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Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut tarkastella terapeuttisen kuvataiteen
kokemuksia kahden näkökulman kautta. Oppilasaineistossa on keskitytty oppilaiden kokemuksiin kuvataiteesta sekä kuvataidetuntien herättämiin tunteisiin,
haastatteluaineiston avulla on haettu näille heijastuspintaa yhden kuvataidekoulussa opettavan kuvataiteilijan havainnoista. Tutkimusmenetelminä on käytetty havainnointia, teemahaastattelua ja kirjoitelmia etnografis-fenomenologishermeneuttisen tutkimuslähestymistavan hengessä. Tutkimusaineistoina ovat
toimineet myös kenttämuistiinpanot sekä havainnointi- ja tutkimuspäiväkirja.
Havainnointi on tapahtunut perusopetuksen kuvataideluokalla yhden kouluviikon aikana, jolloin tutkimukseen osallistui 18 neljäsluokkalaista oppilasta.
Analyysissä aineistosta esiin tulleita kokemuksia on tarkasteltu tutkittavien ilmaisuina ja merkityksenantoina suhteessa terapeuttisen kuvataiteen ilmiöön.
Terapeuttisuuden esteiden ja mahdollisuuksien tarkastelussa keskeisenä
tutkimustuloksena nousee esiin vastakkainasettelu opettajajohtoisen ja ”rajoja
rikkovan” opetuksen välillä. Silmiinpistävin yhtäläisyys tuloksissa liittyy riittävän ajan merkitykseen terapeuttisuuden kokemisessa. Terapeuttisuuden mahdollistumista kuvaillaan myös ”taiteilijan vapautena”, jolloin puhutaan yhtäältä
valmiista malleista irtautuvasta opetuksesta ja toisaalta oppilaiden mahdollisuuksista vaikuttaa enemmän itse kuvataiteen toteutustapoihin, tekniikoihin ja
aikatauluun. Johtopäätöksenä on, että koulun kuvataideopetuksella on mahdollisuus olla terapeuttista, mutta se vaatii toteutuakseen riittävästi aikaa ja tilaa,
sekä opettajalta tietynlaista ”terapeuttista pelisilmää”.

Asiasanat: kuvataideterapia, kuvataiteen terapeuttisuus, terapeuttinen kuvataideopetus, taidepsykoterapia

SISÄLLYS
1

JOHDANTO.............................................................................................. 5

2

TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT.................... 9
2.1 Taideterapian määrittelyä, perusteita ja historiaa......................... 10
2.2 Taideterapian lähestymistapoja...................................................... 14

3

KUVATAITEEN TERAPEUTTISUUS OPETUKSESSA.................. 20
3.1 Taide itseisarvona ja aistisena kokemuksena................................. 21
3.2 Taideterapia, taiteen terapeuttisuus ja terapeuttinen
taideopetus.......................................................................................... 24

4

TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET................. 34

5

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN................................................ 35
5.1 Etnografia tutkimusotteena............................................................... 36
5.2 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote................................ 40
5.3 Aineistojen hankinta........................................................................... 42
5.3.1 Oppilasaineiston hankinta.............................................. 45
5.3.2 Taiteilija-aineiston hankinta........................................... 48
5.4 Aineistojen analyysit......................................................................... 51
5.5 Tutkimuksen luotettavuus............................................................... 58
5.6 Katsaus tutkimuseettisiin kysymyksiin.......................................... 62

6

TUTKIMUKSEN TULOKSET............................................................... 67
6.1 Oppilasaineistoon perustuvan tutkimusosan tulokset................. 67
6.2 Taiteilija-aineistoon perustuvan tutkimusosan tulokset.............. 74
6.3 Tutkimustulosten yhteenveto........................................................... 86

7

POHDINTA...............................................................................................93

LÄHTEET............................................................................................................. 98
LIITTEET.............................................................................................................. 107

1 JOHDANTO

”The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward
significance.” (Aristotle)
Tämän tutkielman tarkoituksena on luoda silmäys kuvataiteen terapeuttisiin
mahdollisuuksiin kouluympäristössä kahden näkökulman valossa. Tarkastelun
lähtökohtana ovat oppilaiden ja opettajana toimivan kuvataiteilijan kokemukset,
joten

tutkielmaa

voitaneen

pitää

myös

kokemuksen

tutkimisena,

tai

eräänlaisena ”kokemuksena kokemuksesta”, sekä pyrkimyksenä ymmärtää ja
tulkita näitä kokemuksia. Käsillä olevasta tutkielmasta voidaan käyttää
nimityksiä ”näkökulmia” ja ”katsaus” johtuen sen tapaustutkimuksellisesta
luonteesta, vaikkakaan kyseiselle tutkimusasetelmalle tyypilliset edellytykset
eivät tässä tutkielmassa kaikessa puhtaudessaan toteudu.

Tutkittavaa ilmiötä

lähestytään kahden toisilleen ”vastakkaisen”, mutta samalla toisistaan
riippuvaisen tutkimuskohteen avulla, jolloin niiden tuottamaa aineistoa
tarkastellaan ikään kuin ikkunoina tutkimuskysymysten äärelle.
Paitsi terapeuttisuuden mahdollistumisen tarkastelu opetuksessa, on
tämän tutkielman kantavana johtoajatuksena herättää keskustelua myös
kuvataiteen asemasta koulussa. Marjo Räsäsen (2010, 48-49) mukaan taide- ja
taitoaineet havainnollistuvat opetuksessa taiteen, taitamisen ja tietämisen
suhteena, jolloin näitä osa-alueita ei ole tarpeen tai edes mahdollistakaan
erottaa toisistaan. Siitäkin huolimatta, että taide- ja taitoaineiden avulla
saavutettua oppimista ja tiedon kehittymistä voidaan Räsäsen (mts 48-49)
mukaan pitää yhtä relevanttina kuin minkä tahansa muun oppiaineen kautta
tapahtuvaa tiedon lisääntymistä, pidetään ”taitoa” vähemmän arvokkaana
kuin ”tietoa”. Tästä syystä taide- ja taitoaineita kohdellaan melko yleisesti
jonkinlaisena koulukulttuuriin liittyvien suorituspaineiden lievittäjänä samalla,
kun

niiden merkitystä

tiedonhankinnan mahdollisuutena

vähätellään.
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Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna taidon ja taiteen merkitystä tulisikin korostaa
teoreettisen tiedon ja käytännön yhdistäjänä, kulttuurisen tiedon välittäjänä,
asioiden välisten suhteiden arvioimisena sekä kykynä ratkaista ongelmia
konkreettisissa tilanteissa, unohtamatta niiden oppimisen(kin) kannalta
terapeuttisia vaikutuksia. (Räsänen 2010, 48-50.)
Muita yhteiskunnallisesti tarkasteltavia perusteitaan käsillä oleva
tutkielma hakee opetussuunnitelmasta, sekä hyvinvointiin liittyvän ja taiteen
itseisarvoa korostavan diskurssin avulla. Mimmu Rankanen (2011, 17, 24)
puhuu artikkelissaan taiteen itseisarvosta eräänlaisena pyhyysdiskurssina, jossa
itse taiteellinen toiminta nähdään yksilön kokemusten, ajatusten ja tunteiden
terapeuttisena reflektiona. Seurauksena tästä voidaan puhua voimaantumisesta,
osallisuudesta

tai

hyvinvointidiskurssin

syrjäytymisen
kautta.

Eeva

ehkäisystä
Anttilan

(2006)

yhteiskunnallisen
mukaan

koulun

taidekasvatuksen tila ja taideopetuksen arvostuksen väheneminen mm.
tuntimäärien supistumisena näyttäytyy puolestaan oppilaiden hiipuvana
kiinnostuksena ja motivaationa taideaineita kohtaan, sekä yhä enemmän
vallitsevana kasvatuskäsityksenä jonka mukaan tieto ja taito ovat toisilleen
vastakkaisia ajattelun osa-alueita. Anttila (2006) tarkastelee artikkelissaan
koulussa tapahtuvan taidekasvatuksen merkitystä ja mahdollisuuksia mm.
Freiren ja Buberin kriittisen pedagogiikan valossa toteamalla, että oppiminen
perustuu aidon dialogisuuden mahdollistamaan kokonaisvaltaiseen prosessiin,
jossa

tiedon

merkitys

rinnastetaan

vahvasti

moniaistisiin

esteettisiin

kokemuksiin. Tällöin tieto ja taito nähdään toisiaan tukevina, ei poissulkevina.
Tutkielman opetussuunnitelmallinen diskurssi perustuu kuvataiteen
sisältöihin ja keskeisiin tehtäviin, joita voidaan tarkastella myös terapeuttisen
näkökulman kautta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS
2014) kuvataiteen tehtävänä mainitaan todellisuuden tarkastelu ja tutkiminen
taideilmaisun keinoin, sekä oppilaan identiteetin rakentuminen hänen omista
kokemuksistaan lähtevän mielikuvituksen ja luovuuden ilmiönä. Kuvataiteelle
ominainen

työskentely

moniaistisuutta

sekä

korostaa

kokemuksellisuutta,

prosessinomaisuutta,

jolloin

toiminnallisuutta,

oppilaalla

tulee

olla
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mahdollisuus toteuttaa kuvailmaisuaan erilaisia materiaaleja ja välineitä
käyttämällä myös projekteina ja esimerkiksi oppimisympäristöä tai aikaa
eriyttämällä. Edelleen opetussuunnitelmassa (POPS 2014) mainitaan, että
taideoppimisen

tavoitteena

on

oppilaan

osallisuuden

ja

hyvinvoinnin

vahvistuminen osana omien ajatusten ja tunteiden visuaalista ilmaisua. Tällöin
oppilaan omat vahvuudet ja yksilölliset lähtökohdat otetaan opetuksessa
huomioon, jolloin hänellä on mahdollisuus myös itse vaikuttaa kuvataiteen
sisältöön, työskentelymenetelmiin ja välineisiin käyttämällä esimerkiksi
vaihtoehtoista tekniikkaa, työtapaa tai työskentelyn paikkaa.
Kuvataide on aina ollut minulle tärkeää. Jo lapsena pidin piirtämisestä ja
teinkin sitä jokseenkin ahkerasti. Kouluaikana ”kuviksesta” tuli yksi niistä
kouluaineista, joissa koin olevani vahvimmillani. Eräs yläasteen aikainen
kuvataideopettaja on erityisesti jäänyt mieleeni, positiivisessa mielessä tietenkin.
Lukion jälkeen kuvataideopintoni jatkuivat taidekoulussa, jossa pääsin
tutustumaan myös mm. grafiikan ja kuvanveiston ihmeelliseen maailmaan.
Kuvataiteen terapeuttisten mahdollisuuksien pohtiminen on avautunut minulle
kuitenkin

vasta

opettajana

työskenneltyäni.

Erityisopetuksessa

kasvatuskumppaneitani monen muun tahon lisäksi ovat olleet erilaiset
terapeutit,

kuten

toiminta-,

puhe-,

fysio-

ja

musiikkiterapeutit.

Kuvataideterapiaan en kuitenkaan ole koulumaailmassa koskaan törmännyt,
joten

mielenkiintoni

kuvataideterapian

siirtämisestä

kouluympäristöön

lisääntyi sitä mukaa kun työkokemukseni erityisoppilaiden parissa karttui.
Vaikka kuvataidetta terapiana on käytetty jo vuosikymmeniä, on siihen
liittyvä kirjallisuus ja tutkimustieto lähinnä kansainvälistä. Myös kuvataiteen
terapeuttisuuden siirtämistä kouluympäristöön on kirjallisuuden perusteella
harjoitettu ulkomailla jo hyvän tovin, mutta suomalaisen taideterapian historia
on varsin nuorta, eikä kuvataideterapeuttisen tietotaidon sulautumista kouluun
ole kovin paljon tutkittu (ks. mm. Hautala 2008, 11; Rankanen 2011, 31).
Muutamia aihetta sivuavia tutkimuksia löytyy, näistä esimerkkinä Päivi-Maria
Hautalan (2008) väitöskirja ”Lupa tulla näkyväksi. Kuvataideterapeuttinen
toiminta kouluissa.” Koska terapialla ja kasvatuksellisella kuntoutuksella
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voidaan katsoa olevan yhteisiä tavoitteita, on terapeuttisuusajattelu mahdollista
siirtää myös osaksi kouluyhteisön toimintaa (Hautala 2008, 163; 168).
Väitöskirjassaan Hautala (2008) on tutkinut kuvataideterapeuttisen
toiminnan mahdollisuuksia koulussa. Hänen työnsä asiasanoja ovat muun
muassa erityisopetus, taideterapia, taideterapeuttinen opetus, opettajuus ja
pedagoginen kuntoutus. Hautalan (2008) mukaan inkluusio, jota hän nimittää
(erityis)pedagogiseksi murrokseksi, on se konteksti, jossa kouluissa tapahtuva
kuvataideterapeuttinen toiminta elää. Pyrkimyksenä on hänen mukaansa,
kuten myös Meri-Helga Mantereen (1996) mukaan eronteko sosiaali- ja
terveysalan potilastyönä tehtävään kuvataideterapiaan ja terapia-ajattelun
siirtämisessä kasvatukselliseen kontekstiin. Hautalan (2008) tutkimuksen
tavoitteena on ollut selvittää varsin marginaaliin jäänyttä kasvatuskontekstissa
tapahtuvaa kuvataideterapeuttista toimintaa ja sitä, millaisiin koulun tarpeisiin
se vastaa. Tutkimuksen ilmiötä on Hautalan (2008) väitöskirjassa tarkasteltu
kuvataideterapiaa

koulussa

antavien

terapeuttien

näkökulmien

ja

merkityksenantojen mukaan suhteessa kuvataideterapian, kasvatuksen ja
erityiskasvatuksen teorioihin. Tutkimuksessa nousee esiin myös oppiaineiden
eheyttämisen näkökulma eräänlaisena poikkiaineellisena työskentelytapana,
jossa tiedostavaa kuvataidetoimintaa voidaan nimittää kuvataideterapeuttiseksi
prosessiksi. Mantereen (1996) mukaan ”jokainen taidekasvattaja on tiedostaen
tai tiedostamattaan tekemisissä taiteen terapeuttisuuden kanssa”. Taiteen
terapeuttisuutta koulutyössä voidaan hänen mukaansa kuvailla kyvyksi nauttia
kuvallisesta

työskentelystä osana elvyttävää ja eheyttävää kokemusta.

Terapeuttisuus opetustilanteessa on tällöin oppimistapahtumaa tukeva, mutta
ei itse tarkoitus.
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
Kahdessa seuraavassa luvussa avataan tutkimuksen kannalta keskeisiä
käsitteitä, niiden eroja mutta myös liittymistä toisiinsa. Taideterapian, taiteen
terapeuttisuuden

ja

terapeuttisen

taideopetuksen

suhdetta

pyritään

ymmärtämään kokonaisuutena, jonka avulla huomioidaan käsitteisiin liittyviä
eroja mutta ymmärretään myös niiden välinen yhteys. Lisäksi valaistaan
taideterapian, taidepsykoterapian ja analyyttisen taidepsykoterapian taustoja,
eroja ja yhtäläisyyksiä.
Koska vuorovaikutus ja yhteys mielen ja luovuuden välillä on
tunnustettu, voidaan puhua myös taideterapiakäsitteen laajenemisesta (Vick
2003, 6) hyödyntämällä taiteen terapeuttisia mahdollisuuksia eri yhteisöissä
ylittämällä totuttuja rajoja ja ennakko-oletuksia (Estrella 2011, 230; Rankanen
2011, 25).

Tästä syystä on tarpeen täsmentää puhutaanko taideterapiasta,

taiteen terapeuttisuudesta vai kenties terapeuttisesta taideopetuksesta. Vaikka
taideterapia

perustuu

taiteen

terapeuttisuudelle,

on

muistettava,

että

taideterapia ja taiteen terapeuttisuus ovat kuitenkin kaksi eri asiaa: ei ole
olemassa taideterapiaa ilman taiteen terapeuttisuutta, kun taas taiteen
terapeuttisuutta voi ilmetä ilman terapiaakin (Pusa 2009, 73). Eräs määritelmä
taideterapian ja taidekasvatuksen eroista liittyy Karkoun ja Sandersonin (2001)
mukaan

opetussuunnitelmallisiin

taidekasvatuksessa

keskitytään

taiteen

tavoitteisiin,

joiden

esteettisiin

arvoihin,

valossa
kun

taas

taideterapian päämääränä on terapeuttisuuden kokeminen ilman hiotun
lopputuloksen

saavuttamista

(Hautala

2008,

43).

Tässä

tutkimuksessa

kuvataideterapian erottaminen kuvataiteen terapeuttisuudesta on tarpeen myös
sen vuoksi, että tarkastelun näkökulmana on nimenomaan kuvataiteen
terapeuttisuus, ei varsinainen terapia. Terapeuttisen kuvataideopetuksen
näkökulmalla halutaan tuoda esiin ajatusta koulussa tapahtuvan terapeuttisen
opettamisen mahdollisuuksiin ja sitä kautta terapiakäsitteen laajenemiseen.
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2.1 Taideterapian määrittelyä, perusteita ja historiaa
Taideterapiasta, kuten muistakin terapia -liitteellä varustetuista sanoista tulee
vääjäämättä mieleen terveydenhuollon, kehitysvammahuollon tai psykiatrian
aloilla käytetyt kuntoutus- ja hoitomuodot. Taideterapiaa on hyödynnetty
hyvin

erilaisilla

potilasryhmillä,

kuten

psyykkisesti

sairailla,

päihderiippuvaisilla, fyysisesti ja seksuaalisesti hyväksikäytetyillä, syömis- ja
käytöshäiriöisillä, autistisilla ja kehitysvammaisilla henkilöillä sekä ADHD:n ja
traumatisoituneiden henkilöiden hoidossa ja kuntoutuksessa (Malchiodi 2011a,
39). Kuvataiteen nonverbaali lähestymistapa antaa lisäksi mahdollisuuden
hoitaa ja kuntouttaa asiakkaita, joilla ei ole puhuttua kieltä tai joilla ei jostain
syystä ole keinoja käyttää sitä (Estrella 2011, 234).
Terapiaa saadakseen on häiriön tai sairauden oltava diagnosoitu ja täten
oikeutus

terapiaan

pääsyyn

olemassa.

Lääketieteellisestä

näkökulmasta

tarkasteltuna käsitteet diagnoosi, tauti ja hoito ovat voimakkaasti vaikuttaneet
psykiatrian ja psykoterapian, samoin kuin taideterapian kehittymiseen (Vick
2003, 6; Vick 2010, 18). Taideterapia hoidollisena menetelmänä onkin alkujaan
lähtöisin mielisairauksien psykiatrisesta ja psykoterapeuttisesta kuntoutuksesta,
jossa kuvataide on nähty eräänlaisena mielen peilinä pyrkimyksessä potilaan
traumojen käsittelyyn ja voimaantumisen kokemiseen (Mantere 2007, 11;
Hentinen 2007, 21). Taiteen terapeuttisuuden olemus rakentuu yksilön
minuuden vahvistamiselle (Mantere 1991, 115-116; Räsänen 2010, 50), jolloin
Johnsonin (1985) mukaan inhimillisyyden kehittyminen perustuu luovuuteen,
leikkiin ja esteettiseen tietämykseen (Estrella 2011, 233).
Estetiikalla tarkoitetaan Johnsonin (1985) mukaan käsitteitä kauneus,
harmonia, rytmi, loisto, resonanssi, tasapaino ja dynaaminen jännite. Langer
(1953) puolestaan puhuu esteettisen filosofian teoriassaan eri taidemuotojen
kyvystä symbolisoida tunteita, ajatuksia ja kokemuksia, jolloin Levinen ja
Levinen (1999) käsityksen mukaan taiteen terapeuttisuus perustuu esteettisen
kokemisen ja tekemisen kannattelevaan voimaan. Tämä esteettinen kokeminen
taas vaatii luovuuden ja luovan prosessin olemassaoloa, Winnicottin (1971)
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kuvailemaa ”primaarista luovuutta”, joka on hänen mukaansa inhimillisen
olemisen perustoiminto ja luovien taideterapioiden keskiössä. McNiff (2000)
puhuu lisäksi mielikuvituksen tärkeydestä luovan prosessin ja esteettisen
kokemuksen mahdollistajana. (Estrella 2011, 236; 238; 243.)
Daniela

Seeskari

(2011,

29)

kirjoittaa

Diane

Wallerin

(1991)

historiatutkimukseen viitaten taideterapian juurten juontuvan aina 1700-luvulle
saakka, jolloin varhaisimpia psykiatrisia hoitomuotoja alkoi kehittyä. Taiteen
vaikutus ihmisen rauhoittumisen, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on
kuitenkin ollut olemassa kautta aikojen (Karkou & Sanderson 2006, 10;
Malchiodi 2011b, 23). Jo esihistoriallisina aikoina taiteella on ollut ihmisille
ritualistinen kaikelta pahalta suojeleva merkitys paitsi yksilöinä, myös
yhteisöinä. Antiikin Kreikassa puolestaan uskottiin vahvasti kehon ja mielen
yhteyteen sekä taiteen, etenkin musiikin merkitykseen tasapainottavana,
harmonisoivana ja parantavana voimana. (Karkou & Sanderson 2006, 10.) 1800luvulta alkaen taidetta alettiin käyttää osana mielisairauksien hoitoa
Britanniassa, Suomessa taiteen asema psykiatrisen hoidon osana on alkanut
korostua 1900-luvun alussa (Seeskari 2011, 29-35).
Mielenterveyden ja taiteen yhdistäminen on kiinnostanut terapeutteja
kautta psykologian ja psykiatrian historian. Siitä huolimatta taideterapia
käsitteenä ja määriteltynä metodina on ollut olemassa vasta 1900-luvun
puolivälistä lähtien. (Malchiodi 2011a, 37.) Ensimmäisenä taideterapia-termin
otti

käyttöön

englantilainen

kuvataiteilija

Adrian

Hill

1940-luvulla

havainnoidessaan omakohtaisesti omaa taiteen tekemisensä terapeuttisuutta
ollessaan toipumassa tuberkuloosista. Suunnilleen samoihin aikoihin alkoi
yhdysvaltalainen psykologi Margaret Naumberg käyttää taideterapia-käsitettä
kuvaamaan työtään, joka perustui lähinnä psykoanalyyttiseen käsitykseen
taideilmaisusta alitajuisten mielikuvien esittäjänä. (Edwards 2004, 1; Malchiodi
2011a, 37; Rankanen 2011, 18.)
ammattialaksi,

jossa

taideilmaisua

Nykyään taideterapia on kehittynyt
hyödynnetään

hoitomenetelmänä,

itseilmaisun muotona sekä emotionaalisen eheytymisen mahdollisuutena
(Malchiodi 2011a, 38), jolloin taideterapialla on myös itsetuntoa ja sosiaalista
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kanssakäymistä edistäviä vaikutuksia (Edwards 2004, 38; Rankanen 2011, 19).
Taideterapia on sekoitus taidetta ja psykologiaa, eräänlainen hybridiala,
näin kirjoittaa Randy M. Vick (2003, 5; 2010, 17; myös Malchiodi 2011a, 38)
artikkelissaan ja jatkaa (mts 6), että sairaudet ja niihin liittyvät diagnoosit sekä
hoitokeinot ovat pitkään toimineet liikkeellepanevina voimina taideterapian
kentällä samalla, kun niillä on ollut suuri vaikutus taideterapian muotojen ja
käytänteiden

kehittymiseen.

Hanna

Hentinen

(2007,

23;25)

käyttää

artikkelissaan käsitettä ”taiteen kieli”, jolla tarkoitetaan niitä tapoja joilla taiteen
sanatonta kieltä tulkitaan ja ymmärretään. Myös John Dewey (1934) on
käyttänyt käsitettä taiteen kieli yksilön keinona harjoittaa taiteellista toimintaa
ilmentääkseen kaikkea sitä, mitä ei millään muulla kielellä voida ilmaista.
Hautala (2008, 37) puhuu tässä yhteydessä kuvan kielestä.
Hentinen

(2007,

25)

kirjoittaa

Karkoun

ja

Sandersonin

(2006)

tutkimukseen viitaten taideterapian olevan muutakin kuin taiteen ja terapian
yhdistämistä psykoterapeuttisen kuntoutuksen muotona. Muun muassa HassCohen (1999), Malchiodi (2007) ja Rubin (2001) ovat todenneet taideterapian
olevan liitto taiteen ja psykologian välillä (Shemps 2008, 8). Suhde taiteeseen
voidaan taideterapiassa nähdä myös vastakkainasetteluna ”taiteena terapiassa”
(art in therapy) ja ”taiteena terapiana” (art as therapy). ”Taide terapiassa” käsitteellä tarkoitetaan perinteisempää psykoterapian välineeksi valjastettua
taidetta, kun vastaavasti ”taide terapiana” -ajattelutapa perustuu taiteellisen
toiminnan itsensä sisältämään terapeuttisuuteen. (Hentinen 2007, 23.) Itse
kuvallisen

työskentelyn

terapeuttisuutta

korostaa

myös

mm.

Edith

Kramer ”taide terapiana” -lähestymistavallaan (art as therapy), jonka keskiössä
on yksilön luova prosessi egon hallinnan ja tunteiden estetisoinnin
sublimaationa. Margaret Naumburgin tapaan Kramerin taidetyöskentelyn
prosessin ja teosten merkitysten kuvaaminen nojasi psykoanalyyttiseen
tulokulmaan, mutta Naumburgista poiketen Kramer piti onnistuneen terapian
kannalta tärkeimpänä taideteoksen esteettistä lopputulosta (ks. kuvio 1).
Naumburg puolestaan korosti enemmän sisältöä sekä terapeutin ja asiakkaan
välistä suhdetta, jolloin freudilaiseen psykoterapia-ajatteluun perustuen
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tavoitteena oli auttaa potilasta saavuttamaan uusia tietoisuuden merkityksiä
kuviaan tulkitsemalla (ks. kuvio 2). (Edwards 2004, 125; Rankanen 2011, 18-19.)
Näin ollen Naumburgin näkökulmaa voidaan kutsua ”taiteeksi terapiassa” (art
in therapy). ”Taide terapiana” lähestyy taidetta sen eheyttävän vaikutuksen
kautta, kun taas ”taide terapiassa” keskittyy terapeuttisen kolmiosuhteen
tärkeyteen. (Edwards 2004, 1-2.)

KUVIO 1. Taideterapian kolmiomalli (Leijala-Marttila & Huttula 2011, 49; Schaverien 2011,
150; 153-155; Edwards 2004, 2).

