä tietoa toisen kertomus välitti. Oltiin 

ymmärryksen alueella, jota oli vaikea selittää.  

 

Tämä asetelma vahvistui myös tässä tutkimuksessa. Lasten kertominen koettiin lisäävän 

aikuisten ymmärrystä lapsesta ja hänen ajatuksistaan. Lapsen oman itsetuntemuksen kehit-

tymisestä ei ollut suoranaisia mainintoja, enemmänkin aikuisen lapsentuntemuksen kehit-

tymisestä, esimerkiksi Maarit kertoo:  ”Oma ajattelu on kehittynyt ja jotenkin pystyy 

havainnoimaan toisenlaisia asioita kuin ennen, asioita lapsen näkökulmasta.”  Muut 

aikuisten kanssa sadutusta käyttäneet kertoivat tarinoiden avaavan eri-ikäisten välisen 

maailman tuntemusta. Näin tapahtui vanhusten kohdalla, lapsi-vanhempi –suhteessa, 

nuorten kanssa ja opettajan ja opiskelijan välillä. Näin äitiään saduttanut Maarit: ”Sadutus 

tutun ihmisen kanssa, vaikkapa sellaisen, jolla on yhteistä elämänkaarta kuljettu yhdessä, 

tarinat voivat tuoda esiin tunteita, muistoja ja  ajatuksia vuosien takaa.”  

 

7.5 Sadutuksesta kuuntelevaan toimintakäytäntöön 
 

Lopuksi muotoilen koko aineistosta vastauksia kysymykseeni: Miten sadutusharjoituksesta 

edetään kuuntelevaan toimintakäytäntöön? 

 

Koko aineiston avulla kiteytyi kolme vaihetta, jotka noudattavat taidon kehittymisen 

vaiheita yleisestikin (esim. Venkula 2005, Klemola 2004). Sadutuksen ensimmäisessä 

vaiheessa harjoittelija kokeilee sadutusta ja ymmärtää sen idean. Kutsuin tätä vaihetta 

kipinän saamiseksi. Jos kokemus herättää kiinnostuksen, henkilö voi toistaa kokemansa. 

Useat oivaltajat kertoivat jo harjoitteluvaiheessa kokeneensa kohtaamisen oivalluksen, 

mikä vaikutti heidän valintaansa kokeilla menetelmää lisää. Tätä vaihetta kuvaa Maarit: 

”Oivalsin, että se oli erinomainen tapa kuunnella lasta ja viettää lapsen kanssa intensiivi-

nen hetki.”  

 

Jos henkilöllä ei ole lähiympäristössä sadutettavia henkilöitä, voivat sadutuskokemukset 

jäädä erääksi muistoksi. Proseminaarityössäni tuli esille, että sadutusta käyttävät henkilöt 

olivat positiivisten sadutuskokemusten jälkeen käyttäneet sadutusta aikuiskoulutuksessa, 
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työpaikoillaan ja kodeissaan. (Stenius 2004, 27). Samanlaisia kokemuksia tuli esille niiden 

kohdalla, jotka halusivat kokeilla eri ympäristöissä sadutuksen vaikutuksia. 

 

Kokeilun kautta alkoi kertyä kokemuksia erilaisista sadutustilanteista, ja alkoi ”oman 

tyylin” etsiminen. Tällaisia kuvauksia oli aikuisopiskelijoiden sekä päivähoidon ammatti-

laisten kertomuksissa. Sadutus oli satunnaista ja sadutusmenetelmää oli kokeiltu yhdistä-

mällä siihen jokin muu toiminto kuten piirtäminen, oman kirjan tekeminen tai draama. 

Soveltaja oli oivaltanut jotakin uutta myös itsestään ammatillisesti ja mietti sadutusta 

menetelmällisesti. Tästä vaiheesta kertoo Maarit:” Sadutuksen lumoihin pääsee vain kokei-

lemalla. Ja voi sanoa oikeastaan, ettei pelkkä kokeilu riitä vaan täytyy saduttaa useasti, 

sillä jokainen sadutuskokemus on erilainen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9: Sadutusharjoituksesta toimintakäytännöksi 

 

Säännöllisesti saduttavat kuvasivat monella tapaa vastavuoroisuutta, kertojakeskeisyyttä 

sekä kuulijan osuutta. He myös mielellään suosittelivat ja antoivat neuvoja siitä, miten 

sadutus tai kerrotuttaminen kannattaa järjestää. Heidän takanaan oli myös aikaa ja toistoja 

eniten. Säännöllisesti saduttavat olivat myös innokkaita kehittämään ja luomaan uusia 

ideoita osallistaviin toimintoihin. Eräs usein esiintynyt tilanne oli, miten ratkaistaan se, että 

tarinoita tulee paljon tai miten saadaan kertojien ääni ”pysymään päällä”. Lasten kanssa oli 

sovittu, että he kertovat sadun joka viikko. Päällekkäistä puhumista hillittiin esimerkiksi 

raitamatolla, ja tietyn värisen raidan päällä olevalle annettiin puheenvuoro. Ihanteellisena 

pidettiin, että lapset oppisivat kertomaan silloin kun tulee mieleen. Kun aikuinen oli har-

jaantunut kuuntelemaan lapsia, saattoi tulla tarve kirjoittaa liikaakin ylös hyviä keskuste-

luita. Eräs idea oli, että olisi koulutettuja saduttajia, jotka olisivat nopeita kirjoittajia. 

Yleisötapahtumissa voisi olla erilaisia telttoja, joissa olisi saduttajia. Ryhmätoimintaan oli 

Kipinän saaminen 
- Sadutuksen ohjeen noudat-
taminen 
- Syntyy myönteinen oppi-
miskokemus 
 

Innostus ja kokeiluhalu 
- Sadutettavia on saatavilla 
uusia kokeiluita varten 
- Syntyy oivalluksia koh-
taamisesta 
 

Oivallus ja soveltaminen 
- Syntyy sovelluksia omaan 
työhön 
- Syntyy kuuntelevia toiminta-
tapoja 
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kehitelty erilaisia projekteja, joissa lapset tai nuoret suunnittelevat alusta loppuun kevätjuh-

lan, kuunnelman tai yksittäisen esityksen.  

 

Sadutukseen koulussa haluttiin lisää resursseja. Sadutus koulussa olisi helpompaa, jos 

siihen olisi varattu oma sadutustunti. Oppilaat voisivat myös saduttaa toisiaan. Aikuiskou-

lutuksessa sadutusta oli käytetty monipuolisena kohtaamisen harjoituksena sekä ryhmäy-

tymisen apuna. Vanhukset kertoivat mielellään ensin kuvista ja eräs väylä tarinoimiselle oli 

tarinakerho, joka kokoontui yhteisiin tarinointihetkiin.  

