
Tokaluokkalaisten taideretki 2022

TUTKIMUSTEHTÄVÄT

Tutkimustehtävät on laadittu Tokaluokkalaisten taideretken vierailujen ja teeman pohjustukseksi sekä toka-
luokkalaisten kokemuksellisen oppimisen ja luovan ilmaisun tueksi.

Voit opettajana lähestyä tehtäviä sellaisella luonto- ja taidesuhteella, joka sinulla on. Toivomme, että otat 
yhdessä oppilaiden kanssa tutkijan roolin ja omalla esimerkilläsi innostat ja aktivoit heitä. Tutkimustehtävien 
yhteydestä löydät vinkkejä tehtävän soveltamiseksi sekä syventämiseksi.

Hyvää tutkimusmatkaa!

Lataa kaikki tutkimustehtävät ja tutkimusmerkit yhtenä tiedostona (pdf)
Lataa mukaan lähiluontoon tutkimustehtävä 2. Tutkitaan lähiympäristöä (pdf)

Kerää tutkimusmerkit!
Jokaisesta tutkimustehtävän toteuttamisesta saatte yhden tutkimusmerkin.  
Kun kaikki kuusi merkkiä on kerätty, olette supertutkijoita! 

Ohje opettajalle:
Printtaa tutkimusmerkit ja leikkaa ne erilleen toisistaan. Sijoita kaikki tutkimusmerkit näkyvälle paikalle 
luokassa. Suoritetun merkin paikkaa voi siirtää tai sen voi värittää. Luokassa tutkimusmerkit konkretisoivat 
taideretken etenemistä.

Tutkimustehtävä 1.  Tervetuloa taideretkelle! – suurennuslasi 
Tutkimustehtävä 2.  Tutkitaan lähiympäristöä – lehti 
Tutkimustehtävä 3.  Kohti Kiasmaa – silmä 
Tutkimustehtävä 4.  Kohti konserttia – korva 
Tutkimustehtävä 5.  Viesti – tassun jälki
Tutkimustehtävä 6.  Koontivideo ja palaute – puhekupla 

Lataa tutkimusmerkit tästä (pdf)
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Tutkimustehtävä 1.  
TERVETULOA TAIDERETKELLE!
Johdatus Tokaluokkalaisten taideretkeen

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi: alkusyksy
Sijainti: oma luokka
Kesto: 10–15 min.
Ohje opettajalle ennen tehtävää: 
Printtaa valmiiksi tutkimusmerkit, lataa tutkimusmerkit tästä (pdf)

Tavoite: 

Oppilaat tutustuvat Tokaluokkalaisten taideretkeen ja innostuvat edessä olevasta tutkimusmatkasta.

Oppilaat motivoituvat keräämään tutkimusmerkkejä osoituksena tutkimusmatkan etenemisestä. 

Tehtävä: 

Lue oppilaille tai anna heidän itse lukea lyhyt johdatus Tokaluokkalaisten taideretkeen tästä.

Esittele oppilaille tutkimusmerkit. Kun yllä oleva johdatusteksti on luettu, voitte siirtää ensimmäisen suori-
tetun merkin valitsemaanne paikkaan, johon olette päättäneet kerätä merkkejä luokassa.

Tutkimustehtävä 2. 
TUTKITAAN LÄHIYMPÄRISTÖÄ 

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseen: alkusyksy, seuraavana tutkimustehtävän 1 jälkeen
Sijainti: lähiluonto 
Kesto: 1 oppitunti 
Ohje opettajalle ennen tehtävää: Printtaa tutkimustehtävän 2 ohje mukaan

Tavoite: 

Oppilaat kiinnittävät huomiota koulun lähiympäristöön eri aistien kautta ja harjoittelevat tutkimisen  
metodeja, joista osa toistuu Kiasma-vierailulla ja konsertissa Musiikkitalossa.

Lähiympäristön tutkiminen suuntaa ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta ja toimii ajatuspolkuna  
myös kestävän kehityksen huomioimiseen. Tehtävä tukee opetussuunnitelmassa mainittuja tavoitteita 
laaja-alaisesta osaamisesta, luonnon kunnioittamisesta ja kestävän kehityksen edistämisestä.

Ohje opettajalle: 

Tämä tutkimustehtävä sijoittuu koulun lähiluontoon. Lähiluonnolla tarkoitetaan tässä monenlaisia ympäris-
töjä. Ne voivat olla metsiköitä tai urbaanimpaa ympäristöä, josta löytyy ruohoa tai pusikoita. Valitse paikka, 
jossa luokka mahtuu turvallisesti liikkumaan.