Kuvioissa 1, 2 ja 3 havainnollistetaan taideterapian, taidepsykoterapian ja
analyyttisen taidepsykoterapian kolmiomalleja. Kuvioissa kolmion kärjet
muodostavat asiakkaan, terapeutin ja taideilmaisun välisen kolmiosuhteen, joka
pysyy vakiona. Kuvion keskiössä puolestaan esiintyy vaihtelevasti joko kuva
tai

terapiasuhde,

riippuen

siitä

kumpaa

korostetaan.

Kuviossa

1

havainnollistetaan taideterapian kolmiomallia, jossa toiminnan keskiössä on
taideilmaisu tai kuva. Tällöin terapian aikana toteutetulle taiteelle asetettu
painoarvo on keskeinen niin terapiaa määrittävänä tekijänä kuin esteettisiltä
ominaisuuksiltaan. Asiakkaan, terapeutin ja kuvallisen taideilmaisun suhde on
tässä

mallissa

kolmisuuntainen

terapiasuhteen

tai

terapeuttisen

vuorovaikutussuhteen (kuviossa keltaisella) toimiessa kaiken taustalla.
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KUVIO 2. Taidepsykoterapian kolmiomalli (Leijala-Marttila & Huttula 2011, 49; Schaverien
2011, 150; 155-156; Edwards 2004, 2).

Kuviossa 2 esitellään taidepsykoterapian kolmiomallia, jossa pääosassa on itse
terapiasuhde kuvallisen ilmaisun (kuviossa keltaisella) toimiessa terapian
taustana. Tässä mallissa huomionarvoisena tavoitteena on terapiasuhteen
kontekstissa tapahtuva kuvien tulkinta ja asiakkaan voimaantuminen, ei
niinkään itse kuvailmaisuun tai sen esteettisiin arvoihin keskittyvä toiminta.

2.2 Taideterapian lähestymistapoja
Taideterapia -käsitteen sisältä on löydettävissä useita erilaisia lähestymistapoja,
jotka

perustuvat

kehityspsykologisiin

psyyken

dynamiikkaan,

koulukuntiin.

Näistä

käyttäytymistieteisiin
psykoanalyyttinen

sekä

teoria

ja

psykodynaamiset lähestymistavat ovat vaikuttaneet osana taideterapian
muotoutumista jo Sigmund Freudin ajoista lähtien. (Vick 2003, 11; Vick 2010, 24;
Malchiodi

2011a,

44-45.)

Freudin

luovuuskäsityksiä

pidetäänkin

psykoanalyyttisen tutkimuksen perustana. Hänen mukaansa luovuusajattelun
keskiössä kaikki luovuus juontaa juurensa lapsuuteen ja leikkiin. Myöhemmällä
iällä tapahtuva taiteellinen toiminta on Freudin mukaan keino ilmaista ja
käsitellä omaa elämää, jolloin taiteelliseen prosessiin liittyy eräänlainen
taantuminen alitajuiseen primaariprosessimaailmaan, ja sieltä taas paluu
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takaisin todellisuuteen ja nykyhetkeen. Tällöin Freudin estetiikan tarkasteluun
kehittelemän ns. vitsiteorian mukaan taide on tekijälleen keino fantasioida ja
käsitellä vaikeita asioita, aivan kuten leikki lapselle. Freudin tapaa tarkastella
taidetta pidetään suhtautumisena taiteeseen terapiana, mutta myös taiteen
tekijöihin psykoanalyysin kohteina. Freud näki taiteen tekijän neuroottisena
päiväunien näkijänä, taiteilijana joka tuo omat fantasiansa esiin teoksissaan
saattaen taiteensa samalla toisten ihmisten nähtäväksi. Taide siis toimii Freudin
mukaan alitajuisen fantasia- ja unimaailman siirtämisenä todellisuuteen tarjoten
tekijälleen

mahdollisuuden

mielihyvän

kokemiseen

paitsi

taiteellisena

prosessina, myös esteettisenä kokemuksena. (Huttula 2011, 83-85; Malchiodi
2011a, 37.) Myös Carl Jungin analyyttinen teoria edustaa psykodynaamista
lähestymistapaa, jossa niin ikään korostetaan unien ja fantasioiden merkitystä
tiedostamattoman kuvittamisessa ja tulkinnassa (Vick 2003, 11; Vick 2010, 24;
Malchiodi 2011a, 46).
Muita
humanistiset

taideterapiaan
ja

vaikuttavia

kehitykselliset

lähestymistapoja

näkökulmat,

joihin

ovat

sisältyy

mm.

lukuisia

taideterapiamuotoja hahmotaideterapiasta ja ekspressiivisestä taideterapiasta
yksilö-, ryhmä- ja perheterapiaan (Vick 2003, 11-12; Vick 2010, 24-25; Malchiodi
2011a, 47-67). Esimerkiksi ekspressiivisen taideterapian sisälle luetaan
kuuluvaksi kuvataideterapian lisäksi myös mm. musiikkiin, tanssiin, draamaan,
runouteen, kirjoittamiseen ja leikkiin yhdistettävät terapiamuodot sekä nk.
integroitu taideterapia, joka hyödyntää useampia ekspressiivisen terapian
muotoja samanaikaisesti (Malchiodi 2011b, 20-21; Estrella 2011, 230).
Mervi Leijala-Marttila (2011a, 15) kirjoittaa taiteen ja psykoanalyysin
suhteesta Andrea Sabbadiniin (2001) viitaten, että kuvataideterapiassa taiteen ja
analyysin kuuluu kohdata, analyysi ikään kuin paikkana jossa pyritään
ymmärtämään taidetta ihmisen sisäisen ja ulkoisen todellisuuden kohtaamisena
sekä luovuuden ilmaisuna. Kirsi Huttula (2011, 83) toteaa, että luovuutta
voidaan pitää mielenterveyden perustana, ja jatkaa (mts 83) Tor-Björn
Hägglundiin (2001) viitaten, että luovuus yksilön persoonallisuuden piirteenä
on aina liittyneenä muihin persoonallisuusominaisuuksiin, jolloin se on
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jokaisella ihmisellä henkilökohtainen ja ainutlaatuinen. Leijala-Marttila (2011a,
16) toteaakin Susanne Langeriin (1953) viitaten, että tästä syystä taiteen
voimana voidaan pitää sen kykyä antaa yksilön tunteille ja mielikuville erilaisia
yksilöllisesti orientoituneita muotoja. Taiteella voidaan näin ollen sanoa olevan
liikkeelle paneva voima, jolloin se ikään kuin avaa yksilölle mahdollisuuden ja
kanavan työstää vallitsevia käsityksiä, käytäntöjä ja merkityksiä (Känkänen
2013, 113).
Tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että mielikuvat vaikuttavat
yksilön ajatuksiin, tunteisiin ja hyvinvointiin, ja että ihmisen keho ja mieli ovat
yhteydessä toisiinsa taiteellisen työskentelyn aikana. Tämä puolestaan puhuu
sen havainnon puolesta, että taideterapia on tehokasta useiden ihmisryhmien
keskuudessa. (Malchiodi 2003, 16; Malchiodi 2010a, 30; Mantere 2007, 12; Reid
2013,1.) Marjo Räsänen (2010, 53; 56) kirjoittaa artikkelissaan yksilön henkisen ja
fyysisen olemuksen yhteydestä, jolle perustuu myös taideaineisiin liitettävä
käden ja mielen, sekä kehon ja aivojen yhteys. Bill Moyers (1993) on käyttänyt
taiteesta nimitystä ”kehon ja mielen lääke”, jolla samalla korostetaan mielen
merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta (Malchiodi 2003, 16; Malchiodi
2010a, 30). Olipa kyse mistä tahansa taideterapian suuntauksesta, on
terapeuttisen tapahtuman keskiössä aina ihmisen mielikuvat sekä niihin
liittyvät ajatukset, tunteet ja aistimukset (Mantere 2007, 14; Räsänen 2010, 51).
Koska mielikuvien sanallistaminen voi olla vaikeaa, on monesti helpompaa
tuoda ajatuksiaan esiin taiteen keinoin, jolloin myös oman mielensisäisen
maailman työstäminen terapeuttisesti mahdollistuu. (Mantere 2007, 14.) Dewey
(1934) puhuu osallistavan kasvatuksen taidekäsityksestä, jonka mukaan taide
voi tarjota keinon mielikuvituksen ja tunteiden muuntautumiselle silmin
havaittavaan, tutkittavaan ja tulkittavaan muotoon. Tällöin taiteen tehtävänä
nähdään uusien kokemusten ja merkitysten rakentuminen, niin taiteen tekijän
kuin katsojankin ajattelussa (mts 296), jolloin voidaan puhua myös taiteen
terapeuttisuuden olemassaolosta.
Taideterapiana pidetään sellaista terapeuttista toimintaa, joka nojaa
psykoterapian hoitokeinoihin ja jonka

tavoitteena on asiakkaan tilan
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koheneminen ja sisäisen eheytymisen kokeminen (Hautala 2008, 58, 62; Hautala
2012, 10; Reid 2013, 1). Taideterapiaa antaa koulutettu ja laillistettu terapeutti
terapiaan

soveltuvassa

ympäristössä

ja

terapiasopimuksen

rajaamassa

vuorovaikutuksessa terapoitavaan (Rankanen 2011, 21; Hautala 2008, 64, 73, 9092; Karttunen, Mansikka & Väisänen 2012, 58). Rankanen (mts 23) jatkaa, että
taideterapian katsotaan Karkoun ja Sandersonin (2006) mukaan olevan
suhteessa

niin

taiteeseen

ja

taidekasvatukseen,

kuin

psyko-

ja

toimintaterapiaankin. Jamie Lynn Shemps (2008, 8) kirjoittaa Larkiin (2001)
viitaten, että taideterapia on psykoterapian muoto, joka käyttää taiteen
tekemistä osana terapeuttista prosessia. Kuvataideterapiassa on tavoitteena
saada ”mielen tuotokset” siirtymään paperille, kankaalle tai vaikkapa saveen
kuvaamaan yksilön uudelleenmuotoutuneita ajatuksia, tunteita ja kokemuksia
(Malchiodi 2003, 19; Malchiodi 2010a, 34). Nancy Healy ja Cindy Lou Nelson
(2007) kuvailevat taideterapiaa psyykkis-kasvatukselliseksi terapeuttiseksi
interventioksi, joka antaa terapiaan osallistuvalle mahdollisuuden osallisuuteen
taiteen avulla (Shemps 2008, 9).
Sekä

taide-

että

psykotaideterapia

soveltavat

toimintatavoissaan

psykoterapian perinteitä ja kriteerejä (Leijala-Marttila & Huttula 2011, 48;
suomentaideterapiayhdistys.fi).

Myös

terapiassa

esiintyvä

terapeutin,

asiakkaan ja kuvan muodostama kolmiosuhde on läsnä molemmissa, samoin
kuin terapiasuhteessa esiintyvä transferenssi eli tunteensiirto (Schaverien 2011,
147). Vuorovaikutus terapiatapaamisissa tapahtuu molemmissa kuvallisena ja
sanallisena

kommunikaationa

tämän

kolmiosuhteen

ja

transferenssivaikutuksen sisällä (Leijala-Marttila & Huttula 2011, 48; Schaverien
2011, 149). Kolmiosuhteessa huomionarvoista on se, millä tavoin suhteen
osapuolet

ovat

asemoituneina

keskenään.

Riippuen

terapiatapahtuman

keskeisestä kysymyksenasettelusta voidaan terapiassa tarkastella pääasiassa
esimerkiksi paranemisprosessia tai terapeuttista muutosta, jonka mukaan
kolmiosuhteen keskiössä on joko kuva tai terapiasuhde (ks. kuvio 1 ja 2).
(Edwards 2004, 2.) Sekä taideterapian että taidepsykoterapian tavoitteena on
edistää

potilaan

tai

asiakkaan

hyvinvointia,

itsetuntemusta,

tunteiden
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käsittelykykyä, luovuutta sekä eheytymisen kokemusta (Leijala-Marttila &
Huttula 2011, 48; Schaverien 2011, 149; suomentaideterapiayhdistys.fi).
Kumpaakin

terapiamuotoa

sovelletaan

kaikissa

ikäryhmissä

erilaisten

psyykkisten ongelmien hoidossa joko yksilö-, ryhmä- tai perheterapiana
(suomentaideterapiayhdistys.fi).

KUVIO 3. Analyyttisen taidepsykoterapian kolmiomalli (Leijala-Marttila & Huttula 2011,
49; 150; 156-157; Edwards 2004, 2).

Analyyttisen taidepsykoterapian kolmiomallissa (kuvio 3) kolmiosuhteen
osapuolet

ovat

keskenään

tasavertaisia,

jolloin

kuvat

ovat

suhteessa

terapiasuhteen osapuolten väliseen transferenssiin ja vastatransferenssiin. Tässä
terapiamallissa huomionarvoista onkin transferenssin ja vastatransferenssin
korostuminen, jolloin se ikään kuin piirtyy kuvion keskiöön vaikka ei siinä
olekaan.
Merkittävimpänä erona taideterapian ja taidepsykoterapian välillä
voidaan pitää sitä, kuinka keskeisessä roolissa itse taideilmaisu on terapiassa ja
millä tavoin kolmiosuhteen määrittämä transferenssi toteutuu, näin kirjoittaa
Joy

Schaverien

(2011,

147-148)

Gerry

McNeillyyn

(1984)

viitaten.

Transferenssilla eli tunteensiirrolla tarkoitetaan terapiasuhteessa tapahtuvaa
potilaan tiedostamatonta menneisyyden henkilöiden ja tapahtumien siirtymistä
nykyhetkeen ja terapeutin persoonaan (Leijala-Marttila 2011b, 222; Malchiodi
2010b, 62), mutta myös vastatransferenssina ilmenevää terapeutin väliaikaista ja
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tiedostamatonta samaistumista potilaaseen (Roine 2011, 239).
Taideterapiaa voidaan pitää eräänlaisena yleisnimityksenä, joka pitää
sisällään työskentelytavoiltaan ja huomion keskipisteeltään erilaiset käsitteet
taideterapia, taidepsykoterapia ja analyyttinen taidepsykoterapia (Schaverien
2011, 150). Huomattavana erona on myös taideterapian laajempi käyttöalue
taidepsykoterapiaan ja analyyttiseen taidepsykoterapiaan verrattuna, jolloin
taideterapian keinoja voidaan käyttää mielenterveystyön lisäksi mm. lasten ja
nuorten kehityksen tukemiseen, sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn sekä
toiminta- ja työkyvyn tukemiseen kaikkia luovia ilmaisumuotoja käyttäen
(Leijala-Marttila & Huttula 2011, 48).
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3 KUVATAITEEN TERAPEUTTISUUS OPETUKSESSA
Jo Juho Hollo (1917) on käyttänyt nimitystä kasvatuksen taide, jolla hänen
mukaansa tarkoitetaan kasvatusta taiteeseen, taidetta varten ja sen avulla
(Räsänen 2009, 37). Sirkka Laitinen (2006, 41) toteaa artikkelissaan, että vaikka
kuvataideopetus

ei

ole

terapiaa,

voidaan

hänen

mukaansa

hyvässä

(kuvataide)opetuksessa nähdä myös terapeuttisia piirteitä. Niin ikään Marjo
Räsänen (2009, 37) kirjoittaa artikkelissaan Hollon (1917) ajatuksiin pohjautuen,
että

taitavassa

ajattelutavasta,

opetuksessa
jolloin

on

viitteitä

opettajan

taideperustaisen

taidekasvatusajattelu

opettamisen
ohjaa

koko

opetustapahtumaa eräänlaisena ”oppimisen taideteoksena”, jossa taiteen
tekeminen ja oppiminen tapahtuu opettajan ja oppilaiden yhteisenä tuotoksena,
ei niinkään opettajan valmiiksi esittelemänä tai mallintamana.
Räsänen (2009, 37) tuo kirjoituksessaan esiin myös Hollon (1917)
ajatuksen, jonka mukaan opetuksen taiteessa korostuvat luovuus, tunteet ja
aistisuus,

sekä

kokeilulle

avoin

ympäristö,

elämyksellisyys

ja

havainnollistaminen. Opettajan tehtävänä opetuksen taiteessa on luoda
oppilaiden mielikuvituksen ja luovuuden käytölle suotuisa ilmapiiri ottamalla
vastaan heiltä tulevat ideat sekä luopumalla tietynlaisen faktan ja oikeuden
ajattelutavasta. Taiteen tekeminen voidaan tällöin nähdä terapeuttisessa valossa,
jolloin taiteen kokeminen itseilmaisun ja itsetutkiskelun välineenä on suhteessa
yksilön hyvinvointiin ja identiteetin rakentumiseen. Terapeuttisuus voidaan
kokea monella eri tasolla liittyen kehollisiin, aistisiin ja materiaalisiin
osatekijöihin yksilön ajatusten, tunteiden ja muistojen viitekehyksessä tietyssä
ajassa ja tilassa senhetkisen ilmapiirin vallitessa (Rankanen 2011, 26).
Taiteellista toimintaa itsessään voidaan pitää terapiana, mikäli taiteen
tekemisen keskiössä on itse taide, ei niinkään psykoanalyyttinen kuvien
tulkitseminen tai tietoinen pyrkimys kuntoutukseen tai parantamiseen
(Mantere 2007, 11).
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3.1 Taide itseisarvona ja aistisena kokemuksena
Martti Hällström (2009,15) mainitsee, että taide itsessään on itseisarvo, jolloin
taideaineiden avulla kehittyvä luovuus ja muita osaamisen aloja tukeva sivistys
koetaan rikkautena. Myös Shemps (2008, 20) toteaa artikkelissaan, että taide
antaa mahdollisuuden kokea maailmaa eri tavoin olemalla rikastuttava,
stimuloiva ja terapeuttinen jo itsessään, tai kuten Räsänen (2009, 38)
toteaa ”kaikessa hyödyttömyydessään”. Esteettisyyden kokeminen siten kuin
itse kukin sen koemme, on arvokasta; paljon arvokkaampaa kuin täydelliseen
lopputulokseen pyrkivä taiteellinen toiminta (Dewey 1934).
terapeuttisuudesta

voidaan

puhua

silloin,

kun

taiteellisen

Kuvataiteen
toiminnan

pääasiallisena pyrkimyksenä ei ole ymmärtää yksilön psyykeä, yrittää tulkita
hänen mieltään tai suoranaisesti vaikuttaa hänen elämänlaatuunsa. Kuvataiteen
terapeuttisuus tarkoittaa pikemminkin sitä, millä tavoin kuvataiteen tekeminen
saa meidät tuntemaan sillä hetkellä kun sitä teemme.

Kuvataiteen

terapeuttisuus on ikään kuin bonus, taiteellisen toiminnan sivutuote, jonka
avulla parhaimmillaan on mahdollista saavuttaa rauhoittumisen, mielenrauhan
ja onnen tunteita. Deweyn (1934) esittämän esteettisen teorian mukaan taiteena
voidaan pitää sitä kokemusta, jonka taide-esineen tai -teoksen katseleminen saa
meissä aikaan. Taiteen terapeuttisuuden merkityksenä puolestaan korostuu
yksilön oman elämän äärelle pysähtyminen, oman sisimmän tutkiskelu ja
itsetunnon rakentuminen (Hautala 2008, 135; Hautala 2012, 11).
Marjo Räsänen (2000) valottaa omassa väitöskirjassaan kokemuksellisen
taideoppimisen käsitettä. Hän puhuu ”sillan rakentumisesta oman itsen ja
taidemaailman välille”. Räsänen (2000) lähestyy tutkimustaan oppilas- ja
ilmiökeskeisen

lähestymistavan

kautta,

jonka

avulla

kokonaisvaltainen

taidepedagogiikka, yksilö, yhteisö, käsitteet ja tunteet voivat yhdistyä
esimerkiksi terapeuttisessa kontekstissa. Kokemuksellisen taideoppimisen
lähestymistapaa sovelletaan sekä kouluissa että terapiassa muun muassa David
Kolbin (1984) ja John Deweyn (1934) kasvatusteorioiden pohjalta. Kolbin (1984)
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kehittelemä kokemuksellisen oppimisen kehä sisältää yksilön tiedostetun ja
tiedostamattoman ymmärtämisen tasot, joiden vuorovaikutuksessa rakentuu
konkreettisten kokemusten ja taiteen tekemisen välinen reflektointi ja siihen
perustuva kokemusten tuominen itsemme ulkopuolelle. Myös Dewey (1934)
lähestyy taidetta kokemuksena. Kuten Räsänen (2000), myös Hautala (2008)
peilaa väitöskirjassaan taiteen terapeuttisuutta Kolbin (1984) ja Deweyn (1934)
kokemuksellisen oppimisen teorioihin.
Taiteellisen kokemuksen myötä syntyvä taideteos, olipa se millainen
tahansa, ikään kuin syntyy uudelleen joka kerta kun sitä esteettisesti
tarkastelemme. Koska kokemukset ovat yksilöllisiä, myös esteettisyys koetaan
eri tavalla yksilöstä riippuen. Siksi kaikella taiteellisella toiminnalla on oltava
oma arvonsa lopputuloksesta huolimatta. (Dewey 1934.) Tästä syystä etenkin
terapeuttisessa kontekstissa tapahtuvaa kuvataideprosessia ei tule ohjata liiaksi,
jolloin se saattaa muuttua ikään kuin terapeutin tai opettajan normalisoivia
pyrkimyksiä vastaavaksi tapahtumaksi, pois potilaan tai oppilaan omista
ajatuksista ja tekemisen muodoista. Antamalla suoria ehdotuksia kuvan
parantamisesta taidetoiminnan ohjaaja ottaa päätösvallan omiin käsiinsä
hyläten samalla taiteentekijän henkilökohtaisen prosessin, sekä alistaen sen
omille esteettisille arvoilleen ja kokemuksilleen. Usein opetustilanteessa kuvia
parannellaan siten, että ne vastaavat vaadittuja kriteerejä, jolloin tekemisen
huomio kiinnittyy ulkoapäin asetettuun tavoitteeseen, eikä niinkään itse kuvan
tekemisen prosessiin. Mikäli edellä mainitun lisäksi tai sen sijaan tavoitellaan
myös luovuutta ja oppilaasta itsestään lähtevää ilmaisullisuutta, ollaan
lähempänä henkilökohtaista luovaa prosessia sekä sen mukanaan tuomaa
terapeuttisuutta. (Mantere 1996, 56-57.)
Taiteen terapeuttisuus määrittyy aina jokaisen ihmisen omakohtaisena
kokemuksena ilman, että kukaan toinen voi sitä päättää tai pakottaa
tapahtumaan. Taiteen terapeuttisuuden kokeminen on kaikille mahdollista yhtä
hyvin itsekseen kuvaa tehdessä, opetustilanteessa tai kuvataideterapiassa.
Terapeuttisuus voidaan näin ollen kokea monella tasolla ja kokijasta riippuen
eri tavoin, esimerkiksi sanattomana tuntemuksena tai oivalluksen syntymisenä.
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Keholliset, aistiset tai materiaaliset, samoin kuin tilaan, aikaan, ilmapiiriin tai
taiteen tekemisen tekniikkaan liittyvät tekijät vaikuttavat terapeuttisuuden
kokemiseen tai kokematta jäämiseen. (Rankanen 2006, 194; Rankanen 2011, 26.)
Taide koskettaa sisäisesti ollen esteettistä nautintoa ja yksilön taiteellisen
toiminnan aikaansaamaa pohdintaa itsestä ja ympäröivästä maailmasta
ajattelun, tunteen ja käden yhteistyönä (Karppinen 2005, 122). Tällöin keho ja
mieli rakentavat merkityksenantoja, joiden avulla sekä tuotetaan että tulkitaan
erilaisia taideprodukteja, kuvia ja esityksiä kokemuksellisen taidetoiminnan
viitekehyksessä. Yksilön muodostama tieto ja kokemukset muovautuvat näiden
merkityksenantojen, aistisuuden ja toiminnan kautta ajatteluksi, asioiden
syvemmäksi ymmärtämiseksi sekä uusiksi merkitysrakenteiksi. (Räsänen 2009,
36.)
Taiteen aistisuus liittyy konkreettiseen käsillä tekemiseen ja eri
materiaalien tuntuun tai vaikkapa taideteoksen tarkasteluun näkö- tai
kuuloaistin avulla, toisinaan taidetta voi jopa maistaa tai haistaa (Karppinen
2005, 123). Marjo Rissanen (2016, 107) kirjoittaa Lambertiin (2008) viitaten, että
käsillä tekemällä ihminen voi paremmin ja sillä on ihmiselle terapeuttinen ja
rentouttava vaikutus. Rissanen (mts 107) jatkaa, että käsillä tekemisen
terapeuttinen

vaikutus

perustuu

sen

kokonaisvaltaiseen

aistimiseen

suunnittelu- ja valmistusprosessista aina valmiin teoksen katsomiseen ja
koskettamiseen. Käsillä tekemisen keskeisenä arvona pidetään kokonaisuutta ja
tekemisen eheyttä, jolloin yksilö toteuttaa kaikki prosessin vaiheet itse aina
ideoinnista ja suunnittelusta valmiiseen työhön asti. Omin käsin tekemällä
mahdollistuva

aistisuus

konkretisoituu

materiaalin

tuomana

käsinkosketeltavuutena, oman työn omistamisen tunteena sekä kokonaisen
taidetyöskentelyn mahdollistamana minäkuvan kehittymisenä. (Räsänen 2009,
30.)
Taiteen aistisuus on kuitenkin muutakin: se on myös yksilön
tunnetasolla ja elämismaailmassa olevaa ”hiljaista tietoa” ja ”käsillä näkemistä”.
Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan mm. Koivusen (1998) mukaan tietoisuutta
omasta kehosta ja olemassaolosta, elämisestä sekä mielen kokonaistilasta.
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Hiljainen tieto liittyy taiteen tekemiseen olennaisena osana laajentaen yksilön
intuitiivisen ymmärtämisen kenttää sekä lisäämällä tietoisuutta paitsi omasta
itsestä, myös toisista ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta. (Karppinen 2005,
123.) Taide- ja taitoaineille ominainen hiljainen tieto on aina kehollista ja
aisteihin perustuvaa. Taide on myös tietämisen lähde, jolloin yksilön
toiminnassa ilmenevä taidetieto voi olla luonteeltaan tuottavaa (tanssiminen,
kuvataiteen tekeminen, säveltäminen jne.) tai tulkitsevaa (katsominen,
kuunteleminen).

