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All the word is like a stage, we do strut and fret our hour on it, and that is all the time we 

have. But what’s the stage like, and what are those figures that people it? (Goffman 1974, 

124) 

Tarinan alku 

Aristoteleen klassisen runousopin mukaan hyvällä tarinalla on alku, keskikohta ja loppu. 

Tämän tarinan alku on tässä, päätän tarinan hieman myöhemmin. Siinä välissä kerron 

yhden pienen taipaleen tutkijanpolustani. Kirjoitan preesensissä, elän tätä tarinaa par-

haillaan. Siitä huolimatta tarinan juuret ulottuvat kauemmas, melkein kymmenen vuo-

den taakse.  

Tein tuolloin päiväkotiarkeen liittyvää väitöskirjatutkimustani Eeva Hujalan ohjaukses-

sa (Puroila 2002). Aikanaan tutkimus valmistui ja koitti väittelyn aika. Arvoisa vastaväit-

täjäni kritisoi tutkimustani siitä, että olin sivuuttanut päiväkotiarkea käsittelevässä tut-

kimuksessani lapset. ”Uusi lapsitutkimus” teki tuolloin tuloaan, tai oli jo tullut. Olin tu-

tustunut sen esiin nostamiin argumentteihin siitä, miten lapset oli jätetty syrjään moni-

en yhteiskunnallisten, poliittisen ja taloudellisten ilmiöiden tutkimuksessa. Saatoin hy-

vin ymmärtää tämän kritiikin. Siitä huolimatta minulla oli mielestäni oikeus olla omassa 

tutkimuksessani kiinnostunut aikuisten päiväkotiarjesta ja ammatillisesta toiminnasta. 

Jotain vastaväittäjäni kritiikistä jäi ehkä kuitenkin elämään: liki kymmenen vuotta myö-

hemmin, monien vaiheiden ja sivupolkujen jälkeen olen tutkijana lapsen päiväkotiarjen 

äärellä.  

Ennen kuin palaan preesensiin, lukijan on hyvä tietää eräästä toisesta tämän tarinan 

taustalla olevasta polusta, siitä teoreettismetodologisesta. Väitöskirjatutkimusta valmis-

tellessani kiinnostuin Erving Goffmanin vuorovaikutuksen mikrososiologiaa käsittele-

vistä tutkimuksista. Nämä tutkimukset toimivat vuosien ajan inspiraation lähteenä tut-
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kimustyössäni. Löysin käsitteitä ja näkökulmia, joiden avulla saatoin jäsentää päiväko-

tiarjen samanaikaista järjestäytyneisyyttä ja toisaalta sen monimuotoisuutta, elämän-

makuisuutta. Kun palasin päiväkotitutkimuksen pariin monen vuoden tauon jälkeen, 

minulle tarjoutui mahdollisuus liittyä tutkimusryhmään, joka oli tehnyt uraauurtavaa 

työtä narratiivisen kasvatustutkimuksen parissa. Aivan aluksi goffmanilainen vuorovai-

kutustutkimus ja narratiivinen tutkimus näyttäytyivät minulle jos ei kaukaisina, niin 

ainakin erillisinä lähtökohtina tutkimukselle. Mitä pidemmälle polullani olen päässyt, 

sitä enemmän nämä kaksi ovat alkaneet lähestyä toisiaan, mennä limittäin ja päällek-

käin. Olen pannut merkille, että viimeaikaisessa narratiivisessa kirjallisuudessa on li-

sääntyvässä määrin kiinnitetty huomiota kertomiseen vuorovaikutuksellisena ja per-

formatiivisena prosessina. Kertomusten sisällön ohella kiinnostavana pidetään sitä, ku-

ka kertoo, kenelle kertoo, missä kertoo ja miten kertoo (esim. Gubrium & Holstein 2008; 

Hyvärinen 2008; Riessman 2008). Näissä kysymyksissä liikutaan alueilla, joista myös 

Goffman oli omana aikanaan kiinnostunut.  Erityisesti Goffmanin (1959) kehittelemä 

dramaturginen viitekehys sisältää käsitteellisiä työvälineitä, joilla kertomisen prosessia, 

sen kiinnittyneisyyttä kertomisen paikkaan, sen institutionaaliseen ja kulttuuriseen ym-

päristöön voidaan tutkimuksellisesti jäsentää. Dramaturgisen mallin sovelluksia on mo-

nia ja niiden painotukset voivat vaihdella. Yhteistä niille on kuitenkin ihmisen toiminnan 

käsitteellistäminen tilanteisesti vaihtelevana esittämisenä. Peter Burke tiivistää perfor-

matiivisuuden perusidean seuraavasti: 

The basic point is that on different occasions (moments, locales) or in different situations 

(in the presence of different people) the same person behaves in different ways (Burke 

2005, 36).    

Tässä artikkelissa tarkastelen lasten päiväkotiarkea dramaturgista metaforaa soveltaen. 

Näen lapsen päiväkotiarjen näkyväksi ja kuuluvaksi kertomisen merkityksellisenä laa-

dukkaan varhaiskasvatuksen kehittämisen kannalta. Vaikka siis kirjoitan preesensissä, 

kurotan kohti tulevaa.  

Artikkelissa siteeraamaani aineistokatkelmat ovat peräisin TelLis –hankkeesta1), joka 

kohdistuu lasten kokemaan ja kertomaan hyvinvointiin erilaisissa arjen kasvuympäris-

töissä: kotona, koulussa ja päivähoidossa. Olen mukana osatutkimuksessa, joka tarkaste-

lee lasten arkea institutionaalisen päivähoidon konteksteissa. Päiväkotitutkimuksessa 

tavoitteenamme on päästä mahdollisimman lähelle lapsen päivähoidon arkea osallistu-

malla lasten arkeen ja kuuntelemalla heidän tarinoitaan. Keräämme monenlaista tutki-

musaineistoa: havainnoimme arjen tilanteita, kokoamme lasten piirustuksia ja heidän 

ottamiaan valokuvia, nauhoitamme keskustelutilanteita. Tässä artikkelissa hyödynnän 

havainnointipäiväkirjaani sekä omaa tutkimuspäiväkirjaani. 