Tutkimustehtävä jakautuu neljään osaan, joista jokaisen suuntaa antava kesto on 5–15 minuuttia.  
Ne voi kuitenkin tehdä myös lyhyemmin tai pidemmin. Jos ette ehdi tehdä kaikkia tehtäviä,  
suosituksena on tehdä ainakin osa jokaisen osion tehtävistä.

Jokaiseen tehtäväosioon on merkitty, mitkä tehtävät kannattaa ainakin tehdä. Jos oppilaat kiinnostuvat 
erityisesti jostakin tehtävästä, sille voi antaa enemmän aikaa ja tiivistää muista.

Monet tehtävät ovat ympäristön havainnointia opettajan lukemien ohjeiden mukaan.  
Ota siis aineisto mukaan, kun lähdette ulos.

Tuet oppilaita parhaiten keskittymällä tehtäviin, kuuntelemalla ja innostamalla. Oppilaiden havainnoissa 
saa sekoittua silmin nähtävä, mielikuvitus, oma ajattelu ja huumori. Tärkeintä on herätellä oppilaiden omaa 
kiinnostusta lähiympäristön havainnointiin
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1. AISTIEN VIRITTELY 
kesto n. 10–15 min. 
Kun on saavuttu koulun lähiympäristöön, opettaja lukee oppilaille tutkijan terveiset: 

”Hei! Ensinnäkin valtaisan upeaa, että olette mukana tässä taideretkessä! 

Minä olen taiteen tutkija Kiasmasta. Pyydän apuanne tutkimusprojektiin, siihen samaan, josta puhuimme jo Balti-
cin kanssa kirjeessämme. Muistatko vielä kirjeemme? Tutkimusretki on nimeltään Tokaluokkalaisten taideretki. 
Olen kuullut, että juuri te tokaluokkalaiset olette oivallisia apureita tässä tutkimuksessa, jossa yhdistyy taiteen 
ja ympäristön tutkailu.

Tässä tutkimustehtävässä tutustutte koulunne lähiympäristöön. Lähiympäristöä tutkiessa opitte taitoja, joita 
voitte käyttää myös, kun myöhemmin tänä syksynä tulette käymään Nykytaiteen museo Kiasmassa ja Musiikki-
talossa.

Pääsette aluksi tekemään luokkakavereiden kanssa yhdessä harjoituksia, joissa opitte tärkeitä tutkijan taitoja, 
esimerkiksi korvien höristämistä, silmien terävöimistä ja kuuntelemaan pysähtymistä. Opitte myös kuvittelua, 
vaikka sitähän te jo osaattekin. Kaikki nämä taidot ovat erityisen hyödyllisiä myös taidetta tutkittaessa. Teiltä 
jokaiselta löytyy tutkijan osaamista, ja sitä voi oppia lisää.

Ihan ensimmäisenä pysähdytään tunnustelemaan aisteja, jotta voidaan käyttää niitä ympäristön tutkimiseen. 
Mukavaa tutkimushetkeä!”

Seuraavaksi:

Sopikaa tutkimusalueen rajat. 

Levittäytykää niin, että jokaisella oppilaalla on hieman tilaa ympärillään. 

Tehkää ainakin nämä tehtävät (opettaja lukee ääneen):

Ota paikka, jossa mahdut liikuttamaan käsiäsi. Venytä kädet niin pitkälle sivuille kuin pystyt. 
Sitten niin ylös kuin pystyt. 

Seuraavaksi sulje silmät. 

Ajattele: Minkälainen olo sinulla on juuri nyt? Miltä sinusta nyt tuntuu? 

Miltä tuntuu varpaissa? Ovatko varpaat lämpimät tai kylmät? Miltä tuntuu liikuttaa varpaita? 

Entä miltä tuntuu vatsassa? Voit laittaa käden vatsan päälle. Onko vatsa rauhallinen, tai onko vatsassa perho-
sia? Entä muurahaisia? 

Miltä sormet tuntuvat? Ovatko ne rauhalliset vai liikkuvatko ne? Voit kokeilla peukalolla sormenpäitä. 

Miltä tuntuu päässä? Voit silittää päätä ja tunnustella, miltä se tuntuu. Tuntuuko pää kevyeltä tai  
painavalta? 

Pidä vielä hetken aikaa silmät kiinni. 

Miltä iholla tuntuu? Onko ilma kylmä tai lämmin? Tuntuuko tuulta?

Kuuntele, mitä ympäriltä kuuluu. Millaisia ääniä voit kuulla? 

Avaa silmät. Voitte jutella siitä, mitä huomasitte, esimerkiksi äänistä, joita kuulitte. 
Katso nyt ympärillesi. 

