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Luovuus oppimisen voimavarana

”Lapset syntyvät kuin satelliitit perheensä ympärille, sen ulko-avaruuteen, tuoden vanhempiensa kulttuurin 

muassaan, vietäväksi vieraille taivaan-kappaleille uusien kulttuurien siemeniksi”(MB).

Tämä kuva pitää sisällään kaiken sen, mitä lapsen kasvatuksessa ja kasvussa meidän vanhempien tulee 

huomioida. Uusissa ympäristöissä, joihin lapsi joutuu, hänen tulee oppia uusia elämäntapoja, luotava uu-

sia keinoja elämänsä turvaamiseksi, nähtävä uusia mahdollisuuksia kauaksi tulevaisuuteen. Samalla lapsen 

on säilytettävä arvokas kulttuuriperintö, jonka hän on vanhemmiltaan ja suvultaan saanut.

Lasten kasvatuksessa kiinnitetään huomiota - esim. kouluissa – lähes pääasiassa uuden tiedon oppimiseen ja 

tallentamiseen. Lisäksi aikuiset pyrkivät valitsemaan sen tiedon, mikä lapsen tulee oppia. Lähiaikoina on kui-

tenkin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa alettu kiinnittää huomiota siihen, että lasten oppimisky-

vyssä on ilmennyt puutteita ja että opetuksessa jäävät sellaiset aineet kuten taide- ja taitoaineet liian vähälle. 

Minua on usein pyydetty puhumaan luovuudesta ja luovien aineiden, kuten juuri taideaineiden tärkeydestä 

lapsen kehityksessä. Aivojen kehityksen tutkijana asia on minua kiinnostanut, ei vain sosiaalisen tärkeyten-

sä vuoksi, vaan myös siksi, että tutkimuksen 

perusteella voidaan jo osoittaa selvästi oppi-

miskyvyn riippuvuus aivojen syvien osien 

voimavaroista. Näitä voimavaroja ovat mm. 

luovuus, mielikuvitusrikkaus sekä kyky näh-

dä mahdollisuuksia ja suorittaa oikeita valin-

toja. Oppiminen itsessään, s.o. mekaaninen 

kyky tallentaa ja toistaa hankittua tietoa, on 

pääasiallisesti aivojen myöhempien, järjes-

tystä sisältävien kuoriosien kykyä. Juuri tä-

män uusien asioiden tallennuksen ja muis-

tin tehokas käyttö ei onnistu, elleivät syvien 

aivo-osien resurssit ole hyvin kehittyneet ja 

ellei yksilö osaa niitä käyttää!

Kolmas aivo-osamme, lapsen aivot, (mies-

[vas] ja nais-[oik] aivo-osan lisäksi) käsit-

tää aivorungon, joka on kaoottinen sisältä-

en luovuuden ja esteettisen kyvyn, ja kyvyn 

nähdä mahdollisuuksia mielikuvituksen 

muodossa, sekä lisäksi kyvyn tehdä valinto-

ja (”arvokapasiteetti”). Nämä ominaisuudet 

ja kyvyt tulevat esiin ja kehittyvät leikissä, 

jääden aikuisena suurelta osin alitajuisik-

si ja vaikuttaen sitä kautta käyttäytymiseen. 

Leikin avulla, ja erityisesti villien leikki-

en avulla, lapsi vapauttaa syvien aivo-osi-

en suunnattomia voimavaroja, jotka luovan 

ominaisuutensa avulla auttavat uusien asi-

oiden oppimisessa ja kykynä nähdä tulevai-

suuden mahdollisuuksia. Että näin tapah-

tuisi, on leikille järjestettävä tilaa ja lisäksi 

mahdollisuuksille puitteet toteutua. Tämä 

vaatii sen, että lapselle annetaan vapaus va-

lita, sekä toimintansa että ympäristönsä laa-

dun. Jos näin tehdään, voidaan todeta, että 

myös lapsen esteettiset kyvyt tulevat esiin. 