Arkikielessä tarinat, kertomukset2) ja kerronnallisuus liitetään kirjoitettuun tai puhut-

tuun kieleen. TelLis -hankkeessa miellämme lasten tarinat ja kertomukset kuitenkin laa-

jemmin. Näemme lasten kokemisen, elämisen ja maailmassa olemisen kokonaisvaltaise-

na. Lapset kertovat paitsi sanallisesti myös toimintansa ja erityisesti leikin välityksellä 

(Engel 2006, 203; Rogers 2006, 162). Tästä näkökulmasta lapsen koko arkea ja siinä 
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tapahtuvia kohtaamisia voi tarkastella kertomuksina, joita esitetään arjen sosiaalisilla 

näyttämöillä. Artikkelissa kiinnostukseni kohteena on se, miten lasten päiväkotiarki ra-

kentuu lasten keskinäisenä sekä lasten ja aikuisten välisinä esityksinä.  Millaisia ovat 

päiväkotiarjen näyttämöt?  Millaisia kertomuksia arjen näyttämöillä esitetään? Millaisia 

osia lapsille rakentuu päiväkotiarjen kertomuksissa? 

 

 

Astun sisään päiväkotinäyttämöille 

Tulemme Kukkapuiston3) päiväkotiin saamiemme ohjeiden mukaan keittiön ovesta. Ovi on 

lukossa ja ovessa on lappu, että tässä kunnassa päiväkotien ulko-ovet on pidettävä suljet-

tuna. Soitamme ovikelloa. Oven tulee avaamaan nuori nainen. Hän ei kysy, keitä olemme. 

Astumme sisään […]    

(Tutkimuspäiväkirja 5.11.2009) 

 

Päiväkoti muodostaa fyysisenä tilana rajatun kokonaisuuden. Sen piha-alue on usein 

aidattu ja raja päiväkodin ja sen ulkopuolisen alueen4) välillä on selvä. Päiväkodin näyt-

tämöille pääsyä kontrolloidaan. Kun astun portista sisään, olen päiväkodin alueella. Päi-

väkotia koskevat rajat eivät ole pelkästään fyysisiä, vaan myös ajatteluumme ja käsityk-

siimme on juurtunut oletuksia siitä, millaisia toimijoita päiväkotiarjen näyttämöillä 

esiintyy. Alueella oleminen merkitsee sitä, että tarjolla on vaihtoehtoisia identiteettejä. 

Olet päiväkodin lapsi, olet lasta saattava vanhempi tai olet työntekijä. Voit olla talon-

mies, jonka tehtävänä on korjata viallinen kirjahylly. Voit olla erityislastentarhanopetta-

ja, joka on tulossa havainnoimaan lasta. Voit myös olla päiväkotitutkimusta aloitteleva 

tutkija, opiskelija - tai olet kutsumaton vieras.  

Päiväkodin alueella katseeni suuntautuu lavastettuihin näyttämöihin ja takanäyttämöi-

hin. Lavastetut näyttämöt ovat lasten ja aikuisten jakamia tiloja, jotka on varustettu esi-

tyksiä varten. Niillä tapahtuvat lasten ja aikuisten kohtaamiset. Lavasteisiin kuuluvat 

fyysiset ja materiaaliset puitteet, jotka tekevät päiväkodista päiväkodin, pienten lasten 

elämään tarkoitetun tilan, kasvun ja oppimisen ympäristön. Lavasteiden avulla kyke-

nemme tunnistamaan usein jo kadulla kävellessämme, missä rakennuksessa ja pihapii-

rissä harjoitetaan päiväkotitoimintaa. Päiväkotien aidoin rajatuissa pihoissa voimme 

havaita telineitä ja hiekkalaatikkoja, keinuja ja leikkivälineitä. Päiväkodin sisällä esimer-

kiksi tilajärjestelyt, sisustusratkaisut, huonekalut, koristeet, materiaalit ja välineet ovat 

osa päiväkotinäyttämöiden lavastusta. Millaiseen toimintaan erilaiset lavastetut näyttä-

möt kutsuvat lapsia? 

Tämä huone pursuaa värejä, leluja, huonekaluja, pelejä, kirjoja, lasten askarteluja ja piirus-

tuksia, tyynyjä, soittimia. Hyllyllä on sikin sokin papereita, kyniä, saksia, sanomalehtiä, vä-

rikyniä, maalipurkkeja, askartelualustoja, pahvinpaloja. Ikkunan edessä on järjestyksessä 

kolmessa rivissä yhteensä kuusi pitkää penkkiä. Ne odottavat istujaa. 

 (Havainnointipäiväkirja) 
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Lapset ovat heränneet päiväunilta. Nukkumahuone on nyt valmiina lasten leikkejä varten. 

Kaappisängyt on nostettu ylös. Kaappisänkyjen ovet peittävät kahta seinää. Yhdessä nur-

kassa on kotileikkipiste. Ikkunan edessä on soikea pöytä ja penkit, huoneen nurkassa noja-

tuoli. Huoneen väritys on kauttaaltaan vaaleaa ja ruskeaa.  

(Havainnointipäiväkirja) 

 

Lavastettujen näyttämöiden ohella päiväkotiympäristöstä löytyy takanäyttämöitä. Ne 

ovat tiloja, joihin lapsilla ei ole pääsyä, ainakaan ilman lupaa. Takanäyttämöt ovat työn-

tekijöiden reviiriä, henkilökunnan sosiaalisia tiloja, kahvihuoneita, saniteettitiloja. Niissä 

työntekijät voivat huolitella ulkoasuaan, puhua yksityispuheluitaan, valmistautua esi-

tyksiin tai viettää ruokataukoa. Takanäyttämöllä työntekijä voi olettaa, ettei lapsia ole 

paikalla. Onko päiväkodissa lapsille takanäyttämöä – yksityistä tilaa? Voiko lapsi olla 

jossakin tilassa yksinään, rentoutua, vapautua sosiaalisen tilanteen luomasta velvoit-

teesta esiintyä näyttämöiden edellyttämällä tavalla? 