Mitä kaikkea näet ympärilläsi? Samalla kun katsot, voit sanoa ääneen mitä näet. 

Mitä näkyy jalkojen juuressa? 

Mitkä asiat ovat lähellä? 
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Entä mitä huomaat kaukana? 

Entä ylhäällä? 

Mitä muuta voit nähdä? 

Jos innostuitte, voitte tehdä myös joitakin näistä (opettaja lukee ääneen): 

Mitä värejä löydät ympäriltäsi? Löydätkö lempiväriäsi? 

Tee käsistä kaukoputki ja tutki sillä aluetta, jolla saatte liikkua. Valitse jokin kohta, jonka värejä haluat  
katsoa tarkemmin. Katso ensin, minkä väriseltä kohta näyttää siitä, missä nyt seisot. 

Kun opettaja antaa luvan, mene katsomaan tuota kohtaa lähempää. Jos katsot todella läheltä,  
mitä kaikkia värejä voit nähdä? 

Valitse lähistöltä jokin asia, joka kiinnostaa sinua. Mene koskettamaan sitä. Laita hetkeksi silmät kiinni,  
kun kosket. Miltä sormissa tuntuu? Tuntuuko sileältä tai röpelöiseltä? Entä kylmältä tai lämpimältä? 
Tuntuuko kuivalta tai kostealta? 

Valitse ympäristöstä joku sinua kiinnostava asia. Leiki että, löytämäsi asia on taideteos ja esittele se  
luokkakaverillesi! Voit myös jatkaa katsomalla löytämääsi asiaa tarkasti ja piirtämällä asian sormella  
luokkakaverin selkään. Muut kannustavat piirtäjiä. 
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2. ASKELEITA JA HYPPYJÄ
kesto n. 5 min. 

Opettaja lukee oppilaille tutkijan terveiset: 

”Seuraavaksi lähdette tutkimaan lähiympäristöä liikkuen ja vähän myös nuuskien. Tutkiessa on hyvä 
välillä kuljeskella, liikuskella, liikutella jalkoja, korvia tai ajatuksia. Uusia oivalluksia voi löytää vaikkapa 
matelemalla, pyörähtelemällä tai tanssimalla.”

Tehkää ainakin nämä tehtävät (opettaja lukee ääneen):

Seuraavaksi voitte liikkua sovitulla tutkimusalueella. Väistetään toisiamme, kun kuljetaan.

Ensin kokeillaan juosta paikallaan. Ota 10 juoksuaskelta paikallasi siinä, missä nyt olet. Miltä maa tuntuu 
jalan alla? Onko se pehmeää tai kovaa?

Kävele viisi askelta eteenpäin. Ota seuraavaksi vielä 5 hassua askelta eteenpäin ja pysähdy.  
Millaiseen kohtaan tulit? Mitä tässä näkyy?

Ota nyt kolme loikkaa ja pysähdy. Tutki nenäsi kautta. Miltä tässä tuoksuu? Voitko haistaa jotakin?  
Voit sulkea silmäsi hetkeksi ja haistella.

Jos jää aikaa, voitte tehdä myös näitä tehtäviä: 

Kuvittele seuraavaksi, että olet pienen eläimen kokoinen. Minkä eläimen valitsit? Kulje tutkimusalueella ja 
mieti, mitä huomaisit, jos olisit pieni eläin.

Entä jos olisit suuri eläin? Mikä eläin voisit olla? Kokeile kulkea suuren eläimen askelin. Mitä voisit nyt 
nähdä? Miten liikkuisit?

Kuvittele hetken, että olisit lintu tai jokin muu lentävä otus. Entä jos voisit lentää tämän paikan yli? Huo-
maisitko jotain uutta? Kulje hetken aikaa eteenpäin, ja kuvittele miltä tämä paikka näyttäisi, jos katsoisit 
sitä ilmasta.
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3.MONENLAISIA KULKIJOITA, 
kesto n. 10 min. 

Opettaja lukee alkuun oppilaille tutkijan terveiset, oppilaat voivat kuunnella esimerkiksi piirissä silmät 
suljettuina:

”Hienoa, olette jo tehneet mainiota tutkimusta. Seuraavaksi käytetään jälleen mielikuvitusta ja 
pohdintanystyröitä ja pähkäillään, keitä tai mitä kaikkia täällä voi asustaa ja kuljeskella. Voit aloittaa 
harjoituksen hieromalla kevyesti pohdintanystyröitä, jotta pohdinta sujuu hyvin.