Lapsi usein sitoo kauneudella niitä sisäisiä 

pelottavia demoneja, jotka rajoittavat hänen 

elämäänsä: näin syntyvät taideteoksemme, 

sisäisestä pakosta, jos vain annamme niille 

mahdollisuuden syntyä. Olen puhunut siitä, 
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Creativity as a Resource in Learning

“Children are born like satellites orbiting around their family, in its outer space, bringing the 

culture of their parents with them, to be taken to foreign heavenly bodies as seeds for new cul-

tures.” (MB)

The above image contains everything that we as parents should take into consideration in 

bringing up our children. In the new surroundings that the child finds itself, he/she must learn 

new ways of life, create a new means to secure his/her life, and see opportunities far into the 

future. At the same time, the child must preserve the valuable cultural heritage that he/she has 

received from his/her parents and family.

In rearing a child, attention is paid – for example, in schools – almost solely to learning and 

storing new knowledge. Additionally, adults attempt to select the information that the child has 

to learn. In recent times, both in Finland and elsewhere, more attention has begun to be placed 

on the fact that there are shortcomings in children’s learning abilities, and that such subjects 

as the arts and physical education receive too little attention. 

I have often been asked to speak about the topic of creativity and the importance of creative 

subjects, such as specifically the arts, in the child’s development. As a researcher in brain de-

velopment, the subject has interested me not only because of its social importance but also be-

cause it is on the basis of scientific research that one can already clearly show that the capacity 

to learn relies on the resources of the deep parts of the brain. These resources include, among 

others, creativity, a rich imagination, as well as the capacity to see opportunities and carry out 

correct choices. Learning in itself, that is, the mechanical capacity to store and repeat acquired 

information, is mainly the capacity of the later developed cerebral cortex sections of the brain 

that produce order. The storage of these new things will not succeed and memory will not be 

efficient if the resources of the deep part of the brain are not developed and the individual is 

unable to use them!

The third part of our brain, the child brain (as distinct from the male brain [left brain] and 

the female brain [right brain]) consists of the brain stem, which is chaotic, containing crea-

tive and aesthetic capacities, and the capacity to see opportunities in the form of the imagina-

tion, as well as the capacity to make choices (”value capacity”). These properties and capaci-

ties merge and develop in play, remaining in an adult to a large extent subconscious, and in 

that way influencing behaviour. 

Through play, and particularly wild play, the child releases the enormous resources of the deep 

parts of the brain, which through its creative property helps in the learning of new things and 

in the capacity to see opportunities. For this to happen one must organise space for play and 

additionally opportunities for the settings to become real. This requires that the child is giv-

en the freedom to choose both his/her action and the quality of his/her environment. If this is 
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että taideteos voidaan katsoa kahleeksi, joka sitoo sisäänsä pelättä-

vän demonin ja että hyvän taideteoksen arvo piilee juuri tässä ky-

vyssä sitoa oma paha demoninsa! Niinpä taiteilija, esim. taidemaa-

lari, kokee maalatessaan sen kuinka hänen sisästään eräänlainen 

haamupensseli täydentää hänen taideteostaan! Olen saanut palau-

tetta taiteilijoilta, jotka ovat ymmärtäneet minua näissä aivotutki-

muksen tuomissa selityksissä.

On ymmärrettävää, että sisäiset demonimme ovat ilmauksia aivo-

jemme syvien osien kaaosominaisuudesta. Se on lapsi-aivoillemme 

tyypillinen ominaisuus, jota meidän tulee kehittää ja suosia myös 

aikuisessa elämässämme. Jos hävitämme tämän aivojemme voi-

mavaran suosimalla kasvussa ainoastaan tietoaivojamme, ei meillä 

ole tulevaisuutta. Mutta jos me sen sijaan lisäämme taide- ja taito-

opetusta kouluissamme, me vahvistamme lapsen kehittyvien ai-

vojen runko-osien kaaos-ominaisuuksia ja kaikkinaisia lapsen ai-

vojen kykyjä luovuuteen ja mahdollisuuksien näkemiseen. Näitä 

kykyjä juuri tarvitsemme koko elämän ajan, jotta pystymme kehit-

tymään yksilöinä, sekä kehittämään yhteiskuntaamme, sen järjes-

telmiä ja kulttuuria.  