 

Lavastettujen näyttämöiden ja takanäyttämöiden välille piirtyvä ero tuo esiin, että päi-

väkodin eri osat eivät ole neutraaleja, tasa-arvoisia tiloja. Niille on muotoutunut erilaisia 

käyttötarkoituksia. Ne erottelevat ihmisiä ja toimintoja, ovat osa institutionaalista val-

lankäyttöä (Foucault 1989). Lasten tila päiväkodissa on rajattu paitsi aitojen, seinien ja 

sermien, myös sosiaalisten normien ja sääntöjen avulla. Varsin pian huomaan, että pie-

netkin lapset päiväkodeissa ottavat näyttämöt haltuunsa. He tuntevat päiväkodin eri 

tilojen, välineiden ja materiaalien käyttötarkoituksen. He tietävät, mitä tiloja saa käyttää 

vapaasti, minne tarvitaan aikuisen lupa. Arjen toiminnassa lapset kontrolloivat toistensa 

tilan käyttöä. Luvattomassa tilassa olevaa huomautetaan tai aikuiselle kerrotaan sääntö-

jen rikkomisesta. Lapset tunnistavat myös ikioman paikkansa: lapsella on oma naulakko, 

oma paikka ruokapöydässä, oma paikka penkissä. Tutkijaakin opastetaan, jos hän ereh-

tyy istumaan väärällä paikalla. 
Päivälevon jälkeen osa lapsista leikkii leikkihuoneessa, osa pukeutuu eteisessä oman loke-

ron luona. Istun lokeroiden edessä olevalla penkillä. 

Riina: Sinä istut minun paikalla! 

AM: Onko tämä sinun lokero? Minäpä siirryn tästä pois. 

Erkka: Tule tähän, minun viereen. Tämä ei ole kenenkään lokero!  

(Havainnointipäiväkirja) 

 

Arjen tilanteissa käydään toistuvasti neuvotteluja paikoista. Joissakin tilanteissa lapsen 

paikka on tarkemmin määritelty kuin toisissa. Esimerkiksi koko ryhmän yhteisten ko-

koontumisten ja ruokailujen aikana lasten paikat ovat usein etukäteen määriteltyjä. 

Näissäkin tilanteissa lapset tosin kokeilevat oman paikkansa rajoja.  

Aikuinen antaa Allille kilikellon ja pyytää häntä kiertelemään ympäri lapsiryhmän tiloja. 

Kello on merkki lapsille siitä, että leikit pitäisi lopettaa ja kokoontua aamupiirille. Lapsia 

alkaa pikkuhiljaa tulla penkeille istumaan. Takimmaisella penkillä alkaa kähinä.  Penkillä 

istuvat Iiro, Heikki, Veikko ja Samuli.  

Iiro: Minä en halua istua Veikon vieressä. 

Veikko: No sitten minä tuun. 
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Samuli (Iirolle): Tuu tähän minun viereen. (Iiro siirtyy hänen viereensä) 

Penkin reunalle tulee ahdasta. Aikuinen pyytää Veikkoa menemään tyhjään reunaan istu-

maan. Veikko ei tottele, vaan änkää poikien väliin. Aikuisen kehotus Veikolle toistuu. Veik-

ko siirtyy toiseen paikkaan. 

(Havainnointipäiväkirja) 

 

Myös niissä tilanteissa, joissa lapset voivat itse hakeutua erilaisten toimintojen pariin, 

paikoista neuvotellaan. Lapset pyytävät aikuisilta lupaa mennä laulusaliin, jumppasaliin, 

eteiseen, aulaan, pikkukeittiöön, satuhuoneeseen, kotileikkiin tai tietokonenurkkauk-

seen. Lapset neuvottelevat keskenään siitä, kuka oli mielipaikassa viimeiseksi ja kenen 

vuoro on nyt käyttää tilaa. Yhtenä keskustelun aiheena on se, millaisella kokoonpanolla 

tilaa käytetään. Kuka saa tulla, kuka ei?  

Havainnointipäiväkirjani esimerkit kertovat siitä, miten päiväkotien tilojen fyysiset ja 

sosiaaliset ulottuvuudet kutoutuvat arjen näyttämöillä yhteen. Toiminnassa ja ihmisten 

kohtaamisissa näyttämöistä tulee elettyjä ja koettuja tiloja, paikkoja (Brady 2005; Raitti-

la 2009, 230). Näyttämö ei siten ole pelkkä fyysinen konteksti, taustatekijä, vaan siihen 

kietoutuu sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneita merkityksiä. Näyttämö ei ole näyt-

tämö ilman siellä tapahtuvia esityksiä.   

 

 

Päiväkotiarjen esitykset: käsikirjoituksia ja improvisaatiota 

”[…] the meaning of experience is both artfully constructed and circumstantially condi-

tioned” (Gubrium & Holstein 1998, 177). 

Millaisia esityksiä päiväkotiarjen näyttämöillä esitetään? Kuka kirjoittaa tarinan juonen, 

kuka ohjaa muotoutuvaa arjen draamaa? Millaiseksi lapsen arjen kertomus muotoutuu?  

Päiväkodin näyttämöiden äärellä alan hahmottaa toistuvia tapahtumakulkuja, eräänlai-

sia juonellisia käsikirjoituksia5). Lapsen päivät noudattelevat samantapaista kaavaa. Ne 

rakentuvat kohtaamisten6) ketjusta: lapsi tulee päiväkotiin, syö aamupalan, leikkii, osal-

listuu lasten yhteiseen toimintahetkeen, leikkii, ulkoilee, ruokailee, menee päivälevolle, 

syö välipalan, leikkii, ulkoilee ja lähtee kotiin. Näiden lomassa tapahtuvat wc:ssä käynnit 

ja peseytymiset. Päivän rakenteeseen vaihtelua tuovat retket, juhlat ja tapahtumat. Koh-

taamisissa on läsnä vaihteleva osallistujien joukko. Joskus paikalla on lapsi, vanhempi ja 

päiväkodin työntekijä, joskus lapsi ja lapsi, joskus useampia lapsia työntekijän kanssa.  