 

 

9. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDESTA 
 

 

Aineistoa kerätään niin kauan kuin se alkaa tuoda tutkimusongelman kautta uutta tietoa. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole pyrkimys yleistettävyyteen, mutta yhtäkin tapausta 

tutkimalla tarkasti saadaan näkyviin jotain ilmiössä olevaa merkittävää tai jotakin, mikä 

toistuu. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2005, 171.) Tämän työn aineiston keruussa näytti 

alussa siltä, että sadutus harjoituksena -aineistosta ei löydy vastauksia siihen, mitä seuraa, 

kun menetelmää käytetään säännöllisesti. Sadutuksen harjoituksena tehneet henkilöt olivat 

myös hyvin heterogeeninen joukko monenikäisiä opiskelijoita tai päivähoidon ammattilai-

sia, jolloin vertailukaan ei tullut kyseeseen. Laajensin alkuperäistä tutkimusjoukkoa. Valit-

sin tutkimusjoukkoon henkilöitä, jotka käyttivät säännöllisesti sadutusta ja jotka olivat 

innostuneet sadutuksesta tai heillä oli siitä tuoreita kokemuksia. Kun olin pyytänyt kerto-

maan sadutuskokemuksia eli muisteluttanut 23 henkilöä, alkoivat tarinat muistuttaa toisi-

aan, vaikka yksilöllinen kokemusmaailma tulikin jokaisen oivaltajan kertomuksessa esiin. 

Tähän päätin oivaltajien joukon keräämisen. 

 

Tutkimusmetodini on välimuoto muistelusta ja dialogisesta haastattelusta. Kokeilin mene-

telmää ensimmäisen kerran proseminaarityössäni ja kutsuin sitä sadutushaastatteluksi. 

Kuviossa kohdassa A kysyjä ohjaa kysymyksellään vastauksen sisältöä. Ulkopuolelle 

saattaa jäädä paljon tietoa. Kohdassa B sadutushaastattelija antaa aiheen ja jää odottamaan 

kertomista intensiivisesti. Jos jokin kohta jää tutkijaa askarruttamaan, siitä voi pyytää lisää 
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tarinaa. Näin kerronta voi tuottaa jotakin persoonallisesti uutta, mitä ehkä kumpikaan ei ole 

arvannut tulevan esiin. (Stenius 2004, 16.) 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Kysymys rajaa               B. Kertominen mahdollistaa persoonallisesti uutta 

Kuvio 10:  Kysyminen ja kertominen tuottavat erilaista aineistoa 

 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä on ollut kertojakeskeinen. Voidaan kysyä, 

olisiko tutkijan esittämillä jatkokysymyksillä saatu tietää jotakin tutkimuksen kannalta 

merkittävää? Hirsjärven ym. (2005) mukaan toimijoiden itsensä tuottamien kertomusten, 

tarinoiden ja muisteluiden avulla pyritään ymmärtämään toimijoita. Esimerkiksi elämän-

kerroissa ihmiset päättävät itse, mistä asioista puhutaan ja mikä on heille tärkeää. Ulkopuo-

linen ei ohjaa aineiston sisältöä. Haittana voi olla, että henkilö muistaa väärin tai henkilöt 

saattavat täyttää muistamiaan asioita fiktiivisillä kertomuksilla. (Hirsjärvi & Remes & 

Sajavaara 2005, 206-207.) Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitä henkilöt pitivät tärkeänä 

ja kertomisen arvoisena. Tuntumani on myös se, että kertojan itsensä valitsemat asiat 

avaavat tarina-arkkua eri tavalla kuin kysyjän rajaamat asiat. Oivaltajien ajatuksia kirjates-

sani olin enimmäkseen hiljaa. Kertomuksen edetessä kertoja innostui. Kirjoittaminen 

hidasti jonkin verran kertojaa, mutta toisaalta siinä kertoja sai lisäaikaa ajatuksilleen.  

 

Tutkimuksen aineiston kerääminen voidaan toistaa kuvattujen vaiheiden perusteella. 

Tutkimus jakaantui kahteen osioon: opiskelijoiden ja ammattilaisten tekemään harjoitus-

tehtävään, jossa aineisto kerättiin muistelemalla parille sadutustapahtumaa. Toisessa osios-

sa tutkija itse kuunteli sadutusta käyttävien kokemuksia. Molemmissa tapauksissa periaate 

oli kertojakeskeinen. Aineiston tulkinta oli osittain määrällistä ja laadullista. Lukumääräl-

tään suurempi ja vähemmän tekstiä sisältävä aineisto oli myös määrällisenä vertailuna 

mahdollinen. Syvällinen laadullinen luokitteluanalyysi sopi paremmin pitkiin ja seikkape-

räisiin oivaltajien kertomuksiin.  

 

Kertojan tarina-arkku Kertojan tarina-arkku 

Kerto-
ja 

Kerto-
ja 

Kysyjä Saduttaja 
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Tutkimuksen luotettavuutta mittaavat kuvauksen ja selitysten sekä tulkintojen yhteensopi-

vuus. Lukijalle olisi kerrottava seikkaperäisesti aineiston analyysin luokittelun periaatteet 

sekä tulkintoihin perustuvat päätelmänsä. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2005, 217.) 

Luokittelin aineiston aineistolähtöisen sisällönanalyysin pohjalta. Tuomen ja Sarajärven 

(2002, 103) mukaan fenomenologit korostavat intuition merkitystä tässä tapahtumassa. 

Silloin merkityskokonaisuudet ”nähdään”, kun paneudutaan riittävästi aineistoon. Nostin 

tutkimuskysymysten valossa esiin oleelliset asiat aineistosta. Etsin niistä merkityskokonai-

suuksia, jotka nostin esiin sisäisen yhteenkuuluvuuden ja samanlaisuuden perusteella. Sen 

jälkeen käsitteellistin saamani tulokset ja lopuksi vedän näistä kaikista yhteen loppupää-

telmäni.  

 

Olen esitellyt paljon oivaltajien itsensä puhetta. Olen halunnut tehdä näin, koska kokemuk-

set  elävöittävät tutkimusta. Alasuutarin (1994) mukaan kertomus on aina kokonainen 

esitys. Siinä kertoja yleensä jotenkin perustelee sen, miksi kertomuksensa kertoo. (Alasuu-

tari 1994, 120.) Kertomusten kokonaisuus tuo lukijalle esiin kertojan kertomuksen hengen 

ja samalla lukija voi myös tehdä päätelmiä aineiston tulkinnan perusteista.  

 

Luotettavuutta lisää myös se, että myös eri tavalla tehdyt aikaisemmat tutkimukset ovat 

saaneet samansuuntaisia tuloksia, joista esitän vertailuni tässä työssä. Tämä tutkimus 

käsitteli sadutusta aikuiskoulutuksessa sekä sadutuksen säännöllistä ammatillista käyttöä. 

Sadutusta on tutkittu erityisesti erilaisissa lapsi-instituutioissa. Erityisesti Karlssonin 

tutkimukset (1999, 2000) olivat pohjana tälle tutkimukselle. Samansuuntaiset tulokset 

vahvistavat tutkimuksen luotettavuutta. 