Tällöin

tekijän

hiljainen

tieto

on

esimerkiksi

kuvataiteilijan ”käsin näkemää” tai tanssijan ”kehon ajattelemaa” sanatonta
tietoa. Vastaanottajan hiljainen tieto puolestaan on aisteihin ja havaintoihin
perustuvaa

nonverbaalia

ymmärrystä

ja

tulkintaa

näkemästään

tai

kuulemastaan. Hiljaisen tiedon aikaansaamia kokemuksia voidaan halutessaan
verbalisoida ja liittää uusiin sisältöihin, jolloin niiden sanallistaminen avaa
mahdollisuuden

reflektointiin

sekä

asioiden

entistä

syvällisempään

ymmärtämiseen. (Räsänen 2010, 56-57.)

3.2 Taideterapia, taiteen terapeuttisuus ja terapeuttinen
taideopetus
Koska taideterapia ja taiteen terapeuttisuus ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa,
ei niiden erottaminenkaan ole itsestään selvyys. Teoreettisesti ajateltuna ne
molemmat edustavat ikään kuin saman kolikon kahta puolta, jossa terapian
olemassaoloon liittyy terapeuttisuus, mutta terapeuttisuuden edellytyksenä ei
välttämättä ole terapia. Koska taiteen terapeuttisuutta voi esiintyä ilman
terapiaakin,

voidaan

sanoa

että

terapeuttinen

taideopetus

ja

taiteen

terapeuttisuus liittyvät toisiinsa ei-psykologisena näkökulmana ja ovat näin
mahdollisia myös koulussa toteutettavaksi. Onkin tärkeää ettei hoitona
annettavaa kuvataideterapiaa sekoiteta terapeuttiseen kuvataideopetukseen
(Hautala 2008, 158), vaan taideterapian ja taiteen terapeuttisuuden ero
ymmärretään (Rankanen 2011, 18). Terapeuttisuudesta puhuttaessa tarkastelun
lähtökohtana onkin terapeuttisuusajattelu terapiakäsitteen sijaan (Mantere 1991,
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113), jolloin voidaan sanoa että terapeuttisuus on käsiteenä terapiaa väljempi
(Rankanen 2006, 194). Kun käsillä tekeminen nähdään terapiana tai toiminnan
terapeuttisena

välineenä,

keskitytään

yksilön

kokemiin

tunteisiin

ja

kokemuksiin sen sijaan, että kiinnitettäisiin huomiota varsinaiseen terapiaajatteluun, sairauteen tai vammaan (Rissanen 2016, 107).

KUVIO 4. Kuvataideterapian ja kuvataideterapeuttisen toiminnan/
kuvataiteen sijoittuminen koulutuksen sektoreilla (Hautala 2008, 65).

terapeuttisen

Kuviossa 4 esitellään kuvataideterapian, kuvataideterapeuttisen toiminnan sekä
terapeuttisen kuvataiteen sijoittumista eri sektoreilla. Hautala (2008, 140)
käyttää kasvatuksellinen kuntoutus -nimitystä erottamaan opetustyössä
annettavan
kuntoutuksena

(kuvataide)terapian
annettavasta

terveydenhuollollisesta,

terapiasta.

Kuvio

on

hoitona

muokattu

ja

Hautalan

esittelemästä havaintomallista.
Kuviossa ylimpänä on varsinaiseen kuntouttavaan taideterapiaan liittyvä,
perinteiseksikin mielletty ajatus terapiasta terapiana, jolloin toiminnan
kontekstina on terveys- ja sosiaalihuolto. Alempana kuviossa on ajatus
kuvataiteesta terapeuttisena toimintana tai terapeuttisena kuvataiteena, jolloin
toimintaympäristönä

esitellään

tämän

tutkimuksen

kannalta

keskeinen

koulukonteksti, mutta myös koulun ulkopuolella tapahtuva harrastustoiminta.
Tässä tutkimuksessa painopiste on perusopetuksen yleisopetuksessa sekä
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kuvataidekoulun taiteen perusopetuksessa, joten näkökulmat sijoittuvat sekä
yleissivistävän koulutuksen, että vapaan sivistystyön sektoreille.
Kuviossa on erikseen mainittu yksityisen koulutussektorin alueelta
Steinerkoulut johtuen siitä, että Hautalan (mts 65) mukaan kyseinen
pedagogiikka noudattaa kuvataideterapeuttista ajattelutapaa luonnollisena
osana opetussuunnitelmaa. Vaikka tässä tutkimuksessa näkökulma ei olekaan
steinerpedagoginen, on edellä mainittu huomio syytä mainita. Koulutuksen
osa-alueista on kuviossa mainittu lisäksi lukiot ja ammatillinen koulutus sekä
varhaiskasvatus osana yleissivistävää koulutusta. Perus- ja erityisopetus ovat
kuviossa omana ”solunaan” vaikka on muistettava, että erityisopetus kattaa
perusopetuksen lisäksi myös mm. toisen asteen koulutuksen, ja että esimerkiksi
Steiner-koulut luetaan kuuluvaksi myös perusopetuksen piiriin.
Kuviossa esiintyvät sektorit ovat selkeästi toisistaan erillään, mutta
samaan aikaan myös varsin lähekkäin. Perusteluna erillisyydelle ovat huomiot,
joiden

mukaan

kouluissa

tapahtuva

terapiatoiminta

rajautuu

yleisenä

käytäntönä oppituntien ulkopuolelle koulutetun terapeutin toteuttamana.
Perusteena sektoreiden läheisyydelle on puolestaan pyrkimys havainnollistaa
terapeuttisen lähestymistavan mahdollisuuksia koulussa, jolloin sektoreiden
välinen rajanveto saattaa jopa hämärtyä.
Taiteen tekemistä voidaan kuvailla terapeuttisena selviytymisvälineenä
silloin kun käsillä tekemisen liikkeellepanevana voimana on tekemisen intentio,
jolloin yksilö kokee työskentelyn merkityksellisenä itselleen mm. itsetunnon ja
identiteetin vahvistumisena, minuuden kehittymisenä tai tarpeena ilmaista
itseään taiteellisen työskentelyn kautta. Kuvan tuottamisen prosessi tarjoaa
kanavan tulkita itseä, jolloin taiteellisessa toiminnassa tarkastelun alle asettuvat
yksilön oma sisäinen, herkistetty ja herätetty minuus. Tällöin taiteellisen
toiminnan olemusta kuvaavat vahvasti käsitteet motivaatio, merkityksellisyys
ja mielekkyys. (Karppinen 2005, 126-129.)
Koulussa

taito-

ja

taideaineilla

on

tärkeä

osa

oppilaiden

persoonallisuuden ja itsevarmuuden kehittymisessä. Taito- ja taideaineiden
avulla oppilailla on mahdollisuus itseilmaisuun ja luovaan toimintaan.
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Taideaineiden tunnit koetaan yleensä myös rennompina ja vapaampina kuin
muiden aineiden, lisäksi tärkeänä koetaan vapaus päättää itse millaisen työn
tekee. (Rissanen 2016, 133-136.) Hällström (2009,17) kirjoittaa artikkelissaan
taito- ja taideystävällisestä toimintakulttuurista, jonka tarkoituksena on luoda
puitteet taidetta arvostavalle toiminnalle kouluissa sekä lisätä ymmärrystä
taiteen merkityksestä ihmisen hyvään kasvuun ja onnellisuuteen. Myös
Rissanen (2016, 106-107) kirjoittaa Juvoseen (2008) viitaten, että taito- ja
taideaineiden avulla voidaan vaikuttaa oppilaiden viihtymiseen, hyvinvointiin
ja onnellisuuteen koulussa. Meri-Helga Mantere (1996, 54) puolestaan kirjoittaa,
että

kuvataiteen

opetus

voi

olla

myös

terapeuttista,

vaikkakaan

opetustilanteissa ilmenevä kuvataiteen terapeuttisuus ei ole itse tarkoitus vaan
pikemminkin oppilaan oppimista tukeva opetuksen ominaisuus. Taiteen
tekemisen ja kuvataiteen materiaalien avulla oppilaalla on mahdollisuus
kokeilla ja harjoitella jotakin konkreettisesti muuttuvaa ja muovautuvaa
(Malchiodi 2003, 19; Mantere 1996, 56; Hautala 2008, 59; Pusa 2009, 74).
Kuvataiteen

terapeuttisuuteen

koulussa

liittyy

olennaisesti

mahdollisuus spontaaniin taiteen tekemiseen ja luovuuden kokemiseen
(Rankanen 2011, 19). Sen vuoksi olisikin tärkeää, että kouluissa panostettaisiin
nykyistä enemmän kuvataiteen materiaalihankintoihin ja kuvataiteen asemaan,
sekä

annettaisiin

oppilaille

mahdollisuus

toteuttaa

kuvataiteellisia

inspiraatioitaan entistä omaehtoisemmin. Kiireettömyyden ilmapiiri sekä
oppilaan mahdollisuus työstää ajatuksiaan ja toteuttaa itseään kuvallisesti
itselleen

sopivan

ilmaisun

ja

oman

kuvataidesuhteensa

keinoin

ovat

terapeuttisuusajattelun keskiössä (Laitinen 2006, 38). Taiteen tekemiselle ja
kokemiselle on annettava riittävästi aikaa, jotta sen mahdollistamat elämykset
voivat syntyä ja tekemisen seurauksena koettu terapeuttisuus saa tilaisuuden
näyttäytyä (Karppinen 2005, 151). Taiteentekemisen välineet tulisi olla vapaasti
saatavilla, eivät lukkojen takana tarvikevarastossa tai pahimmillaan ainoastaan
kuvataidetta opettavien opettajien saatavilla. Taide on sielun lääkettä ja
itsetutkiskelun mahdollisuus (Shemps 2008, 7), joten tämän itsetutkiskelun
toteutumiselle tulisi antaa kouluissamme tilaa vapaan, oppilaista itsestään

28
lähtöisin olevan taiteellisen työskentelyn muodossa. Tämä edellyttää opettajalta
terapeuttisen kuvataideopetuksen ajattelutapaa sekä taiteen terapeuttisuuden
ymmärtämistä ilman varsinaista terapia-ajattelua.
Taideterapiaprosessissa
toisiinsa

verrattavissa

hautomisvaihe,

ja

olevat

opetustilanteessa
vaiheet,

oivaltaminen,

joita

on

nähtävissä

ovat

arviointi

täysin

valmistautuminen,
ja

päättövaihe.

Valmistautumisvaiheessa herkistytään vaikutteille ja herätetään uteliaisuus
tulevaa työskentelyä kohtaan. Valmistautumisvaiheessa voidaan hyödyntää
erilaisia työskentelytapoja ja materiaaleja hyvin uudenlaisilla ja kokeilevillakin
menetelmillä, jolloin niiden avulla varsinaiseen työskentelyyn orientoidutaan
usein voimakkaidenkin elämysten ja tunteiden kautta. Valmistautumisen
aikana

tavoitteena

on

myös

irroittautua

itsekriittisyydestä

ja

työskentelypaineesta spontaanin, kokeilevan tekemisen avulla. (Rankanen 2006,
192.)
Hautomisvaihetta

voidaan

luonnehtia

eräänlaisena

kokemuksena

tietoisten ja tiedostamattomien ideoiden olemassaolosta, sekä niiden välille
muodostuvista yhteyksistä. Hautomisvaihetta määrittää myös tietynlainen
sisäänpäin kääntyneisyys ja hiljentyminen oman työskentelyn äärelle, jota tulee
kunnioittaa ja jolle kuuluu antaa riittävästi aikaa sekä tilaa toteutua.
Luonnehdinta tapahtumattomuuden sietokyvystä näyttäytyy hautomisvaiheen
aikana kärsivällisyytenä tai kärsimättömyytenä työn hitaasta etenemisestä.
(Rankanen 2006, 192.) Riittävän hautomisen jälkeen tapahtuu oivallus, jossa
aiemmin irralliset ja toisiinsa liittymättömät työn osat ikään kuin loksahtavat
paikoilleen muodostaen merkityksellisen kokonaisuuden. Tätä kokemusta
voidaan

kuvailla

vapautumisen

ja

puhdistumisen

kokemuksena

(terapeuttisuus), jossa taiteen avulla on saatu aikaan tunteiden ilmaisu yksilön
elämismaailmaan sopivalla tavalla. Arviointivaihe koetaan usein haastavana,
johtuen siihen liittyvästä oman työn tarkastelusta ja kriittisen reflektion
tietoisuudesta, sekä oman työn muille nähtäväksi asettamisen herättämistä
ehkä negatiivisistakin tunteista. Työn päätösvaihetta luonnehtii parhaimmillaan
eheytymisen, loppuunsaattamisen ja ymmärryksen lisääntymisen kokemus.
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(Rankanen 2006, 192-193.)
Edellä kuvaillut työskentelyn vaiheet toteutuvat joko positiivisina tai
negatiivisina riippuen vuorovaikutustilanteen ja ryhmädynamiikan laadusta,
sekä yksilön omasta kyvystä itsereflektioon ja omien tunteiden hallintaan.
Taidetyöskentelyn

terapeuttisuus

saattaa

jäädä

saavuttamatta,

mikäli

työskentelyn ympäristö tai siihen liittyvät ihmiset koetaan jollain tapaa
turvattomuutta herättävinä. Taiteen terapeuttisuus voi sopivissa olosuhteissa
todentua työskentelyn aikana hetkittäin, mutta saattaa kääntyä myös
haavoittavaksi johtuen esimerkiksi toisten reaktioista, kommenteista tai
arvioinneista. (Rankanen 2011, 26-27.) Tällöin voidaan todeta, että terapeuttisen
ilmaisun ongelmana eivät ole itse kuvat vaan se, miten niitä tulkitaan ja
ajatuksia vastaanotetaan, tai millaisessa ympäristössä työskentely tapahtuu
(Rankanen 2006, 196).
Judith Rubinin (2005) mukaan taide voi toimia luokassa terapeuttisena
ongelmien ehkäisyn välineenä ja lapsen yksilöllisen kasvun edesauttajana
silloin, kun taiteen tekemiselle luodaan hyväksyvä, arvostava, välittävä ja
aidosti kohtaava toimintakulttuuri. Koulun taideterapeuttisessa toiminnassa on
tärkeää kiinnittää huomiota ryhmän rajoihin ja turvallisen työskentelyympäristön luomiseen. Opettajalla tulee olla tietynlaista ”terapeuttista
pelisilmää” sekä rohkeutta kohdata vaikeita ja ongelmallisia asioita, jolloin
asioiden läpikäymiselle, samoin kuin oppilaiden ja valmiiden töiden
huomioimiselle

on

oltava

riittävästi

aikaa.

Suurimpia

empaattista

vastaanottamista ja aitoa kohtaamista haittaavia tekijöitä luokassa ovat ajan
puutteen lisäksi ryhmän suuruus, opetettavien tavoitteiden runsaus sekä
turvattomuuden tunne. (Rankanen 2006, 196-197.)
On muistettava, että opettaja ei ole terapeutti sanan varsinaisessa
merkityksessä, eikä myöskään opetuksen ensisijainen tarkoitus ole toimia
terapiana oppilaalle. Huomioitavaa on kuitenkin se, että halusimmepa tai
emme, olemme (taide)kasvattajina joka tapauksessa jollain muotoa tekemisissä
taiteen terapeuttisuuden kanssa. (Mantere 1996, 54;56; Hautala 2008, 164.)
Terapeuttisen toiminnan lainalaisuuksia voidaan tietyin edellytyksin soveltaa
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myös koulussa, jolloin oppilaiden terapeuttinen kokemus nousee tärkeään
rooliin (Hautala 2008, 165; Rankanen 2011, 22; Karttunen ym. 2012, 56). Jessica
Reid (2013, 1-2) toteaa artikkelissaan, että taideterapian ympäristönä voi toimia
paisi

sairaala,

myös

koulu,

ja

että

kouluympäristössä

toteutettuna

taideterapialla on mahdollisuus näyttäytyä, ei niinkään terapiana vaan
terapeuttisena. Hautala (2008, 22) puolestaan toteaa kuvataideterapeuttisen
toiminnan olevan yksi kasvatuksen ja opetuksen osa-alue, jolloin Rankasen
(2009, 30) mukaan terapeuttisuus näyttäytyy jäsentymättömien kokemusten ja
havaintojen ilmaisuna ja käsittelemisenä kuvallisten symbolien avulla. Taiteen
terapeuttisuuden

olemassaolon

opetustapahtumaa

avaa

tiedostaminen

mahdollisuuden

ja

hyväksyminen

nähdä

kuvataide

osaksi

muunakin

kuin ”välttämättömänä pahana”, tai kuten Lisa LaJevic (2013, 3; 10)
toteaa

”puuhasteluna”

ja

”tyhjän

ajan

täyttämisenä”.

LaJevic

on

tutkimuksessaan tarkastellut sitä, millä tavoin taiteen integraatio kouluissa
toteutuu ja miten opettajat ymmärtävät, kokevat ja ilmentävät taiteen
terapeuttista ulottuvuutta. Aikaisempana koulun kuvataideopettajana LaJevic
on hyvin tietoinen taiteen potentiaalisista mahdollisuuksista koulussa, mutta
hänen mukaansa luokanopettajilla ei ole riittävästi tietoa taiteesta tai
ymmärrystä taiteen ja oppimisen välisistä suhteista, saati taiteen terapeuttisista
mahdollisuuksista opetuksessa (mts 1, 12).
Puhuessaan

taiteen

integraatiosta

LaJevic

toteaa

sen

olevan

monitahoinen käsite, jolla ei ole yhtä ainoaa merkitystä. Hänen mukaansa taide
sulautuu koulussa luonnostaan paitsi muihin oppiaineisiin, opetukseen ja
oppimiseen,

myös

yksilön

kokemismaailmaan.

Parhaimmillaan

taiteen

integraatio edistää tiedon, kokemusten ja osallistujien välistä, sekä yksilön
sisäistä tutkiskelua alati muotoaan muuttavana merkitysten rakentumisena,
uusien

ajatusten

ja

tulkintojen

muodostumisena,

sekä

oppimisen

ja

tiedonrakentamisen saavuttamisena ja tarkoituksenmukaisten mielleyhtymien
muotoutumisena taiteen, opetuksen ja jokapäiväisen elämän osa-alueilla.
Taiteen

eheyden

näkökulmaa

LaJevic

tarkastelee

staattisesta

kuvataideopetuksesta ja -oppimisesta irtautumisena, jolloin vaihtoehtona
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perinteiselle opetukselle tarjotaan dynaamisempaa lähestymistapaa, sekä
monipuolisempia

mahdollisuuksia

taiteen

tekemiseen.

Mikäli

taiteen

integraationa pidetään sitä, että pelkästään kuvitetaan muiden oppiaineiden
aiheita

tai

tehdään

luokasta

viihtyisä,

voidaan

kuvataide

ymmärtää

ainoastaan ”koristeluna” sekä taiteen merkityksen aliarvostamisena ja
alistamisena. Lisäksi tällainen ”koristelu” pohjautuu usein opettajan esittämiin
valmiisiin malleihin, jolloin oppilaiden kuvataidetöistä tulee toistensa kaltaisia
samalla, kun varsinainen taiteellinen aspekti jää kapeaksi. Taidetta saatetaan
käyttää ”spontaanisti” ainoastaan ylimääräisenä tehtävänä ”tärkeämpien”
töiden valmistuttua, jolloin taiteellisena tehtävänä on usein valmis värityskuva.
Toisaalta on toki hyvä muistaa, että joidenkin oppilaiden kohdalla valmiit
kuvat

tai

mallista

piirtäminen

saattavat

toimia

rauhoittavina,

jopa

terapeuttisina. (LaJevic 2013, 2-12.) Koska yksilöt kokevat terapeuttisuuden eri
tavoin ja erilaisia asioita tehden, ei opettaja kykene myöskään rajaamaan
terapeuttisen kuvantekemisen kokemusta tietynlaiseen toimintaan. Sen vuoksi
onkin tarpeen ”kuulostella” oppilaiden senhetkistä mielentilaa ja taiteeseen
suuntautumista, jolloin terapeuttisuuden kokemus voi mahdollistua yhtä hyvin
vapaassa ilmaisussa kuin tarkkaan rajatussa tehtävässäkin. (Rankanen 2011,
194.)

Parhaimmillaan

taidetta

integroivilla

oppitunneilla

tulisi

olla

mahdollisuus stimuloida ajattelua taiteen kautta (through the arts) yhdistämällä
kognitiivisia valmiuksia tietoon ja ongelmanratkaisuun luovalla tavalla.
(LaJevic 2013, 2- 12.)
Marina Sotiropoulou-Zormpalan (2012) mukaan ”teaching through the
arts” voidaan ymmärtää opettamisena taiteen kautta tai sen avulla, eräänlaisena
opetuksen ja opetussuunnitelman työkaluna sekä taiteen integraationa muihin
oppiaineisiin.

”Teaching

the

arts”

perinteisessä

muodossa,

selkeästi

puolestaan
omana

on

taiteen

oppiaineenaan.

opettamista
Kolmantena

opettamisen tapana on ”aesthetic teaching”, esteettinen opetus, joka on ikään
kuin yhdistelmä kahdesta ensimmäisestä, eräänlainen vaihtoehtoinen tapa
lähestyä kuvataidetta ja muita oppiaineita opetuksessa. Esteettisen opettamisen
mallia voidaan pitää lähinnä terapeuttisen opettamisen ajattelutapaa, johtuen
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käsityksestä

jonka mukaan se

paitsi mahdollistaa oppilaiden työstää

ajatuksiaan esteettisesti myös hyväksyy sen tosiasian, että yksilöt kokevat
maailman eri tavoin. Esteettisen opettamisen lähestymistavassa taide ei ole
elämästä irrallaan oleva, vaan pikemminkin ”uuden itsen” luomisen ja
maailman ymmärtämisen väline.
Carolina Blatt-Gross (2013, 1-2) on tutkinut ihmisen luontaista taiteellista
suuntautumista

tavoitteenaan

ymmärtää

taiteellista

toimintaa

kasvatuksellisessa kontekstissa, jossa taide toimii tärkeässä roolissa ihmisen
kognitiivisen,

sosiaalisen

ja

emotionaalisen

hyvinvoinnin

kannalta.

Johtopäätöksenään Blatt-Gross toteaa, että vaikka lapset ovat luontaisesti
innokkaita ja sitoutuneita taiteellista toimintaa kohtaan, on kuvataiteen
arvostus yhä laskussa käytössä olevan materiaalin supistumisen myötä. Lisäksi
oppilaiden pääsyä taidemateriaalien luo rajoitetaan samalla, kun heidän
mahdollisuuttaan
Taideterapiasta

spontaaniin
ja

taidekokeiluun

terapeuttisesta

estetään.

opetuksesta

(mts

puhuttaessa

3;

15-17.)

puhutaan

turvallisesta terapeuttisesta tilasta, jolla tarkoitetaan paitsi turvallista ilmapiiriä
ja terapiatapahtumaan osallistuvien luottamuksellista suhdetta, myös sitä että
taidemateriaali

on

vapaasti

käytettävissä.

Terapeuttisen

turvallisuuden

kokeminen edellyttää lisäksi sitä, että oppilaalla on lupa olla oma itsensä ja
toteuttaa itseään ilman ulkoapäin asetettuja paineita ja riippumatta työn
lopputuloksesta. (Hautala 2008, 34, 67, 157.) Terapeuttinen oppimisympäristö
edellyttää turvallisuutta ja terapeuttisten rajojen olemassaoloa. Näitä rajoja ovat
tila, paikka ja aika, mutta myös taidemateriaaleihin liittyvät tekijät. Koulussa
toteutetut

oppitunnit

rajautuvat

ajallisesti

lukujärjestyksen

mukaan

ja

materiaalisesti usein taloudellisiin syihin vedoten, jolloin terapeuttisen
oppimisympäristön luominen on haaste. (Hautala 2008, 73; 79.)
Tunteet vaikuttavat meissä kokonaisvaltaisesti myös oppimisessa.
Onnistuessamme

koemme

myönteisiä

tunteita

kuten

onnellisuutta,

innostuneisuutta ja ”voittajafiilistä”. Epäonnistumiset puolestaan aiheuttavat
negatiivisia tunteita, esimerkiksi alakuloisuutta, pettymystä tai turhautumista.
Positiiviset ja negatiiviset tunteet vaikuttavat myös motivaation olemassaoloon
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tai sen puuttumiseen. (Rissanen 2016, 105-106.) Etenkin taiteellisesti vähemmän
taitaville

oppilaille

odotukset

tietynlaisesta

lopputuloksesta

saattavat

vaikeuttaa työhön ryhtymistä ja siitä nauttimista. Epäonnistumisen pelko
näyttäytyy yleensä epävarmuutena omista taidoista, jolloin epäonnistumiseen
ikään kuin varaudutaan ja valmistaudutaan jo etukäteen. Omaa työtä saatetaan
myös arvostella ja vähätellä. (Rankanen 2009, 30.) Tällöin kuvallisen ilmaisun
lopputulos on ikään kuin helpompi ”sulattaa”, kun voidaan sanoa ettei
onnistumista odotettukaan.
Taiteentekemisen tila ja siihen liittyvä sosiaalinen paine vaikuttavat
siihen millä tavoin terapeuttisuus koetaan (Rankanen 2009, 32). Vaikka
(kuvataide)opettajan
poikkeavat

rooli,

opetusmenetelmät

merkittävästi

ja

taideterapeutin

työskentelyn

tavoitteet

vastaavista,

voidaan

taideterapeuttinen toiminta nähdä hyödyllisenä ja mahdollisena myös koulussa.
Inkeri Savan (2004) mukaan terapeuttisen lähestymistavan omaksuminen vaatii
opettajalta

oman

taiteellisen

itseymmärryksen

oivaltamista

sekä

työnohjauksellista otetta opetukseen. Lisäksi riittävän ajan suominen luovalle
taidetyöskentelylle ja oman taiteen pohtimiselle ovat terapeuttisuuteen
pyrkivän opetuksen keskiössä. Herkkä, empaattinen ja aidosti läsnäoleva
opettaja, jolla on kiinnostusta ja taitoa terapeuttisen toiminnan ohjaamiseen, on
kykenevä tällaiseen opetukseen. (Rankanen 2006, 198.)
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET
Tutkimuksen

oppilasaineiston

tutkimuskysymysten

kanssa

käydään

keskustelua siitä, voiko koulun kuvataideopetus olla luonteeltaan terapeuttista
ja millaisia tunteita oppilaat kokevat koulun kuvataidetunneilla. Taiteilijaaineiston

tutkimuskysymysten

avulla

etsitään

havaintoja

kuvataiteen

terapeuttisuuden ja terapeuttisen kuvataiteen olemassaolosta haastatteluun
osallistuneen kuvataidekoulussa opettajana toimivan kuvataiteilijan omassa
elämässä,

sekä

hänen

opettamiensa

oppilaiden

toiminnassa.

