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Jos	  koulun	  juhla	  on	  kasvatuksen	  väline,	  

-‐ millainen	  väline	  se	  on?	  

-‐ miten	  se	  toimii?	  

-‐ kuka	  sitä	  käy/ää?	  

-‐ mihin	  tarkoitukseen?	  



Musiikkiesitys	  vallan	  ja	  valtautumisen	  
välineenä	  kouluyhteisössä	  

Etnografinen	  tapaustutkimus	  ”Naapurilan”	  koulussa	  
-‐	  1980-‐luvun	  alussa	  peruste/u	  lähikoulu	  
-‐ 	  150-‐200	  oppilasta,	  n.	  15%	  erityisopetuspäätöksellä	  	  
-‐ 	  yhteisökasvatuksen	  (Kaipio	  &	  Murto)	  sovellus	  

-‐ 	  juhlien	  ja	  esitysten	  valmistamisen	  käytäntö:	  
1)  Kaikki	  osallistuvat	  juhlien	  ja	  esitysten	  valmistamiseen	  
2)  Jokainen	  oppilas	  osallistuu	  esityksen	  valmistamiseen	  useita	  

kertoja	  vuodessa	  
3)  Juhlien	  ja	  esitysten	  valmistaminen	  on	  ”kasvatuksen	  väline”	  



Etnografinen	  tapaustutkimus	  

Yhteisöllinen	  narraPivi(2007)�	  
•  3	  videoitua	  keskustelusessiota	  koulun	  opetushenkilöstön	  kanssa	  (N	  

=13)�	  

Musiikkiesityksen	  valmistamisen	  prosessi	  (2008)�	  
•  2.	  luokka	  ope/ajineen	  
•  Esityksen	  suunni/elu,	  harjoi/elu,	  esitys	  ja	  arvioinP	  videoiPin,	  

keskusteluja	  ope/ajan	  kanssa,	  sPmulated	  recall	  oppilaiden	  kanssa,	  
kysely	  vanhemmille	  

Instrumentaalinen	  tapaustutkimus	  
  Musiikkiesitys	  koulun	  toimintakul/uurin	  rakentajana	  



Musiikkiesitys	  vallan	  ja	  valtautumisen	  välineenä	  
kouluyhteisössä	  

John	  Dewey:	  PragmaPsPnen	  kasvatusfilosofia	  
-‐  juhla	  yhteisön	  käytäntönä	  

Juhlat	  koulun	  rituaaleina	  
-‐  yhdistävät	  sosiaalisen,	  käytännöllisen	  ja	  kasvatuksellisen	  (Dewey	  1934)	  
-‐  tekevät	  näkymä/ömän	  näkyväksi	  (Wulf	  2002)	  
-‐  heijastavat	  ihanne/a	  yhteisön	  rakenteesta	  (Small	  1987)	  	  

NarraPivinen	  lähestymistapa	  
-‐  Tarinallisen	  kiertokulun	  malli	  (Hänninen	  1999,	  2004)	  
-‐  PosiPoinPteoria	  (Harré	  &	  al.	  1999,	  2003)	  

-‐>	  kokonaisvaltaisuus,	  kehollisuus,	  vuorovaikutus,	  jatkuvuus	  



Tarinallisen	  kiertokulun	  malli	  	  
(Hänninen	  1999,	  muoka/u	  2010)	  



Tarinallinen	  kiertokulku	  koulussa	  

(Hännisen	  1999/2010	  pohjalta)	  



Mistä	  juhlat	  kertovat?	  

”Koulun	  suuret	  juhlat,	  	  

joulujuhla	  ja	  kevätlukukauden	  pää5äjäiset,	  	  

ovat	  vanhastaan	  eräänlaisia	  katselmuksia,	  	  

joissa	  koulu	  näy5ää	  parhaintaan”	  	  
	   	   	   	   	  (Nallinmaa	  1948)	  

 Mikä	  	  
  Kuka	  
 Millainen	  on	  koulun	  parasta?	  
	   	   	   	   	  (Nikkanen	  2010b)	  



Miten	  juhlat	  tukevat	  tarinallista	  
kiertokulkua?	  	  

Tilaa	  kerrotuille	  tarinoille	  
”sä	  pääset	  niitä	  lapsia	  eri	  tavalla	  
lähelle	  ja	  ne	  kertoo	  erilaisia	  ju5uja”	  

Toisenlaisia	  ele9yjä	  tarinoita	  
	  ”niitä	  onnistumisen	  elämyksiä	  saa	  
sekä	  	  ope5aja	  e5ä	  oppilas”	  
”opitaan	  näkemään	  vähän	  toiselta	  
kanClta”	  

Kertovat	  toimintakul9uurin	  arvoja	  
”Jokainen	  kuuluu	  sinne	  joukkoon.”	  
”Et	  me	  ei	  jaeta	  lapsia	  niihin,	  jotka	  
on	  ’toisella	  puolella’.”	  
”Yhdessä	  tehty	  ja	  selvi5y!”	  (Muoka/u	  Hännisen	  1999/2010	  pohjalta)	  



Juhlat	  koulun	  toimintakul/uurin	  
rakentajana	  

1)  Heijastavat	  arvoja	  

2)  Luovat	  ja	  vakiinnu/avat	  opiskelukäytäntöjä	  	  

3)  Tukevat	  koulun	  toimintakul/uurin	  arvioinPa	  ja	  kehi/ämistä	  

	   	   	   	   	   	   	  (Nikkanen	  2010b)	  
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