 

9. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA 
 

Johtopäätöksiä 

 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu sadutuskokemuksia saduttajan näkökulmasta, hänen vasta-

vuoroisen kohtaamisen kokemuksenaan. Tavoitteena oli selvittää, miten sadutusmenetel-

mällä tehty vastavuoroinen kuunteleminen toimii. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 

opiskelijat ja ammattilaiset kertoivat kokemuksistaan. Sadutusharjoitus tuotti positiivisen 

kohtaamisen kokemuksen. Kun sadutus tehtiin annettuna tehtävänä, kertojaksi valittiin 
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tuttu ihminen ja paikaksi jokin leppoisa paikka. Tärkeää oli leikkivä mieliala ja läsnäolon 

taito. Kuulijan piti perustella, miksi hän haluaa kuulla. Hiljaa oleminen toisen kertoessa ja 

kuuntelemiseen keskittyminen olivat haasteita. Oivalluksena sadutushetkessä parhaimmil-

laan syntyi vastavuoroisuuden ja läsnäolon tunne. Luottamuksellinen ilmapiiri oli tärkeä 

saavuttaa. Kuulijoilla oli ennakko-odotuksia kertojasta, jotka saattoivat muuttua positii-

viseksi yllätykseksi. Erityisesti huomioitiin hitaasti lämpiävät ja innokkaat lapset kertojina. 

Aikuiset kertojat muistelivat enemmän ja lapset kertoivat spontaanisti tarinoitaan missä 

vaan. Päivähoidon ammattilaiset tekivät sovelluksia ja innostuttuaan tekivät uusia oivalluk-

sia, jotka johtivat sadutusmenetelmän laajempaan käyttöön ja osallistaviin toimintatapoi-

hin. Yhteenvetona voitiin todeta, että sadutusmenetelmä voi jo ensimmäisellä kerralla 

antaa kipinän kokeilla sitä uudestaan ja useammat kokeilut voivat antaa oivalluksen uuden-

laisesta vastavuoroisuudesta lasten tai asiakkaiden kanssa. Oivalluksesta voi syntyä tapa 

toimia, jolloin syntyy vastavuoroisia ja kuuntelevia toimintatapoja.  

 

Tutkimustulosten perusteella pidän sadutusta hyvänä vastavuoroisen kuuntelemisen harjoi-

tuksena. Kiinnostavaa oli, että sadutuksen eteneminen ohjeen mukaan vaikutti olevan 

harjoituksessa tärkeää. Ohjeen mukaan tekeminen saattaa olla juuri oleellista positiivisen 

kokemuksen saamiselle. Myös sadutettavien saatavuus voi olla ratkaisevaa ensimmäisiä 

kokemuksia seuraaville uusille kokeiluille. Näyttäisi siltä, että useampi kokemus tuottaa 

oivalluksia, joita ihmissuhdeammattiin opiskeleville soisi syntyvän.  

 

Ajattelen nykyistä opiskelijaryhmääni, jotka ovat suurin osa alle 18-vuotiaita lähihoitajan 

ammattiin opiskelevia nuoria. Esimerkiksi kehityspsykologiassa käsitellään ihmisen elä-

mänkaarta ja tavoitteena on, että opiskelija tutustuu johonkin tiettyyn elämänvaiheeseen ja 

tekee haastattelun. Tässä tutkimuksessa eräs opiskelijanuori kerrotutti itseään vanhempaa 

naista. Hän noudatti sadutuksen perusideaa ja tilanteen kuvauksessa hän kertoi kahden 

ihmisen välisestä herkästä kohtaamisesta, jossa kertoja kävi läpi omaa elämäänsä. Kuulija 

oli kuullut ja kohdannut kertojan. Tämän tutkimuksen perusteella suosittelen kerrotuttamis-

ta tai sadutusta haastattelun sijaan. Se voi olla opiskelijallekin helpompaa ja antoisampaa 

kuin ennalta suunniteltujen kysymysten lateleminen. Kohtaaminen voi jättää mieluisan 

muistijäljen, joka voi jäädä ajattomana olotilana kuulijan mieleen. Myös tiedon luonne tuli 

sadutusharjoituksessa uudella tavalla esiin. Ennakko-odotusten muuttuminen kertoo mie-

lestäni siitä, että kuuntelemaan pysähtyminen voi tuoda uutta tietoa kertojan sisäisestä 
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tarinasta. Yksilöllisyys voi tulla esiin kuulemisen kautta. Tämän tutkimuksen henkilöt 

kertoivat positiivisista kohtaamisen yllätyksistä. Tällaista kohtaamista tarvitaan.  

 

Tutkimuksen toisessa osassa sadutusta ja muita vastavuoroisia toimintatapoja käyttävät 

henkilöt eli oivaltajat kertoivat, miten he olivat käyttäneet menetelmää ja hyödyntäneet sitä 

työssään. Heidän kertomuksistaan löytyi sisältöjä kohtaamisen kokemuksista. Oivaltajat 

olivat kokeneet intuitiivisen viestinnän hetkiä. Toista kuunnellessa heissä oli tapahtunut 

positiivisia tunneliikahduksia, jotka ilmenivät kohtaamisen ihmettelynä. Sadutus ja kerto-

minen saivat aikaan yhteisöllisyyttä, kun satuja kerrottiin ja luettiin yhdessä. Sadut saivat 

aikaan flow-tyyppisiä hetkiä, joissa ajan ja paikan taju hämärtyi ja syntyi yhteistä iloa. 

Tarinoinnin äärellä tapahtui jotakin, jota oli vaikea kuvata; oltiin sanattoman tiedon äärellä. 

Vaikka tutkimuksessa oli vähemmän nuoria ja aikuisia kertojia, voitiin todeta, että vaiku-

tukset olivat samansuuntaisia kuin lasten kanssa tehdyissä sadutuksen vaikuttavuustutki-

muksissa. Säännöllisen kuuntelemisen seurauksena vastavuoroisuus lisääntyi ja esimerkik-

si vanhusten oma ääni tuli uudella ja arvostavalla tavalla esiin. Esiin tuli sellaista tiedon 

aluetta, joka avarsi ymmärtämistä.  

 

Haasteena sadutusharjoituksessa oli siihen ryhtymisen vaiva. Tukittavat kertoivat mielel-

lään niistä vaiheista, miten olivat päässeet alkuun. Joillekin kirjoittamisnopeus saattoi olla 

ongelmallista. Esiin nousi myös, että sadutustakin voi käyttää väärin, jos kuulijalla ei ole 

kuunteleva ja kohtaava asenne. Monet oivaltajat pohtivat sitä, miten toimintatapa pysyisi 

käytössä eikä unohtuisi kiireen myötä. Kuitenkin niiden kohdalla, jotka olivat omassa 

työpaikassaan säännöllistäneet sadunkerrontaa tai tarinointia, kertojat itse aktivoituivat ja 

kertoivat pyytämättäkin. Myös se oli merkittävää, että sadutus oli tuottanut monia muita 

tapoja olla vastavuoroinen ja osallistava asiakkaiden kanssa.  