Tutkimuskysymysten avulla on tarkoituksena pohtia sitäkin, millaiset asiat
rajoittavat

tai

mahdollistavat

kuvataiteen

terapeuttisuuden

kokemista.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, millaisia käsityksiä oppilailla ja
opettajalla itsellään on kuvataiteesta, sen tekemisestä ja vaikutuksista.
Tämän tutkimuksen tutkimusongelmina tarkastelun alle asettuvat
seuraavat kysymykset:
1)

Millaisia kokemuksia oppilailla on koulun kuvataiteesta ja millaisia

tunteita se heissä herättää?
2)

Millaisia

terapeuttisuuden

kokemuksia

oppilaiden

puheessa

ja

kirjoitelmissa ilmenee?
3)

Millaisia terapeuttisuuden ilmaisuja opettaja käyttää puhuessaan

oppilaistaan tai itsestään?
4)

Miten terapeuttista kuvataideopetusta on opettajan mukaan mahdollista

toteuttaa?
5)

Mitkä ovat terapeuttisuuden kokemisen esteitä ja mahdollisuuksia?
Kysymyksistä kaksi ensimmäistä sijoittuvat kokemuksiin oppilas- ja

luokkatasolla etnografisen tutkimuksen kentällä, kun taas kaksi seuraavaa
keskittyvät opettajana toimivan kuvataiteilijan kokemuksiin fenomenologisen
tutkimusosan

haastatteluaineistossa.

Viidennen

tutkimuskysymyksen

tarkoituksena on nivoa aineistot yhteen etsimällä niistä eroja ja yhteneviä
piirteitä. Kuviossa 5 havainnollistetaan tutkimuskysymyksiä tarkemmin.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tässä luvussa tuodaan esiin etnografisen, fenomenologis-hermeneuttisen ja
taideperustaisen tutkimuslähestymistavan perusteita ja perusteluja tämän
tutkimuksen teon kannalta. Vaikka tutkimus ei ole puhtaasti etnografinen tai
fenomenologinenkaan, on siinä havaittavissa piirteitä molemmista. Lisäksi
seuraavassa esitellään teemahaastattelua aineistonhankintamenetelmänä, sekä
perustellaan sen valintaa tämän tutkimuksen fenomenologiassa.

KUVIO 5. Tutkimustehtävät, sekä niiden näkökulmat ja suhde metodologiaan tässä
tutkimuksessa.

Tämän

tutkimuksen

metodologia

(kuvio

5)

jakautuu

etnografiseen

oppilasaineistoon, sekä fenomenologis-hermeneuttiseen taiteilija-aineistoon.
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5.1 Etnografia tutkimusotteena
Tuija-Leena Saikkonen ja Sari Miettinen (2005, 308) toteavat artikkelissaan, että
etnografisen tutkimuksen avulla pyritään koulukontekstissa tapahtuvaan
näkökulmien tarkasteluun soveltavan, avoimista lähtökohdista lähtevän
tutkimusmetodin avulla, jolloin tarkastelun kohteena voi olla oppilas,
opetusmenetelmät tai itse koulu. Taina Rantala (2007, 126) puolestaan kuvailee
koulukontekstissa

tapahtuvaa

etnografista

tutkimusta

”kokemuksen

etnografiana”, jolloin oppilaan ja opettajan yhteiset kokemukset muodostavat
koko koulukulttuurissa tapahtuvan kokemusten kentän. Liora Bresler (1994, 5)
kirjoittaa artikkelissaan Tom Baronen (1983) taidekriittiseen tutkimusmetodiin
viitaten, että kasvatustutkimuksen keskiössä vaikuttavat intentionaaliset,
rakenteelliset, opetussuunnitelmalliset sekä pedagogiset ulottuvuudet, joiden
kautta tutkimuksen teemat suhteutuvat tarkkailtaviin oppilaisiin, opettajiin ja
yhteisöihin.
Sanalla etnografia tarkoitetaan ihmisistä kirjoittamista. Etnografisen
tutkimuksen juuret ovat antropologisessa tutkimusperinteessä, jonka mukaan
tutkimuksen kohteena ovat kulttuuriset käsitykset yhteisöistä ja ihmisryhmistä,
sekä

niissä

tapahtuvan

ajattelun

ilmiöiden

analyyttinen

tulkinta

ja

ymmärtäminen. (Virtainlahti 2011, 252.) Sirpa Lappalaisen (2007a, 9) mukaan
etnografian määritelmät saattavat vaihdella eri tieteenalojen, yksittäisten
tutkijoiden tai tutkijayhteisöjen näkemysten perusteella. Lappalainen (mts 9)
viittaa artikkelissaan Clifford Geertzin (1973) käsitykseen, jonka mukaan
etnografialla

tarkoitetaan

symbolijärjestelmien

kulttuurissa

muodostamaa

rakentuvien

toiminnan

kontekstia,

merkityssekä

ja

näiden

merkitysrakenteiden taustalla olevien tapahtumien tiheää kuvausta, analyysiä
ja tulkintaa tutkijan kiinnostuksen suunnassa. Virtainlahden (2011, 253; ks.
myös Rantala 2007) mukaan etnografisen tutkimuksen tarkoituksena voidaan
pitää tutkittavaan aiheeseen liittyvän inhimillisen ymmärryksen lisääntymistä,
uusien ajatusten ja keskustelun herättämistä sekä vallitsevien käytäntöjen
kyseenalaistamista.
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Tarja Palmu (2007a, 160) toteaa, että etnografiaa tutkimusmetodina
voidaan luonnehtia monitasoiseksi, erilaisia tutkimuslähteitä hyödyntäväksi ja
eräänlaiseksi ”monimetodiseksi” tutkimuslähestymistavaksi. Rantala (2007, 127)
kirjoittaa etnografiasta Jamesiin (2001), Oppaaseen (2004) ja sekä Saloon (1999)
viitaten, että se voidaan käsittää havainnoitavan kohteen tiheänä kuvauksena,
tutkimusaineiston

analysointina,

tulkintana

ja

ymmärtämisenä,

sekä

varsinaisena tutkimusotteena tai -tyylinä. Myös Hammersley ja Atkinson (2006,
1)

määrittelevät

etnografisen

tutkimuksen

”metodirykelmänä”,

jonka

luonteeseen kuuluu tutkijan osallistuminen tutkittavien jokapäiväiseen elämään
katsellen, havainnoiden, kuunnellen ja kysellen; toisin sanoen keräämällä
itselleen lähes mitä tahansa saatavilla olevaa tutkimusaineistoa tarkoituksenaan
valaista tutkimuksensa keskeisiä kysymyksiä. Tarja Kankkunen (2007, 183)
toteaa artikkelissaan, että etnografiaan liittyy useiden aineistomuotojen ja
raportointitapojen

yhdistäminen

eräänlaisena

monimediaisena

tutkimusmenetelmänä.
Etnografista

haastattelua

käsitteenä

voidaan

käyttää

erilaisissa

merkityksissä, esimerkiksi kentälläoloaikana tehtynä keskustelunomaisena
haastatteluna, joka joko nauhoitetaan tai jonka tutkija kirjaa muistiin
jälkeenpäin (Tolonen & Palmu 2007, 91-92). Tässä tutkimuksessa toimittiin
jälkimmäisellä

tavalla,

sillä

keskustelutilanteille

haluttiin

luoda

mahdollisimman luonnolliset puitteet. Toisaalta kentällä oloa luonnehti
keskustelunomainen

”jatkuva

haastattelu”,

jolloin

varsinaisia

haastattelutilanteita ei edes ollut. Tolonen ja Palmu (2007, 100) toteavatkin, että
haastattelu voi olla myös luonnollista keskustelua muistuttavaa dialogia.
Tolosen ja Palmun (mts 101) mainitsema haastattelun terapeuttisuus puolestaan
näyttäytyy tässä tutkimuksessa oppilaiden kirjoitelmina.
Etnografisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu olennaisena osana
tapaustutkimuksena

hankittu

aineisto,

jolloin

Yinin

(2003)

mukaan

aineistonkeruussa on hyvä käyttää useita lähteitä, etenkin silloin jos tapauksia
on vain yksi (Virtainlahti 2011, 258). Hammersley ja Atkinson (2006, 36-37)
kirjoittavat teoksessaan etnografisen tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluvan
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tutkimuspaikan

huolellisen

tutkimuskysymyksen

harkinnan

tarkastelulle

(Pollard

valitaan

1985),

jolloin

mahdollisimman

sopiva

havainnointiympäristö. Hammersley ja Atkinson (mts 39) jatkavat, että yleensä
etnografit

tutkivat

yhtä

tai

muutamaa

tutkittavien

joukkoa,

jolloin

tarkasteltavaa kulttuuria tutkitaan Breslerin (1994, 6) mukaan jonkin tietyn
aspektin kautta. Edelleen Hammersley ja Atkinson (mts 40) toteavat, että
etnografiassa tutkijan on tehtävä kompromisseja esimerkiksi sen suhteen, miten
laajasti hän tutkimuskohdettaan tarkastelee tai kuinka monta fyysistä
tutkimuksen teon kenttää valitsee. Etnografiasta puhuttaessa käytetäänkin
laajasti tutkimuskohteen ja kentän käsitteitä ikään kuin samaa tarkoittavina ja
toisiaan täydentävinä (Hammersley & Atkinson 2006, 40). Fyysinen kenttä on
ympäristö, joka on nimetty tutkittavan ilmiön tarkastelulle yhdestä tai
useammasta näkökulmasta, jolloin tapauksena voidaan pitää myös näiden
näkökulmien valossa tarkasteltavaa tutkimuksen pääkysymystä tai teemaa (mts
41).
Kuten Palmu (2007a; 2007b) toteaa artikkelissaan, etnografista tutkimusta
luonnehtii vahvasti kentän käsite, jolloin etnografinen kenttä voidaan nähdä
varsinaisen kenttä- ja havainnointityön tapahtumapaikkana, mutta toisaalla
myös

aineiston

koodaamisen

ja

analysoinnin,

sekä

tutkimusraportin

kirjoittamisen tilana. Etnografinen tutkimus on kentälle orientoitunutta ja
kontekstisidonnaista, jolloin se voidaan ymmärtää myös ”erilaisilla kentillä
olemisen hetkinä” (Bresler 1994, 7). Bresler (1994, 7) ja Ulla-Maija Salo (2007, 228;
232) kuvailevat etnografista tutkimusta eräänlaiseksi sisä- ja ulkopuolella
olemisen välillä taiteiluksi, josta Bresler (mts 7) mainitsee sanomalla ”the
ethnographer walks a fine line”. Etnografisen tutkijan asemaa kentällä voidaankin
kuvailla eräänlaiseksi välitilassa olemiseksi; hän toimii alueella, jolla ei yleensä
ole ketään. Tällöin myös suhdetta tutkittaviin ja koulun valtarakenteisiin
voidaan pitää jännitteisenä, jopa haasteellisena. Puhutaan kentälle pääsemisen
ja siellä olemisen vaikeudesta. (Saikkonen & Miettinen 2005, 317; Salo 2007, 227.)
Etnografista tutkimusta tekevän tutkijan katsotaan olevan koulussa ikään kuin
opettajan ja oppilaan välissä (Gordon ym. 2007, 46).
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Etnografinen kenttä voidaan jakaa Atkinsonin (1992) kuvaileman
kolmivaiheisuuden mukaan fyysiseksi, kirjoitetuksi ja tekstuaaliseksi kentäksi,
jolloin fyysisellä kentällä tarkoitetaan tutkimuksen fyysistä tapahtumapaikkaa,
kirjoitetulla kentällä muistiinpanoja ja kerättyä materiaalia sekä tekstuaalisella
kentällä varsinaista tutkimuksen kirjoittamisen paikkaa (Palmu 2007a; 2007b).
Etnografisen kenttätyön osa-alueina nähdään havainnointi, osallistuminen ja
haastattelut, sekä erilaisten aineistojen kerääminen (Gordon, Hynninen,
Lahelma, Metso, Palmu & Tolonen 2007, 44). Sirpa Lappalainen (2007b, 113)
toteaa artikkelissaan, että fyysisellä kentällä ollessaan etnografin läsnäolo on
aina tutkimuskohteena olevan yhteisön toimintaan osallistuvaa, jolloin hän
myös tavalla tai toisella vaikuttaa siihen. Hammersleyn ja Atkinsonin (2006, 29)
mukaan kenttätyö koostuu kerronnallisesta tapahtumaketjun kuvauksesta
tietyn tutkittavien joukon toiminnan ja yhteisössä ilmenevien käytäntöjen
raportointina.
Lisa Kay (2013) kirjoittaa artikkelissaan taideperustaisesta tutkimuksesta
eräänlaisena helmikokoelmana, jolla hän viittaa tutkimukseen osallistuvien
reflektoivaan kommunikaatioon ja kokemusten rakentumiseen yhdessä tutkijan
kokemusten kanssa. Tutkimuksessa yhdistyvät hänen mukaansa kokemusten
narratiivinen tulkinta, sekä ideoiden, tekstien, ajatusten ja dialogisuuden
ymmärtämisen

lähestymistavat

tutkimuksen

kontekstissa.

Helmien

kokoelmalla Kay (2013) tarkoittaa taideperustaisen tutkimuksen luonnetta,
jonka mukaan se rakentuu useiden eri osa-alueiden varassa. Helmien kokoelma
oli hänen tutkimuksessaan myös fyysinen helmistä valmistettu rukousnauha,
jonka avulla hänen taideterapiaohjelmansa erityisoppilaiden kanssa eteni.
Helmikokoelmalla Kay (2011) kuvailee myös itseään ja omaa monitahoista
rooliaan tutkijana, taiteilijana, taidekasvattajana ja taideterapeuttina.
Vuonna 2008 tekemässään tutkimuksessa Kayn tavoitteena oli selvittää,
onko koulun mahdollista olla rakenteeltaan terapeuttinen, ja mikäli on, onko
siihen mahdollisesti syynä se, että opettajat toteuttavat työssään terapeuttista
kuvataideopetusta.
taidekasvatuksen

Tavoitteena
sisältöä,

Kaylla

(2011)

pedagogiikkaa ja

oli

tutkia

käytäntöjä

ja
sekä

ymmärtää
kartoittaa
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taideterapeuttisia mahdollisuuksia koulussa. Kayn tutkimus oli luonteeltaan
laadullinen tapaustutkimus, jonka tutkimusote nojasi fenomenologiseen
taideperustaiseen tutkimuslähestymistapaan. Tutkimusaineistona hänellä oli
erilaisia dokumentteja kuten opetus- ja tuntisuunnitelmia sekä oppilaiden
taidetöitä, havainnointi- ja kenttämuistiinpanoja sekä runoja. Hän myös
haastatteli tutkimukseen osallistuneita opettajia.

5.2 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote
Fenomenologialla tarkoitetaan ilmiöiden tutkimista, tarkemmin sanoen sitä
millä tavoin todellisuus meille avautuu itse koettuna ja elettynä (Laine 2015, 30).
Fenomenologia

on

pyrkimystä

yksilön

elämismaailmassa

tapahtuvan

kokemuksen ja eletyn elämän mahdollisimman puhtaaseen reflektointiin
vapaana ennakko-oletuksista (van Manen 2007, 12). Tällöin puhutaan tutkijan
omien ennakkokäsitysten sulkeistamisesta, jolloin ne ikään kuin suljetaan
ajattelun ulkopuolelle samalla, kun niiden asettamat rajoitteet tulkinnalle
ymmärretään. Tutkijan on siis asetettava oma esiymmärryksensä kriittisen
tarkastelun alle ulkoistamalla omat merkityksenantonsa suhteessa tutkittavan
esittämiin

merkityksiin

ja

tulkintoihin.

(Laine

2015,

29,35.)

Toisaalta

fenomenologiaan liitettävän hermeneutiikan yhtenä lähtökohtana on, ettei
tutkija kykene koskaan täysin sulkemaan pois omia ennakkokäsityksiään,
jolloin se yhtäältä aiheuttaa puutteellista tulkintaa ja toisaalta mahdollistaa
ilmiön asettamisen syvemmälle tarkastelulle (Moilanen & Räihä 2015, 58).
Fenomenologiaa luonnehtii lisäksi ymmärrys siitä, että jokaisella ihmisellä on
olemassa jonkinlainen käsitys ympäröivästä maailmasta ja toisista ihmisistä
(Laine 2015, 30), jolloin siihen liittyy vahvasti ihmettely ja merkitysten
etsiminen, tutkittavan asian syvimmän olemuksen etsiminen ja hetkittäinen
löytyminen, sekä oman elämismaailmansa näkeminen osana suurempaa
yhteisöä ja ympäröivää yhteiskuntaa, jossa merkitykset muodostuvat (van
Manen 2007, 12; Laine 2015, 30-31).
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Fenomenologian mukaan ihmisen maailmasuhde on kokemuksellinen ja
intentionaalinen, jolloin jokainen yksilö havaitsee ympäröivän todellisuuden
yksilöllisten

kiinnostustensa,

uskomustensa

ja

pyrkimystensä

kautta

tapahtuvina merkitysten rakentumisina. Fenomenologinen merkitysteoria
esittää ajatuksen rakentamistamme merkityksistä subjektien välisinä ja
subjekteja yhdistävinä, eli vaikka koemme asiat yksilöllisesti, olemme silti osa
yhteisöllisesti jaettua kokemusten kenttää. Se millä tavoin ymmärrämme ja
tulkitsemme toisten kokemuksia, riippuu siitä millaisia merkityksiä annamme
omille kokemuksillemme ja kuulummeko samankaltaisen vai erilaisen yhteisön
muodostamaan elämismaailmaan ja merkitysperinteeseen. (Laine 2015, 30-32.)
Tästä syystä tuttujen asioiden merkitysten tulkinta tutussa ympäristössä on
meille helpompaa, kuin vieraiden asioiden tulkinta vieraassa ympäristössä
(Moilanen & Räihä 2015, 52).
Fenomenologinen

tutkimuslähestymistapa

nojaa

läheisesti

hermeneuttiseen ihmiskäsitykseen, johon puolestaan kuuluvat keskeisinä
elementteinä käsitteet kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Hermeneutiikkaa
voidaan pitää teoriana ymmärtämisestä ja tulkinnasta, jolloin se palvelee
erinomaisesti

fenomenologisen

fenomenologis-hermeneuttinen

tutkimussuuntauksen
tutkimus

kohdistuu

tarpeita.
ihmisten

Koska
väliseen

vuorovaikutukseen, ovat tulkinnan kohteina yksilöiden väliset sanalliset, eisanalliset ja keholliset ilmaisut, sekä niistä muodostuvat merkitykset. (Laine
2015, 29-33.)
Fenomenologis-hermeneuttiseen

tutkimukseen

liittyy

kiinteästi

hermeneuttisen kehän käsite, jolla tarkoitetaan tutkijan jatkuvaa dialogia
tutkimusaineistonsa kanssa. Tämän dialogin tarkoituksena on ikään kuin
jatkuvasti

kyseenalaistaa

tutkimusaineiston

omia

vuoropuheluna.

tulkintojaan
Tavoitteena

oman
on

ymmärryksen
lopulta

ja

saavuttaa

kehäliikkeen päätepiste ja löytää tutkittavan ilmiön todennäköisin selitys sekä
uskottavin tulkinta tutkittavan kokemuksille, ilmaisuille ja merkityksenannoille.
(Laine 2015, 37-38.)
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Koska fenomenologinen tutkimus perustuu ihmisten väliseen dialogiin,
on

haastattelu

luonteva

aineistonkeruumenetelmä.

Fenomenologisen

haastattelun luonteeseen kuuluvat avoimuus ja keskustelunomaisuus, jolloin
haastateltavalle pyritään antamaan mahdollisimman paljon tilaa ilman
kysymysten johdattelevuutta. Parhaimmillaan haastattelu on silloin, kun
kysymykset ohjaavat haastateltavan kertomaan omista kokemuksistaan
havainnollistavien esimerkkien kautta. (Laine 2015, 39.)
Tutkimushaastattelulle

ominaista

on

tutkijan

pyrkimys

lähestyä

tutkimuksen kohdetta ihmisen tietoisuuden kautta keskittymällä haastateltavan
uskomuksiin, arvostuksiin ja kokemuksiin. Haastattelun luonteeseen kuuluu
kahden henkilön, haastattelijan ja haastateltavan, kohtaaminen sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa. Luonteenomaista haastattelulle on myös se, että sen avulla
saadaan epätäydellinen kuva tutkittavasta ilmiöstä, eräänlainen väläys
vastapuolen elämismaailmasta ja ajatuksista osana suurempaa kokonaisuutta.
Koska haastattelu tapahtuu kahden ihmisen vuorovaikutuksena, on sille
tunnusomaista puhutun kielen ja kielellisen kommunikoinnin keskeinen
merkitys. Haastattelun osapuolten välinen vastavuoroisuus ja tietynlainen
herkkyys toistensa sanomisille on onnistuneen haastattelun edellytys. Tällöin
haastattelusta on mahdollista saada irti molempia osapuolia hyödyttäviä
asiaintiloja ja merkitysrakenteita. Puhekielessä sana haastattelu voidaan korvata
myös sanoilla ”haastaminen” tai ”jututtaminen”, jolloin se voidaan ymmärtää
kahden ihmisen välisenä ”jutusteluna” molempien kiinnostuksen kohteena
olevasta aiheesta. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 41-43.)Teemahaastattelusta, ja
perusteista sen valinnaksi tämän tutkimuksen haastattelumenetelmäksi,
kerrotaan enemmän taiteilija-aineiston hankinnan kuvauksessa.

5.3 Aineistojen hankinta
Tämän tutkimuksen taustalla on oma henkilökohtainen kiinnostukseni
kuvataiteeseen, taidekasvatukseen ja estetiikkaan sekä kuvataideterapian
mahdollisuuksiin opetuksessa. Tutkimuksen kohteena ovat kuvataiteen
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terapeuttisuuden kokemukset erään kuvataideluokan oppilaiden, sekä erään
lasten ja nuorten kuvataidekoulussa opettajana työskentelevän kuvataiteilijan
kokemana.

Teoreettista

näkökulmaansa

tutkimus

hakee

kuvataideterapeuttisesta taustatiedosta, vaikkakaan tarkastelun lähtökohtana ei
tässä

tutkimuksessa

ole

varsinaiseen

kuvataideterapiaan

kiinnittyvä

psykologis-diagnostinen ajattelutapa. Tutkimuksen puhetapana käytetäänkin
mieluummin kuvataiteen terapeuttisuutta kuin kuvataideterapiaa, jolloin
tutkimuksen ”helmikokoelma” muodostuu aikaisemmista tutkimuksista ja
taideterapiaan liittyvästä teoriatiedosta, kentältä kerätystä aineistosta sekä
tutkijan omasta intohimosta kuvataidetta ja sen terapeuttisen opettamisen
mahdollisuuksia kohtaan.
Tutkimuksen teko aloitettiin kesällä 2014 tutkimusaiheen valinnalla,
kirjallisuuslähteiden

etsimisellä

ja

muistiinpanojen tekemisellä. Samana

syksynä oli vuorossa ensimmäinen alustus tutkimusaiheesta, loppuvuodesta
valmistui tutkimussuunnitelma. Empiirisen aineiston kerääminen etnografisella
kentällä tapahtui huhtikuussa 2015, samoihin aikoihin kun tutkimuksen
metodiosuus oli muotoutumassa. Ensimmäisestä yhteydenotosta kentälle meni
tasan kuukausi tutkimusluvan saamiseen. Tähän väliin mahtui useita
sähköpostiviestejä eri henkilöille, mukaan lukien uusi tiedustelukysely koululle
kun vastausta ei alkanut kuulua. Kaiken kaikkiaan kentälle pääsyn työläys
näyttäytyi omalla kohdallani epävarmuuden tunteena siitä,

mahtaako

luokanopettaja sittenkään olla kovin mielissään tulostani omien opetus- ja
luottamustehtäviensä keskelle ”häiritsemään”, ja toisaalta miten oppilaat
suhtautuvat tulooni omaa kouluarkeaan tarkkailemaan.

Mielessäni pyörii paljon kysymyksiä siitä, millä tavoin käytännön
järjestelyt lopulta tapahtuvat ja loppuuko minulta valmistautumisen aika
kesken. Olen jopa nähnyt unta siitä, etten pääsekään tekemään
tutkimustani koululle, koska oppilaiden kotoa ei ole tullut suostumusta
siihen. (Ote tutkimuspäiväkirjasta)
Havainnointiluokkaan meno

oli

varsin

jännittävä

kokemus.

Ennakko-

oletukseni joutuivat kuitenkin romukoppaan heti saapuessani; minut otettiin
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hyvin vastaan. Oppilaat olivat, hieman jännittyneinä hekin, odottaneet ”tutkijan”
saapumista paikalle. Ensimmäisen päivän jälkeen olin kuitenkin jo päässyt
tutustumaan oppilaisiin ja kentälle pääsyn vaikeus oli unohdettu.

Ensimmäinen havainnointipäivä takana. Luokassa oli hyvä tunnelma,
samoin opettaja otti minut ystävällisesti vastaan. Hän kertoi taustatietoja
luokasta... Tuntuu siltä, että oppilaat ovat äkkiä tottuneet läsnäolooni,
mikä on hienoa! Turhaan pelkäsin kentälle pääsemisen vaikeutta,
hyvältä tuntuu! (Ote tutkimuspäiväkirjasta)
Tutkimuksen tekstuaalisella kentällä onkin sitten viivähdetty tovi jos toinenkin,
johtuen paitsi fenomenologisen lisäaineiston hankkimisesta myös väsymisestä
tutkimuksen tekoon. Tutkimuksen taiteilija-aineistoon liittyvä teemahaastattelu
tehtiin tammikuussa 2017, tähän tutkimuksen vaiheeseen osallistui yksi
kuvataidekoulussa opetustyötä tekevä taidegraafikko.
Tutkimuksen oli alunperin tarkoitus olla luonteeltaan puhtaasti
laadullinen etnografinen tapaustutkimus. Alkuperäisen tutkimusaineiston
osoittauduttua riittämättömäksi päädyttiin hankkimaan lisäaineistoa (taiteilijaaineisto) fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimuslähestymistapaan nojautuen.
Tutkimuksessa

on

näin

ollen

piirteitä

sekä

etnografisesta

että

fenomenologisesta tutkimuksesta, olematta kuitenkaan puhtaasti kumpaakaan.
Myöskään tapaustutkimukselle ominaiset tunnuspiirteet eivät sellaisenaan enää
toteudu lisäaineiston hankkimisen jälkeen.
Alkuperäinen oppilasaineisto on hankittu keskustelevan sekä osittain
osallistuvan havainnoinnin avulla, ja nämä havainnot on dokumentoitu
kenttämuistiinpanoina, tutkimuspäiväkirjana ja kuvatallenteina (oppilaiden
kuvataidetyöt). Aineistona toimivat myös oppilaiden ”Ajatuksia kuvataiteesta”kirjoitelmat, jotka näyttelevät lopulta merkittävintä roolia etnografisen
tutkimusosan aineistossa. Ilman kirjoitelmia, joita ei alunperin ollut tarkoitus
edes teettää, sekä kentälläoloaikana tapahtuneen pakotetun rajaamisen vuoksi,
olisi oppilasaineisto jäänyt niin määrällisesti kuin laadullisestikin vielä
nykyistäkin vaatimattomammaksi. Näin ollen etnografista helmikokoelmaa
luonnehtii vahvasti tutkimuksen uudelleen suuntautumisen idea, jolloin
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äänitetty materiaali (kestoltaan noin 40 minuuttia, ei litteroitu) sekä
kuvatallenteet (alkuperäinen määrä 14, lopullisessa kuvakokoelmassa 5 kuvaa)
on eettisistä syistä jätetty tämän raportin ulkopuolelle.
Havainnoinnin kohteena ovat olleet oppilaat (18/21 neljäsluokkalaista
oppilasta, joista 15 tyttöä ja kolme poikaa), heidän opettajansa sekä koko luokka
osana laajempaa koulukulttuuria. Luokanopettajan osallistuminen rajoittui
lähinnä keskusteluun, opettajasta tehtyjä havaintoja ei ole käytetty tuloksissa tai
analyysissä, vaan ne esiintyvät ainoastaan muutamissa koko luokan toimintaan
liittyvissä aineistolainauksissa. Taiteilija-aineistossa haastateltavana on ollut
yksi kuvataidekoulussa toimiva taiteilija-opettaja. Seuraavassa kuvaillaan
luokkatilaa, oppilaiden toimintaa, tuntien kulkua sekä kirjoitelmatilannetta.

