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Eskarit etsivät  
SUPERVOIMIAAN
Supersankarit eivät ole vain viittaansa heiluttavia, 
ylimaallisia taitoja omaavia olentoja. Kirkkonummelaisessa 
esikoulussa teeman avulla opitaan tärkeitä elämisen taitoja.

EEVAKAISA MÄNTYRANTA  |  KUVAT JANI LAUKKANEN

K irkkonummelaisessa Jokirin-
teen päiväkodissa lasten käy-
tössä on oma ateljee, tila, jossa 
pienimmätkin saavat päästää 
luovat voimansa valloilleen. Tä-
nä syksynä siellä on muotoiltu 

savesta supersankarihahmoja taidepedagogi Vic-
ky Maarasen johdolla.

– Idea supersankariteemasta nousi lapsilta. Kun 
aloitin työt täällä, halusin ensin tutustua lapsiin ja 
seurata, mitä ideoita heiltä lähtee. Supersankari-
teema nousi jatkuvasti esiin leikeissä ja puheissa, 
ja ajattelin, että teemaa kannattaa kehitellä.

Niinpä jokainen Tiaiset-eskariryhmäläisistä on 
muotoillut oman supersankarihahmonsa savesta.

Maaranen raakapoltti hahmot keramiikkauu-
nissa, minkä jälkeen lapset saivat maalata sanka-
rinsa engobe-väreillä. Ne viimeisteltiin keramiik-
kauunissa lasituspoltolla, ja tuloksena syntyi ko-
konainen joukko mielikuvituksellisia ja värikkäi-
tä sankarihahmoja.

Kukin lapsi mietti hahmoaan tarkkaan. Jokai-
sella hahmolla on oma nimi ja omat supervoiman-
sa, joista keskusteltiin muotoilun ja maalaamisen 
ohessa.

Supersankarit näkyvät myös muussa päiväko-
din toiminnassa. Esimerkiksi haastatteluaamuna 
Tiaisilla oli ollut supersankarijumppaa.

– Olemme hyödyntäneet teemaa esiopetukses-
sa niin matematiikassa kuin muissakin aineissa 
ja aktiviteeteissa. Se on sisällöltään niin rikas, et-
tä sen avulla voi havainnollistaa monia opittavia 
asioita ja tuoda niihin lisää vivahteita, toteaa var-
haiskasvatuksen opettaja Mari Tabell.

Päähenkilöt, eli lapset itse, ovat hyvin innois-
saan teemasta. Hämähäkkimiehen asuihin pu-
keutuneet eskarilaiset Nuutti ja Miksu esittele-
vät innolla omia supersankareitaan. Näkymättö-
mysviittaan pukeutunut Neneh seuraa keskus-
telua.

– Minun supersankarini nimi on Night Boy, to-
teaa Nuutti.

Supersankariteemaa 
rakennettiin 
päiväkodissa 
kirjaimellisesti nyrkit 
savessa, mutta 
myös keskustellen 
lasten kanssa heidän 
sankarihahmojensa 
ominaisuuksista.
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– Yksiulotteisuus koskee yleensä sankareiden vas-
tustajia eli tarinoiden pahiksia, mutta niihinkin on 
vuosikymmenten mittaan tullut moniulotteisuut-
ta. Nykyajan tarinoissa pureudutaan usein myös pa-
huuden taustalle eli kerrotaan, miksi pahiksesta on 
tullut pahis. Myös sankareista on 
tullut inhimillisempiä ja haavoit-
tuvampia. Niille on annettu tilaa 
olla myös heikko.

Taidepedagogi Vicky Maarasen 
mukaan Jokirinteen lapset ovat sel-
keästi yhtä mieltä siitä, että super-
sankari itse ei ole koskaan paha.

– Kun lapset loivat keramiikka-
hahmojaan, niiden ominaisuuksis-
ta puhuttiin pitkään ja syvällisestikin. Keskusteluista 
kävi ilmi, että lasten mielestä supersankarilla on aina 
hyvä tarkoitus, jota tarinan pahis vastustaa. Ja lapset 
halusivat aina olla hyvän puolella.

Lähtökohtana positiivinen 
pedagogiikka
Ensimmäinen supersankarihahmo luotiin Poh-
jois-Amerikassa 1930-luvulla. Elämme 2020-lukua, 
mutta idea elää edelleen maailman kaikissa kolkissa. 
Mihin ihmeeseen hahmojen lumo perustuu?

– Supersankarit ovat niin lähellä lapsen mieliku-

vitusmaailmaa, että ne ovat käyttökelpoisia hah-
moja monenlaisiin leikkeihin ja oppimiseen, kuvai-
lee Tabell.

– Mikäli supersankari haluaa lentää, se lentää ja sil-
lä siisti. Tällaisesta vapaudesta on paljon iloa lapselle, 

mutta siitä on myös kasvatuksel-
lista etua, koska tarinoita voi hyö-
dyntää moneen tarkoitukseen.