Täällä liikkuu moniakin muita olentoja ihmisen lisäksi. Olet varmasti nähnyt joskus joitakin heistä. 
Jotkut ovat niin pieniä, ettei niitä ole helppo nähdä, toiset taas kovin nopeita tai hyviä piiloutumaan. 
Osa voi liikkua täällä vain öiseen aikaan.

Moni asia ja olento täällä vaikuttaa toisiinsa. Eläimet voivat saada suojaa kasveista, vaikkapa pensais-
ta, ja joutua etsimään uuden suojapaikan, jos kasvit katoavat.

Ehkä joku eläin tuo tänne kasvin siemenen, jonka se on syönyt jossain kauempana, ja josta kasvaa 
uusi pusikko, josta taas tulee jonkun eläimen uutta herkkua.”
Tehkää ainakin nämä tehtävät (opettaja lukee ääneen):

Vinkki opettajalle: Jos haluatte, opettaja voi pyytää oppilaita tekemään aina kommentin jälkeen 
jokaiseen nimettyyn otukseen tai olentoon liittyvän liikkeen tai äänen kaikki samaan aikaan, omalla 
tyylillään.

Millaisia otuksia tai eläimiä tällä paikalla on voinut kulkea? Olisiko joku voinut liikkua täällä ihan äsken, 
juuri ennen kuin tulimme tähän paikkaan?

Kuka voisi kulkea täällä hitaasti?

Mitä isoja olentoja täällä voi liikkua? Entä pieniä? Entä todella pieniä?

Kuka voisi kulkea täällä yöllä?

Kenen kulkua meidän voi olla vaikea nähdä? Kulkeeko joku maan alla, tai vaikkapa puun sisällä?

Kuka voisi levähtää rakennuksen tai puun päällä?

Jos jää aikaa, voitte tehdä myös näitä tehtäviä: 

Vinkki opettajalle: Jos on aikaa, voitte rakentaa ympäriltä löytyvistä materiaaleista pesän otukselle, 
joka voisi mielestänne liikkua täällä.

Kenellä voisi olla täällä pesä? Minkälainen pesä tänne sopisi?

Lähteekö kulkijoista ääntä? Voitte kokeilla yhteisesti tuottaa ääniä, joita eri kulkijoista voisi lähteä.

Entä kohtaavatko erilaiset kulkijat? Minkälaisia kohtaamisia ja tapaamisia niillä voi olla?

Pareittain tai kolmen ryhmissä:

Piirrä parin selkään sormella otus, joka voisi kulkea täällä. Kerro parille, minkä otuksen piirsit.

Opettaja lukee oppilaille tutkijan terveiset: 

”Hyvä! Myös taidemuseon teoksia ja konsertin ääniä voi ajatella tyyppeinä tai olentoina, ja kuvitella mi-
ten ne voisivat liikkua, millaisia jälkiä ne jättäisivät, tai vaikkapa millaisen pesän taideteos rakentaisi. 
Millaiselta viulun jälki näyttäisi ilmassa? Mitä taidemuseon teokset voisivat sanoa toisilleen?” 5
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4. VESI, 
kesto n. 10–15 min. 

Opettaja lukee oppilaille tutkijan terveiset: 

”Nyt pohditaan vielä vettä. Vesi on yhtenä aiheena joissakin Nykytaiteen museo Kiasman taideteoksissa. 
Musiikkitalon konsertissa taas mietitään suurta merta, joka on tässä ihan lähellä ja jonka nimi on Itämeri. 
Musiikkitalo ja Kiasma ovat molemmat lähellä Töölönlahtea. Kiasman edessä on vesiallas, jossa linnut 
joskus uivat, ja museon halki kulkee pieni puro! Löytyykö sinun koulusi läheltä vettä?” 

Tehkää ainakin nämä tehtävät

Pohtikaa koko ryhmä yhteisesti: 

Missä täällä on vettä? (Oppilaat voivat näyttää mistä vettä löytyy.)

Onko kaikki vesi näkyvillä?

Miten vesi näkyy kesällä? Entä talvella?

Mistä vesi tulee tänne?

Juoko joku täällä vettä? (Kasvit, eläimet, maaperä, ehkä myös ihmiset)

Jos jää aikaa, pohtikaa myös:

Miten vesi kulkee täällä? (Mitä reittejä, millä vauhdilla, missä muodossa – vetenä, höyrynä, sateena, kas-
teena jne?)

Mistä vesi voisi kulkea, jos se lähtisi täältä mereen asti?

Voiko vesi kuljettaa jotakin mukanaan?

Voiko jokin ihan pieni asia, vaikkapa kasvin siemen tai pienen pieni roska kulkea täältä veden mukana 
mereen asti?