5.3.1 Oppilasaineiston hankinta
Tutkimuksen havainnointipäivien (viisi koulupäivää) aikana luokalla oli kuusi
tuntia kuvataidetta normaalin neljän viikkotunnin sijaan. Opettajan kertoman
mukaan tämä ei johtunut saapumisestani observoimaan, vaan yksinkertaisesti
siitä syystä että äitienpäivä oli jo lähellä, ja siihen liittyvä työ aloittamatta.
Oppilaiden kuvataidetyönä oli havainnointiviikollani äidin muotokuva, joka oli
tarkoitus saada valmiiksi jo ennen äitienpäivää pidettävää tilaisuutta, jossa
oppilaiden työt olisivat myös esillä. Muotokuva toteutettiin maalauspohjalle
akryyliväreillä.
Kuvataidetunnit jakautuivat siten, että tiistaina oli kaksi tuntia ja
perjantaina neljä tuntia kuvataidetta. Oma roolini näillä tunneilla oli osallistuva
tarkkailija. Pyrin olemaan tapahtumien keskiössä kuunnellen ja havainnoiden
kaikkea mitä tapahtuu. Tavoitteeni oli kuulla ja kuunnella tuntien aikana
viriävää

keskustelua

osallistuen

itsekin

keskusteluun

eräänlaisena ”haastattelijana”. Havainnointi kohdistui koko luokkaan ja niihin
oppilaisiin joiden havainnointiin minulla oli lupa.
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Tuntien aikana oppilaat istuivat pöydissä pareittain. Luokan seinillä,
ikkunalaudalla sekä luokan ja käytävän erottavassa vitriinissä oli esillä
oppilaiden kuvataidetöitä. Oppilaat olivat edellisinä töinään tehneet Kalevalaaiheisen ”Kullervon kirous” -työn, Edvard Griegin ”Aamutunnelman” sekä
Edward Munckin ”Huudon”. Muovailutyön aiheena olivat olleet vuorenpeikot.
Tiistain tunneilta oli muutama oppilas pois koulusta, joten osa istui yksin. Tunti
aloitettiin työn aiheen kertomisella ja maalauspohjien jakamisella, jonka jälkeen
opettaja ryhtyi antamaan tarkempia työskentelyohjeita.

Seuraavaksi kaksi tuntia kuvista. Aiheena muotokuva äidistä. Opettaja
alustaa aihetta näyttämällä dokumenttikameralla kasvojen mittasuhteita.
Ope kertoo miten työssä edetään; ensin mitataan kehykset reunoihin,
vasta sen jälkeen ryhdytään luonnostelemaan kasvoja lyijykynällä
kankaalle. Työn ei ole tarkoitus olla näköiskuva, vaan lapsen oma
näkemys ja mielikuva äidistä. Työ tehdään äitienpäiväjuhlaa varten,
johon ei hirveästi ole aikaa. Kehysten mittaaminen vaikuttaa
haasteelliselta tehtävältä suurelle osalle oppilaita,
kiertelen luokassa
auttamassa alkuunpääsemisessä. (Ote havaintomuistiinpanoista)
Oppilaiden työskentely kuvataidetunneilla vaikutti suurimmaksi osaksi
motivoituneelta. Oppilaat keskittyivät opettajan antamaan ohjeistukseen
pääosin hyvin, vaikka saivat maalauspohjat eteensä jo ennen ohjeiden
antamista. Osa oppilaista pääsi hyvin työn alkuun, osa tarvitsi enemmän
aikuisen ohjausta.

Eräs oppilas ei tunnu kuuntelevan/ kuulevan opettajan ohjeita, vaan hän
alkaa hahmotella jo ihmisen kasvoja maalauspohjalle heti kun saa sen.
Tähän äidin kasvojen luonnosteluun oppilas keskittyy niin, että tuntuu
sulkevan kaiken muun ympäriltään. Kun käyn vaivihkaa katsomassa,
ovat kasvot jo lähes valmiiksi luonnostellut. Tunnin lopussa kangas on
kuitenkin pyyhitty puhtaaksi; siinä ei ole vielä kehyksiä, mutta ei enää
kasvojen hahmotelmaakaan. (Ote havaintomuistiinpanoista)
Kyseisen

oppilaan

muotokuvatyö

ei

edennyt

kahden

ensimmäisen

kuvataidetunnin aikana. Sen sijaan hän oli jossain vaiheessa tuntia alkanut
tehdä keskenjäänyttä muovailutyötään, joka tuntui kiinnostavan sillä hetkellä
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enemmän kuin muotokuvan tekeminen. Perjantain neljällä kuvataidetunnilla
jatkettiin muotokuvien tekemistä. Tiistaina pois olleet oppilaat pääsivät hyvin
alkuun. Suurin osa oppilaista sai työn valmiiksi, muutamilla se jäi vähän
kesken.
Neljä tuntia kuvista, jatketaan äidin muotokuvia. Muutama oppilas oli
tiistaina pois, joten he aloittavat vasta nyt. Eräs oppilaista aloittaa
keskenjäänyttä Huuto -työtään, mutta tässä vaiheessa opettaja käy
sanomassa että pitäisi tehdä muotokuvaa koska aikaa on niin vähän. (Ote
havaintomuistiinpanoista)
Oppilaiden kirjoitelmat toteutettiin oppitunnin aikana ikään kuin osana
normaalia koulupäivää ja äidinkielen tuntia. Tällä tavalla toimimalla pyrittiin
vähentämään oppilaiden tutkimuksen kohteena olemisen tunnetta ja luomaan
mahdollisimman rento kirjoitustilanne ilman pakkoa. Eila Aarnos (2015, 164)
toteaakin tähän liittyen, että aineistonkeruu voidaan opettajan suostumuksella
liittää osaksi luokan työjärjestystä, jolloin se ikään kuin sulautuu koulupäivään
ollen näin oppilaille mielekkäämpää. Kirjoitelmien aikana oppilaat istuivat
omilla paikoillaan ja keskittyen omaan kirjoittamiseensa. Tehtävänantona ja
alustuksena kerroin oppilaille mitä toivon heidän tekevän, eli kirjoittavan
ajatuksiaan kuvataiteesta ja sen herättämistä tunteista. Alustuksena kävin myös
läpi kirjoitelman apukysymykset (liite 3) kertoen että tavoitteena ei ole kirjoittaa
esimerkiksi oikeinkirjoituksen kannalta täydellistä tekstiä, vaan pikemminkin
ajatuksen virtaa ja omia tunteita. Kerroin myös että tekstiä ei arvioida millään
tavalla, eikä kenenkään henkilöllisyys tule tutkimuksen teon aikana ilmi.
Kirjoitelman tekemiseen osallistuivat kaikki muut, paitsi ne oppilaat joiden
havainnointiin ja tutkimiseen ei ollut lupaa. Yksi oppilaista teki kirjoitelman jo
edellisellä tunnilla, koska hän oli pois varsinaiselta äidinkielen tunnilta.
Oppilailta meni aikaa kirjoittamiseen noin 20 minuuttia.
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5.3.2 Taiteilija-aineiston hankinta
Tässä tutkimuksessa sivutaan Rantalan (2007) kuvaileman kokemuksen
etnografian tematiikkaa oppilaiden ja opettajana toimivan kuvataiteilijan
kuvataideterapeuttisten kokemusten kuvaajana. Myös oma kokemismaailmani
on tutkimuksessa läsnä paitsi etnografisella kentällä, myös fenomenologisen
kokemuksellisuuden muodossa. Fenomenologinen tutkimussuuntaus tuli tähän
tutkimukseen

mukaan

tutkimusaineiston

siinä

vaiheessa

riittämättömyys

kun

tutkimuksen

huomattiin

etnografisen

loppuun

saattamiselle.

Teemahaastattelun ja tapaustutkimuksellisen luonteen, sekä kokemuksista
peräisin

olevien

merkitystenantojen

fenomenologis-hermeneuttisena
täydentävässä

läsnäolon

lähestymistapana

taiteilija-aineistossa.

vaikutus

näyttäytyvät

tutkimuksen

Teemahaastattelun

empiriaa

avoimuus

täyttää

fenomenologisen dialogin tunnusmerkit; haastateltavan ääni ja kokemukset
kuuluvat

ylimpänä

haastattelijan

ollessa

lähinnä

keskustelukumppani,

kysymysten esittäjä ja kuuntelija. Teemahaastattelu on avoimen haastattelun ja
lomakehaastattelun välimuoto. Tyypillistä teemahaastattelulle on se, että
vaikka haastattelun teema-alueet (aihepiirit) ovat tiedossa, kysymysten tarkkaa
muotoa tai esitysjärjestystä ei ennakkoon tiedetä. Tällaisen puolistrukturoidun
tai puolistandardoidun haastattelun erityispiirteenä voidaankin pitää sitä, että
haastattelun lähtökohta on ikään kuin lyöty lukkoon (= haastattelun teemat,
liite 4), mutta kaikkia näkökulmia, sanamuotoja tai kysymyksenasetteluja ei.
(Hirsjärvi & Hurme 2015, 47; 197.)
Haastateltavana
kuvataidekoulun

taiteilija-aineiston

opettajana

toimiva

teemahaastattelussa

kuvataiteilija

tammikuussa

oli
2017.

Haastateltu on toiminut taidegraafikkona vuodesta 2002, ja taideyrittäjänä sekä
kuvataidekoulun opettajana vuodesta 2011 lähtien. Pedagogista opettajan
pätevyyttä haastatellulla ei ole, kasvatustieteestä hänellä on suoritettuna
aineopinnot (tähän liittyen tehty tutkielma kuvataiteen terapeuttisuudesta),
sekä taidekoulusta kuvataiteilijan aikuisopinnot. Taidekasvatusnäkökulmaansa
haastateltu kuvailee lähinnä rakkautena taidetta ja oppilaita, sekä niiden
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yhdistymisen voimaa kohtaan. Haastateltavan valinta perustui puhtaasti
yhteiseen intohimoomme taidetta kohtaan, sekä haastatteluajan ja –paikan
helppoon järjestymiseen.
Haastattelun
tekstiviestitse,

ja

ajankohdasta
toteutus

sovittiin

tapahtui

noin

viikkoa

työpaikallamme

aikaisemmin

työpäivän

jälkeen.

Haastattelupaikkana oli työpaikan luokkahuone, tarkemmin sanoen luokan
yhteydessä oleva pieni eriyttämistila. Paikka valittiin, koska haluttiin
minimoida mahdolliset häiriötekijät sekä haastattelun ja nauhoituksen
keskeytykset. Haastattelun onnistunut toteutus edellyttää rauhallista paikkaa,
jossa ulkopuoliset, tutkimukseen osallistumattomat henkilöt eivät pääse
häiritsemään tai keskeyttämään haastattelun kulkua (Hirsjärvi & Hurme 2015,
127). Nauhoitus tapahtui älypuhelimen äänitystyökalun avulla, haastattelun
kesto oli hieman yli 30 minuuttia. Litteroitua tekstiä reilun puolen tunnin
haastattelusta tuli noin seitsemän sivua, ja litteroimiseen kului aikaa vajaat viisi
tuntia.

Litterointi

suoritettiin

sanasanaisena

koko

aineistosta.

Haastatteluaineiston litterointi onkin yksi tutkimuksenteon eniten aikaa
vievistä vaiheista; sanasanaiseen puhtaaksikirjoitukseen kuluu aikaa noin
kymmenen tuntia yhtä nauhoitettua tuntia kohti (Hirsjärvi & Hurme 2015, 140).
Haastattelu eteni ennalta asetettujen pääteemojen mukaisesti, myös
haastateltava oli ennakkoon tietoinen keskustelun teemoista (liite 4). Istuimme
haastateltavan

kanssa

vastakkain,

jolloin

kykenimme

vastavuoroiseen

kommunikaatioon niin sanallisella kuin ei-sanallisella tasolla. Omaa rooliani
haastattelussa voisi luonnehtia tiedonetsijän ja aktiivisen kuuntelijan rooleilla,
jolloin haastateltavan ajatukset saavat hänen puheenvuoroissaan niille
kuuluvan

pääroolin.

havainnollistaa

Kvalen

Haastattelun
(1996)

vaiheiden avulla (Hirsjärvi &

teemoja

ja

tutkimusanalyysin
Hurme

etenemistä

voidaan

jatkumoa

kuvailevien

Tämän

tutkimuksen

2015,136).

haastattelussa näistä vaiheista toteutui seuraavat kaksi. Ensimmäisessä
vaiheessa

haastateltava

kertoo

omasta

elämästään

ja

kuvailee

omia

kokemuksiaan tutkittavasta aiheesta. Näitä haastattelun osia ei yleensä
juurikaan tulkita, mutta ne pohjustavat ymmärrystä tutkimuksen kohteesta ja
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tutkittavan

elämismaailmasta.

(Hirsjärvi

&

Hurme

2015,

137.)

Tässä

tutkimuksessa myös tämän haastatteluosan tulkintaa ja analysointia on tehty,
koska sen avulla on haluttu paitsi syventää ymmärrystä tutkittavasta asiasta,
myös maksimoida aineiston riittävyys ja täten parantaa muuten heikkoa
luotettavuusnäkökulmaa. Lisäksi haastatteluaineiston spontaania tulkintaa
tapahtui jo haastattelutilanteessa, joten tällainen ”karsiminen” olisi ollut
suoranaista aineiston tuhlaamista. Edellä mainittuun liittyy toinen vaihe, jossa
haastattelija ikään kuin tiivistää ja tulkitsee haastateltavan kuvausta heti
haastattelutilanteessa. Tällöin haastateltavalla on mahdollisuus vahvistaa,
tarkentaa tai hylätä tutkijan tekemiä tulkintoja siinä hetkessä kun haastattelu
tapahtuu, eräänlaisena ”itseään korjaavana” haastatteluna. (Hirsjärvi & Hurme
2015, 137.) Tätä ”itsensä korjaavaa” tulkintaa on havaittavissa tämän
tutkimusraportin aineistolainauksissa, samoin teemahaastattelun teemat (liite 4)
tukevat edellä mainittujen vaiheiden toteutumista.

KUVIO 6. Hermeneuttisen kehän ilmeneminen tässä tutkimuksessa.

Kuviossa 6 havainnollistetaan hermeneuttisen kehän ilmenemistä tässä
tutkimuksessa. Alkuperäisen etnografisen aineiston tuottamaa tietoa ja
siihenastista tulkintaa on täydennetty fenomenologisella haastatteluaineistolla,
jonka

ensimmäinen

tulkinta

tapahtui

litterointivaiheessa

äänitetyn

haastatteluaineiston saadessa kirjallisen muodon. Aineiston tulkintaa ja
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kriittistä reflektiota on tapahtunut yhä uudelleen, samoin kuin aineistojen
äärelle palaamista. Kehän päätepisteenä on kahden aineiston yhdistävä
lopullinen tulkinta, analyysi ja raportti siinä muodossa kuin se lukijan käsissä
on.
Omien ennakkokäsitysten sulkeistamista on tapahtunut tutkimuksen
teon eri vaiheissa. Haluni todistaa hypoteesi, jonka mukaan koulussa
tapahtuvalla kuvataideopetuksella voisi olla terapeuttinen vivahde, on joutunut
ajatuksissani taka-alalle samalla, kun olen kulkenut tutkimuskysymysteni
kanssa

hermeneuttista

kehää

yhä

uudelleen

ja

uudelleen.

Kahden

tutkimusaineiston yhdistämisessä on niin ikään aistittavissa fenomenologishermeneuttinen

sävy,

vaikka

tutkimuksen

alkuperäinen

osuus

onkin

luonteeltaan etnografinen. Täydellistä ennakko-oletusten ulkoistamista ei
hermeneuttiseen katsantokantaan viitaten ole ollut mahdollistakaan saavuttaa,
mutta

tutkimuksen

edetessä

asettamani

hypoteesi

on

joutunut

kyseenalaistetuksi sekä etnografisen, että fenomenologisen tutkimusaineiston
valossa samalla, kun tutkimus on suuntautunut uudelleen. Koska aikaisempia
kuvataideterapian ja kouluympäristön yhdistäviä tutkimuksia on Suomessa
melko vähän, voidaan tämän tutkimuksen tekemistä pitää myös pyrkimyksenä
laajemman

keskustelun

avaamiselle,

paitsi

kuvataiteen

terapeuttisista

mahdollisuuksista koulukontekstissa, myös kuvataiteen asemasta koulussa.

5.4 Aineistojen analyysit
Laadullisen aineiston analyysissä voidaan nähdä neljä pääpiirrettä. Näistä
ensimmäisenä on itse empiirisen aineiston keruuvaiheessa tapahtuva analyysi,
jolla tarkoitetaan havaintojen tekemistä tarkkailtavista ilmiöistä, niiden
toistuvuudesta, useudesta jne. Jo aineistoa kerätessä tutkija voi tyypitellä,
luokitella tai hahmotella havaintomalleja, sekä kerätä lisää aineistoa tukeakseen
aiempaa tai tarkistaakseen tutkimuksensa keskeisiä kysymyksiä. Toisena
pääpiirteenä mainitaan eräänlainen aineiston pysyvyys, jolla tarkoitetaan sitä,
että aineiston äärelle voidaan milloin tahansa uudelleen palata. Kolmas
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erityispiirre on tutkijan päättely, joka voi olla joko induktiivista tai
abduktiivista. Näistä ensin mainitulla tarkoitetaan vahvaa aineistolähtöisyyttä,
kun

taas

jälkimmäisessä

tavassa

viitataan

tutkijalla

valmiina

oleviin

johtoajatuksiin, joita hän aineistonsa avulla pyrkii todistamaan. Neljäs pääpiirre
on se, että vaikka analyysitekniikoita on olemassa lukuisia erilaisia, ei
laadullisen tutkimuksen kentällä ole valmiiksi standardoituja analyysitapoja.
Tästä

syystä

onkin

varsin

tavallista,

että

tutkijat

kehittelevät

omia

menetelmiään hakemalla virikkeitä aiemmista tutkimuksista ja soveltamalla
niitä omaan tutkimukseensa soveltuviksi. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 136.)
Rantala (2007, 134-135) kirjoittaa Oppaaseen (2004) viitaten, että
etnografista tutkimusta voidaan määritellä myös sen suhteen, millä tavoin
tutkimuksen huomiota halutaan kiinnittää. Hammersleyn ja Atkinsonin (2006,
203) mukaan se, mitä kentällä tallennetaan ja millä tavoin riippuu suurelta osin
tutkimuksen tarkoituksesta ja prioriteeteista, sekä niistä olosuhteista joissa
tutkimusta

tehdään.

Tutkimusotteena

etnografia

rakentuu

tutkijan

ja

tutkittavien vuorovaikutussuhteessa, jolloin tutkimus suuntautuu ja määrittyy
yhä uudelleen tutkimuksen edetessä. Kokemuksen etnografiasta voidaan
puhua silloin, kun tutkimuksen teon tavoitteet saavutetaan tutkijan ja
tutkittavien yhteisenä kokemuksena ja näihin kokemuksiin teoriaa ja
metodologiaa yhdistämällä. (Rantala 2007, 134-135.)
Tarja Kankkunen (2007, 182) kirjoittaa artikkelissaan Emersoniin, Freziin
ja Shawiin (2001) viitaten etnografisen aineiston olevan yleensä huomattavasti
laajempi kuin se mitä analyysissä lopulta hyödynnetään. Myös Hammersley ja
Atkinson (2006, 25; 31) kirjoittavat etnografisesta analyysistä ja tulkinnasta, että
ne perustuvat tutkimuksen aineistolähtöisyyteen ja tutkimuskysymysten
uudelleenmuotoiluun. Etnografisessa tutkimuksessa aineiston analyysi ei ole
erillinen tutkimuksen osa, vaan monella tapaa se alkaa jo ennen kenttävaihetta
jatkuen läpi koko prosessin (Hammersley & Atkinson 2006, 205). Sirpa
Lappalainen (2007c, 124) kirjoittaa Coffeyyn ja Atkinsoniin (1996) viitaten, että
etnografialle on luonteenomaista tutkimuksenteon syklisyys, jolloin tutkimus
etenee

reflektiivisenä

prosessina

suunnittelusta

ja

analyysistä

aina
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johtopäätöksiin asti. Lappalainen (2007b, 114) jatkaa, että etnografista analyysiä
voidaan pitää tutkijan havaintojen saattamisena kirjoitettuun muotoon. Edellä
mainittu syklisyys näyttäytyy tässä tutkimuksessa hyvin selkeästi alusta lähtien,
mutta viimeistään fenomenologisen tutkimusotteen tultua mukaan.

KUVIO 7. Aineiston analyysin vaiheet (Hirsjärvi & Hurme 2015, 144).

Kuviossa 7 yhdistyy sekä suoraviivainen, kentällä tapahtuva analyysi, että
kehämäinen hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen perustuva analyysi, jossa
aineiston

äärelle

palataan

yhä

uudelleen.

Kuvion

avulla

halutaan

havainnollistaa tämän tutkimuksen etenemistä eräänlaisena symbioosina, johon
on ammennettu erilaisia lähestymistapoja niin aineistonkeruussa, kuin
analyysissä ja tulkinnassakin. Tästä syystä tutkimuksen tekoa luonnehtii
vahvasti yhtäältä suoranaisen flow-tilan vallassa tapahtunut suoraan etenevä
luomisen vimma, ja toisaalta ajatusten ja tekemisen jumittuminen kehämäiseen
pyöritykseen.
Katariina Hakala ja Pirkko Hynninen (2007, 214) kirjoittavat etnografisen
tiedon rakentuvan pikkuhiljaa erilaisten tutkimusmenetelmien ja -vaiheiden
kautta. Havainnointi, keskustelu ja osallistuminen sekä erilaisen kentältä
saadun materiaalin kerääminen lomittuvat yhteen jatkuvasti läsnä olevan
analyysin ja tulkinnan kanssa. Hakala ja Hynninen (2007, 214) toteavatkin, että
vaikka fyysiseltä kentältä saatua aineistoa yleensä analysoidaan ja tulkitaan
raportin kirjoittamisen kentällä, on analysoinnin ja tulkitsemisen vaihe
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nähtävissä yhtäaikaisesti molemmissa, jolloin myös tutkimukselle asetetut
kysymykset voivat tarkentua, rajautua uudelleen tai jopa vaihtua. Myös Palmu
(2007a; 2007b) toteaa, että etnografista tutkimusta luonnehtii tutkimuksen eri
vaiheissa tapahtuva aineiston rajautuminen, jolloin voidaan puhua etnografisen
tutkimuslähestymistavan
tutkimuskysymyksiä,

aineistolähtöisestä

voidaan

tutkimuksen

luonteesta.
edetessä

rajata

Paitsi
uudelleen

kerättävän tutkimusmateriaalin määrää ja laatua, suorittaa aineiston sisäistä
rajaamista sekä pohtia mitä aineiston osia analysoidaan ja mitä jätetään
analyysin ulkopuolelle (Palmu 2007a; 2007b). Myös Bresler (1994, 7) mainitsee
tutkimuskysymysten

jatkuvan

uudelleenfokusoinnin

aineistonkeruun

ja

analyysin vaiheissa.
Tämän tutkimuksen aineiston rajaamista ja uudelleen suuntaamista
tapahtui fyysisellä kentällä ollessani, jolloin päätin jättää nauhoitetun
äänimateriaalin

keräämisen

kokonaan

pois

ja

vastaavasti

toteuttaa

aineistonkeruuta oppilaiden kirjoitelmina. Syynä tähän oli se, että tällä tavoin
kykenin jättämään tutkimuksen ulkopuolelle ne kolme oppilasta, joiden
vanhemmilta

en

Havainnointini

ja

saanut

suostumusta

analysointini

tutkimukseen

kohdistui

näin

ollen

osallistumiselle.
kahdeksaantoista

oppilaaseen, joilta viideltätoista sain kirjoitelmat. Myös tutkimuskysymysten
uudelleen asettamista on tapahtunut tutkimuksen teon edetessä. Alkuperäisen
tutkimussuunnitelman mukaan tarkoituksena oli kuvataiteen terapeuttisuuden
ohella tarkastella eheytymisen tematiikkaa yksilöllisellä, oppiaineiden välisellä
ja koulukulttuurisella tasolla. Koska tutkimukseen osallistuneen opettajan
mukaan oppiaineiden välistä eheytymistä ei juurikaan ole, jätettiin tämä
näkökulma kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Yksilöllisen eheytymisen
näkökulma sitä vastoin näyttäytyy kuvataiteen terapeuttisuuden kokemisena
positiivisten

ja

negatiivisten

tunteiden,

sekä

kuvataiteen terapeuttisen

ulottuvuuden kautta. Koulukulttuurista eheytymistä edustaa tutkimukseen
osallistunut

luokka

tutkimuskysymysten

osana

laajempaa

uudelleenmuotoutumisesta,

kouluyhteisöä.
on

otsikko kokenut matkan varrella melkoisen evoluution.

myös

Johtuen

tutkimuksen
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Etnografista tulkintaa luonnehtii Hakalan ja Hynnisen (2007, 213)
mukaan jo se, millä tavoin tutkija määrittelee tutkimuksensa kentän,
osallistumisensa

siellä

ja

kohtaamisensa

tutkittavien

kanssa.

