
Erakkoravut omaa logoa 
etsimässä 

– monilukutaitoa esiopetuksessa

Oma logo – mitä se tarkoittaa?

Nimen valinnan jälkeen oli aika suunnitella ryh-
mälle oma logo. Ensin pohdittiin sitä, mikä logo 
on. Esillä oli kuvia erilaisista logoista, myös paikal-
lisista ja lasten lähiympäristöön liittyvistä logois-
ta: helsinkiläisiä urheiluseuroja (HIFK, Jokerit, HJK), 
Linnanmäki sekä mediaan (MTV, Pikku Kakkonen, 
Angry Birds) ja matkustamiseen (HSL, Silja Line) 
liittyviä tunnusmerkkejä. Jokainen esillä olleista 
logoista tunnistettiin ja osattiin yhdistää oikeaan 
sisältöön, myös viimevuotisen eskariryhmän Etsi-
vätoimisto Haukkojen logo.

Logojen käsittely herätti muistoja ja innokasta kes-
kustelua lasten omista kokemuksista esillä oleviin 
merkkeihin liittyen.

Me-henkeä luomassa

Syksyn alku oli vahvaa ryhmäytymisen aikaa: leikki-
mistä, tutkimista ja oppimista tukevan ja motivoi-
van, toisiamme tsemppaavan, iloisen ja avuliaan 
me-hengen luomista yhdessä. Tätä kuvaa hyvin 
erään eskarilaisen kommentti: ”Riittää, kun yrittää 
parhaansa. Eskarikaverit ja -aikuiset auttavat, kun 
tarvitsee.”

Yhdessä päätetty tutkimuskohde VESI motivoi 
keksimään ryhmän nimiäänestykseen yli 20 aihee-
seen liittyvää ehdotusta, joista voiton vei kirkkaasti 
Erakkoravut!

Ryhmän maskotti on Ripu Rapu, jolla on oma mat-
kalaukku kotipesänä. Se vierailee viikonloppuisin 
eskareiden luona mukanaan reissuvihko, johon 
lapset voivat piirtää, liimata valokuvia ja kirjoittaa 
itse tai vanhemman avulla viikonlopun kuulumisia. 
Erakkorapu voi halutessaan kertoa omin sanoin 
viikonlopusta lastenkokouksessa ja lisäksi vihkon 
kuvat ja tarinat katsotaan ja luetaan yhdessä.

Ryhmän logon ideointia 
    
Erakkoravut piirsivät omat logo-ehdotuksensa 
keskusteltuamme ensin, miksi emme voi käyttää 
esim. Linnanmäen logoa.

Maskottimme Ripu Rapu motivoi Erakkorapu-lo-
gon hahmottamisessa. Aikaisemmin tutkittujen 
logojen lisäksi esillä oli tabletilla kuvia ja pieni 
videopätkä luonnossa elävistä erakkoravuista. 
Taustalla soi Ellan ja Aleksin Ripu Rapu -laulu, 
johon teimme oman tanssin.

Ryhmän yhteinen logo eli Johtajalogo, kuten 
Erakkoravut sanoivat, päätettiin äänestämällä. 
Samalla eskarit ideoivat ryhmälle sopivan mo-
ton.

Logoa käytetään mm. ilmoitustaululla ja viikko-
kirjeissä. Lisäksi Erakkoravut toivoivat edellis-
vuotisten eskareiden tapaan omat henkilökortit, 
joissa logo näkyy. Kaikkien piirtämät logot ovat 
esillä ja lisäksi omien eskarivihkojen kansissa.

Mitä opimme?
    
Yhteisen logon suunnitteluprosessi vahvisti 
osaltaan me-henkeä, joka kristallisoitui hienosti 
marras-joulukuun vaihteessa esitettyyn ehdo-
tukseen: ”Muutetaan kaikki yhdessä asumaan, 
ollaan iso perhe. Mutta ensin meidän täytyy os-
taa omakotitalo, että mahdutaan.” 

Prosessin aikana keskusteltiin sekä tehtiin yh-
teisiä perusteltuja ja mietittyjä päätöksiä, joihin 
myös sitouduttiin. Monilukutaitoa harjoiteltiin 
monipuolisesti ja konkreettisesti: tulkittiin, tun-
nistettiin ja tuotettiin erilaisia viestejä, kuvia ja 
merkkejä. Myös tekijänoikeuksiin liittyvät kysy-
mykset olivat esillä kun pohdittiin, saako toisen 
omaa merkkiä tai kuvaa käyttää ilman lupaa. Jat-
kamme erilaisten symbolien tutkimista lehdistä, 
kuvista ja retkillä sekä pohdimme niiden merki-
tystä; mihin niitä tarvitaan ja miten ne liittyvät 
lasten omaan kokemusmaailmaan.
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