Lopuksi jakaudutaan pieniin ryhmiin leikkimään hetkeksi. Leikissä on oltava mukana vesi tai vettä jollain 
tapaa. Leikin vesi voi olla ympäristössä näkyvää tai kuviteltua. Voitte ottaa leikkiin mukaan myös äskei-
sessä tehtävässä pohdittuja kulkijoita.

Opettaja lukee lopuksi tutkijan viestin oppilaille: 

”Mahtavaa! Olette jo taitavia tutkijoita! Tässä tehtävässä harjoittelitte tutkimustaitoja koulun lähiympä-
ristössä. Monia näistä taidoista, esimerkiksi tarkasti katsomista, kuuntelemista ja kuvittelemista, tulette 
käyttämään myös vieraillessanne Nykytaiteen museo Kiasmassa ja Musiikkitalossa.

Me tapaamme, kun tulette kierrokselle Kiasmaan. Siellä tutkimme yhdessä taidetta. Lokakuussa tapaatte 
Musiikkitalossa myös tutkijatoverini Baltic-robotin. Odotamme jo innolla vierailujanne!

Nyt olette ansainneet toisen tutkimusmerkin ja voitte siirtyä seuraaviin tutkimustehtäviin.”

Vinkki opettajalle, mikäli haluatte vielä jatkaa työskentelyä:

Ottakaa koulun lähiympäristössä lähikuvia oppilaita kiinnostavista asioista. Kuvat on tarkoitus ottaa 
hyvin läheltä, niin että tutkittavan kohteen pinta näkyy tarkasti. Katsokaa kuvia luokassa suurennettu-
na. Miltä kuvat näyttävät? Tehkää maalaukset suurennettujen kuvien pohjalta.
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Tutkimustehtävä 3. 
KOHTI KIASMAA

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi: Tämä tutkimustehtävä on tarkoitettu tehtäväksi 
vähän ennen Kiasmassa vierailua. 
Sijainti: oma luokka
Kesto: n. 15 min
Ohje opettajalle ennen tehtävää: Avaa pdf-tiedosto kysymyksistä ja vastauksista valmiiksi, sekä verkkose-
laimelle valmiiksi myös kuvat Kiasmasta
Tavoite: orientoida tulevaan Kiasma-vierailuun ja museon käytäntöihin.

Ohje opettajalle:

Käykää seuraavat kysymykset ja niiden vastaukset läpi yhdessä jutellen. Joihinkin kysymyksiin löytyy 
useampi oikea vastaus, joissakin kohdissa kaikki vastaukset ovat oikein. 

Voit projisoida kysymykset ja vastausvaihtoehdot valkokankaalle tai suurelle näytölle. Halutessasi voit myös 
syöttää tiedot Kahoot-kyselyksi ja pelata yhteisenä yhden pelaajan pelinä, vastauksista yhdessä keskustel-
len. 

Lataa tästä pdf-tiedosto, jossa kysymykset ja oikeat vastaukset näkyvät allekkain.

Ennen kysymysten läpikäyntiä opettaja lukee oppilaille tutkijan kirjeen.

”Hei! 
Toivon, että teille kuuluu hyvää, että päivä on alkanut mukavasti, sukat sujahtivat aamulla jalkaan kiemur-
tamatta ja aamupuuro osui suuhun, mikäli söit sellaista aamupalaksi. Minä olen Kiasman tutkija ja odotan jo 
teitä Nykytaiteen museo Kiasmassa. 

Muistatko, kun kävitte tutkimassa koulunne lähiympäristöä tutkimustehtävässä kaksi? Pian tulette käy-
mään Kiasma-museoon, jossa käytämme joitakin samoja taitoja, joita käytitte jo koulunne lähiympäristöä 
tutkiessa. Kiasmassa höristämme silmiä ja terästämme korvia, voimistelemme ajatuksen voimalla – ja siis, 
tutkimme yhdessä taidetta. Juuri sinulta löytyy tähän tutkimusretkeen oivallisesti sopivia taitoja.

Tarvitsen teitä apureiksi tutkimusretkelle, jonka teemme yhdessä nykytaiteen museo Kiasmassa, ja joka 
jatkuu vielä luokassa museovierailun jälkeen. Tässä tutkimustehtävässä tutustumme hieman Kiasmaan.”