 

Pohdintaa 

 

Gadamerin (2004, 33) mukaan ”ymmärtäminen alkaa, kun jokin puhuttelee meitä.” Tämän 

tutkimuksen aihe nousi ihmettelemisestä, miten sadutusmenetelmä sai aikaan voimakasta 

sitoutumisen ja itsekeksimisen tunnetta. Halusin tutkia, voiko kohtaamista opettaa? Se 

tuntui liian vaikealta kysymykseltä, joten päädyin tutkimaan sadutusharjoituksen tapahtu-

mia sekä säännöllisesti saduttavien kokemuksia. Tutkimusprosessi on ollut mielenkiintoi-

nen. Olen saanut lukea ja kuulla eri-ikäisten satuja ja tarinoita. Minua on puhutellut tässä 
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aineistossa ihmisen ääni. Minussa on vahvistunut se ajatus, että kuka tahansa osaa kertoa 

sadun tai tarinan. Minussa on myös vahvistunut usko siihen, että pysähtyminen on välttä-

mätön edellytys kahden ihmisen kohtaamisessa. Myös yhteisöllisyydellä on kysyntää ja 

sen synnyttämiseen eräs mainio keino on ihmisten omat tarinat. 

 

Olen jäänyt pohtimaan sekä kertojan että kuulijan omaa yksilöllistä tapaa kohdata toinen 

ihminen. Sekä kertoja että kuulija ovat omalla tavallaan joko hitaita tai nopeita lämpene-

mään vastavuoroisuutta edellyttävissä kohtaamisissa. Ei ole välttämättä helppoa saada 

aikaan vastavuoroisuutta. Tämän tutkimukseni tärkeä tulos onkin, että sadutuksen ohjeen 

mukaisesti voidaan saada aikaan yhteys kahden ihmisen välille, vaikkapa vain tuokioksi. 

Toiseksi olen miettinyt kuulluksi tulemisen merkitystä. Eräs lastentarhanopettaja kertoi 

minulle, että hän oli yhden kerran saduttanut erästä ”vaikeaa” poikaa päiväkodissa. Aina 

hänet tavatessaan vielä pitkän ajan päästä poika muistaa sanoa: ”Muistatko, kun kerran 

kerroin sinulle sen sadun?”  Vanhuksia kerrotuttanut nuori soitti minulle innoissaan ja luki 

kymmenen satua puhelimessa. Hänen mukaansa vanhukset olivat virkistyneet jokaisen 

tarinatuokion jälkeen. Kuulluksi tuleminen pitäisi olla jokaisen oikeus; miksi erityisesti 

juuri lasten ja vanhusten kohdalla nousee esiin tämä kuulluksi tulemisen ihme? 

 

Kuulluksi tulemisen tunne voidaan toki saavuttaa monella tavalla. Joskus kuulen opiskeli-

joiden sanovan, että olisi ollut helpompi nauhoittaa puhe kuin kirjoittaa se. Nauhoituksen 

idea on kuitenkin kuunnella jälkeen päin vivahteet, jotka muuten saattavat jäädä kuulemat-

ta. Ero on oleellinen, kun tavoitteena on intensiivisesti kuunnella toista. Jäin myös pohti-

maan sitä arkuutta, mikä liittyy aikuisten tarinoinnin alkuun pääsemiseen. Vaikka kerrotut-

tamisen ja saduttamisen ohje tuotti erilaista tarinointia, pidän silti hyvänä ajatuksena kerro-

tuttamista. Ehkä selkeää olisikin korvata satu sana tarinalla tai jutulla silloin, kun ei haluta 

jostakin syystä käyttää satu sanaa. Silti voidaan ajatella sadutuksen idean mukaisesti, että 

tarina saa olla totta tai ei. Tärkeintä on kuitenkin se kokemus, jota kohtaamisen taitoja 

työssään tarvitseva ammattilainen tarvitsee: osaan kuunnella toista ihmistä. Ratkaisevaa 

onkin, kuinka taitoa ylläpidetään kiireisissä työyhteisöissä.  

 

Oppimisprosessin kokonaisuuteen kuului myös jokaisen ryhmän kanssa vietetty sadutus-

tehtävän purkuhetki. Näistä olen tehnyt muistiinpanoja, mutta en niin systemaattisesti, että 

voisin käyttää niitä tutkimusaineistona. Haluan kuitenkin huomioida tuloksiin vaikuttavana 

tekijänä myös reflektoivan satujen ja tarinoiden käsittelytavan, jota haluan painottaa tätä 
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menetelmää mahdollisesti kokeilevalle opettajalle. Tulevaisuuden opetuksessa tulisi Jero-

me Brunerin (1996) mukaan tarjota seuraavia asioita: oman vastuun ja aktiivisuuden 

korostaminen, asioiden syvällinen ymmärtäminen reflektion avulla, yhteisöllisyys sekä 

kulttuurin ja todellisuuden ymmärtäminen. (Bruner 1996, 87.) Sadutusharjoituksessa ja 

siihen liittyvässä kokemuksellisen oppimisen kehässä tulee esiin Brunerin mainitsemia 

tulevaisuuden opetukseen liittyviä seikkoja. Tehtävässä on oma aktiivisuus välttämätöntä: 

kuunneltavan henkilön etsiminen, suostuttelu kertomaan ja kuunteleminen. Ehkä on mah-

dollista tehdä kaikki tämä vailla kiinnostusta. Harjoituksessa mennään kuitenkin elämän-

alueelle, joka on oleellista tulevassa ammatissa: toisen ihmisen kohtaamiseen. Sadutusteh-

tävästä keskustelemisen ja reflektoimisen koin erittäin tärkeänä vaiheena. Kun opiskelijoi-

den kanssa käytiin läpi yhdessä syntyneitä satuja sekä kohtaamiseen liittyviä tunnekoke-

muksia, ne vahvistivat syvällistä ymmärtämistä. Niissä tilanteissa tapahtui oivalluksia ja 

syttymisiä.   

 

Lopuksi haluan esittää tilanteen, joka jäi erityisesti mieleeni. Kävimme aikuisryhmän 

kanssa yhdessä läpi kymmenen satua, jotka he valitsivat pienryhmissä koko ryhmälle 

luettavaksi. Satuja luettaessa tunnetihentymät olivat käsinkosketeltavia. Voisin väittää, että 

Brunerin mainitsema ”kulttuurin ja todellisuuden ymmärtäminen” oli se asia, joka tuli 

luokkatilaan satujen ja kertomusten kautta. Eräs miesopiskelija luki miestyötoverinsa 

kertoman autonmyyntitarinan. Joku oli saanut tarinan omalta isältään. Siinä isä kertoi 5-

vuotiaana kokemastaan evakkoretkestä. Eräs äiti luki poikansa kertoman pitkän ja moni-

polvisen seikkailun.  Isä luki murrosikäisen tyttärensä tarinan. Äiti luki lapsenkielisen 

lyhyen sadun. Ääneen luetut sadut ja tarinat toivat yhtäkkiä kertojien maailman (kulttuurin 

ja todellisuuden) kaikkien koettavaksi yhtä aikaa. Lopuksi nuori opiskelijapoika, Pekka,  

kertoi, miten sadutettava 3-vuotias tyttö ensimmäisellä yrityksellä oli pelästynyt eikä ollut 

halunnut kertoa mitään. Pekka oli kysynyt minulta sähköpostissa neuvoa ja neuvoin anta-

maan vain aikaa ja pyrkimään kontaktiin lapsen kanssa eri tavoin. Toisella kerralla oli satu 

tullut innostuksella. Lapsi oli myöhemmin kertonut muille lapsille ja aikuisille, että oli 

kertonut hienon jutun.  Pekka oli ihmeissään lapsen sadusta ja tunnelmasta, joka syntyi 

lapsen ja hänen välilleen. Pekan koko olemus oli innostunut ja jännittynyt, kun hän odotti 

saavansa lukea lapsen sadun. Niin odottivat kaikki luokkahuoneen kuulijatkin. Tässä satu: 