Lapsen toimimista päiväkodin näyttämöillä helpottaa se, että esineillä, paikoilla ja ta-

pahtumilla on järjestys. Eräässä tutkimuspäiväkodissa ryhmätilan seinällä on päiväjär-

jestystä esittävä kuvasarja. Päivän tuoksinassa lapset usein pysähtyvät tarkistamaan, 

missä kohti päivää ollaan menossa ja mitä on tulossa seuraavaksi. Lapset oppivat tunnis-

tamaan päivittäin toistuvien tapahtumien etenemisjärjestyksen.  

Huoneen seinällä on kuvasarja, jossa on vierekkäin kuvia. Kuvat esittävät päiväkotipäivän 

kulkua. Kuvat etenevät seuraavasti: aamupuuro, aamupiiri, leikkiä, ulos, ruokailu, päiväle-
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po, välipala, leikkiä, ulos, kotiin. Ruokailun aikana Erkan ja Kimin välille viriää keskustelu 

päiväjärjestyksestä.  

Kimi: Nyt on vasta tuo, seuraavaksi tulee aamupiiri (osoittaa kuvasarjaa). 

Erkka: Ei ku nukkuminen. 

Kimi: Tämän jälkeen tulee se aamupiiri. 

Erkka: Ei tuu. 

Kimi: Tämän jälkeen tulee leikki. 

Erkka: Ei tuu, tämän jälkeen tulee kirjan luku. 

Kimi: Oikeesti tämän jälkeen tulee pastillin ottaminen, sitten käydään pissalla, sitten otetaan 

kirja ja vasta sitten alkaa kirjan luku. Miten voi lukea, jos ei ota kirjaa?  

(Havainnointipäiväkirja) 

Käsikirjoitukset ulottuvat paitsi lapsen päivän rakenteeseen myös sen erilaisiin tilantei-

siin. Ruokailutilanteessa on omanlaisensa käsikirjoitus, leikkitilanteessa ja ulkoilutilan-

teessa omanlaisensa. Ei ole yhdentekevää, missä vaiheessa ruokailua leipä syödään. Ei 

ole yhdentekevää, milloin unilelut otetaan esille. Toisessa tilanteessa lapsen odotetaan 

puhuvan, toisessa olevan hiljaa. Siirtyminen tilanteesta toiseen tapahtuu joskus tietyssä 

järjestyksessä.    

Apulaiset (Erkka ja Timo) tulevat pyytämään päiväpiirillä olevia lapsia syömään. Tapana 

on, että apulaiset valitsevat jonkin keinon, jonka avulla he kutsuvat lapsia välitellen siirty-

mään ruokailuun. Muut lapset ehdottelevat: ”Väreillä!” Liisa-aikuinen sanoo, että antakaa-

pa apulaisten valita. Erkka ja Timo valitsevat väri-systeemin. He sanovat vuorotellen, min-

kälaista väriä pitää olla vaatteissa, jotta pääsee syömään. 

Timo: Se saa tulla kenellä on ruskeaa! 

Antti: Minulla on - nenä! (lähtee syömään…)  

(Havainnointipäiväkirja) 

 

Käsikirjoitukset, rutiinit, sosiaaliset järjestykset ovat osa institutionaalista kulttuuria. Ne 

luovat arjen kaaokseen jäsentyneisyyttä, auttavat toimijoita suunnistamaan tilassa ja 

ajassa. Järjestykset määrittävät myös yksilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia, rajoittavat 

toimintaa, ovat osa yhteisön kontrollia. Päiväkotiarjen eri tilanteissa institutionaalisia 

järjestyksiä tuotetaan eri tavoin. Lasten toiminnan ja puheen kontrollointia esiintyy run-

saasti aikuisen ohjaamissa toimintahetkissä ja ruokailun yhteydessä. Lapsilla on enem-

män vapauksia kehitellä omaa toimintaansa esimerkiksi ulkoilun ja ”vapaan leikin” ai-

kana. Niina Rutanen (2009, 225) huomauttaa, ettei vapaa leikki kuitenkaan tarkoita ab-

soluuttista vapautta, vapautta päiväkodin kulttuurisista säännöistä ja järjestetyn ympä-

ristön luomista puitteista. Leikin paikka, aika ja ympäristö ovat resursseja, joita lapsi 

leikissään käyttää. Lapsi myös kokeilee vapauden rajoja: Missä kohtaa aikuinen puuttuu 

asiaan? Esimerkiksi lapsen huumori liikkuu usein aikuisen näkökulmasta sopivan ja ei-

sopivan rajamailla. 

Päiväkotiarjen esityksistä voin siis tunnistaa juonellisia käsikirjoituksia, toiminnan loo-

gista samankaltaistumista. Tämä on kuitenkin vain toinen puoli arjen tarinoiden kehkey-

tymistä, sillä yhtä hyvin esittämistä voi verrata improvisaatiota ja tulkintaa edellyttä-

vään taiteeseen. Nämä molemmat puolet huomioon ottaen päiväkotiarjen esitykset 

muotoutuvat toisaalta institutionaalisten, kulttuuristen käsikirjoitusten ja rajoitteiden 
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muovaamana, toisaalta improvisoimisena, luovana toimintana. Dramaturginen lähesty-

mistapa pureutuu siihen, miten ihmisten yhteiselämä rakentuu toisaalta aktiivisten, luo-

vien yksilöiden, toisaalta kulttuuristen rakenteiden ja rajoitteiden välisessä kentässä.  

Sosiaalisissa tilanteissa tapahtuva toiminta ei ole pelkästään käsikirjoitusten mukaisia 

roolisuorituksia, vaan myös aktiivista tilanteiden tulkintaa ja uudelleenrakentamista. 

Nirmala Srinivasan (1990, 145) kiteyttää tämän lähtökohdan seuraavasti: ”Sosiaalisilla 

näyttämöillä yksilöt pikemminkin toimivat rooleissa ex tempore kuin seuraavat käsikir-

joituksia”.  