1. Kiasma on 
a) Nykytaiteen muumio
b) Nykytaiteen museo
c) Muinaistaiteen kehto
d) Kohtauspaikka

2. Kiasmassa saa 
a) Juosta
b) Nauraa
c) Koskea taideteoksiin ilman lupaa
d) Jutella

3. Kiasma-rakennuksen on usein sanottu muistuttavan
a) Valasta
b) Kiiltomatoa
c) Pupua
d) Pitsaa

4. Nykytaidetta voi kokea
a) Katsomalla
b) Kuuntelemalla
c) Haistellen
d) Yhdessä tutkien
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5. Kiasmasta löytyy
a) Mämmiportaat
b) Spagettiportaat
c) Kaalilaatikkopenkki
d) Makaroniovi

6. Kiasmassa on ollut esillä taideteos, jossa on käytetty materiaalina
a) Muovia syöviä toukkia
b) Maalia
c) Etanadynamiittia
d) Helsinkiläisen bussin renkaita, penkkiä ja rattia

7. Taideteoksista pitää huolta ja niitä kunnostaa ihminen, jonka ammatti on 
a) Konservaattori
b) Hakaniemen tori
c) Preparaattori
d) Taideterveydenhoitaja

8. Kiasma tarkoittaa 
a) Painivia oravia esittävää veistosta
b) Risteyskohtaa 
c) Nakkia, joka on myös taideteos
d) Paikkaa, johon olet tervetullut

9. Kiasman taidekokoelmaan sisältyy
a) Tuhansia taideteoksia, jotka ovat meidän kaikkien yhteisiä
b) Myös kiviä
c) Mannerheimin ratsastajapatsas
d) Maalaus, jossa on koira

10. Kiasmassa kohtaatte 
a) Minut, tutkijan
b) Itsenne
c) Taidetta
d) Valkohäntäpeurojen kuoron

Kysymysten läpikäymisen jälkeen opettaja lukee tutkijan viestin: 

”Onneksi olkoon, selvititte kaikki visaiset kysymykset. Katsokaa vielä yhdessä muutama kuva Kiasmasta:

Avaa tästä kuvat Kiasmasta

Nyt jo tiedättekin, minkä näköiseen paikkaan olette tulossa. Olette ansainneet jo kolmannen tutkimusmerkin! 
Nähdään pian Kiasmassa!”

Opettajalle:  

• Saapukaa Kiasmaan hyvissä ajoin ennen kierroksenne alkua, jotta ehditte jättää ulkovaatteet naulakkoon 
ja käydä vessassa ennen kierroksen alkua.  

• Kiasmassa voi syödä omia eväitä lämpiössä, aulan perällä.  

• Ryhmä kulkee Kiasmassa opettajan kanssa. Kierroksen ajan tutkijaopas ohjaa ryhmää, mutta opettaja  
voi tukea ryhmän osallistumista keskittymällä kierrokseen ja tarpeen tullen auttaa työrauhan  
säilyttämisessä.  

• Voitte jutella vierailusta ja sen yksityiskohdista jo etukäteen koulussa. Tervetuloa! 
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Tutkimustehtävä 4. 
KOHTI KONSERTTIA

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi:  
ennen Helsingin kaupunginorkesterin konserttia 27. – 28.10.
Sijainti: oma luokka
Kesto: n. 30 minuuttia

Ohje opettajalle ennen tehtävää: Lataa valmiiksi verkkosivun välilehdille 

Etsi viisi eroavaisuutta / tai printtaa kuva oppilaille

Sinfoniaorkesterin istumajärjestys 

Tavoite: Oppilaat tutustuvat Baltic-konsertin teemaan, Musiikkitalossa toimiseen ja sinfoniaorkesteriin.

Vinkki: Voit halutessasi hyödyntää oppilaiden kanssa Musiikkitalo-kuvakommunikointitaulua, jonka löydät 
tästä osoitteesta 

1. Baltic-konsertti

Johdannoksi: Näet kaksi kuvaa Baltic-robotin tutkimuslaboratoriosta. Alla oleva kuva on hieman erilainen kuin 
ylempi kuva. Löydätkö siitä viisi eroavaisuutta?

Tehtävä: Etsi viisi eroavaisuutta

Vinkki opettajalle: Voit printata kuvat oppilaille tai heijastaa ne taululle, jolloin jokaisella on pieni hetki etsiä 
hiljaa mielessään eroja, jonka jälkeen ne käydään läpi yhteisesti. 

Kuvassa näkyvä Baltic-robotti tietää ihan kaiken Itämerestä! Lapset eri maista ovat lähettäneet sille 
kysymyksiä, jotka kuulemme konsertissa Musiikkitalossa. Katsotaan osaako Baltic vastata jokaiseen 
kysymykseen.

Monet Itämeren rannoilla eläneet säveltäjät ovat saaneet ideoita ja inspiraatiota ympäristöstä. Näitä teoksia 
kuulette Helsingin kaupunginorkesterin esittämänä. Pääsette myös yhdessä laulamaan orkesterin säestyksellä.