 
No kun se laiva on tulos ni se teodor sano et siinä laivassa on kaks viestilippua ku 
ne hinaajat on satamassa ni se satamapäällikkö sano että niillä on vappaapäivä  
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Kohtaaminen 

 

Lävitse sateen rummutuksen,  
   ihminen! 
Keskelle päivää, 
 keskelle ajatusten vuolasta virtaa, 
    suvantoa. 
 
Kuin olisin tavannut hänet jossain eilen, 
toissapäivänä tai kymmenen vuotta sitten, ihan sama. 
 
Kohtaaminen tapahtuu aina ännännessä avaruudessa 
ja jos niin ei ole,  
jää ilmattomuuteen leijumaan kysymyksiä. 
 
Kohtaamisessa ei ole vihollista, 
ei puolueita, oppiarvoja, 
ei näennäisyyksiä, joilla pitäisi perustella. 
 

Kohtaaminen vain on ja se tuntuu siinä,  
missä keho ja sielu liittyvät yhteen. 
 
Voin aistia sen minussa, 

tässä näkyvässä 
ja minussa, 

tässä näkymättömässä. 
 
Kohtaaminen syntyy ja syttyy kuin tähti 
ja loistaa kuin aurinko. 
 

Uskaltaa hengittää yhteistä ilmaa, 

uskaltaa olla ytimensä näköinen 

ja uskaltaa elää itsenään rehellisesti 

Joskus menee tunteja, 
kuluu viikkoja, valovuosia, 
mutta missään ei syty mitään. 
On palavereita, tapaamisia, 
 sovittuja, 
  sopimattomia. 
Joskus sitten pari sanaa, 
 lause, 
 äänen väri, 
jolla maisema tarinan siveltimellä maalataan. 
 

Paavo Kärkkäinen 
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LIITE1: Sadutuksen ohje päivähoidon koulutuksessa 
 
Hyvät vanhemmat, isovanhemmat, sedät, kummit, tädit 
 
TERVETULOA LASTEN KUUNTELUN JA 
SADUTUKSEN MAAILMAAN! 
 
Sadutus-menetelmä sopii kaikille, ja se on helppo käyttää. Sadutuksen idea on 
antaa lapselle mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan. Sadutuksessa aikuinen 
puolestaan on kiinnostunut ja haluaa aidosti kuunnella, mitä lapsi mielii kertoa juuri 
sillä hetkellä.  
 
SADUTUKSEN ALOITUS: 
 
Kehota lasta, lapsiryhmää tai vaikkapa aikuista:  
 
"Kerro satu, sellainen kuin itse haluat.  
Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot.  
Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat." 
 
Kirjoita kertojan tarina sana sanalta muistiin kertojan nähden mitään muuttamatta 
tai korjaamatta. Kun satu on valmis, lue se ääneen, jotta kertoja voi korjata tai 
muuttaa sitä, mikäli haluaa. Satu on mukava lukea myös muille lapsille, vanhem-
malle tai isovanhemmille, mikäli se sopii kertojalle. 
 
Lapsi haluaa usein piirtää kertomuksestaan kuvan. Joskus lapset haluavat piirtää 
ensin ja kertoa vasta sitten. Kirjaa myös lapsen nimi sekä päivämäärä, milloin satu 
kerrottiin ja vaikka kirjauspaikka ja kirjaaja. 
 
Varatkaa tarinoille oma kansio kirjahyllyyn tai ripustakaa ne seinälle. Uusia satuja 
voi tehdä milloin, missä ja kuka vain. Tärkeää on, että aikuinen on aidosti kiinnos-
tunut kuulemaan, mitä kertojalla on sanottavana, ja välittää tämän sanoman myös 
ilmeillään. Sadutus muodostuu lapsen ja saduttajan yhteiseksi, "jutuksi". Sadutus 
antaa yhteistä aikaa. 
 
Sadutus on laajasti kokeiltu ja havaittu toimivaksi menetelmäksi. Sadutusta on 
käytetty menestyksellisesti vuoden ikäisistä vanhuksiin. Aikuiset ovat saduttaneet 
toisiaan ja näin kuunnelleet toisensa muistoja tai työssä löytyneitä oivalluksia.  
 
On huomattu, että sadutus tuo eniten iloa, kun saduttaa lasta säännöllisesti, use-
ampia kertoja. Silloin saa kuulla, miten lapsi ajattelee, mitkä ovat kulloinkin pääl-
limmäiset ajatukset. Lapsi tottuu kertomaan näin myös muissa tilanteissa ajatuk-
sistaan muille ja itseluottamus kasvaa. Sadutuksessa kaikkein hauskimmaksi on 
osoittautunut yhdessä oleminen ja iloitseminen sekä toisen uudenlainen kohtaa-
minen!  
 
Kerro!   à   kuuntelen  à   minä kirjaan    à   luen ääneen    à voit korjata   à  voit 
piirtää   à  saako lukea   à  tehdään kirja  
Lähde: Kasvatustieteen tohtori Liisa Karlsson (2003): Sadutus avain osallistavaan toimintakulttuuriin  
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LIITE 2: Sadutuksen pohjapaperi 
 

 

 

 

 

 

Päivähoidon koulutuksessa käytetty sadutuspohja   

Sadutus-pohjapaperi 
 

           Kertojan nimi  

              (tai nimimerkki) 

            Ikä           v         kk 

           Päivämäärä 

           Paikka                Kirjaaja 

           Kertomusta kuunteli 

           Sadun saa julkaista ___ 
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 LIITE 3: Kerrotuttamistehtävä nuorisoasteen opiskelijoille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSOONALLISUUDEN VOI NÄHDÄ, YKSILÖLLISYYTTÄ VOI KUUNNEL-
LA! 
 
 

1. Kerrotuta  
 

Anna kertojalle vapaat kädet. Pyydä häntä kertomaan MITÄ TAHANSA, mitä hän itse 
haluaa, joko itsestänsä, mitä sillä hetkellä mieleen tulee, päivän tapahtumista tai elämäs-
tään. ÄLÄ OHJAILE  TAI ANNA VAIHTOEHTOJA. Odota kärsivällisesti, että kertoja 
pääsee vauhtiin. KIRJOITA sanasta sanaan ylös. Voit kirjoittaa käsin tai tietokoneella. Kun 
tarina on valmis, lue se kertojalle. Hän voi halutessaan muuttaa sitä ja antaa jutulleen ni-
men. Kertojan tarinaa ei missään vaiheessa arvostella tai arvioida, se on hänen senhetkistä 
ajatteluansa. Kysy lupa, saako jutun lukea koulussa.  
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LIITE 4: Sadutustehtävä nuorisoasteen opiskelijoille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSOONALLISUUDEN VOI NÄHDÄ, YKSILÖLLISYYTTÄ VOI KUUNNELLA! 
Kasvattajan tärkeä taito on kohdata lapsi.  
 