Narratiivisessa tutkimuksessa kertomusten rakentumista on lähestytty samalla tavalla, 

kuitenkin hieman erilaisia käsitteitä käyttäen.  Jaber F. Gubrium ja James A. Holstein 

(1998) ovat olleet kiinnostuneita siitä, miten kerronnalliset käytännöt muodostuvat pai-

kallisten institutionaalisten ja kulttuuristen olosuhteiden sekä aktiivisten yksilöiden 

välisenä yhteispelinä. Heidän mukaansa institutionaalisten ja kulttuuristen olosuhteiden 

merkitys on esimerkiksi siinä, että ne määrittävät yhteisön toimijoiden kerronnallisia 

oikeuksia ja velvollisuuksia. Kuka saa tai kenen pitäisi kertoa kertomus? Millaiset kerto-

mukset ovat yhteisössä relevantteja? Gubriumin ja Holsteinin mukaan huomion kiinnit-

täminen yhteisön kerronnalliseen kontrolliin sekä toimijoiden kerronnallisiin oikeuksiin 

ja velvollisuuksiin auttaa tunnistamaan kerronnallista hiljaisuutta. Esimerkiksi he nosta-

vat tunnetun sananlaskun ”Lapset saavat näkyä, mutta eivät kuulua”. Gubrium ja Hol-

stein tulkitsevat sananlaskun soveltuvan sellaisiin aikuislähtöisiin olosuhteisiin, joissa 

lapsilla ei ole kerronnallisia oikeuksia, oikeuksia myötävaikuttaa yhteisön keskusteluun, 

oikeutta tuoda julki omaa tarinaansa. Yhteisön kerronnallinen kontrolli vaikuttaa tällä 

tavoin muodostuviin tarinoihin. Toisaalta Gubrium ja Holstein tuovat esille sen, että ker-

tojat eivät ole pelkästään olosuhteidensa vankeja, ”kommunikatiivisia sätkynukkeja” 

(mts. 164). He rinnastavat kertomisen säveltämiseen (composition) (mts. 166). Säveltä-

minen painottaa ihmisten muotoutuvan elämäntarinan aktiivista ja dynaamista puolta, 

kulttuuristen resurssien luovaa käyttämistä arjen tilanteissa.  

Myös päiväkotiarjen näyttämöillä tarvitaan säveltämistä, sillä mikään kulttuurinen koo-

disto ei tarjoa keittokirjanomaista ohjeistoa kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Jäsenty-

neisyydestään huolimatta lapsen päiväkotiarki rakentuu tavattoman monikerroksiseksi, 

elämänmakuiseksi. Arjen järjestys on alati haavoittuvainen: jokin ulkopuolinen tekijä 

sekä aikuisen tai lapsen toiminta voi murtaa järjestyksen. Tarvitaan joustavuutta, sopeu-

tumista, luovuutta. Arjen järjestys on tuotettava joka tilanteessa uudestaan. 

Ulkoilun jälkeen lapset riisuutuvat ja tulevat ryhmätilaan penkeille istumaan. Perjantai on 

omalelupäivä ja monilla lapsilla on kotoa tuotu lelu mukanaan. Suuri osa lapsista istuu jo 

penkeillä, kun Alma purjehtii sisään yllään vaaleanpunainen poniasu (vaaleanpunainen, 

pehmeästä materiaalista valmistettu kokohaalari, jossa on huppu, poninharja ja selkään 

ommellut siivet).  Muiden lasten katseet nauliutuvat Almaan ja joku lapsista kiljahtaa: ”Al-

ma, piti ottaa lelu, ei asua!” Tähän kuitenkin Tarja-aikuinen sanoo, että tuo Alman asu on 

aivan ihana. Aamupiiri jatkuu tutun kaavan mukaan.  

(Havainnointipäiväkirja) 
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Päiväkotiarjen esityksissä lasten yksilölliset tarinat kutoutuvat yhteen yhteisöllisten, 

kulttuuristen kertomusten kanssa. Edellisessä tilanteessa Alman omalelupäivän valinta 

on yksi tarinan säie, päiväkodin yhteiset omalelupäivän käytännöt toinen. Tämän ja 

muiden päiväkotiarjen esitysten äärellä onkin hyvä kysyä: Kenen tarinasta oikeastaan 

onkaan kyse – yksittäisen lapsen vai instituution? Kenen ääni kertomuksessa kuuluu? 

 

 

Miten päiväkotilasta esitetään? 

Näyttämöt ja niillä tapahtuvat esitykset ovat osa lasten identiteettien tuottamista. Seura-

tessani päiväkotiarjen esityksiä ja osallistuessani niihin myös omalta osaltani, opin vähi-

tellen tuntemaan kertomuksen päähenkilöt. Olen tällä kertaa erityisen kiinnostunut sii-

tä, millaisia osia lapsille rakentuu päiväkotiarjen esityksissä. Miten päiväkotilasta esite-

tään?   

Dramaturgisessa kehyksessä identiteetti ymmärretään moninaisena, tilanteittain muo-

toutuvana ja sosiaalisesti rakentuvana7). Lasten identiteettien rakentumisen aineksina 

ovat toisaalta lapsen yksilölliset tekijät, toisaalta päiväkotien yhteisölliset ja kulttuuriset 

tekijät.  Yhtäältä lapsi on aktiivinen kehollinen toimija, psykobiologinen kokonaisuus, 

jolla on kyky oppia ja kyky tuntea. Tämä identiteetin puoli on yksilöllinen, ainutlaatui-

nen ja se sisältää lapsen oman henkilökohtaisen elämänhistorian ja taustan. Yksilöllinen 

identiteetti on joiltakin osin näkyvä: lapsi kantaa kehossaan merkkejä esimerkiksi iäs-

tään, sukupuolestaan ja etnisestä taustastaan. Oman yksilöllisyytensä välityksellä lapsi 

erottuu päiväkodin muista lapsista, lasten muodostamasta ryhmästä. Tullessani päivä-

kotiarjen näyttämöille opin aivan aluksi tietämään, ketä lapset ovat. Tunnistan lapsen 

ulkomuodon, osaan yhdistää ulkomuodon ja nimen, opin lasten iän, opin tuntemaan si-

sarukset. Saan joitakin vihjeitä lasten taustoista. 