Tehtävä: Voitte halutessanne kuunnella pätkän jostain konsertissa kuultavasta teoksesta etukäteen,  
suluissa etsintää helpottamaan teosten englanninkieliset versiot. Teoksia ovat mm. 

Richard Wagnerin Alkusoitto oopperasta Lentävä Hollantilainen (Flying Dutchman Overture)

Oskar Merikannon Kesäillan valssi

Pjotr Tšaikovskin Kohtaus nro. 2 Joutsenlampi-sarjasta (Swan Lake Act II)

Musiikin kuuntelun jälkeen, ilman tietämättä teoksen nimestä, voitte pohtia millaiseen ympäristöön tai  
vuodenaikaan kyseinen kappale sopisi? Entä millaisen eläimen liikettä se voisi kuvata?
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2. Konsertissa Musiikkitalossa 

Kerro oppilaille: 

Baltic-konserttiin osallistuu paljon luokkia eri kouluista. Musiikkitalossa on tärkeää seurata omaa opet-
tajaa ja kuunnella tarkkaan annettuja ohjeita. 

Kun saavutte Musiikkitaloon, opettaja näyttää missä voit riisua päällysvaatteet, jotka jätetään suuressa 
kassissa naulakkoon. Sitten voit käydä vessassa. Voit valita lähimmän WC-tilan, ne ovat tapahtuma-
päivänä kaikille yhteisiä. Konserttisaliin on varattu istumapaikat luokallenne. Odottakaa rauhallisesti 
konsertin alkamista.

Konsertin aikana kuunnellaan ja katsellaan mitä lavalla tapahtuu. Seuraa tarkkaan, jos juontaja Eija Ahvo 
antaakin tehtäviä konsertin aikana! Musiikkikappaleiden jälkeen annetaan aplodit ja lauletaan mukana 
Meren rannalla -kappaleen kertosäkeessä konsertin lopussa.

Avaa tästä kuvat Musiikkitalosta

Tärkeää: Jos eksyt Musiikkitalossa, etsi lähin mustapukuinen vahtimestari. Hän ohjaa sinut infopistee-
seen, josta soitetaan opettajalle. 

3. Sinfoniaorkesteri

Sinfoniaorkesteri on kymmenien soittajien ja soittimien muodostama yhtye, jonka jokaisella jäsenellä on 
oma, tärkeä roolinsa sävellyksen esittämisessä. 

Orkesteria johtaa kapellimestari, joka tahtipuikollaan pitää soittajat samassa tahdissa ja eleillään ja 
ilmeillään näyttää tulkintaohjeita. 

Tehtävä: Katso kuvaa Sinfoniaorkesterin istumajärjestys. Orkesterissa on neljä soitinperhettä: jousisoit-
timet, puupuhaltimet, vaskisoittimet ja lyömäsoittimet. Näiden lisäksi harppu ja kosketinsoittimet. Mikä 
väri kuvassa edustaa mitäkin soitinperhettä?

Teksti ja kuva kirjasta Ella ja kaverit konsertissa (Tammi 2018)

Vinkki opettajalle: Voit kirjoittaa taululle allekkain soitinperheet ja viereen värit, ja piirtää näitä yhdis-
tävät viivat.

Oikea vastaus: punainen=jousisoittimet, sininen=puupuhaltimet, vihreä=vaskisoittimet, keltainen=lyö-
mäsoittimet, oranssi=harppu ja kosketinsoittimet.

Helsingin kaupunginorkesteri on helsinkiläisten oma sinfoniaorkesteri. Siinä soittaa 102 muusikkoa. 
Kaupunginorkesterin kotisali on Musiikkitalossa. Baltic-konsertissa orkesteria johtaa Kristian Sallinen. 

Vinkki: löydät paljon lisätietoa Musiikkitalosta tästä esitteestä ja sinfoniaorkesterin soittimista tältä 
verkkosivulta
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Tutkimustehtävä 5. 
VIESTI

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi: syksyn aikana opettaja lähettää sisäisellä postilla 
oppilaiden teokset viimeistään 8.11.
Sijainti: oma luokka
Kesto: 1 oppitunti
Ohje opettajalle ennen tehtävää: Varaa työskentelyyn ainakin 1 paperi / oppilas ja värikynät. 
Voit käyttää esimerkiksi huopakyniä, värikyniä, lyijykyniä ja/tai vesivärejä.