 

1. Saduta.  
Kirjoita lyhyesti sadutuksen jälkeen itsellesi ylös, miltä tilanne tuntui, mitä siinä 
tapahtui. 

 
Sadutus-menetelmä sopii kaikille, ja se on helppo käyttää. Sadutuksen idea on 
antaa kertojalle mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan. Sadutuksessa kuulija 
puolestaan on kiinnostunut ja haluaa aidosti kuunnella, mitä kertoja mielii kertoa 
juuri sillä hetkellä.  
 
SADUTUKSEN ALOITUS: 
Kehota lasta, lapsiryhmää tai vaikkapa aikuista: 
 
"Kerro satu, sellainen kuin itse haluat.  
Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot.  
Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat." 
 
Kirjoita kertojan tarina sana sanalta muistiin kertojan nähden mitään muuttamatta 
tai korjaamatta. Kun satu on valmis, lue se ääneen, jotta kertoja voi korjata tai 
muuttaa sitä, mikäli haluaa. Satu on mukava lukea myös muille lapsille, vanhem-
malle tai isovanhemmille, mikäli se sopii kertojalle.  
 
 
 
Käsittelemme sadutusmateriaalin yhdessä. Tuo silloin mukanasi satu sekä kerto-
jan lupa sen lukemiseen ja tutkimusaineistoon. 
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LIITE 5: Sadutustehtävä aikuisopiskelijoille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSOONALLISUUDEN VOI NÄHDÄ, YKSILÖLLISYYTTÄ VOI KUUNNELLA! 
Kasvattajan tärkeä taito on kohdata lapsi.  
 

2. Saduta.  
Kirjoita lyhyesti sadutuksen jälkeen itsellesi ylös, miltä tilanne tuntui, mitä siinä 
tapahtui. 

 
Sadutus-menetelmä sopii kaikille, ja se on helppo käyttää. Sadutuksen idea on 
antaa lapselle mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan. Sadutuksessa aikuinen 
puolestaan on kiinnostunut ja haluaa aidosti kuunnella, mitä lapsi mielii kertoa juuri 
sillä hetkellä.  
 
SADUTUKSEN ALOITUS: 
Kehota lasta, lapsiryhmää tai vaikkapa aikuista: 
 
"Kerro satu, sellainen kuin itse haluat.  
Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot.  
Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat." 
 
Kirjoita kertojan tarina sana sanalta muistiin kertojan nähden mitään muuttamatta 
tai korjaamatta. Kun satu on valmis, lue se ääneen, jotta kertoja voi korjata tai 
muuttaa sitä, mikäli haluaa. Satu on mukava lukea myös muille lapsille, vanhem-
malle tai isovanhemmille, mikäli se sopii kertojalle.  
 
 
 
Käsittelemme materiaalin 29.11.2005. Tuo silloin mukanasi: 

- Satu, jonka sadutit sekä kertojan lupa sen lukemiseen ja tutkimusaineistoon. 
- Esseetehtävä (jonka voit myös lähettää sähköpostilla halutessasi, ilman viruk-

sia) 
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Teema 

LIITE 6: Teksteistä poimitut oivaltajien lausumat teemojen pohjana 
 
Teeman kuvaus oivaltajien lausumana     

Ihmetteleminen 
ja emotionaali-
nen liikahdus 

Kertoja (t):  
Lapset: Aratkin lapset avasivat sanaisen arkkunsa. Saduttaessa lapsi 
käytti taitavammin kieltä. 12-13-vuotiaat pojat olivat innostuneita kerto-
maan ryhmäsatuja. Ihmettelen, miten lapset ovat vilpittömiä kehuessaan 
toistensa satuja. Jos lapset kertovat oman jutun valmiin tarinan pohjalta, 
niistä tulee kuitenkin niiden itsensä näköisiä tarinoita. Lapset ovat paljon 
fiksumpia kuin voidaan ajatella. Erityislapset osaavat selittää sadun 
laajemmin ja monisanaisemmin kuin ns. normaalit lapset. Lapset, joilta 
odottaa et juttua tulee, ei tule; ja hiljainen lapsi sieltä tulee juttua kahden 
kesken. Puheongelmaiset lapset halusivat, että kirjoitan kirjakieltä. Poika 
kertoi kirjakielellä loogisen sadun, vaikka ei muuten pysy puhumaan 
selvästi. . Ihanteellisimpia ovat pari-kolmevuotiaat lapset, koska ovat niin 
spontaaneja eivätkä puhu vielä täydellisesti. Lapsilta tulee parhaat oival-
lukset, kun he kertovat vapaasti taideteoksista. Lapset tekee mistä tahan-
sa asiasta sadun. Lapsen kielellinen kehitys on yllättävän hyvää siihen 
nähden mitä on odottanut. Yllättävää on, kun 2-3-vuotiaat lapset eläyty-
vät tarinaan hyppäämällä ja näyttämällä, kun he eläytyvät kertomiseensa. 
Lapsi muisti tarkkaan oman kertomuksensa, vaikka se katosi välillä 
tietokoneelta. Oppilaat hämmästyvät itse, miten spontaanisti on tuotettu 
hienoja juttuja. 
Aikuiset: Aikuiset muistelevat, lapset kertovat satuja. Lapsi kertoi valo-
kuvasta ihan eri asioita kuin odotin. 
Satu: Sadun loppu oli yllättävä. Poikien tarinat ovat hurjia. Tyttö kertoo 
aina saman tarinan. Ihmeellistä, miten sadut syntyy ilman mitään ennak-
ko-odotuksia. 
Sadutus: Sadutus on yllättävän helppoa. Sain vaikean luokan rau-
hoittumaan, kun sadutin heitä. Lapset innostuivat heti. Sadutus on to-
sissaan niin helppoa kuin sanottiin. Lapset oli helppo saada heti mukaan. 
Sadutuksessa purkautuu ylempi-alempi asetelma. Lapsi oli oivaltanut 
asemansa kertojana ja ohjaili aikuista. Pienten lasten saduttaminen ylei-
sötilaisuudessa on uskomaton juttu, lapset rauhoittuu siihen kertomaan. 
Jokainen rakentaa kieltä omalla persoonallisella tavallaan ja tarinassaan 
hän pyrkii tulemaan ymmärretyksi. Vanhukset sanoivat, että sinäkö 
haluat oikeasti kuulla minulta jotakin. Eräs vanhus kertoi yllättäen pyy-
tämättä tarinan, josta kävi ilmi, että hän oli sisäistänyt tämän kerrotutta-
misen idean. 
Sadutuksen seuraus tai pohdinta: En olisi aikuisena osannut tehdä yhtä 
hyvää tarinaa. Äänen käyttö on vähentynyt, kun lapset huomaavat että 
kuunnellaan pienemmälläkin äänellä. Jos kotona luetaan, niin mielikuvi-
tus on todella vilkas. On ollut hienoa löytää tarinoiden ja kuvataiteen 
yhteys, kuvataiteessahan kerrotaan tarinoita visuaalisin keinoin. Vanhuk-
set ahdistuu ehkä nykypäivästä ja siksi muistelevat lapsuuden aikoja ja 
heissä on oikeastaan kehossa ja kaikessa se lapsi. 