Jokirinteessä toiminta kum-
puaa positiivisen pedagogiikan 
lähtökohdista. Supersankaritee-
man avulla lapset ovat esimer-
kiksi etsineet omia vahvuuksiaan 
ja opetelleet arvioimaan omaa 
toimintaansa ja käsityksiä itses-

tään, mikä vaikuttaa itsetunnon kehitykseen.
– Mukavinta on ollut todeta, että lasten mielestä 

supervoima voi olla myös arkisempi asia, eikä tarkoi-
ta välttämättä näkymättömyyttä tai lentotaitoa. Su-
pervoima voi olla myös sellainen, että osaa olla hyvä 
kaveri tai on hyvä jalkapallossa.

Entä millaisen supervoiman Jokirinteen lapset ha-
luaisivat itselleen?

Miksu haluaisi itselleen metallivoiman. Sen avul-
la hän voisi rakentaa vaikkapa lentokoneen ja nous-
ta lentoon. Nuutti toivoo pystyvänsä lentämään ihan 
ilman konettakin. n

– Se osaa tehdä kaikenlaista, lentää ja tutkia kaik-
kia salaisia paikkoja.

Miksun supersankari on ehkä saanut vaikuttei-
ta haastattelutilanteesta, sillä hahmon nimi on Jani 
ja hänen supervoimansa on valokuvaaminen – ihan 
kuten jutun teossa mukana ole-
van valokuvaajankin! Supersan-
kari-Jani tosin pystyy kuvaamaan 
myös näkymättömät pahikset…

Kaikki sankarit eivät ole 
supersankareita
Mikä sitten on oikea supersanka-
ri? Kun Nuutilta ja Miksulta ky-
syy, ovatko vaikkapa Ryhmä Haun 
jäsenet supersankareita, vastaus on pienen mietin-
nän jälkeen ei. Pojat eivät kuitenkaan suoralta kädel-
tä osaa perustella syytä siihen.

Mediatutkija Laura Antola Turun yliopistosta te-
kee väitöskirjaa supersankareista. Hän kertoo, et-
teivät kaikki sankarit suinkaan ole supersankarei-
ta. Esimerkiksi Tarzan ja Zorro ovat vahvoja sankari-
hahmoja, mutta sarjakuvatutkimuksen näkökulmas-
ta niihin ei liitetä super-etuliitettä.

– Supersankariuteen tarvitaan kolme ominai-
suutta: yli-inhimilliset kyvyt, koko yhteisöä auttava 
yleishyödyllinen päämäärä sekä salattu persoonalli-

suus. Monikaan Clark Kentin jokapäiväinen tuttava ei 
tiennyt, että tarvittaessa hänestä sukeutui koko kau-
punkia auttava Teräsmies.

Antolan mukaan supersankarit olivat aluksi yk-
siulotteisempia ja monin tavoin jopa lapsellisempia 

hahmoja nykyisiin verrattuna. 
1980-luvulla tyyli muuttui: sanka-
rit alkoivat saada synkempiä sä-
vyjä, ja aiheetkin alkoivat olla ai-
kuisempia.

Vakavien teemojen ja sankarei-
den rinnalle on tullut myös peh-
meämpiä sarjakuvia ja elokuvia. 
Vakavat ja ”aikuismaiset” jutut 
elävät rinnakkain hassumpien ja 

”lapsellisempien” juttujen kanssa.
– Esimerkiksi Legon Batman-elokuva on söpömpi ja 

hassuttelevampi kuin muut Batman-elokuvat, joissa 
sankari on hyvinkin synkkä ja vakava hahmo. Myös 
taistelujen luonne on muuttunut: Lego-elokuvas-
sa luodit eivät tee hahmoista selvää jälkeä, vaan le-
goukkelit vain napsahtavat palikoiden liittymäkoh-
dista poikki.

Supersankarielokuvien maailmankuvaa on usein 
arvosteltu. Niitä on pidetty mustavalkoisina: hahmot 
ovat joko yksiselitteisesti hyviä tai pahoja. Antolan 
mukaan asia ei ole näin yksinkertainen.

Lasten mielestä 
supersankarilla 

on aina hyvä 
tarkoitus.

Supervoima  
voi olla myös se, 

että osaa olla  
hyvä kaveri.

Taidepedagogi Vicky 
Maaranen avusti 
Nuuttia, jonka 
supersankarin nimi 
on Night Boy.

Miksu löysi itsestään 
monia supervoimia. 
Seinäkiipeilyn lisäksi 
ne voivat olla myös 
arkisempia, kuten taito 
olla hyvä kaveri.

Supersankarit 
elävät lasten 
mielikuvitusmaailmassa 
vuosikymmenestä 
toiseen kaikkialla 
maailmassa. 
Neneh muovaili 
oman hahmonsa 
näkymättömyys-
viitassa.
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