Opettaja lukee tutkijan viestin:

”Hei tutkijakaverit!
Muistatko, kun kävitte tutkimusretkellä koulun lähiympäristössä? Tutkitte siellä näkemäänne ja kokemaanne 
eri aistein sekä mielikuvitusta hyödyntäen. 

Tänään pyydän apuanne vielä yhteen tehtävään: Teemme tokaluokkalaisten yhteisen taideteoksen. Taiteilijoi-
na olette – arvaatteko jo – juuri te, sekä muut taideretkeen osallistuneet tokaluokkalaiset. 

Tänään opettajanne antaa teille tehtävän. Kun olette tehneet sen, opettajanne lähettää valmiit teoksenne 
minulle. Odotan innolla niiden saapumista! Ennen joulua saatte luokissa katsottavaksi videon, joka on koottu 
teidän kaikkien teoksistanne. 

Hyvää työskentelyä!”

Ohje opettajalle:

Voitte alkuun palauttaa mieleen tutkimustehtävän 2, jossa tutkitte koulunne lähiympäristöä. 

Teoksiin ei tarvitse laittaa oppilaan eikä koulun ja luokan nimeä. Emme näytä videossa teoksia, joissa näkyy 
oppilaan koko nimi.

Teos tehdään piirtäen ja/tai kirjoittaen. Kirjoittaessa oppilas voi käyttää haluamaansa kieltä, paperin toiselle 
puolelle voi kirjoittaa käännöksen. Tässä tehtävässä tärkeintä on antaa tilaa luovuudelle esimerkiksi oikein-
kirjoitukseen ei ole välttämätöntä kiinnittää huomiota.

Tehtävä:

Valitse koulun lähiympäristöstä joku tai jokin, jolle kirjoitat ja/tai piirrät viestin. Mitä haluat sanoa, kertoa tai 
kysyä?

Vinkki opettajalle: voit antaa tokaluokkalaisille mahdollisuuden valita itse haluamansa asian. Se voi olla 
esimerkiksi eläin, kasvi tai ihmisen rakentama asia mikä tahansa muu todellinen tai kuviteltu lähiympäris-
tön elementti.

Tehtävän tuotokset lähetetään Helsingin kaupungin sisäisessä postissa 8.11. mennessä 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteeseen:
Kasko, Sara Törmänen, PL 51300

Postitetusta materiaalista koostetaan video, joka lähetetään luokkien nähtäväksi joulukuussa.
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Tutkimustehtävä 6. 
KOONTIVIDEO JA PALAUTE

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi: joulukuussa
Sijainti: oma luokka
Ohje opettajalle: Saat sähköpostitse tiedon, kun palautekysely on avattu ja koontivideo julkaistu.

Katsokaa luokan kanssa syksyn aikana postitetuista viesteistä koostettu video osoitteesta 
https://helsinkifestival.fi/taideretki/ 

Keskustelkaa yhdessä oppilaiden kanssa seuraavista palautekysymyksistä:

Pohdi luokkasi kanssa museovierailukokemusta. Minkä arvosanan antaisitte asteikolla 1–5?

Lasten kommentteja Kiasma-vierailun sisällöstä ja toteutuksesta

Pohdi luokkasi kanssa konserttikokemusta. Minkä arvosanan antaisitte asteikolla 1–5?
 (1= huonoin ja 5= paras)

Lasten kommentteja konsertin sisällöstä ja toteutuksesta

Vastaa palautteeseen sähköpostitse lähetetyn palautelinkin kautta. Kiitos paljon vastauksistasi jo  
etukäteen! Kehitämme niiden avulla taideretken sisältöjä ja toteutusta.

Tutkimustehtävät ovat koonneet Nykytaiteen museo Kiasman yleisötyön asiantuntija Helka Heinonen ja 
Helsingin kaupunginorkesterin yleisötyövastaava Annika Kukkonen. Työryhmään ovat kuuluneet Helsin-
gin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagogiset asiantuntijat Anssi Almgren ja Malin 
Kuusela, ohjaaja Jukka Nylund, John Nurmisen Säätiön kulttuurituottaja Elina Tuomarila sekä Luon-
to-Liiton ympäristökasvatuspäällikkö Ilona Tuovinen. Kiitokset pilottiluokkana toimineelle Roihuvuoren 
ala-asteen koulun 2–3 C:lle.

Kansikuva: Jussi Hellsten
Kuvat Kiasmasta: Kansallisgalleria / Susanna Kesänen, Petri Virtanen, Pirje Mykkänen
Kuvat Musiikkitalosta: Musiikkitalo / Arno de la Chapelle
Tutkimusmerkit: Helka Heinonen
Etsi viisi eroavaisuutta -kuvitus: Peter Backman
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