Yhteisöllisyys Sadutus on luonut luokkaan yhteisöllisyyden. Ristiriitatilanteessa tehdään 
yhdessä siitä satu. Pojat haluavat tehdä oman pöytäteatterin. Meillä on 
yhteinen juttu. Pojilla on hirveän hauskaa, kun kertovat yhdessä satua. 
Lapset antavat toisilleen aina positiivista palautetta: oli hieno satu! 
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Lapset tulevat pyytämään, että tehtäisiin satu. Ryhmässä saattaa arka 
lapsi innostua muutaman sanan heittämään. Ryhmäsaduissa on ihana 
tunnelma, lapset joutuvat ottamaan toiset huomioon ja syntyy keskuste-
lua. Yhteisesti tehty satu on hienoa lukea. Se oli ylpeyden aihe, kun 
jokaisen tarina luettiin muiden kuullen. Tarinan kerronta sai aikaan myös 
vanhusten keskinäisiä keskusteluita. Vanhukset pyysivät useana päivän, 
että mennäänkö taas kertomaan tarinoita. Ryhmän henki tulee esiin 
ryhmäsadutuksessa. Ujot ja arat rohkaistuvat ryhmässä kertomaan. 
Ympärillä olevat aikuiset innostuvat ja aktivoituvat lasten innostuksen 
myötä. Tarina on sitten olemassa ja jaettavissa, jolloin se laajenee sen 
sadutustilanteen yli. Lapset haluavat olla jokainen mukana, se tempaa 
mukaansa. Ryhmäkerronnassa toisen lause pakottaa ottamaan huomioon 
toisen lauseen. Vanhusryhmässä jossain vaiheessa he ymmrtävät, että on 
tärkeää antaa jokaiselle oma vuoronsa kertoa. Kun kuuntelee toisen 
tarinan, se on arvostamista: kun se luetaan muille, sen luulisi merkitsevän 
jotakin sille ryhmään osallistuvalle vanhukselle. Ryhmään syntyy yhtei-
siä tunnesiteitä. 

Ilo ja flow-tila Tuo naurua, iloa ja herkkiä hetkiä. Tuli ihanan kodikas tunnelma. Kiva 
tehdä iloisia tarinoita. 18-vuotias tyttö sanoi sadutuksen olleen parasta 
koko syksyssä. Lapsi oli iloinen siitä hetkestä ja niin olin minäkin. Ym-
päröivä maailma unohtui ja uppouduimme kaikki mieliku-
vitusmaailmaan. Lapsella oli onnellinen tunne, kun sai kerrottua itse. Tää 
on hauskaa puuhaa! Se oli ihana tunne, ne istu kyljessä kiinni ja niiden 
silmät loisti kuin tähdet, se oli ihanaa. Se tuotti hyvää mieltä kaikille. 
Vanhukset heräsivät kuin talvihorroksesta, he piristyivät kun joku halusi 
kuunnella heitä. Tunnelma oli rento ja mukava, mutta tavallaan myös 
vakava. Vanhusten kanssa on ollut ihania hetkiä. Innostus tuottaa onnis-
tumisen tunnetta. Vanhus sanoi, että tuntui kuin olisi kivi vierähtänyt 
sydämeltä, tuli hyvä olo. Sadutus tuottaa mielihyvää ja iloa oppilaille, 
niin minullekin opettajana.  

Intuitiivinen 
kohtaaminen 

Suhde: Mun ja lasten suhde on avartunut.  Kun ei ohjaa toista, on kuin 
lukisi satukirjaa ja loppu on kuin sadussa yllätyksellinen. Sadutus lähensi 
minua ja lapsia erityisellä tavalla. Olen saanut jakaa hänen kanssaan 
onnistumisen kokemuksen. Lapsi tuntee, että annoin hänelle aidosti 
aikaa. Siinä tulee henkilökohtainen suhde lapseen ihan eri tavalla. Sain 
kontaktin yhteen lapseen, joka ei itse ota kontaktia. Kertojan ja ylöskir-
joittajan läheisyys voi vaikuttaa tarinan syvällisyyteen. Sadutus on aidos-
ti lapsen kokemuksen välittämistä, kun se kerrotaan lapsen itsensä ker-
tomana. Siinä syntyy selkeä kontakti, läheisyyden tunne. Pääsen jotenkin 
syvälle siihen vanhuksen maailmaan. 
Hetki: Tämä on ihan oma juttu, palvelee tätä hetkeä.  
Jokainen kertoo omannäköisiään tarinoita. Se on hetkestä kiinni. Kah-
denkeskinen hetki oli tosi tiivis hetki, pääsin lähelle sitä ihmistä ja opin 
tuntemaan sitä ihmistä, kun hän kertoi tarinaansa. Sadutin tuttua tyttöä, 
jonka kanssa olin tottunut aiemmin tekemään muuta: oli kuin olisin 
antanut tytölle lahjan kun sadutin sitä. . Aidon läsnäolon aistii. Sadutus 
rauhoittaa ihmistä ja auttaa pysähtymään kiireen keskellä. Kaikista 
palkitsevampana pidän sitä, että meillä on katsekontakti kertomisen ajan. 
Tarinankerronta oli minulle ja vanhuksille ikimuistoinen kokemus.  
Ryhmä: Se oppimisympäristö on nyt lämmin ja arvostava. Luottamus on 
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keskinäinen ja kasvanut sadutuksen myötä. Lapsen silmät palaa, kun ne 
kuuntelee. 