Tutkijan

kehollisuus ja oma ajattelu ohjaavat väistämättä hänen läsnäoloaan kentällä
vaikuttaen

niin

tutkittavien

suhtautumiseen

kuin

tutkijan

omien

käsitysrakenteiden muovautumiseen. Etnografisen tiedon voidaankin ajatella
muodostuvan

vähitellen,

eräänlaisena

diskurssina

fyysisellä

kentällä

kohtaavien henkilöiden ja heidän ajatustensa vuorovaikutuksessa. Se, millä
tavoin tutkija lopulta etnografisen tietonsa kirjoittaa, on näiden diskurssien
muodostama tarina tutkijan versioimana. (Hakala & Hynninen 2007, 214-215.)
Myös Sirpa Lappalainen (2007c, 114) kirjoittaa tähän liittyen Atkinsoniin (1992)
viitaten tutkijan konstruktiosta, jolla tarkoitetaan tekstuaalisella kentällä
muodostuvaa, tutkijan tuottamaa ”kuvaa” tutkimuksen kohteena olevasta
sosiaalisesta todellisuudesta. Bresler (1994, 2; 6) puolestaan toteaa, että
tutkimuksen teon jokaisessa vaiheessa on läsnä tutkijan tulkinta sekä kentän
kokemusten uudelleen luominen tutkijan itsensä kanssa.
Tämän tutkimuksen tekemistä on luonnehtinut jatkuva ajattelutyön ja
reflektoinnin tila, joka ei ole tuntunut antavan rauhaa edes vapaa-ajalla.
Tutkimuksen teon syklisyys on näyttäytynyt fyysisellä kentällä hankitun
aineiston, teoriatiedon ja metodologian yhteensulautumisena kirjoittamisen
kentällä, sekä ”vanhojen ajatusten” korvautumisena uusilla samalla, kun
ajatukset ovat tuntuneet kiertävän samaa kehää yhä uudelleen ja uudelleen.
Tutkimuksen tekemisen työläys on konkretisoitunut levällään lojuvan aineiston
muodossa ja pyrkimyksessäni luovia itseni edes hetkellisesti väljemmille vesille.
Tilannetta ei ainakaan ole tehnyt helpommaksi alati ympyrää kiertävä ajatusten
karuselli, kasvava stressi, aineiston riittämättömyyden tunne, oman jaksamisen
rajallisuus sekä tutkimuksen teon ajallinen venyminen.

Tuntuu kuitenkin varsin haasteelliselta kirjoittaa minkäänlaista
valmista tekstiä, koska kaikki tutkimukseeni liittyvät asiat ovat niin
levällään.
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Tänään on taas sellainen tunne, että valmistuukohan tämä gradu
koskaan.
Jaksaminen
alkaa
olla
ihan
äärirajoilla.
(Otteita
tutkimuspäiväkirjasta)

Työläyden ja levällään lojuvan materiaalin dilemma sai tutkimuksen edetessä
uuden merkityksen kun huomattiin alkuperäisen aineiston riittämättömyys.
Etnografisen

alkuperäisaineiston

(oppilasaineisto)

rinnalle

hankittiin

fenomenologinen taiteilija-aineisto täydentämään tutkimuksen muuten niin
suppeaa empiiristä aineistoa.

Nyt sitten on edessä lisäaineiston hankkiminen, haastatteluajasta on nyt
sovittu. Toivottavasti tämän avulla aineisto täydentyy niin, että se riittää
ja gradu joskus valmistuu. (Ote tutkimuspäiväkirjasta)

Fenomenologis-hermeneuttisen

tutkimusotteen

mukaantulo

edellytti

luonnollisesti aiheeseen perehtymistä ja lisätyötä jo itsessään. Lopulta
etnografis-fenomenologis-hermeneuttisen pyörityksen keskellä tajuntaan iski
ajatus hermeneuttisesta kehästä ja sen tunnusmerkeistä tutkimuksen alusta
saakka (kuvio 7). Fenomenologinen haastatteluaineisto litteroitiin, jonka jälkeen
tekstistä lähdettiin etsimään olennaisia osia teemoittamalla ja pelkistämällä (ks.
Moilanen & Räihä 2015, 61) ne tuloksissa esiteltyjen pääasioiden alle. Taiteilijan
puheesta

löytyneet

terapeuttisuuden

olemuksen

ilmaisut

on

esitetty

merkitysrakenteiden synteesinä kuviossa 9.
Rantala (2007, 130) kirjoittaa Oppaaseen (2003) viitaten, että kokemuksen
etnografiassa yksilölliset tunteet ja kokemukset sekä tutkimusmenetelmien
valinta vaikuttavat saatavilla olevaan tutkimusaineistoon. Rantala (mts 130)
jatkaa Lutziin ja Whiteen (1986) viitaten, että puhtaasti positivistisen
tutkimusasetelman mukaan pelkästään havainnoimalla ja kirjaamalla havainnot
muistiin voidaan ymmärtää tutkittavaa kohdetta hänen omien tunteidensa ja
ympäröivän kulttuurin suhteena. Oman tutkimukseni analyysin ja tulkinnan
kannalta voidaan kuitenkin nojautua ei-positivistiseen tulkintaan, josta Rantala
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(mts 130-131) mainitsee edelleen Lutziin ja Whiteen (1986) viitaten, että koska
tunteet ovat yksilöllisesti, yhteisöllisesti ja kulttuurisesti rakentuneita, niitä on
vaikea yksiselitteisesti tutkia ja tulkita. Perttulan (2004) mukaan kokemusta ei
voida tutkia kontekstistaan irrallisena, sillä kokemus suhteutuu aina johonkin
ympärillä olevaan (Rantala 2007, 131).
Tämän tutkimuksen analyysissä huomioidaan oppilaiden, luokan ja
opettajana toimivan kuvataiteilijan näkökulmat suhteessa tutkittavaan ilmiöön.
Koska tutkimuksen fyysinen kenttä ei enää ole läsnä, eikä sen siinä hetkessä
elettyjä tapahtumia ole mahdollista uudelleen elää, on analysoinnin ja
tulkinnan perustuttava tietynlaiseen irrallisuuteen niin kontekstista kuin
kokemuksistakin. Nauhoitettu haastatteluaineisto sen sijaan on edelleen
olemassa litteroidun tekstin tukena, jolloin siihen voidaan tarvittaessa palata.
Tämän huomion pohjalta voidaan todeta kentältä saadun havainto-, haastattelu
ja kirjoitelmamateriaalin näyttelevän merkittävää osaa tutkimusten tulosten ja
analyysin, sekä koko tutkimuksen valmistumisen kannalta. Laadullisen
tutkimuksen analyysi tapahtuu yleensä ”lähellä aineistoa” ja sen kontekstia,
jolloin tutkimusaineisto on saatavilla kirjallisessa muodossa ja sen äärelle
voidaan milloin tahansa palata (Hirsjärvi & Hurme 2015, 136).
Aineiston analyysi perustuu osittain Taina Rantalan (2007) esittelemään
kokemuksen etnografiaan, johon peilautuen on analysoitu ja tulkittu
oppilaiden ”ajatuksia kuvataiteesta” -kirjoitelmista, heidän kanssaan käydyistä
keskusteluista ja toiminnan havainnoinnista, sekä opettajan kanssa käydystä
haastattelusta

esiin

nousseita

teemoja,

jotka

on

esitelty

myöhemmin

tutkimuksen tuloksissa. Analyysin tarkastelu on tapahtunut oppilas-, opettajaja luokkatasolla, jolloin kentältä saatu tutkimusaineisto peilautuu ja limittyy
yhteen kenttämuistiinpanoissa ja tutkimuspäiväkirjassa esiintyvien tekstien
kanssa oman ajatteluni suunnassa. Tuloksissa esitellyt negatiivisten ja
positiivisten tunteiden, sekä terapeuttisen ulottuvuuden kategorioita on
tarkasteltu analyysiosiossa oppilaan ja koko luokan näkökulmasta ilmenneinä
ajatuksina kuvataiteesta ja sen terapeuttisuudesta. Usein aineistosta esiin
nousevien merkitysten luokittelu tapahtuukin kvantitatiivisesti plus- ja
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miinusmerkein (Hirsjärvi & Hurme 2015, 137). Vastaavasti taiteilijan
taidekasvatusajattelu,

havainnot

ja

kokemukset

esitellään

hänen

merkityksenantoinaan kuvataiteesta ja sen terapeuttisuudesta.

5.5 Tutkimuksen luotettavuus
Luotettavuuden näkökulmasta tarkasteltuna saattaa etnografinen tutkimus
muodostua ongelmalliseksi. Rantala (2007, 135)toteaa Bochneriin ja Ellisiin
(1996), Gordoniin ja kumppaneihin (2000) sekä Maliniin (2003) viitaten, että
etnografisen

tutkimuksen

tuottama

tieto

on

aina

epätäydellistä,

tulkinnanvaraista ja osittaista, eikä kaikkea kokemusta voida Solasaaren (2003)
mukaan edes havainnoimalla saavuttaa. Liora Bresler (1994, 1) tähdentää, että
laadullisessa tutkimuksessa todellisuuden täydellinen ymmärtäminen ei ole
edes mahdollista. Derrida (1967), Lahti (1997) ja Tuohimaa (2002) puolestaan
korostavat, että kokemuksen etnografialla on tarkoituksena pyrkiä kuvailemaan
ja ymmärtämään tutkittavien kokemuksia heidän omassa elämismaailmassaan,
jolloin Oppaan (2004) mukaan kokemuksen kuvailemiseen liittyy aina tutkijan
omaa henkilökohtaista kokemusta ja tulkintaa (Rantala 2007, 135-136).
Laadullisen tutkimuksen, kuten etnografian, luonteenpiirteenä voidaankin
pitää sitä, että tutkimusprosessissa on läsnä sekä tutkittavien että tutkijan
tulkintaa, ja että tutkimus rakentuu aika- ja paikkasidonnaisena todellisuuden
tarkasteluna. Koska tutkija on aina osa tutkimaansa todellisuutta, hän ei voi
myöskään pysytellä täysin neutraalina. (Bresler 1994, 1-2.)
Etnografinen

havainnointiaineisto

on

Lappalaisen

(2007c,

127)

mukaan ”useaan kertaan suodattunutta”, jolloin luotettavuuden kannalta
ongelmana voidaan nähdä se, mitä on havainnoitu ja mitä ei, mitä on kirjattu
ylös tai jätetty kirjaamatta sekä se, mitä otetaan analyysiin mukaan ja mitä taas
ei.

Lappalainen

(2007b,

65)

toteaa

myös,

että

usein

etnografisen

koulutuksentutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan tuttuuden näkökulmasta.
Tällä tarkoitetaan sitä, millä tavoin etnografi pyrkii havainnoimaan itselleen
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tuttua koulukontekstia ja samalla ymmärtämään siellä vallitsevia ilmiöitä
omien tutkimuskysymystensä suunnassa (mts 65).
Tämä

tutkimus

kohdistui

sekä

tuttuun

että

vieraaseen.

Koulu

toimintaympäristönä on toki tuttu, mutta havainnointiympäristönä toiminut
koulu ja luokka olivat entuudestaan täysin vieraita. Se, millä tavoin
havainnointi kentällä suuntautui, perustui laatimaani havainnointirunkoon.
Sen avulla kohdistin havaintoni jokaiseen kategoriaan vuorotellen sen
perusteella mikä kulloisellakin hetkellä tuntui optimaalisimmalta. Karkeasti
sanottuna; siellä missä oli jotain havainnoitavaa, siellä olin. Tapahtumien,
tunnelmien ja keskustelujen kirjaaminen kenttämuistiinpanoihin tapahtui
suurimmaksi osaksi sillä hetkellä kuin ne tapahtuivat. Ainoastaan opettajan
kanssa käydyt keskustelut sekä osallistuvan havainnoinnin tapahtumat
kirjattiin ylös vasta jälkeenpäin.
Tutkimuksen kentälläoloaika saattaa näyttäytyä luotettavuuden kannalta
ongelmallisena sen lyhyen keston vuoksi. Etnografisen kentän havainnointiaika
kesti yhden kouluviikon, eli viiden koulupäivän ajan. Yleensä etnografista
tutkimusta tehdään fyysisellä kentällä pitkiäkin aikoja (ks. esim. Lappalainen
2007a; 2007b), mutta on olemassa esimerkkejä myös varsin lyhyistä
kentälläolojaksoista (Tolonen & Palmu 2007, 96) ”kyläilevänä etnografina”
(Saikkonen & Miettinen 2005, 313) jopa neljän päivän mittaisena observointina
(Bresler 1994, 10). Tässä tutkimuksessa yhden kouluviikon mittainen
kenttätutkimus osoittautui lopulta liian lyhyeksi ajaksi, johtuen suppeaksi
jääneestä

aineistosta

tutkimuksessa

ja

riittämättömästä

luotettavuuden

tutkimusmateriaalista.

ongelmallisuus

näyttäytyykin

Tässä

empiirisen

aineiston riittämättömyytenä, jolloin alkuperäisen etnografisen aineiston
rinnalle päädyttiin hankkimaan lisäaineistoa fenomenologis-hermeneuttisen
kokemuksellisuuden

tutkimisena

teemahaastattelun

muodossa.

Haastateltavaksi valittiin ainoastaan yksi kuvataidekoulun opettajana toimiva
taiteilija, vaikka useammalla haastateltavalla olisi saatu monipuolisempi ja
kattavampi

aineisto.

Luotettavuuden

kannalta

ongelmallisena

voidaan

haastatteluaineiston osalta nähdä paitsi haastateltavien vähyys, myös kyseisen
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taiteilijan toimiminen epäpätevänä opettajana. Tärkeimpänä perusteluna
haastatteluun osallistuneen valinnalle onkin hänen terapeuttisen opettamisen
ajattelutapansa, ei niinkään pedagogisen pätevyyden korostaminen.
Tässä tutkielmassa tutkimuksen teon mutkikkuuden ja lisäaineiston
hankkimisen seurauksena oli laajennettava myös metodologista katsantokantaa,
jolloin edessä oli ”ylimääräiseen” metodiin tutustuminen sekä kahden erilaisen
aineiston keräämiseen kuluneen pitkän väliajan aiheuttama epävarmuus,
aineistojen yhdistämisen työläys ja suoranainen väsyminen tutkimuksen tekoon.
Se tosiasia, että litteroitua tutkimusaineistoa on molempien aineistojen osalta
olemassa yhteensäkin vajaat 15 sivua, ei sekään välttämättä herätä suuria
odotuksia luotettavuuden tai ainakaan yleistettävyyden suhteen. Litteroitu
aineisto koostuu yhdistetystä tutkimuspäiväkirjasta ja kenttämuistiinpanoista
(havainnointiaineisto) joka on laajuudeltaan vajaat 7 sivua litteroituna
rivivälillä 1, oppilaiden kirjoitelmista (2 sivua rivivälillä 1) sekä opettajan
haastattelusta (nauhoituksen pituus reilu 30 minuuttia, litteroitua tekstiä 6
sivua rivivälillä 1). Oppilaiden keskustelujen nauhoituksia oli noin 40 minuuttia,
niitä ei missään vaiheessa litteroitu, koska päätös kyseisen materiaalin
poisjättämisestä konkretisoitui jo kentälläoloaikana. Samoin kuvamateriaali
rajattiin pois, lopullinen kuvien määrä oli 5 kuvaa. Luotettavuutta saattaa
heikentää myös se, että etnografisen kentän haasteena kolme oppilasta jäi
tutkimuksen ulkopuolelle, jolloin havainnointi ja raportointi oli toteutettava
heidät

poissulkien.

Alunperin

havainnoinnin

tueksi

kerätyt

ääni-

ja

kuvatallenteet oli lopulta tutkimuseettisistä syistä jätettävä ulkopuolelle niin
tuloksista, analyysistä kuin raportoinnistakin. Lisäaineiston avulla on pyritty
hakemaan tukea alkuperäisen aineiston puutteille peilaamalla taiteilijan
kokemuksia oppilaiden kirjoitelmissa esiin tulleisiin ajatuksiin. Tämä tutkielma
onkin luonteeltaan pikemminkin eräänlainen katsaus kahteen eri näkökulmaan
kuin varsinainen tieteellinen läpimurto. Tarkoituksena on lähinnä herättää
keskustelua ja kiinnostusta kuvataiteen asemaan ja terapeuttisen opettamisen
mahdollisuuksiin.
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Vaikka etnografisen, samoin kuin fenomenologisen, tutkimusmetodin
luotettavuutta arvostellaan usein tutkijan subjektiivisuuden näkökulmasta,
voidaan niiden triangulaatioon perustuvaa tutkimusotetta pitää luottamusta
lisäävänä.

Triangulaatiolla

tarkoitetaan

useamman

tutkimusmenetelmän

käyttöä samassa tutkimuksessa. Denzinin (1970) mukaan triangulaatio voi
liittyä useamman metodin, tutkijan, teorian tai tutkimusaineiston läsnäoloon
tutkimuksessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 218.) Laadullisen
tutkimuksen validiutta arvioitaessa tarkastellaan yleensä sen totuusarvoa,
sovellettavuutta, vahvistettavuutta sekä uskottavuutta (Lincoln & Guba 1985,
39-43). Tässä tutkimuksessa ilmenevät luotettavuuden ongelmat tunnustetaan
avoimesti, jolloin niiden tarkasteluun suunnatut kriteerit voidaan esitellä
seuraavien mittareiden avulla enemmän tai vähemmän toteutuneina tai
toteutumattomina.
Totuudellisuuden

mittareina

voidaan

tässä

tutkimuksessa

pitää

todellisten aineistolainauksien ja autenttisen kuvamateriaalin (vaikka sitä ei
valmiissa raportissa näykään) lisäksi triangulaatiota aineiston keräämiseen ja
havainnoinnin kohdistamiseen sekä tulosten tulkintaan ja analyysiin liittyen.
Totuudellisuutta lisää myös tutkimuksen pitkä kirjoittamisen vaihe (joka toki
saattaa myös kääntyä luotettavuutta vastaan jatkuessaan liian pitkään), jonka
aikana analyysi ja tulkinta ovat käyneet jatkuvaa vuoropuhelua aineiston
kanssa saaden tutkijassa aikaan uusia ajattelun ulottuvuuksia muotoutuen
lopulta nykyiselleen. Pitkittyneen tutkimuksen seurauksena tutkija saattaa
itsensä alttiiksi tutkimansa ilmiön muuttuville muodoille ja niiden keskinäisten
suhteiden syvemmälle tarkastelulle (Lincoln & Guba 1985, 304). Lisäksi
raportoinnin eri vaiheissa on pyritty tekemään näkyväksi tutkimuskohteen
kuvailuun, tutkimuksen vaiheisiin sekä tutkijan omaan asemaan liittyviä asioita
aineistolainauksien muodossa. Sovellettavuuden ja toistettavuuden kannalta
olennaista onkin näiden osa-alueiden mahdollisimman tarkka selostaminen
(Hirsjärvi ym. 2004, 217), joskaan en ole varma näiden osa-alueiden
täyttymisestä
kriteereitä

on

tässä

tutkielmassa.

tuotu

esiin

Vahvistettavuuden

oman

tutkijapositioni

ja

uskottavuuden

subjektiivisuuden
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hyväksymisellä,

mutta

toisaalta

neutraalisuutena

sen

suhteen,

miten

tutkimuksen tekoa esimerkiksi oppilaille selitin. Missään kentällä oloni
vaiheessa en paljastanut oppilaille tutkimukseni suuntautumista kuvataiteen
terapeuttisuuteen. Myös oppilaiden kirjoitelmat (kirjoitelmapohja liitteessä 3)
toteutettiin

apukysymysten

avulla

ilman

annettua

ennakko-oletusta

terapeuttisuudesta. Oppilas- ja luokkatasolla saatua aineistoa voidaan pitää
relevanttina, lähteeseen perustuvana ja totuudellisena, samoin taiteilijan
haastatteluaineistoa jossa kuuluu nimenomaan haastateltavan ääni ja joka on
litteroitu sanasanaisena juuri sellaisena kuin se on haastatteluhetkellä esitetty.

5.6 Katsaus tutkimuseettisiin kysymyksiin
Klaus Mäkelä (2010) käsittelee

artikkelissaan tutkimuksenteon eettisiä

perusteita koskien alaikäisiä tutkimuksen kohteita, sekä heidän tutkimiseensa
liittyviä erityispiirteitä. Koska alaikäiset ovat tutkimuseettisen säätelyn mukaan
vajaavaltaisia päättämään omasta tutkimukseen osallistumisestaan, pidetään
heitä alaikäisyydestään johtuen eräällä tapaa suojattomina ja haavoittuvina.
Tästä syystä lasten tutkimisessa on noudatettava erityistä herkkyyttä ja lupa
tutkimukseen osallistumiselle on pyydettävä huoltajilta. Tämä johtunee
alaikäisiä

koskevan

tutkimusetiikan

tiukasta

ennakkosäätelystä,

jonka

tarkoituksena on turvata lasta ja ehkäistä häntä joutumasta itselleen vieraaseen,
outoon tai pelottavaan tilanteeseen. (Mäkelä 2010, 67-69.)
Sosiaali-

ja

yhteiskuntatieteissä

etnografiaa

on

pidetty

lapsiin

kohdistuvaan tutkimukseen soveltuvana silloin, kun tutkimuksen kenttänä
toimii jokin lapsuuden instituutio, kuten esimerkiksi koulu. Täten etnografia
metodologiana

palvelee

myös

kasvatustieteellistä

tutkimuksen

kenttää

(Strandell 2010, 94.) Kiinnostus tutkia ja tarkastella lapsen toimijuutta
koulukontekstissa on suomalaisen kasvatustieteellisen etnografian perusajatus
(Strandell 2010, 96), joka toimii myös omassa tutkimuksessani kantavana
teemana. Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistui paitsi lasten toimijuuteen
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koulukontekstissa, myös heidän käsityksiinsä kuvataiteesta osana omaa
kokemusmaailmaansa ja koko luokan kulttuuria. Tavoitteeni oli selvittää
oppilaiden kokemuksia ja ajatuksia kuvataiteesta, jolloin heidän roolinsa
tutkimuksessani on keskeinen. Strandell (2010, 93) kirjoittaa tähän liittyen
ajattelutavasta, jonka mukaan lasta koskevaa tutkimustietoa hankitaan
nimenomaan lapselta itseltään.
Harriet Strandell (2010, 92) kirjoittaa Fionagh Thomsoniin (2007) viitaten,
että lapsi- ja lapsuustutkimuksena tehtävä etnografia sisältää erilaisia eettisiä
ulottuvuuksia riippuen siitä millaisena tutkittavien lasten toimijuus kulloinkin
nähdään. Strandell jatkaa, että lapsia tutkittaessa on otettava huomioon
eettisyys lapsia kohdattaessa ja tutkimusmenetelmiä valittaessa. Lisäksi on
huomioitava mm. lapsen ja aikuisen väliseen erilaisuuteen sekä lapsuuden
erityisyyteen liittyvät kysymykset, jolloin usein korostuvat yhtäältä aikuisen
valta-asema ja vastuu siitä saako lasta tutkia, ja toisaalta lapsen rooli
potentiaalisena

tutkimisen

kohteena.

(Strandell

2010,

92-93.)

Eettisellä

symmetrialla tarkoitetaan lähestymistapaa, joka perustuu lapsen kykyyn ja
oikeuteen osallistua itseään koskeviin asioihin ilman, että aikuiset ikään kuin
asettuvat lapsen sosiaalisen toimujuuden yläpuolelle (Strandell 2010, 93; 103),
joskin Suomen lastenhuoltolain mukaan huoltajalla on oikeus kieltää alaikäistä
osallistumasta

tutkimukseen

silloinkin,

vaikka

lapsi

itse

olisi

siihen

suostuvainen (Mäkelä 2010, 77).
Esimerkiksi luokassa tapahtuvan etnografisen tutkimuksen ennakoiviin
toimenpiteisiin kuuluvat tutkimusluvan hankkiminen tutkimussuunnitelman
esittämisen avulla (joko rehtorilta tai koulutoimesta), kontaktien luomisella
koululle, sekä hankkeen kirjallisena esittelemisenä oppilaiden huoltajille.
Esittelyssä tulee ilmetä kaikki tarpeellinen tutkimukseen liittyvä tieto, kuten se
kuka tutkii ja mitä, sekä se, etteivät oppilaat, luokka tai koulu missään
vaiheessa esiinny tutkimuksessa tunnistettavasti.

(Mäkelä 2010, 80.) Tässä

tutkimuksessa tutkimuslupa (liite 1) pyydettiin koulun rehtorilta ja suostumus
oppilaiden tutkimukseen osallistumiselle (liite 2) heidän vanhemmiltaan.
Huoltajille

lähtevä

esittelykirje

ei

yleensä

sisällä

varsinaista
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suostumuslomaketta (Mäkelä 2010, 80), mutta tämän tutkimuksen tekemisen
yhteydessä katsottiin parhaaksi pyytää vanhempien suostumus samalla kertaa.
Oppilaiden kohtaamiseen käyttämäni ”strategia” oli olla oma itseni,
jolloin myös saavutin lyhyestä kentälläoloajasta huolimatta oppilaiden
luottamusta. Osallistuva havainnointini keskittyi kuvataidetunneille, jolloin
pääsin myös lähemmäksi oppilaita keskustelemalla heidän kanssaan ja
ohjaamalla

heitä

kuvataidetyöhön

liittyvissä

kysymyksissä.