Istahdan pöytään, jossa Olli, Eetu ja Sara piirtävät. Kysyn: ”Saanko tulla tähän katsomaan, 

kun te piirrätte.” Olli ja Eetu: ”Saat”. Sara katsoo minua, mutta ei sano mitään. Pöydällä on 

kyniä, papereita ja piirustuslevyjä. Pojat piirtävät levyjen avulla kuvia maatilasta, Saralla 

on paperille muotoutumassa eläinhahmon kuva. Sara katsoo minua ja nostaa esille pape-

rinsa, näyttää piirtämäänsä kuvaa minulle. Minä: ”Mikä siitä tulee?” Eetu (minulle): ”Se ei 

ymmärrä, kun se on ulkomaalainen.”  

(Havainnointipäiväkirja) 

 

Lasten identiteettien toinen kerrostuma tulee esiin sosiaalisissa tilanteissa, arjen esityk-

sissä. Niissä lapsille on tarjolla päiväkotilapsen osien repertuaari8). Tämän identiteetti-

kerrostuman juuret ovat päiväkodin institutionaalisessa kulttuurissa, siihen juurtuneis-

sa toimintatavoissa. Päiväkodin kulttuurinen käsikirjoitus sisältää oletuksia siitä, millai-

sia ovat päiväkotilapset ja miten heidän pitäisi toimia arjen erilaisissa tilanteissa. Päivä-

kodin arjessa on monia asioita, joita edellytetään kaikilta lapsilta. Esimerkiksi päiväjär-

jestykseen, liikkumiseen ja puhumiseen liittyvät säännöt koskevat kaikkia arjen näyttä-

möillä toimivia lapsia (ks. Puroila 2002). Päiväkotilapsi identiteettikategoriana ei ole 
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kuitenkaan kaikilta osin yksi yhtenäinen kokonaisuus. Lapsen asemaa ja osaa päiväkoti-

ryhmässä määrittävät esimerkiksi hänen ikänsä ja sukupuolensa. Riina on omassa ryh-

mässään pieni, hän on tyttö, hän on Santerin pikkusisko. Erkka taas on viisivuotias ja poi-

ka.  

 

Olen viime aikoina ollut päiväkotiryhmissä, joissa on monen ikäisiä lapsia. Toisessa 

ryhmässä lasten ikä vaihtelee kolmen ja viiden vuoden välillä, toisessa kolmen ja kuuden 

vuoden välillä. Arjen tilanteissa lasten ikä-identiteettien tuottaminen tulee esiin monissa 

käänteissä. Lapset kertovat auliisti iästään. Kuulen usein pyynnön: ”Arvaa montako 

vuotta mää oon!” Syntymäpäivät, uuteen ikävuoteen siirtymiset kerrotaan merkittävänä 

tapahtumana. On eri asia olla ryhmän pieni, kuin viisivuotias tai eskarilainen. Omassa 

päiväkotiryhmässään Kaisa luokitellaan kuuluvaksi pieniin. Kolmevuotias Kaisa tosin on 

tästä tomerasti toista mieltä. 

Kaisa (Anna-Maijalle): Minä en oo pieni! Minä oon iso tyttö. (Havainnointipäiväkirja) 

Jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa lapset määrittelevät itseään ja toisiaan sukupuolen 

mukaan. Päiväkotiarjesta löytyy myös sukupuolittaisia identiteettejä ylläpitäviä käytän-

töjä. Esimerkiksi toimintahetkellä puheenvuoroja voidaan jakaa sillä tavoin, että tytöt ja 

pojat saavat vuorotellen puheenvuoron. Lapset itse tekevät erontekoja myös siinä suh-

teessa, millaiset lelut ovat tyttöjen leluja, millaiset poikien.  

On aamuhetki. Ryhmätilassa ovat Linnea, Veikka ja Timo. Linnea ja Timo istuvat pöydän 

ääressä, pöydällä on pikkulegoja, joilla he rakentelevat. Veikka menee hyllyn luokse. Hyl-

lyssä on kori, jossa on vaaleanpunaisia, vaaleanvihreitä ja vaaleankeltaisia duplo-legoja. 

Veikka (Timolle): Rakennettaisko näillä tyttöjen leegoilla? 

Timo: Ei kiitos. 

Veikka alkaa rakennella duplo-legoilla. Timo jatkaa pikkulegoilla rakentelua. 

Timo (Veikalle): Ethän nää oo tyttö ja nää leikit tyttöjen leegoilla. 

Veikka: Ku nää on niin ihania. 

Linnea (Veikalle): Sää oot sitte tyttö. 

Veikka: En oo. 

Timo (Veikalle): Sää oot sitten tyttö.  

(Havainnointipäiväkirja) 

 

Päiväkotien sosiaalisilla näyttämöillä lasten identiteetit peilautuvat yhteisön toiminta-

tapoihin ja päiväkotien institutionaaliseen kulttuuriin. Dramaturgisesta näkökulmasta 

kiinnostavaa on lapsen yksilöllisen ja sosiaalisen, annetun identiteetin välille piirtyvä 

ero. Dramaturgiselle identiteettikonseptiolle on nimittäin luonteenomaista se, etteivät 

nämä identiteetin kaksi puolta välttämättä sovi hyvin yhteen (ks. Puroila 2008, 124). 

Lapset kokeilevat annetun identiteetin rajoja, ilmaisevat olevansa jotain enemmän tai 

jotain muuta kuin mitä tilanne ”virallisesti” heiltä vaatii. Yhtenä lasten identiteettitekijä-

nä päiväkotiarjen esityksissä onkin se, miten lapsi sopeutuu oman ryhmänsä toiminta-

tapoihin ja sääntöihin. Havaintojeni mukaan päiväkotiarjen esityksissä on sekä sääntö-

jen noudattamista että niiden kokeilua ja testaamista. On paljon tilanteita, joissa suurin 

osa lapsista toimii sääntöjen mukaan. Näissä tilanteissa lapset osallistuvat päiväkodin 
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sosiaalisen järjestyksen ylläpitämiseen. Useimmat lapset kokeilevat kuitenkin ajoittain 

sopivan ja ei-sopivan rajoja. Joskus lapset palaavat heti ”ruotuun”, kun heille muistute-

taan säännöistä. Joskus säännöt pysyvät mielessä vain pienen hetken. 