Juuri lapsiaivot ovat kykeneviä viemään kulttuuria yli kulttuurira-

jojen, koska leikki ei tunne sellaisia rajoja. GLOBAALINEN yhtei-

sömme vaatii kanssakäymistä eri kulttuurien välillä, jolloin erityinen 

kommunikaatiomuoto, communicatio ludieke (leikinomainen), tu-

lee välttämättömäksi. Tätä edesauttaa mm. taidekasvatus. Me myös 

tiedämme, että leikki-ikäiset lapset tulevat hyvin toimeen keskenään 

esimerkiksi jo hiekkalaatikoilla, jossa monesti voimme tällaista mo-

nikultturellia leikkiä seurata.

Rakentaminen, arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu, sisustus, ym. vaa-

tivat taidekasvatusta, myös juuri yli hankalien kulttuurirajojen. Toi-

saalta, myös taidekasvatuksen on osaltaan mentävä taiteen yli ja tuo-

tava siihen uusia piirteitä, esimerkiksi tulevaisuuden suunnittelun 

tietä. On nimittäin niin,  että lapsen-aivojen kyvyllä kuvitella ei ole 

rajoja, ja lisäksi se toimii jopa matemaattisen perusmallin – lukuteo-

rian – mukaisesti (mikä on uusi löydös tutkimuksissamme Pia Iko-

sen kanssa). Lapsenaivot (aivorunko) tuovat mukaan imaginäärilu-

kujen laskennan kyvyn meille, ja näin siis kompleksilukulaskennan 

kyvyn, tavanomaisen reaalilukulaskennan (aivokuori) lisäksi, jolle 

ajattelumme ja logiikkamme on rakentunut sitä suosivassa länsimai-

sessa kasvatuksessa. 

Kun reaalilukulaskenta ja –logiikka ovat kirkkaan tajunnan toimin-

toja, ovat imaginääriluku-laskenta ja –logiikka alitajuisia toiminto-

ja. Tässä piilee äärettömät mahdollisuudet tulevan suunnitteluun! 

Onhan mm. Libet todennut, että tietoisissa päätöksissämme on aina 

mukana alitajunta. Myös omat aivofysiologiset tutkimuksemme, jot-

ka suurelta osin ovat koskeneet aivojen laji- ja yksilökehitystä, tuke-

vat tätä päättelyä. Kuten matemaatikotkin sanovat, emme ymmärrä 

imaginäärilukuja, emmekä myöskään ymmärrä aina lasten ”logiik-

kaa”. Lasten ajattelu muistuttaakin alitajuista pohdintaa aina tuohon 

7 vuoden ikään saakka. Koulun ei kuitenkaan tulisi tätä ajattelun ta-

paa hillitä ja kieltää, koska se kuuluu juuri luovaan ajatteluun, mie-

likuvitukseen ja satujen maailmaan, jotka tulisi säilyttää ihmisellä 

täysikasvuisuuteen ja mieluiten vanhuuteen saakka.

Kompleksilukulaskennassa ja -logiikassa ovat imaginäärisyys ja reaa-

lilukuisuus sulautuneen matemaattisen lukuteorian mukaan yhdek-

si ainoaksi ajattelun muodoksi, mikä tapahtuu aivojen limbisessä 

Minässä. Tämä ajattelu ei ole psykologista (i) (imaginääristä) eikä 

fysikaalista (r) (reaaliluku-loogista), vaan filosofista (c = i + r).

Meillä on aivoissamme 3 ajattelutyyppiä! Tämä pitäisi kouluopetuk-

sessa huomioida, jolloin myös leikki ja luovuus tulisivat opetukses-

sa esiin, auttaen itse oppimista ja asia-faktojen mieleen painamista. 

Itse asiassa oppiminen ei edes onnistu ilman jonkinasteista luovaa 

toimintaa, eli ilman lapsi-aivojen innostusta ja kuvittelua. Myös fi-

losofinen ajattelu, korkein ajattelun muotomme, on tässä tärkeä, 

etenkin koska se ylläpitää innostusta ja myös uteliaisuutta. Se siis 

ei ole psykologiaa eikä fysiikkaa, ei psyykkistä eikä fyysistä koske-

vaa, vaan asioiden vapaata pohdintaa!  