Sanaton tieto Joskus olen syvällä sadutuksen lumoissa. Se on faktaa ja fiktiota, totuutta 
ei tiedä vaikka sen aavistaa. Sadutus voi avata tosi paljon. On tärkeämpää 
saada yhteys lapsiin kuin askarrella. Ihmettelin hänen ajatustensa syvyyt-
tä. Olin mukana niin kuin elokuvissa. Sain oltua itse hiljaa ja luotin, että 
lapsi selviytyy. Keino päästä lapsen sisäiseen maailmaan. Nää on liikut-
tavia nää tarinat, mistä ne tuli? Sadut on ihan uskomattomia. Siinä kerto-
essa vanhukselle on tullut mieleen sellaisia asioita, joita ei ole muistanut 
pitkiin aikoihin. Vanhusten kertoessa olen nähnyt kuinka he palaavat 
muistoissaan kauan, ne ovat olleet konkreettisia hetkiä. Lapset ihmettele-
vät itse, kun ovat kertoneet ryhmässä sadun: kerroimmeko sen itse? Siinä 
tilanteessa syntyy enemmän kuin se yhdessäolo; sitä on vaikea määritel-
lä, olisiko se taikaa? Muuta aikuiset auttaa tilanteessa olemalla mukana 
katseillaan ja eleillään. Oma innostuksen välittäminen vaikuttaa siihen, 
että vuorovaikutus on luontevaa. Kun kirjoittaa, tulee tunne että toinen 
aidosti kuuntelee ja että tämä on tärkeätä. Ehkä satu tuo mukanaan jotain 
taianomaista. Jokaisen kokemuksen tulkinta on aina oma ja henkilökoh-
tainen, sadutus on väylä kertoa siitä. Kun kirjoittaa, siinä syntyy sellainen 
tietynlainen intensiteetti, että tämä homma otetaan vakavasti, minusta 
ollaan kiinnostuneita ja minä osaan.  
Oli vaikuttavaa, kun lapsi kertoi pitkää tarinaa, jonka kaikki yksityis-
kohdat hän muisti loppuun asti. Lapsi myös liidasi eli piti tauon niin että 
ehdin hyvin kirjoittaa. Se oli käsittämätöntä.  
Tutuista lapsista tekee helpommin johtopäätöksiä sadun sisällöstä, tun-
temattomien kanssa se on vain se tarina ja hetki sinänsä. Vanhusten 
tarinat on aina tosi pysäyttäviä, niitä kirjoittaa kyyneleet silmissä ylös. 
Siinä tapahtuu jotakin… sellaista. Onko dementoituneella tarinan kerto-
minen kuvaportti suoraan johonkin menneeseen… että pääsee sellaiseen 
tilaan? Sadutuksessa mennään nopeasti intiimille alueelle sisäiseen 
puheeseen. Pojan kertomuksen jälkeen jäi pelon tunnelma, ja olisin sitä 
halunnut jotenkin saada pois.  

Uudet toimin-
tatavat 

Aikuinen/ammattilainen: Lapset kertovat lomastaan ja aikuinen kirjaa. 
Kirjoitetaan muistijälkiä hyvistä kuulemista lasten jutuista. Sovitaan, että 
lapset kertovat uuden sadun joka viikko. Tutustumme tarinasäveltämi-
seen. Jotkut ihmiset voisivat olla palkattavia saduttajia, jotka ovat nopeita 
kirjoittajia. Ihanne olisi, että lapset oppisivat että voivat tulla itse sano-
maan, että nyt kerron. 
Ryhmissä: Ryhmän kanssa valitaan kertomisvuorot esim. raitaisen 
maton päällä. Kevätjuhlaohjelma lasten suunnittelemana. Tehdään yhtei-
nen kirja alusta loppuun yhdessä. Kootaan yhteinen tarina ja leikitään se 
yhdessä. Ollaan opeteltu runoilemaan spontaanisti. Tutkittiin lunta ja 
kirjasin lasten älynväläyksiä ylös. Oppilaat voisivat saduttaa ala-asteella 
toisiaan. Koulussa voisi olla oma sadutus tai tarinankerrontatunti. 
Vieraat taidesaduttajat tutustuivat ryhmään kuusi kertaa, luottamus syntyi 
ja sitten kerrotaan yhdessä tarinoita tauluista. 
Nuoret tekevät saduttamalla tarinan, siitä tekevät näytelmän ja näyt-
televät toistensa näytelmät. Puheilmaisun kurssilla kerrotaan satu pa-
reittain, toinen valitaan kuunnelman pohjaksi ja siitä dramatisoidaan 
kuunnelma.  
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Aikuiskoulutuksessa: Työssäoppimisen tehtävänä. Ryhmäyttämisenä 
opiskeluryhmässä. Ryhmä, joka on jakanut vertaiskokemuksen, kehittyi 
nopeammin kuuntelemaan ja antamaan tilaa kertojalle. Ryh-
mäyttämisessä käytetään sadutusta aina alussa opiskelijoiden kanssa. 
Harjoitellaan ensin oman lapsen tai tuttavan lapsen kanssa, sen jälkeen 
aikuisen tai vanhuksen sadutus: kolme eri tyyppistä sadutusta. 
Kotona: Sadutusta synttäreillä. Lapsen oma satu joululahjaksi van-
hemmille. Sadutetaan kaikki kummilapset ja heidän vanhempansa.  
Yleisötapahtumissa: Messuilla voisi olla erilaisia telttoja, joihin kuka 
tahansa voisi mennä kertomaan haluamiaan satuja. Runo tai kasvomaa-
laus on inspiraation lähde, jonka jälkeen lapset kertovat kirjastossa satuja 
aikuiselle. 
Vanhukset: Vanhusten tarinakerho hoitolaitoksessa. Vanhukset alkavat 
kertoa helposti kuvista ensin.  

Haasteet Vilkas ryhmä ja ajanpuute. Miten löytää aikaa koulutyössä sadutukselle? 
Sadutusta pitäisi pitää yllä niin, ettei se jäisi arjen pyörityksessä pois.  
Vanhusten kuuntelemiselle aikaa. Vanhuksia hoitavalla henkilökunnalla 
ei ole aikaa kuin perushoitoon. 
Erityislasten tarinat eivät ole huikaisevia, mutta vaikutus voi heille olla 
paljon suurempi kuin tavalliselle lapselle. Pelkään, että aikuiset nostavat 
huippukertojia liikaa. Lapsi ei saa kokea, että häntä painostetaan kerto-
maan. 
Ei saa odottaa, että satu on kuin satukirjasta. Puheongelmassa ei voi 
tietää, onko lapsi onnistunut sanomaan sen, minkä halusi. Opiskelijat 
eivät pysty antautumaan aluksi kertojan omaan tahtiin vaan ohjaavat 
sadutusta. 
Päiväkotihenkilöstön pitäisi rohkeammin kokeilla säännöllisesti sa-
dutusta ja löytää oma tyyli siinä. Aikuisen odotukset on erilaiset kuin 
mihin lapsi suoriutuu. Ei saisi tehdä ennakkoasetuksia kertojasta. Työssä 
lukee lapsia rivien välistä, mutta aina huomaa ettei mennyt oikein, mitä 
ajatteli. Sadutus on helpompaa, kun on tehnyt saman lapsen kanssa 
useamman kerran. 
Tekstiä tulee niin paljon, ettei ehdi kirjoittaa. En ehtinyt kirjoittaa heidän 
tahdissaan. Kirjoittaminen hidasti mukanaoloa. Vaikeinta oli ehtiä kir-
joittaa vanhusten tarinoita. Käsin kirjoittaminen voi olla joillekin ihmisil-
le todella hidasta. 
Kerrotuttaminen ja saduttaminen sisältävät ajatuksen, että joku pyytää 
siihen: entäs sitten kun joku itse haluaa kertoa? Ylöskirjoittajan rooli on 
tuossa sanassa hyvin aktiivinen, että pitää tehdä jotakin, että saa toisen 
kertomaan. Olisko tallentava kuulija?  

 
 

 