Ruokailun jälkeen on tapana, että lapset ottavat kirjoja ja menevät penkille katselemaan 

niitä ennen päivälepoa. Syötyään Erkka menee oman lokeronsa luo, ottaa sieltä unilelunsa 

ja alkaa nakella sitä ilmaan  

Erkka (Maija-aikuiselle): Maija, kato. 

Maija: Joo, mutta eläpä nyt ota sitä lelua. Nyt on kirjojen aika. 

Erkka laittaa lelun lokeroon, mutta ottaa sen hetken päästä uudelleen. 

(Havainnointipäiväkirja) 

 

On myös lapsia, joille sääntöjen mukaan toimiminen on vaikeampaa kuin toisille. Lapset 

ovat toistuvasti törmäyskurssilla päiväkodin toimintatapojen ja käytänteiden kanssa. 

Heillä on kerrottavaa aikuisille tai toisille lapsille silloin kun pitäisi olla hiljaa. He istuu-

tuvat mielellään jonnekin muualle kuin omalle paikalleen. He eivät jaksa kiinnostua toi-

mintahetkellä yhteisestä tekemisestä. Heille tulee riitaa muiden lasten kanssa. Aikuiset 

käyvät lasten kanssa jatkuvasti neuvotteluja siitä, miten lapsen pitää päiväkodissa toi-

mia. Näiden lasten kohdalla sääntöjen rikkojan identiteetti alkaa vallata yhä enemmän 

alaa. Lapsi ei aloita joka päivä puhtaalta pöydältä, vaan hänen toimintaansa peilautuu 

aikaisempiin päiviin.  
Lapsia pyydetään aamupalalle. Toisessa pöydässä istuu useita lapsia, toisessa vain pari. 

Veikko menee lautasineen pöytään, jossa on enemmän lapsia. Tähän Niina-aikuinen kom-

mentoi: 

Niina: Sää et voi mennä samaan pöytään, kun sulla menee höpöksi. Sulla menee aina höpöksi. 

Veikko: Itellä menee. [menee vain istumaan pöydän ääreen] 

Niina: Jos yhtään höpötät, minä siirrän sinut heti toiseen pöytään.  

(Havainnointipäiväkirja) 

 

Havainnointipäiväkirjani esimerkit kertovat siitä, miten lasten identiteetit ovat yhdessä 

tuotettuja. Identiteettien tuottamiseen osallistuvat toiset lapset, aikuiset, kaikki yhteisön 

jäsenet. Merkityksellisiä ovat myös näyttämöt ja lavasteet, esimerkiksi lelut. Näin raken-

tuva päiväkotilapsi voidaan ymmärtää koko kertomisen ja esittämisen prosessin sekä 

näyttämön ja lavasteiden yhteisenä tuloksena.  

 

 

Tutkija näyttämöllä – yleisönä vai osallistujana? 

Tutkija muuttaa omalla läsnäolollaan näyttämön sosiaalista systeemiä. Näyttämö–

ilman–tutkijaa on erilainen kuin näyttämö–jolla–on–tutkija. Mikä on minun osani tässä 

kertomuksessa? Tutkimusmetodologisessa kirjallisuudessa on runsaasti kirjoitettu tut-

kijan asemasta ja roolista kenttätyössä. Joskus tutkijan roolin rakentumista on kuvattu 

jatkumona, jonka toisessa päässä on ulkopuolisen tarkkailijan rooli, toisessa aktiivisen 

osallistujan rooli (ks. esim. Emond 2006). Päiväkotiarjen esitysten äärellä ulkopuolisen 

tarkkailijan roolin omaksuvaa tutkijaa voi verrata yleisöön, joka pysyttelee syrjässä var-
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sinaiselta näyttämöltä ja välttää vuorovaikutusta tarinan päähenkilöiden kanssa. Yleisö 

haluaa seurata esitystä, sen tehtäviin ei kuulu vaikuttaa esityksen sisältöön ja sen kul-

kuun. Aktiivinen osallistuja taas hakeutuu näyttämölle, elämään ja kokemaan kertomus-

ta omakohtaisesti. Esimerkiksi Sirpa Lappalainen (2007, 77) kuvaa päiväkotietnogra-

fiassaan sitä, miten hän tuli tutkijana vedetyksi mukaan lasten toimintaan: hän liukui 

tyttöryhmän kanssa yhtenä kasana liukumäessä, hyppäsi hiekkalaatikolla pituutta tai 

yritti sovittaa jalkojaan kosovolaisiin tanssiaskeliin. Lappalainen (2007) vertaa omaa 

tutkijan rooliaan rajalla olemiseen: tutkijana hän joutui hakemaan paikkaansa jostakin 

aikuisten ja lasten rajamailta.  

Samankaltaista välimaastossa olemisen kokemusta on myös omassa tutkijan osassani. 

En ole työntekijä, en ole näiden lasten vanhempi, en ole lapsi. Kukaan ei ole valmiiksi 

kirjoittanut juuri minulle sopivaa käsikirjoitusta siitä, millainen osa minulla on tutkijana 

päiväkotiarjen näyttämöillä. Valmiita vuorosanoja ei ole. Joudun raivaamaan tieni itse, 

kirjoittamaan osani itse. Heti alusta asti joudun taiteilemaan läheisyyden ja etäisyyden 

välisellä akselilla. Yritän kirkastaa itselleni, millaiseksi haluaisin paikkani päiväkotiar-

jessa muotoutuvan. 

En ole opettaja, enkä ota ohjausvastuuta tai kontrolloivan aikuisen roolia itselleni. Toisaal-

ta en myöskään ole ulkopuolinen, vaan keskustelen ja haluan osallistua lasten arkeen. 

