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Palautteen antajina päiväkotien henkilökunta ja lapset  
sekä Vuotalon galleriassa käyneet 

näyttelyvieraat. 
 
 

- Aivan ihana näyttely, otan rovaniemeläisille kuvia 
- Ajatuksia herättävä näyttely 
- Upea näyttely! 
- En ole aikoihin nähnyt yhtä mielenkiintoista 

näyttelyä 
- Olipa mielenkiintoinen näyttely 
- Niin upea ja tärkeä näyttely - vaalii lasten 

luontosuhdetta ja herättää keskustelemaan 
luonnosta laajasti. Tällaisia näyttelyitä pitäisi olla 
lisää joka puolella. Puu-teos seinällä on vaikuttava 

- Lapsi 5v: Olisin halunnut tehdä itsekin tällaisia 
teoksia 

- Lasten mielikuvitus on ehtymätön. Maailmassa on 
liikaa materiaa. Inhoan käydä kaupoissa. Mihin 
tarvitaan niin paljon esim. vaatteita 

- Ihana, että me tajuttiin tulla katsomaan näyttely! 
- Upee puu, se tavoitti meidät jo Vuotalon ulko-

ovelta. Siellä on teidän majat, näettekö! 
- Aivan yliveto tuo teidän puu! Se pitäisi sijoittaa 

pysyvästi johonkin esim. Oodiin! 
- Varsinkin Luonto Lehtinen oli hyvä! 

 
 

 
- Näyttely on niin kokonaisvaltainen;  
     kaikilla aisteilla voi nauttia 
- Lapsi 3v: Silloin kun mä olin pieni,  
     niin mä kuulin kierrätyksestä 
- Mä olen lumoutunut! 
- Tällaista pitäisi olla enemmän.  
     Taiteen kautta ymmärtäminen ja  
     tekeminen. Lapset osaavat, kun  
     antaa heidän tehdä. 
- Lapsi 5v: sun puku on kuin keijun puku 

 



- Olipa hieno näyttely! Sain paljon 
inspiraatiota!  

- Hieno näyttely, niin monta oivaltavaa 
yksityiskohtaa! 

- Miten päiväkodit on päässyt tähän 
projektiin mukaan? 

- Upea kokonaisuus – esitykset, työpajat 
ja näyttely 

- Pitkästä aikaa paras näyttely! 
 
 
 

   
 
 

- Täähän on kuin satumaa! 
- Kuvaamataidon opettaja: Eikö teillä tosiaan ollut kuvis-ammattilaisia mukana? Olette 

monilahjakkuuksia! Aivan mielettömän upea näyttely! Tehtäisiinkö yhteistyötä? 
- Partiolaiset: Huippu hienoa! Käsittelemme juuri näitä näyttelyn aiheita, voimme jatkaa 

tästä! 
- Päiväkodin opettaja: Meillä lähti käyntiin teidän työpajoista, esityksistä, näyttelyn 

rakentamisesta ja koulutuksista kokonainen ilmiö – kestävä kehitys päiväkodissa! 
- Aivan upeeta, että sai itse tehdä – nyt osaan itse viedä teatteria eteenpäin mm. 

metsäretkillä voi hyödyntää. Paljon vinkkejä ja ideoita! 
- Pienten ryhmän päiväkodin opettaja: Voin hyödyntää ja soveltaa näyttelyn ideoita! 
- Oli sellainen jännä tunnelma, todella hienosti tehty näyttely! 
- Minua miellytti eniten nuo kengät, jotka oli täytetty kivillä 
- Lapsi 5 v: Mä oon nähnyt tuon Muovipussimeren! Just näistä asioista ollaan puhuttu! 

Ilmastonmuutoksesta, kierrätyksestä, muovikrääsästä 
 

 



- Aivan upea näyttely! Tekisi mieli 
tulla lapsen kanssa uudestaan! 

- Upeaa, kiitos saako ottaa kuvia! 
- Puistopolun 4 lk: Miten näyttely on 

tehty? Miten saitte ton puun tonne 
seinälle? Mistä saitte noi vaatteet? 
Onks lapset tehnyt ton näyttelyn? 
Missä sä oot näyttelyssä? 

- Aivan upea näyttely! Herätti niin 
paljon ajatuksia! Pitää tulla 
katsomaan uudestaan ajan kanssa! 

- Miten nykyajan lapset osaavat tehdä 
tällaista? 

- Aivan mahtava näyttely, tällaista 
pitäisi saada tehdä kaikkien ja kotona myös! Kiitos teille, kun olette tehneet näyttelyn! 

- Mistäköhän materiaalit ovat haettu? 
- Päiväkodin opettaja: lapset vaan teki ja teki, ne keskittyi niin! 
- Päiväkodin opettaja: Ensikosketus-esitys oli aivan loistava! Saimme siitä niin paljon 

ideoita, miten esim. kuvia voi käyttää. Olemme puhuneet lasten kanssa esityksestä paljon. 
- Ensikosketus oli ihana! Peukut! 

 
- Lapsi 9v: Mä käyn täällä näyttelyssä joka päivä, kirjoitan, kun mulle tulee tästä uusia 

ajatuksia. 
- Poika 7 v: Kivaa kaikki! 
- Saan niin paljon vinkkejä omaan työhön 
- Aivan upea näyttely! 
- Hyvä tunnelma 
- Lapsi 6v: Mä tunnen nää tekijät 
- Oli kiva! 

 
- Päiväkodin opettaja: Onko meillä jokin aika näyttelyssä? Meidän lapset näyttää viihtyvän 

niin hyvin! 
- Päiväkodin opettaja: Kiitos työpajoista, olen ottanut työtavakseni esitysten tekemisen – 3 

lasta, jotka tekevät pienet esitykset ja esittävät sitten muille 
 

- Päiväkodin opettaja: Kiitos kaverikukasta, huomioidaan se aina maanantaisin – se puhuu 
ja sille annetaan vettä. Lapset pitävät kaverikukistaan 

 
Sydämeni pakahtuu! Näittekö tuon lapsen 
reaktion. Hänelle jää muisto koko 
loppuelämäksi! Pelit ja kännykät voivat kehittää 
kognitiivista ajattelua, mutta tämä kehittää 
luovuutta. Ovat saaneet miettiä ja tehdä 
käsillään. Ja ovat tehneet yhteistyötä. Ja miettiä 
luontoa. Onnea ja menestystä teidän tuleville 
projekteille! 