Muilla

oppitunneilla olin lähinnä tarkkailija lukuunottamatta äidinkielen tuntia jonka
aikana oppilaiden kirjoitelmat tehtiin.
Toinen havainnointipäivä takana. Tänään oli kaksi tuntia kuvista, eli
päästiin aiheeseen. Seurailin oppilaita, mutta myös osallistuin.
Tänään oli peräti neljä tuntia kuvista. Oppilaat tekivät ”äidin
muotokuvia”. Olin aktiivisessa roolissa ohjaamassa oppilaita, jolloin sain
mahdollisuuden myös jutusteluun heidän kanssaan. Viimeinen
havainnointipäivä, olo on haikea..osa oppilaista kysyy että ”tuutko sä
sitte taas maanantaina”.. Kun vastaan että en, he ovat sitä mieltä että
”sun pitäis tulla.. (Otteita tutkimuspäiväkirjasta)
Strandell (2010, 97) kirjoittaa artikkelissaan käyttäneensä omissa etnografisissa
tutkimuksissaan käytäntöä, jossa hänen laatimansa tutkimustiedote on lähetetty
vanhemmille henkilökunnan välityksellä. Strandell (mts 97) jatkaa, että tällä
tavalla meneteltynä ei tiedon perillemenosta koteihin ole välttämättä täyttä
varmuutta. Omassa tutkimuksessani käytin edellä mainittua menetelmää
ensinnäkin

ajanpuutteen

vuoksi,

mutta myös

siksi

että

koin

tämän

lähestymistavan järkevämpänä kuin sen, että olisin erikseen pyytänyt jokaisen
vanhemman yhteystiedot ja lähettänyt tiedote-/ suostumuslomakkeen (liite 2)
heille. Tiedotteessani selvitin sitä, millaista tutkimusta olen tulossa tekemään ja
millaisia

menetelmiä

käytän. Kerroin

esimerkiksi

sen,

että kuva-

ja

äänimateriaali kerätään siten, että oppilaat eivät missään vaiheessa ole
tunnistettavissa. Näistähän lopulta äänimateriaali jäi kokonaan pois ja
kuvamateriaalikin rajoittui oppilaiden kuvataidetöihin, joita ei kuitenkaan
tutkimusetiikkaan vedoten esiinny valmiissa raportissa lainkaan. Klaus Mäkelä

65
(2010, 81) kirjoittaa artikkelissaan tähän liittyen, että esimerkiksi keskustelujen
nauhoittamisesta voidaan ja on hyvä luopua silloin, kun kaikki tutkittavat eivät
ole tutkimuksessa osallisina. Elina Lahelma ja Tuula Gordon (2007, 36)
kirjoittavat artikkelissaan visuaalisten materiaalien eettisestä keräämisestä,
jolloin

on

syytä

huolehtia

siitä

ettei

tutkimukseen

osallistuvien

yksityisyydensuojaa loukata. Koska kolmen oppilaan kohdalla oli käytettävä
erityistä varovaisuutta heidän tutkimukseeni osallistumattomuuden vuoksi,
pidin perusteltuna rajata ja uudelleensuunnata aineistonhankintamenetelmiäni
juuri yksityisyyden näkökulmasta. Myös oppilaiden kirjoitelmat tehtiin
nimettöminä, jolloin kirjoittaminen oli myös oppilaille helpompaa.
Etnografisen metodin asema lapsiin kohdistuvana tutkimusmenetelmänä
on

vahvistunut

eräänlaisena

”lapsiystävällisenä

lähestymistapana”.

On

kuitenkin huomattava, että etnografisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu
eettisten pohdintojen mukanaolo tutkimuksen kaikissa vaiheissa, jolloin
vaatimuksena on myös näiden pohdintojen näkyväksi tekeminen kirjoittamisen
edetessä. (Strandell 2010, 93-94.) Elina Lahelma ja Tuula Gordon (2007, 36)
kirjoittavat tähän liittyen, että se mitä tutkija fyysisellä kentällä ollessaan
tutkiikaan, suodattuu kirjoittamisen kentällä aina erilaisten teorioiden,
käsitteiden ja arjen representaatioiden kautta suhteutuen tutkimukselle
asetettuihin kysymyksiin ja tekemisen kontekstiin.
Etnografisen kenttätyön ja empiirisen tutkimusaineiston keräämisen
vaiheessa tutkimuksen eettiset näkökulmat ovat läsnä niissä kohtaamisissa,
joita tutkijan ja tutkittavien välillä tapahtuu. Kentälle pääsyn ja siellä olemisen
ehtona, samoin kuin etnografisen tutkimuksen onnistumisen edellytyksenä, on
tutkittavien ”suopuminen” tutkijan läsnäololle sekä luottamuksellisen tutkijatutkittava -suhteen saavuttaminen. Tutkittavat suostuvat olemaan tutkimuksen
kohteena sen eettisen ehdon varassa, että he ”kaikesta tutkimisesta huolimatta”
säilyttävät oman autonomiansa ja yksityisyytensä. (Strandell 2010, 94-95.)
Tutkimuksen teon eettisenä perusperiaatteena pidetään sitä, että osallistumisen
tulee

perustua

tutkittavien

vapaaehtoisuudelle

ja

riittävälle

tiedolle

tutkimuksesta (Mäkelä 2010, 69; Strandell 2010, 95). Eila Aarnos (2015, 165)
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toteaa

lisäksi,

että

lapsiin

kohdistuvassa

tutkimuksessa

on

eettisesti

suositeltavaa pyytää lapselta suostumus vielä tilannekohtaisesti erikseen. Tässä
tutkimuksessa näin toimittiin mm. kirjoitelmien kohdalla sekä osallistuvan
havainnoinnin eri tilanteissa.
Haastattelun

kohteena

tässä

tutkimuksessa

oli

aikuinen,

jolloin

esimerkiksi tutkimusluvan saaminen ja siihen liittyvät muodollisuudet olivat
huomattavasti helpompia kuin lapsiryhmän kanssa toimiessa. Käytännössä
tutkimusluvaksi

haastattelussa

riitti

haastateltavan

suostuminen

ja

yhteistyöhalukkuus. Molempien tutkimusasetelmien kohdalla on luonnollisesti
noudatettu eettisesti kestäviä menetelmiä ja periaatteita erilaisesta tulokulmasta
tai metodisesta katsantokannasta huolimatta. Tutkittavien henkilöllisyys on
koko tutkimuksen teon ajan pidetty salassa, eikä lopullisesta raportista ole
ketään tunnistettavissa.
Arja

Kuula

(2010)

kirjoittaa

artikkelissaan

empiirisen

aineiston

jatkokäytön ja arkistoinnin etiikasta. Hänen mukaansa suurimmat haasteet
näiden toteuttamiselle ovat tutkittavien nimettömänä pysymiseen liittyvät
tietosuoja- ja luotettavuuskysymykset. Yleisesti tutkimusetiikan nimissä
vedotaan luottamukselliseen tutkimussuhteeseen, jonka nojalla kentällä
kerättyä tutkimusaineistoa varjellaan joutumasta ulkopuolisten käsiin. Lisäksi
tutkittavien kanssa on erikseen sovittava, mikäli kerättyä aineistoa aiotaan
käyttää jatkotutkimuksen tekoon. Tämän tutkimuksen aineisto ei ole missään
vaiheessa ollut alttiina väärinkäytökselle eikä aikomuksena ole käyttää sitä
myöhemmin uudelleen. Tutkimuksen hyväksymisen jälkeen aineistomateriaali
hävitetään asianmukaisella tavalla.
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen keskeiset tulokset. Ensimmäisessä
alaluvussa käydään läpi etnografisen oppilasaineiston tulokset, toisessa
alaluvussa keskitytään fenomenologisen taiteilija-aineiston tuloksiin.

6.1

Oppilasaineistoon

perustuvan

tutkimusosan

tulokset

KUVIO 8. Taiteen tekemisen prosessi terapeuttisen ulottuvuuden kehällä (Räsänen 2000, 15;
2008, 97; 2010, 56).

Taina Rantala (2007, 129) toteaa Csikszentmihalyihin (1997) sekä Isokorpeen ja
Viitaseen (2001) viitaten, että kokemuksen etnografiassa tunteita tarkastellaan
hyvin usein negatiivisten ja positiivisten tunteiden vastakkainasetteluna. Tässä
tutkimuksessa näiden kahden lisäksi tarkastelun alle on asetettu myös
kuvataiteen terapeuttinen ulottuvuus, jonka avulla niin ikään haetaan
valaistusta tutkimuskysymykseen kuvataiteen terapeuttisuuden olemassaolosta
koulun kuvataidetunneilla. (Kuvio 8).
Kuvion keskiössä on taiteen tekeminen yksilön omien tunteiden,
havaintojen ja ajattelun ilmentäjänä. Terapeuttinen ulottuvuus esiintyy kuvion
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kehällä lävistäen sen kokonaan tunteiden jakautuessa sekä positiivisiin että
negatiivisiin. Kuvio on muokattu Marjo Räsäsen (2000, 15; 2008, 97; 2010, 56)
esittämästä

kokemuksellisen

taideoppimisen

ja

taidetiedon

tuloksia

oppilaiden

taidekasvatusmallista.
Tässä

luvussa

kirjoitelmiin,

tuodaan

oppilaiden

esiin

tutkimuksen

kanssa

käytyihin

keskusteluihin

sekä

havainnointimuistiinpanoihin perustuen. Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan
oppilas-, ja luokkatasolla, jolloin kirjoitelmista ja muistiinpanoista esiin
nousevat ajatukset on teemoiteltu positiivisten ja negatiivisten tunteiden, sekä
terapeuttisen ulottuvuuden kategorioihin.
Oppilaiden kirjoitelmat on teemoiteltu etsimällä niistä tunteisiin liittyviä
mielleyhtymiä, ajatuksia ja teemoja joiden mukaan oppilaat ovat kuvailleet
omaa suhdettaan kuvataiteeseen. Esiin nousseet mielikuvat on kirjoitettu
puhtaaksi ja tulostettu paperille, minkä jälkeen ne on edelleen leikkaa-liimaa tekniikkaa käyttäen aseteltu kunkin kategorian alle. Seuraavassa esitellään
oppilasaineiston

tuloksia

positiivisten

ja

negatiivisten

tunteiden,

sekä

terapeuttisen ulottuvuuden näkökulmista.
Positiivisina

tunteina

oppilaat

ovat

kirjoitelmissaan

kuvataidetta itselleen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi (12/15).
luonnehtivia

positiivisia

ilmauksia

kirjoitelmissa

ovat

kuvailleet

Kuvataidetta

mm.

luovuus,

mielikuvitus ja inspiraatio. Rankanen (2006, 194; 2011, 19) kirjoittaa luovuuden
terapeuttisuuteen liittyvän paitsi mielikuvituksen, myös eheytymisen ja taiteen
hoitavuuden kokemisen.

Pidän kuvataiteesta, koska siinä luovuus ja mielikuvitus pääsevät
kumpikin hyvin esille. (Oppilas 1)
Kuviksen tunnit ovat kivoja kun saa päästää luovuuden valloilleen.
(Oppilas 2)
Pidän kuvataidetunneista siksi, koska se inspiroi minua. Se tekee minut
luovaksi. (Oppilas 11)
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Luovuuden

ja

mielikuvituksen

käyttämiseen

liittyy

myös tietynlainen

vapauden tunne, jonka oppilaat liittävät kuvataiteeseen ja kuvataidetunteihin.
Tätä ”taiteilijan vapautta” oppilaat kuvailevat vapautena ilmaista itseään ja
ajatuksiaan tekemällä omanlaistaan kuvataidetta. Lisäksi kuvataidetunteja
pidetään ilmapiiriltään vapaampina kuin muita oppitunteja, mikä koetaan
myös

positiivisena.

Tähän

vapauden

kokemiseen

liittyy

myös

lupa

vapaampaan jutusteluun kuvataidetuntien aikana, sekä käsitys siitä ettei
kuvataiteessa

ole

olemassa

oikeita

vastauksia.

Taiteen

erityispiirteenä

pidetäänkin sitä, ettei ole olemassa oikeaa tai väärää (Hällström 2009, 15), eikä
kaikkea ole valmiiksi annettu tai ennalta määritelty (Räsänen 2009, 31).
Saarakkala (2008, 73) kirjoittaa Pavloun (2006) tutkimukseen viitaten, että
antamalla oppilaille vapauden valita ja itse vaikuttaa taidetyöskentelyynsä
liittyviin asioihin, antaa se oppilaille hallinnan tunteen omaa työtään kohtaan.
Pidän kuvataidetunneista, koska ei ole vain yhtä ainoata oikeaa
vastausta. Esimerkiksi jossain matematiikan laskussa on 1+1, mutta taas
kuvataiteessa voi tehdä oman näkemyksensä. Kuvataiteen tekemisen
koen kyllä tärkeäksi itselleni, koska saa tehdä aivan kuin itse haluaa.
(Oppilas 8)
Koen kuvataiteen tekemisen itselle tärkeäksi, koska se on kivaa ja saa
välillä purkaa kaikki ajatukset paperille. (Oppilas 13)
Kuvataiteella voi kuvata omia ajatuksiaan paperille. (Oppilas 5)
Pidän kuvataiteen tunneista, koska ei aina vaan tarvi olla paikallaan ja
tehdä tietynlaista jälkeä ja samanlaista kuin muilla. (Oppilas 9)
Kun ope oli välkkävalvonnassa, kysyin oppilailta että saavatko he
kuvistunnilla olla vapaammin ja keskustella. Sanoivat että saavat.
Ollessani paikalla oppilaat keskustelivat
hyvinkin vilkkaasti, osa
oppilaista tuntui kuitenkin häiriintyvän tästä. Kun ope tuli paikalle,
pyysi heti työrauhaa. Jonkin verran keskustelua kuitenkin oli. (Ote
havaintomuistiinpanoista)

Positiivisena asiana kirjoitelmissa mainittiin lisäksi uusien asioiden oppimiseen
liittyvät tunteet. Kuvataiteen olennaisena tavoitteena on Laitisen (2006, 36)
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mukaan se, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen ja sen
tekemiseen.

Esteettisten

valintojen

tekeminen

ja

erilaisten

kuvallisten

ilmaisukeinojen harjoittelu tapahtuu erilaisten materiaalien ja tekniikoiden
kanssa

työskentelemällä,

mm.

maalaamalla,

piirtämällä,

rakentelulla,

muovailulla sekä tekemällä grafiikkaa. (Laitinen 2006, 36.) Saarakkala (2008, 73)
kirjoittaa

tutkimuksessaan

Pavloun

(2006)

tutkimukseen

viitaten,

että

oppilaiden mielestä mielekkäimpiä kuvataiteen tunteja olivat ne, joiden aikana
oli mahdollisuus tutustua uusiin taidemuotoihin tai tekniikoihin.
On ihanaa olla kuvataideluokalla varsinkin kun saa oppia kaikkea uutta
taiteesta ja sen tekemisestä. (Oppilas 1)
Kun teimme kolmosella sarjakuvia ajattelin kivoja hahmoja ja niille
sopivia seikkailuja. Siitä tuli hyvä mieli. (Oppilas 2)
Pidän kuvistunneista todella paljon. Pääsee kokeilemaan
tekniikoita ja saa paljon uusia ajatuksia. (Oppilas 3)

uusia

Kuvataiteen avulla voin kehittää myös sommittelutaitoani. Olen aina
rakastanut kuvataidetta. Kun kerran muotoilimme savesta menninkäisiä,
savimöykyn kaivertaminen ja muotoilu sai minut hyvälle tuulelle.
(Oppilas 5)
Tykkään taiteilla isoja ja kauniita maalauksia. (Oppilas 6)
Koulun kuvataideluokilla jokainen oppii paremmin niiden hyvän
kuvataideopin vuoksi. (Oppilas 7)
Kuvataide on minulle tärkeää koska saa askarrella ja maalata. (Oppilas
15)

Opettajan

mukaan

luokan

oppilaat

nauttivat

kuvataiteen

tekemisestä,

vaikkakin lahjakkuuserot oppilaiden välillä ovat suuria. Opettajan kertoman
mukaan osalla oppilaista on myös muunlaista taiteellista potentiaalia, kuten
musikaalista ja sanataiteeseen liittyvää lahjakkuutta. Vaikka useat oppilaat
kertovat kuvataiteen saavan heidät yleensä hyvälle tuulelle, on kirjoitelmissa
havaittavissa myös negatiivisia tunteita. Hyvän mielen saavuttaminen
vaikuttaa melko monen oppilaan kohdalla olevan riippuvainen onnistumisen
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kokemuksesta.

Oman

osaamattomuuden

tai

riittämättömyyden

tunteet

heijastuvat oppilaiden kirjoitelmista kriittisyytenä omaa työtä kohtaan. Myös
kuvataidetyön aihe tai työskentelytekniikan mielekkyys vaikuttavat siihen,
millä tavalla oppilaat kokevat mielihyvää kuvataidetunnilla. Erään oppilaan
mainitsema taideteosten ”kopiointi” on selvästi nähtävillä luokan seinillä.
Kuvataidetunnit on mukavia, vaikka saatankin välillä lannistua työni
epäonnistuessa. Pidän monenlaisesta taiteesta ja luovuudesta, joten siitä
saattaakin arvata, että kuvataide saa minut yleensä hyvälle tuulelle.
(Oppilas 1)
Lempitekniikoitani ovat esim. tussi, lyikkäri, akvarelli ja akryyli. Kuvis
saa minut hyvälle tuulelle, koska kun onnistuu, tulee hyvä mieli. Tosin
jos taas kaikki menee pieleen, tulee vain paha mieli. (Oppilas 3)
Tykkään ja välillä en tykkää kuvataiteesta koska mua inhottaa välillä kun
mun työ menee pilalle mut muuten ihan kivaa... Kuvataide saa minut
yleensä huonolle mielelle koska minun työt menee melkein aina pilalle.
(Oppilas 4)
Pidän kuvataiteen tunneista, koska piirtäminen saa minut usein hyvälle
tuulelle. Joskus riippuu piirtoaiheesta pidänkö juuri siitä kuvataiteen
tunnista. (Oppilas 5)
Kuvataiteen tekeminen saa minut hyvälle mielelle. Varsinkin silloin, jos
tekemäni teos on oikein onnistunut. (Oppilas 8)
Koulussa tehdään paljon kopioita taideteoksista, itseni mielestä hieman
liian usein, koska pidän enemmän omien ajatusten tuotoksista. (Oppilas
7)
Ahdistun muotokuvatöistä, jos sen pitää näyttää täsmälleen malliltaan.
(Oppilas 9)
Joskus aika ahdistuneelle kun ei tunnu osaavan mitään. (Oppilas 10)
Myös

havaintomuistiinpanoista

löytyy

viitteitä

negatiivisista

tunteista.

Opettajan kanssa käytyjen keskustelujen mukaan hitaammin etenevät oppilaat
saattavat ahdistua siitä, että he ovat jopa useamman työn muita jäljessä. Koska
useimmat oppilaat saavat työnsä valmiiksi opettajan antaman aikarajan
puitteissa, koki opettaja puolestaan painetta järjestää tarpeeksi työtä nopeille ja
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samaan aikaan ottaa huomioon hitaammat oppilaat. Yhden kuvataidetyön
tekemiselle oli opettajan mukaan yleensä varattu aikaa neljä oppituntia eli yksi
kouluviikko. Oppilaiden keskusteluissa kävi ilmi, että tämä aika on useimman
mielestä riittämätön. Usein opetustilanteessa käy niin, ettei kokemusten
rakentavaan loppuunsaattamiseen riitä aikaa, eikä opettaja välttämättä ehdi
huomioida kaikkia oppilaita. Myös luokassa vallitseva ilmapiiri vaikuttaa
siihen,

millä

tavoin

kuvataiteen

tekemiseen

suhtaudutaan,

miten

keinottomuutta tai epävarmuutta siedetään tai mitkä ovat ne keinot joilla
tunteita käsitellään, oivalluksia ilmaistaan sekä aitoa, arvostavaa kohtaamista
toteutetaan. (Rankanen 2009, 32.) Tässä tutkimuksessa opettaja oli huomannut
sen, että oppilaat ovat todella kriittisiä omaa työtään kohtaan, mikä puolestaan
heijastui työn epäarvostuksena ja negatiivisena suhtautumisena omaan
tekemiseen, osaamiseen ja työn lopputulokseen. Kriittisyys omaa työtä kohtaan
saattaa näyttäytyä työn epäonnistumisen pelkona (usein jo ennen kuin työtä on
aloitettukaan) sekä pienenkin virheen sattuessa motivaation ja kiinnostuksen
lopahtamisena

(Rankanen

2009,

30).

Rankasen

(2006,

196)

esittämä

taideilmaisun terapeuttisuuden ongelmallisuus ja kaksijakoisuus näyttäytyy
aineistossa.

Tällä

kaksijakoisuudella

Rankanen

(mts

196)

tarkoittaa

terapeuttisen taideopetuksen tavoitetta saavuttaa pelkästään hyvää tekeviä ja
eheyttäviä kokemuksia, jolloin ahdistavat ja pelottavat tunteet halutaan ikään
kuin sivuuttaa. Vaikeiden asioiden noustessa esiin työskentelyn aikana, niihin
ei välttämättä osata suhtautua tunnetasolla tai toiminnassa, jolloin tekeminen
saattaa lamaantua. (Rankanen 2006, 196.) Erään oppilaan kohdalla kriittisyys
omaa työtä kohtaan purkautui ahdistuneisuutena siinä vaiheessa kun hän
totesi ”työnsä menneen pilalle”.

Eräällä oppilaalla tuntuu olevan jatkuvaa kriittisyyttä omaa työtä
kohtaan, ehkä kaikkein kriittisin oikeastaan kaikkea tekemäänsä
kohtaan myös muissa kouluaineissa. Luokassa tuntuu olevan myös
paljon vertailua toisten töihin. Myös opettajan kanssa on keskusteltu
oppilaiden kriittisyydestä, kun he kokevat että mikään ei onnistu, ei
osaa... (Ote tutkimuspäiväkirjasta)
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Erään oppilaan työ on ollut hyvässä vauhdissa, olen käynyt hänen
luonaan useamman kerran tunnin aikana. Yhtäkkiä huomaan, että
kyseinen oppilas seisoo nurkassa selin muihin ja itkee. Kun käyn
katsomassa, hänen työnsä on jäänyt kesken ja se on sotkettu aivan kuin
yrittäen peittää kaikki mitä siinä on ollut. (Ote havaintomuistiinpanoista)
Meillä on aina niin kiire. (Ote havaintomuistiinpanoista)

Kuvataiteen terapeuttista ulottuvuutta tarkastellaan rauhoittumisen ja mielen
seesteytymisen näkökulmista. Myös edellä esitellyt ”taiteilijan vapauteen”
perustuvat

mielikuvat

voidaan

liittää

osaksi

kuvataiteen

terapeuttista

ulottuvuutta.
Pidän kuvataidetta itselleni tärkeänä, koska tykkään tehdä kaikenlaista
luovaa ja purkaa ylimääräistä energiaa johokin hyvään. (Oppilas 1)
Kuviksen tekeminen on minulle tärkeää koska se tuo minulle iloa ja se on
osa minun elämää. (Oppilas 4)
Kuvataide on minulle niin tärkeää kuin olla ja voi vaikka se ei ulospäin
näkyisi. (Oppilas 6)
Olen onnellinen päästessäni kuvataideluokalle. (Oppilas 7)
Kuvataide tekee minut hyvälle tuulelle, jos vaikka olen vihainen,
kuvataide rauhoittaa minua. Siksi olen kuvataideluokalla koska siihen
on monia syitä. (Oppilas 11)
Minä pidän kuvataidetunneista, koska se piristää ja saa ajattelemaan
kivoja asioita. Kuvataide on minulle tärkeää, koska ilman sitä
menettäisin hermoni hallinnan. Kuvataide saa minut hyvälle tuulelle.
Sen takia koska kun ärsyynnyn/ kilahdan menen piirtämään ja
rauhoitun. (Oppilas 12)
Kuvataidetunnit ovat kivoja siksi, koska taide rauhoittaa. (Oppilas 13)
Kuvataide saa minut hyvälle mielelle koska saa rentoutua. (Oppilas 15)
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Kahdeksan oppilasta viidestätoista kertoi kuvataiteen saavan aikaan hyvän
mielen aina tai melkein aina. Lisäksi kahdessa kirjoitelmassa käytettiin ilmaisua
hyvä ja onnellinen olo. Opettajan kanssa käydyn keskustelun mukaan luokan
oppilasaineksessa on niin käyttäytymiseen kuin oman työn ohjaamiseenkin
liittyviä

haasteita.

Opettajan

mielestä

tässä

nimenomaisessa

luokassa

kuvataiteen terapeuttisuus tulee esiin. Erään oppilaan kohdalla on opettajan
mukaan

tapahtunut

selkeää

käytöksen

paranemista

kuvataideluokalle

siirtymisen jälkeen. Opettaja kertookin, että vaikka luokassa on haasteita,
oppilaat kuitenkin nauttivat kuvataiteen tekemisestä.