Toimintani eettisenä ohjenuorana täytyy olla lapsen hyvä. Yritän kuunnella lasta. En kiellä 

lapselta apuani. Toisaalta en voi lähteä tavoittelemaan tietoisesti tiivistä suhdetta lapseen. 

Minusta on eettisesti ongelmallista, jos tutkijana luon lapseen kiinteän suhteen ja häivyn 

lapsen elämästä kun olen saanut haluamani. Jos olen etäämpänä, en aseta lasta alttiiksi hy-

lätyksi tulemisen tunteelle. Liian kaukaa en voi kuitenkaan kuulla!  

             (Tutkimuspäiväkirja 26.10.2009) 

 

Arjessa, kertomuksen edetessä minun osani näyttämöllä muotoutuu tilannekohtaisesti. 

Joskus olen etäämpänä draaman polttopisteestä, saatan seurata lasten keskinäistä tai 

lasten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta osallistumatta siihen aktiivisesti. En voi kui-

tenkaan maastoutua näyttämölle, muuttua näkymättömäksi – enkä sitä edes halua. Lap-

set huomaavat minut, he haluavat tutustua minuun, he ovat kiinnostuneita tekemisistä-

ni. Toistuvasti kuulen kysymyksen: ”Mitä sinä teet?” Jonkun ajan päästä lapset jo tietä-

vät, että kirjoitan muistiin, mitä päiväkotiarjessa tapahtuu. Nyt minulta kysytään: ”Mitä 

sinä nyt kirjoitat? Vieläkö sinä kirjoitat minusta?” Saan myös ohjeita, mitä minun pitää 

kirjoittaa. 
Istun pöydän ääressä seuraamassa lasten peliä. Veikko kyhnäytyy viereeni. Kysyn, haluaa-

ko hän tulla syliin. Hän nyökkää ja kipuaa syliin. Kysyn, kirjoitetaanko yhdessä. Hän ottaa 

kynästäni kiinni. Kysyn, mitä pitäisi kirjoittaa. 

Veikko: Että me ollaan ihania ja Veikko tykkää vauvoista. Veikko tykkää Apiloista. 

AM: Mitä ne Apilat on? 

Veikko: Apilat on semmosia pikkusia. Mää kohta kysyn, saanko mennä sinne ja sinä voit tulla 

mukkaan! Se ei oo Vuokot eikä Orvokit, vaan se ihan viimenen osasto!  

(Havainnointipäiväkirja) 
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Tällaisissa tilanteissa olen vuorovaikutuksen aktiivinen osapuoli. Asetun tilanteissa las-

ten käytettäväksi. Kysyn, vastaan, kerron, kuuntelen. Osallistun tarinoiden tuottamiseen. 

Tulen osaksi tarinaa.  

 

*** 

Tämä artikkeli päättyy, mutta lasten päiväkotitarinat jatkuvat. Tänäkin päivänä tuhan-

net ja taas tuhannet lapset kävelevät vanhempineen päiväkodin portille, astuvat sisään 

päiväkotiarkeen. Jokaisen lapsen kannalta on merkityksellistä, millainen näyttämö, mil-

lainen käsikirjoitus häntä siellä odottaa. Kuinka paljon arjessa on tilaa luovuudelle, sä-

veltämiselle? Millaisia eväitä lapsen identiteetin ja maailmankuvan muodostumiseen 

päiväkoti tarjoaa? Millainen on lapsen oma kokemus elämästään päiväkotiyhteisön jäse-

nenä? Me aikuiset – vanhemmat, työntekijät, tutkijat, päättäjät – olemme lapsen arjen 

rakentajia. Meillä on vastuu siitä, että lapsen päiväkotiarjen kertomus on ilon sävyttämä.  

 

Huomautukset: 

   1) TelLis –hanke [Children tell of their wellbeing – who listens?] on Suomen Akatemian rahoittama hanke, 

jonka hankenumero on 21892. Hanke ajoittuu vuosien 2010–2013 välille ja sitä toteuttaa Oulun ja Helsingin 

yliopistojen muodostama konsortio.  Oulu yliopistossa hankkeeseen osallistuu tutkimusryhmä: Leena Syrjälä, 

Eila Estola, Anna-Maija Puroila, Elina Viljamaa, Virpi Louhela, Susanna Kinnunen. Helsingin yliopiston tutkimus-

ryhmää johtaa Liisa Karlsson. 

  2) Narratiivisessa tutkimuksessa käsitteitä tarina ja kertomus määritellään eri tavoin (esim. Hyvärinen 2008, 

47–49). Tässä artikkelissa käytän termejä synonyymeinä. 

  3) Päiväkotien ja henkilöiden nimet on vaihdettu. 

  4) Goffman (1959, 109,114,135) jakaa dramaturgisen alueen kolmeen osaan: lavastettuun näyttämöön (front 

region, frot stage), takanäyttämöön (back region, backstage) ja ulkopuoliseen alueeseen (the outside). 

  5) Käsikirjoitus -termi ei kuulu Goffmanin dramaturgian keskeiseen käsitteistöön. Vakiintuneista toimintamal-

leista Goffman käyttää esimerkiksi käsitettä rutiini (routine) (ks. Goffman 1959, 27).  

  6) ”On mahdollista, että jossakin sosiaalisessa tilanteessa kaksi tai useampia henkilöitä yhdessä valtuuttavat 

toisensa osallistumaan ja pitämään yllä yhtä, vaikkakin vaihtuvaa visuaalisen ja kognitiivisen huomion kohdet-

ta. Tällaisia yhteisen orientaation yrityksiä voisi kutsua kohtaamisiksi tai kasvokkaisiksi tapaamisiksi.” (Goffman 

1964, 135, suomennos ks. Puroila 2002, 32.) 

  7) Dramaturgisen lähestymistavan identiteetti-käsitteistä (ks. Goffman 1959, 245–246; Puroila 2008, 123) 
  8) Identiteetin sosiaalisesta puolesta Goffman käyttää nimitystä henkilöhahmo (character) (ks. Goffman 1959, 

244). 
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