Käyttäkäämme siis lapsi-aivojemme luovuutta! 
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done, one can see that also the child’s aesthetical capacities emerge. 

The child often ties with beauty those inner frightening demons that 

limit his/her life: this is the way our artworks are born, through an 

inner necessity, if one only gives them the opportunity to be born. I 

have spoken previously about how an art work can be seen as a bond 

that ties within itself the frightening demon, and the value in a good 

artwork lies specifically in this capacity to tie up one’s own evil de-

mon! Therefore, an artist, such as a painter, feels when he/she paints 

how a kind of phantom brush complements his/her artwork! I have 

received feedback from artists who have understood my explanations 

that have come from brain research.

It is understandable that our inner demons are expressions of the prop-

erties of chaos of the deep parts of our brain. It is a typical property of 

our child brain which we should develop and favour also in our adult 

lives. If we destroy this resource of our brain by favouring, as the child 

grows, only our fact brain, we will have no future. But if, instead, we 

increase arts and physical education in our schools we will strength-

en the chaos properties of the stem of the child’s developing brain 

and the various capacities of the child’s brain for creativity and see-

ing opportunities. We need these abilities throughout our lives in or-

der to be able to develop as individuals, as well as to develop our so-

ciety, its organisations and culture.

It is specifically the child brain that can export culture over cultural 

borders, because play does not recognise such borders. Our global so-

ciety requires intercourse between different cultures, when a special 

form of communication, ‘communicatio ludieke’ (playful communi-

cation) becomes necessary. This is furthered by, amongst other things, 

arts education. We also know that pre-school-aged children get along 

well, for instance, already in the playground sand box, where we can 

often observe such multicultural play.

Construction, architecture, urban planning, interior design, etc. require 

arts education also beyond inconvenient cultural borders. On the oth-

er hand, arts education must in turn transcend art and bring forth new 

features to it; for example, the path of planning the future. It is in fact so 

that the capacity of the child brain to imagine has no borders and, fur-

thermore, it functions in accordance with a basic mathematical model – 

number theory (which is a new finding in our research with Pia Ikonen). 

The child brain (brain stem) provides for us the capacity to calculate with 

imaginary numbers, and thus the capacity for complex number calcu-

lations besides ordinary real number calculations (cerebral cortex) that 

our thinking and logic is based on and favoured in western child rearing.

While real number calculations and real number logic are functions of 

a clear consciousness, imaginary number calculations and imaginary 

number logic are subconscious actions. Herein lies infinite opportuni-

ties for planning the future! Libet, amongst others, had indeed stat-

ed that the subconscious is always present in our conscious decisions. 

Also, our own brain-physiological research – which to a great extent 

has been concerned with both the phylogenetic and ontogenetic devel-

opment of brains – supports this conclusion. As also mathematicians 

point out, we do not understand imaginary numbers, and likewise 

we do not always understand the “logic” of children. The thinking of 

children, up to the age of seven, indeed resembles subconscious think-

ing. School should, however, not aim to restrain or forbid this way of 

thinking, because it is specifically part of creative thinking, the imag-

ination and the world of fairytales, which should be preserved in peo-

ple into adulthood and preferably into old age. 

In complex number calculation and complex number logic the imag-

inary and real numbers meld together in accordance with mathemat-

ical number theory to become a single form of thinking which takes 

place in the brain’s “limbic self”. This thinking is not psychological 

(i) (imaginary) nor physical (r) (real number logical), but philosoph-

ical (c = i + r).

In our brain we have three types of thinking! This should be taken 

into consideration in school teaching so that also play and creativity 

would be present in teaching, thus aiding self-learning and the mem-

orisation of facts. Also the philosophical thinking, the highest form of 

thinking, the Spiritual form, is important here because it maintains 

enthusiasm and also curiosity. It is, therefore, not psychology (i) or 

physics (r), nor matters concerning the psychological or physical, but 

free thinking about possibilities and things !

Let us therefore use the creativity of our child brains!