6.2 Taiteilija-aineistoon

perustuvan

tutkimusosan

tulokset

KUVIO 9. Synteesi opettajana toimivan
terapeuttisuuden ilmaisuista (Laine 2015, 46).

kuvataiteilijan

puheessa

esiintulleista

Tässä luvussa esitellään taiteilija-aineiston tuloksia tutkimuskysymysten
viitekehyksessä. Tarkoituksena on löytää tukea oppilasaineiston esittämille
tuloksille

sekä

lääkkeitä

alkuperäisaineiston

suppeudesta

johtuneille

luotettavuusongelmille. Lisäaineiston avulla tutkimukseen tuodaan mukaan
opetustyössä olevan taiteilijan näkökulma, jolloin kuvataiteen terapeuttisuuden
pohdinta saa lisävalaistusta haastatellun omista kokemuksista ja havainnoista.
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Aineistosta on etsitty taiteilijan puheessa esiintulleita terapeuttisuuden
ilmauksia, ja ne on havainnollistettu kuviossa 9. Kuvio perustuu Timo Laineen
(2015,

46)

aineiston

esittämään
”toisistaan

tutkittavan

erilliset”

ilmiön

ilmaisut

merkitysrakenteeseen,

ikään

kuin

saatetaan

jossa
yhteen

muodostamaan ilmiön kokonaiskuva.
Kuviossa ylimpänä on kuvataiteen terapeuttisuus ilmiönä, joka toimii
tämän tutkimuksen ”suurena kysymyksenä” ja tutkimusongelmana. Taiteilijan
antamat terapeuttisuuden ilmaisut on kuviossa esitelty mielenmaiseman ja
toteutuksen kategorioissa, jolloin terapeuttisuuden olemus määrittyy vahvasti
tiedostetun

(toteutus)

ja

tiedostamattoman

(mielenmaisema)

ajattelun

merkityksenä. Seuraavassa esitellään haastattelun kulkua teemoittain ja
tuodaan

esiin

kuviossa

9

ilmeneviä

terapeuttisuuden

ilmaisuja

aineistolainauksien muodossa.
Haastattelun ensimmäinen iso teema käsitteli haastateltavan omaa
elämää ja taiteen tekemistä. Tarkoituksena oli selvittää mitä kuvataide ja sen
tekeminen hänelle merkitsee, millaista hänen mielestään on terapeuttinen
taiteen tekeminen ja miten hän itse on kokenut taiteen terapeuttisuutta
taiteilijan työssään. Haastattelun tässä osassa keskityttiin haastateltavan omiin
kokemuksiin

taiteen

terapeuttisuudesta

sekä

käsitykseen

kuvataiteen

terapeuttisuuden ja terapeuttisen kuvataiteen erosta. Meri-Helga Mantere (1996,
54) toteaa artikkelissaan taiteen terapeuttisuuden nousevan tärkeään rooliin
myös kuvataiteen opettajille itselleen, eräänlaisena itsensä hoitamisena tai
oman ajan ja taiteellisen työskentelyn järjestämisenä. Myös Jaana Erkkilä (2012,
164) mainitsee tutkimuksessaan, että oman taiteen tekemisellä on hänelle suuri
merkitys muuta elämää tukevana toimintana sekä taiteellisen tarpeen
ja ”luomisnälän” tyydyttäjänä. Mimmu Rankanen (2006, 193) toteaa niin ikään,
että kyetäkseen tukemaan toisten kuvataideterapeuttista toimintaa, on
terapeutin (opettajan) usein myös itse kohdattava omia tuntemuksiaan taiteen
tekemisen keinoin. Tässä haastattelun osiossa haastateltava kuvailee omaa
taiteen tekemistään ”omana juttunaan”, jota ilman ei jaksaisi ja jonka jälkeen
tulee parempi olo.
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M: Eli täs on ensimmäisenä teemana on sun omas elämäs taiteen
tekeminen, mitä taide sulle merkitsee, miten sää niinku koet, koetko sää
kuvataiteen terapeuttisena itsellesi?
H: Hyvin vahvasti, et kyllähän se on ja sit se et mä aloin tekeen
kuvataidetta vuonna 2002 mut sitte kun...tai niinku vahvemmin..et
niinku tavallaan viikottain..mut sit ku mä jäin ensimmäisen kerran
äitiysvapaalle 2005 niin sit mää olin tästä niinku tavallaan se kymmenen
vuotta..niin sehän oli oikeestaan ainoo sellanen asia joka oli mun oma
juttu..niin se oli semmonen, ja sillon sen huomas et ilman sitä ei olis
selvinny.. Ja sit se tuntu et se vahvistu vaan ja ihan sama mikä kriisi tulee
niin sit lähtee vaan kynä kädessä pois vähäksi aikaa niin parempi olla
sen jälkeen...
Haastateltu taiteilija koki kuvataiteen tekemisen vahvasti alitajuisena, omien
tunteiden ja ajatusten purkamisen kanavana, sekä kriisitilanteiden terapiana.
Taiteen tekeminen on haastateltavalle keino käsitellä oman elämän tilanteita
mm. perhettä ja parisuhdetta, mutta myös surua ja menetystä. Päivi-Maria
Hautala (2008) mainitsee Hanna Segaliin (1994) viitaten, että taiteen tekeminen
voidaan

rinnastaa

suruprosessin

läpikäymiseen,

jolloin

taiteen

tekijä

uudelleenrakentaa omaa elämäänsä kuvan kautta. Tällöin kuvan tekijä työstää
alitajuisia tai ehkä tiedostettujakin depressioitaan päämääränään luoda jollain
tapaa todellistuva realiteetti, jonka avulla vaikeatkin asiat saavat muodon ja
niiden käsitteleminen helpottuu. (Hautala 2008, 38.) Myös Meri-Helga Mantere
(1996, 57) kirjoittaa, että kuvallisen ilmaisun avulla on mahdollista tarkastella ja
käsitellä elämän tärkeitä, merkittäviä tai traumaattisia tapahtumia.

H: Ja sit se ku et ku mä rupeen piirtämään niin tota..mä en välttämättä
tiiä mitä siitä tulee. Tai se ajatus mikä mulla on niin se lopputulos on
päinvastanen et se tavallaan menee sillä alitajunnalla ja vastajälkeenpäin
pystyy kattomaan sitä kuvaa ja ymmärtää et mitä siinon tapahtunu, mitä
mä oon käsitelly siinä.. Et se tavallaan alitajunta puhuu aika paljonniinku
kynän ja käden kautta...kyllähän se tulee omasta elämästä kaikki kuvat
sit loppupeleissä että...et tota..kyl se näkyy niissä kuvissa varmasti. Et
(---) just kysy viimeks et kuvaako tää nyt jotenki meidän parisuhdetta....
(naurua) ..kun en mä osaa välttämättä selittää että mistä se on tullu se
kuva mutta kyllä se on..se liittyy jollain tavalla siihen mun sen hetkiseen
elämäntilanteeseen ne kuvat..ja ku nyt huomaa et ku on pitemmän aikaa
tehny niin ne kuvien aiheet muuttuu ja se..et se tekee sen tyyppistä
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kuvaa ku on sillon ollu et sillon ku oli pienten lasten kans kotona ja ne
kuvat oli erilaisia kun mitä nyt sitte taas kun enemmän jotenki keskittyy
itseensä ja on kiinnostunu itsestä..ku niistä lapsista....ja sittehän se tuli
sillon..oliko se kakstuhattakymmenen mä tein sen näyttelyn "vahvasti
nainen" jollon sit mä käsittelin siinä itseasiassa ihan niinku äidin
menettämisen ja niinkun sit sen iten niinku sen vastuunottamisen sitte ja
sen et sit sen niinku huomas et paljon siihen naiseuteen keskitty ja
siihen kasvamiseen naiseksi ja aikuiseksi..et se niinku meni siihen. Ja siit
tuli kyllä paljo niitä töitä sillon.
Haastattelussa keskusteltiin myös taiteen tekemisen vahvasta prosessimaisesta
luonteesta. Haastateltu opettaja painotti useaan otteeseen kuvataidetta
prosessina, jonka toteutumiselle on annettava riittävästi tilaa ja aikaa. Erkkilä
(2012, 26) kuvailee kuvataiteen prosessinomaisuutta kertomuksena josta hän
mainitsee esimerkkinä omaan tutkimuksen tekoonsa liittyvät kuvakertomukset,
joita hän luonnehtii eräänlaisina tutkimusaiheesta tehtyinä visuaalisina
pohdintoina ja jotka jakautuvat omiksi kertomuksikseen muodostaen silti
eräänlaisen yhteisen tarinan. Mantere (1996) on tutkinut kuvallisen ilmaisun
prosessia taiteen terapeuttisuuden näkökulmasta, jolloin hän on mm. todennut
taideprosessilla olevan yksilön elämismaailmaa parantavia, eheyttäviä ja
elähdyttäviä voimia (Mantere 1996, 58).
H: ..Et se oli just sillon ku mää tein sitä niinku tuossa pohjoismaisella
taidekoululla sitä lopputyötä niin se ensimmäinen työ oli semmonen
mihin mää niinku olin suunnitellu kauheen voimakkaasti sen ja kaikki
nää opit mitkä mää niinku hyödynnän siihen ja siitä piti tulla niinku
kaksosanen työ..ja sit mä rupesin tekeen sitä toista työtä silleen et mä olin
niinku tavallaan pudottanu tavallaan siihen ensimmäiseen työhön sen
kaiken mitä mä oon oppinu, ja sit mää ajattelin et pitää tehdä se toinen
ku mä olin luvannu tehdä ja rupesin vaan niinku tekemään sitä.. Ja se
ei..se tuli niinku ihan suoraan alitajunnasta se..se niinkun kuva. Ja sit se
et ku mää tajusin kun se oli valmis, niin tarina jäi kesken..et mun piti
saada siihen vielä sit se trilogia..loppuosa..et piti tehdä vielä se kolmas
työ vielä et sai niinku sen prosessin valmiiksi. Et se oli mun mielestä,
siinä näki sen tosi hienosti niinku sen prosessin vaikutuksen..sen että
mitä sä suunnittelet niin se saattaa mennä ihan uusiksi siinä vaiheessa
kun rupee tekemään...
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Kuvataiteen

terapeuttisuuden

ja

terapeuttisen

kuvataiteen

ero

liittyy

haastateltavan käsityksen mukaan siihen, millä tavalla kuvataiteen tekemiseen
ohjataan.

Kuvataiteen terapeuttisuus on haastateltavan mukaan tietoista

terapeuttisuuteen

ohjaamista

kun

taas

terapeuttinen

kuvataide

on

tiedostamatonta terapeuttisuuden kokemista jonka vaikutukset tiedostetaan
vasta jälkeenpäin. Rankasen (2011, 27) artikkelissa mainitaan tätä huomiota
tukien, että taiteen terapeuttisuus suuntautuu taiteen ja tekijän väliseen
prosessiin, jossa terapeuttisuuteen ohjataan ulkoapäin. Terapeuttinen taide
puolestaan voidaan mieltää Rankasen (mts 28) jopa ”sisäänpäin kääntyneeksi”
omien ongelmien työstämiseksi taiteen avulla. Mantereen (1996, 55) mukaan
terapeuttinen kuvataide määrittyy toimintana, jossa yksilön käsitys itsestä ja
omista

kokemuksista

muuttuu

negatiivisesta

positiiviseen

taiteellisen

työskentelyn seurauksena. Tällä perusteella terapeuttista kuvataidetta on
mahdollista toteuttaa myös itsenäisesti, kun taas kuvataiteen terapeuttisuuteen
ohjataan ulkoapäin (Mantere 1996,55). Rankanen (2011, 26) jatkaa edelleen, että
terapeuttisuuteen

ohjaaminen

vaatii

ohjaajalta

herkkyyttä

huomata

vuorovaikutustilanteiden laatua, toimintaan osallistuvien tunnetiloja ja kykyä
vastata ryhmädynamiikan sekä yksilötason terapeuttisiin vaatimuksiin.
H:..joo..et..terapeuttinen kuvataide ja taiteen terapeuttisuus..hmmm...
Kyllähän se pystyy niinkun suunnittelemaan ku sä mietit lapsiryhmiä ja
sä haluat jotain..jotain..niin sillonhan sä teet enemmän semmosta
niinkun..sä ohjaat siihen terapeuttisuuteen ku se että tavallaan sä
jälkikäteen niinku tiedostat sen terapeuttisuuden minkä sä oot tehny sen
työn kanssa et kyllähän ne niinkun eroaa. Mut se et sillonhan siinä täytyy
olla joku ohjaamassa sitä.. Mä muistan mä tein joskus lapsiryhmän
kanssa näitä minäminä-maan karttoja ja sehän on niinku sitte taas
semmosta missä ohjataan siihen niinku terapeuttisuuteen..elikkä se että
ne meni johonki asentoon paperille ja teki sen saaren, minäminä-maan
niin ääriviivat ja sit ne rupes täyttämään sitä ja niinku sitä omaa itseä. Ja
sit se että ne rupeski miettiin että no mitä pään kohalla vois olla, mitä
sydämen kohalla vois olla, et sit rupeski ne ja se tuli niiltä iteltä sitte
tavallaan se niinku sen kartan ne kaikki aiheet mikä taas aiheutti niille
taas uusia ajatuksia ja mikä on sitte jollain tavalla terapeuttista taas sitte
ja sitä itseltä oppimista. Et se on taas ihan eri asia ku sitte taas se et
niinku tekee ja huomaa niinku vahvistuneensa.
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Seuraavassa esitellään haastateltavan luonnehdintaa itsestään opetustyön
tekijänä ja siitä millä tavoin hän toteuttaa kuvataideopetusta oppilaidensa
kanssa. Lisäksi tuodaan esiin ajatuksia terapeuttisen taidekasvatuksen
rajoitteista ja mahdollisuuksista. Aineiston perusteella voidaan todeta, että
haastateltavan taidekasvatusajattelua kuvaa neljä keskeistä elementtiä. Aluksi
käy ilmi, että haastateltava 1) välttää valmiiden mallien antamista oppilaille.
Rankanen (2006, 194) mainitsee artikkelissaan tähän liittyen, että tarkasti rajatut
ja ennalta määritellyt tehtävät saavat aikaan hallinnan tunnetta, jolloin
spontaaniin ilmaisuun verrattuna ne eivät välttämättä vahvista yksilön
tunnekokemuksia tai oivalluksia. Tällöin voidaan puhua päämääräkeskeisestä
suorittamisesta, jonka avulla pyritään saavuttamaan tietynlainen ulkoapäin
asetettujen tavoitteiden mukainen lopputulos ilman, että sillä on sen
suurempaa kosketuspintaa yksilön itseen (Rankanen 2009, 30).

M: Sitten..sun taidekasvatusajattelusta on seuraava teema..eli minkälaiset
asiat luonnehtii sua sitten taiteilijana ja sitte toisaalta taas kuvataiteen
opettajana?
H: Hmmmm... No jos mä mietin niinku opettajana niin määhän aika
vähän annan niinku valmista semmosta että nyt tehdään tällainen.
Taideterapiassa taiteen tekemisen ohjeet voivat vaihdella paljonkin erittäin
strukturoidusta täysin vapaaseen ilmaisuun asiakkaan senhetkisen tilanteen
mukaan (Kaplan 2010, 47). Rankanen (2009, 30) toteaakin, että taiteen tekijästä
riippuen terapeuttisena kuvantekemisenä voidaan pitää myös mallista
piirtämistä tai valmiita kuvia, jolloin niihin keskittymällä on mahdollista
poistaa stressiä ja ahdistusta. Haastateltu taiteilija mainitsi omiin havaintoihinsa
perustuvan

esimerkin

jonka

perusteella

voidaan

sanoa,

ettei

tällaisen ”kopioinnin” terapeuttisuudella ole hänen mukaansa kuitenkaan
välttämättä paljoakaan tekemistä kuvien taide- tai esteettisyysarvojen kanssa.

H: Ku se on tällä hetkellä hirveen paljo lapsilla se et ne hakee
kuvan...valmiin kuvan jonka ne kopioi tyhjälle paperille jossa ei oo
taustaa eikä mitään, vaan siinä on vaan se kuva jonka ne on niinku
kopioinu et se on sitä mikä niitten mielestä on kuvataidetta tällä hetkellä.
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2) Tarinat ja teemojen mukaan etenevä opetus luonnehtivat vahvasti
haastateltavan opetustyötä.

3) Kuvataiteen tekemisen tulee aina olla

mielekästä, ei koskaan pakotettua ja 4) tekemisen täytyy lähteä omasta itsestä.
Kuvataiteen mielekkyys pitää haastatellun taiteilijan mielestä sisällään sen, että
siinä korostuvat oppilaan omat valinnat mm. toteutustavasta, materiaalista ja
tekniikasta. Mielekkyydellä tarkoitetaan myös oppilaan henkilökohtaisella
tasolla tapahtuvaa itselle tärkeän asian tekemistä, jolloin se koetaan
vapaaehtoisena eikä pakkona. Tarinallisuuden avulla tekemisen mielekkyys
voidaan saavuttaa, koska silloin oppilaan toimintaa ohjaa oman luovuuden,
mielikuvituksen ja intuition kolminaisuus. Lisäksi toiminnassa korostuu
taidetyöskentelyn prosessimainen luonne sekä taiteen erityispiirteenä mainittu
ajatus siitä, ettei siinä ole olemassa oikeita tai vääriä ratkaisuja. Rankasen (2011,
26) mukaan terapeuttisuuden toteutuminen voidaan mieltää ongelmalliseksi
silloin,

jos

toimintaan

osallistuminen

koetaan

pakkona

tai

omaan

osallistumiseen/ osallistumattomuuteen ei ole itsellä lupaa tai mahdollisuutta
vaikuttaa. Erkkilä (2012) on omassa työssään käyttänyt tarinallisuutta, jolloin
kuvataiteen tekeminen on itsestälähtevää ja perustuu mielekkyydelle. Erkkilä
kuvaileekin tutkimustaan ”narratiivina”, jossa taiteilija-opettaja etsii keinoa
kohdata oppilaansa taiteessa (ja toisinpäin) ja kuulla itselleen tuntemattomia
kertomuksia. (Erkkilä 2012, 24-26.) Anttila (2006,50) puhuu tässä kohtaa taiteen
poeettisesta kielestä, joka mahdollistaa kehollisuuden ja narratiivisen ajattelun
kohdata toisensa yhteisöllisenä, kaikkia osapuolia opettavana kokemuksena.
Karppinen (2005, 122) mainitsee Alataloon (1995) viitaten niin ikään
tarinallisuuden merkityksen taidetyöskentelyn elementtinä, ja Mantere (1996,
59) puolestaan toteaa mielikuvien ja tarinoiden olevan olennainen osa
terapeuttisen kuvantekemisen prosessia.
H:..no nyt tää teema on löytöretkellä..löytöretkeilijä ja nyt siihen teemaan
ja sit me mietittiin yhessä ja haettiin ja sit jokaiselta tuli se oma kuva..eli
sitte taas et se lähtee kuitenki sieltä itestä..eli en mää halua pakottaa niitä
tekemään jos ne nyt on harjotellukki sitä toisen opettajan kanssa sitä
muotokuvan tekemistä, että en mä voi niinku sitte..koska sen pitää olla
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mielekästä..sen pitää olla aina mielekästä se kuvataiteen tekeminen et se
ei koskaan saa olla pakotettua ja niinku sellasella hampaat
irvellä...kokeilemaan muuta et oppis havaitseen itsestään jotain uusia
piirteitä...et jokaisen niinku kohdalla henkilökohtaisesti et monta kertaa
sitte ku ne lähtee luonnosteleen niin en mä tiiä mitä mä teen ja sit mä
niinku et mitä sä tykkäät piirtää et lähetään niinku siitä et lähet
piirtämään jotain mistä tykkäät ja lähetään miettiin sit siihen sitä teemaa
ja sit se muuttuu taas mielekkäämmäksi se tekeminen et se on aika
monesti aika tärkee osa sitä se mielekkyys. Ja sit teemojahan mää käytän
kyllä, ja se et kuvataidekoulussahan on tietyt teemat et minkä
sisällä..mut ne on yleensä niin laajat et on niinku mahollisuus jokaisen
löytää se oma..oma niinkun juttunsa sitte siitä teemasta.. kun mää
vahvasti puhun aina tarinoitten puolesta. Et se että tekee..et lähtee
piirtämään, lähtee tekeen kuvataidetta millä tahansa tekniikalla niin
kehittää siihen sen tarinan...unohdetaan se pakko ja unohdetaan se
koulumaisuus, vaan se että tullaan sinne sen takia koska siellä on kiva
olla ja siellä saa tehdä jotain mikä on itselle tärkeää.

Kuvataiteen terapeuttisuuden toteutumisen suurimpana esteenä koulussa on
haastateltavan mielestä aika, tarkemmin sanoen sen puute. Mahdollisuutena
haastateltava näkee sen, että uskalletaan rikkoa perinteisen opetuksen rajoja
esim. jaksottamalla kuvataiteen opetus teemaviikkoihin, jolloin työn tekemiselle
saadaan järjestettyä riittävästi aikaa ja luovuudelle tilaa. Mahdollisuuksia ovat
myös riittävät ja ajanmukaiset kuvataiteen materiaalit ja opetustilat. Ajankäytön
ongelmallisuus tuli selkeästi esiin myös oppilailta kerätystä aineistosta. Erkkilä
(2012) mainitsee väitöstutkimuksessaan, että taiteellisen prosessin vaatima aika
saattaa olla vaikeasti järjestettävissä koulun tiukan oppituntijaon mukaan.
Koska taiteellinen työskentely ”kypsyy hitaasti”, se on aikaavievää eikä sitä
näin ollen voida kiirehtiä tai asettaa tietyn aikarajan sisään. (Erkkilä 2012, 164.)
Koulujen toimintakulttuurissa ei Hautalan (2008, 163) tutkimuksen mukaan ole
juurikaan

tilaa

terapeuttisuusajattelulle

johtuen

sen

hoidollisesta

ja

lääketieteellisestä katsantokannasta, joka puolestaan koetaan kouluympäristöön
soveltumattomaksi. Ajankäytön ongelmallisuuden lisäksi tämä lienee suurin
syy siihen, minkä vuoksi terapeuttisuuden toteutuminen saavutetaan tähän
tutkimukseen osallistuneen taiteilijan mielestä helpommin kuvataidekoulussa
kuin koululuokassa.
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H: No rajotukset on aika ja se että se on niinku just jollain kutosillaki niin
niillä on yks tunti viikossa niin se on aiva toivotonta että siinä niinku
ehtii mitää muuta ku ottaa välineet esille..et jos siihen haluaa sen
terapeuttisuuden niin se ei onnistu ikinä.. Et sillon se täytys ottaa niinku
jaksoissa..tai silleen et se tulee niinku jaksottain että sillon saa niinku
enemmän sitä..sitä kuvataidetta ja mun mielestä se pitäis olla vielä
niinku voimakkaammin silleen et se olis niinku viikossa tehtäis niinku
kaikki kuvataidetunnit niinku ympättäis yhteen viikkoon ja sit tehtäis
siinä et sen sais niinku voimakkaamman niinku vaikutuksen sillä... et se
on mun mielestä tosi huono juttu tääl koulussa..et sille luovuudelle ei
anneta niinku tilaa sitte lähtee käyntiin, koska monta kertaa se..mullakin
on..ne on kolme tuntia aina kerrallaan kerran viikossa ja se voi olla että
sen ensimmäisen kolmen tunnin aikana ei päästä käyntiin..et se tarvii sen
ajan ja sen..sen olemisen että sitte lähtee syntymään sitä..sitä vaikutusta
tai ylipäänsä kuvia...mun mielestä tos yleisopetuksen puolellaki ne
pystyis ehkäluovimaan enemmän nyt varsinki tän uuden
opetussuunnitelman puitteissa niitten..näitten jaksojen..että ehkä se on
kuitenki myöski mahdollisuus et jos sen vaan niinku näkee sillä tavalla.
Eikä sitte aina mee siitä mikä on aita matalin..eikä sen mukaan mitä nyt
on totuttu tekemään..välillä rikkoo rajoja..sillon se voi olla myöski
mahdollisuus. Ja sit tässä koulussa on niin mahtavat tilat.
Haastateltavan

havainnot

oppilaiden

kokemasta

kuvataiteen

terapeuttisuudesta liittyvät itsensä tutkimiseen ja hyväksymiseen, identiteetin
rakentumiseen ja itsetunnon vahvistumiseen sekä suruun ja läheisen ihmisen
menettämiseen. Myös oppilaan ikä vaikuttaa haastatellun mielestä siihen, onko
hän vielä kypsä kokemaan terapeuttisuutta vai ei. Terapeuttisuuden kokematta
jäämiseen vaikuttaa puolestaan tietynlainen rutiininomaisuus, jolla osa
oppilaista suhtautuu kuvataiteen tekoon. Seija Karppinen (2005, 122) toteaa
väitöskirjassaan, että pienemmillä lapsilla taiteen tekemisessä korostuu vielä
valmiin työn kautta saatu elämyksellisyys, kun taas isompien lasten kohdalla
taidetyön kautta koettuun elämyksellisyyteen liittyy lisäksi yksilön sisäinen
todellistuminen sekä ongelmanratkaisuprosessit (terapeuttisuus).
H: Monta kertaa mietin sitä et ku näähän on..et ku nää on niitä vitosii..tai
jos miettii niit vitosii niin ne on alottanu sen ykkös tai kakkosluokalla ton
kuvataidekoulun..ja..hmm..ne on jotenki rutinoitunu siihen monta
kertaa.. Et ne tulee sinne sen takia et ne on käsketty sinne ja ne on aina
tehny sitä..et se kuuluu niitten niinkun arkikäyttäytymiseen et ne tulee
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sinne kuvikseen ja sit opettaja kertoo mitä tekee ja sitte ne tekee. Ja se on
se mistä mää yritän päästä niitten vitosten kanssa aina niinku irti...se ikä
on vähän hankala et lapsillahan on..se on niin semmosta sosiaalista..ja
sitä et mitä toinen tekee niin se on vielä hirveen voimakkaasti siinä että
se terapeuttisuuden oivaltaminen niin se on tosi vaikeeta...et sitte se
täytyy niinku ohjata siihen just johonki niinku itsensä tutkimiseen tai
johonki tämmöseen et sit ne oivaltaa sieltä vähän jotain et se on vielä
vähä enemmän teknistä..et se..mää luulen aivot ei oo vielä kypsyny vielä
siihen että ne pystyis niinku sisäistämään sitä. Et sitte nää vanhemmat
työpajaikäset niin..ne ajattelee ehkä enemmän.. Ne on jo semmosia et
noin niinku kylmiä väreitä niitten töistä ku ne tulee niinku silleen et
nousee kyyneleet silmiin et näkee et ne pohtii tosissaan. Ja niillon aika
tietysti rankka vaihe menossa ku ne on tässä murrosiässä niin..siis tosi
voimakkaita tunteita.
Kritiikki omaa työtä kohtaan saattaa näyttäytyä keskinäisenä kilpailuna, tai
vastaavasti pyrkimyksenä matkia toisen tekemää työtä. Tällöin valitettavasti
ylikriittisyys, kilpailu ja kateus, sekä eräänlainen ”kuvat puhuvat puolestaan”asenne peittää alleen luovuuden ja sitä kautta tyrmää terapeuttisuuden
kokemuksen (Mantere 1996, 58). Nuorimmilla oppilailla esiintyy myös
kritiikkiä omaa työtä kohtaan sekä pyrkimystä tehdä samanlaista kuin kaverilla,
jolloin terapeuttisuuden kokemista ei välttämättä synny.
H:.. et se on sitte vielä vähän nuoremmat..et se on oikeestaan sitte ku ne
on ykkös-kakkos-kolmosluokka niin sitte on se että ei voi näyttää mitä
piirtää ja sitte niinku häpeää omia töitään, et ehkä vitoset ei enää niin
paljon..ei.. Et ne pienemmät on semmosia sitte justiin kehutaan vaan
toisia ja sitte tavallaan sanotaan vaan että tää on ihan kauhee voi että tää
on ihan hirvee, kato nyt tää meni ihan pilalle, sanotaan sen takia että se
toinen sanois että ei oo ku se on hieno. Et vitosil must tuntuu et niillä
alkaa pikku hiljaa tuleen jo semmonen jonkinmäkönen oma..oma
tyyli..mut kyl ne sit tekee sitä et kaverukset jotka on aina yhessä niin ne
piirtää samoja..et siinä vieres..siitäki..siis muutamia on aina joissain
ryhmissä näitä jotka tekee tismalleen saman ja mä en tiedä et kumpi on
niinkun ...niin mä vahvasti niinku mainitsen tästä asiasta että tehdään
omia kuvia, ei tehdä toisten kuvia. Vaan käytetään omaa mielikuvitusta.
Ja siit mielikuvituksesta ja luovuudesta mä puhun hirveen paljon niille et
ne ymmärtäis sen että kun pistää silmät kiinni niin ne näkee sen kuvan.
Seuraavassa esitellään haastatellun havaintoja oppilaidensa terapeuttisuuden
kokemuksista. Meri-Helga Mantere (1996) kirjoittaa artikkelissaan, että
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taideterapian näkökulmasta katsoen kuvan tekijälle on hyödyksi, että hän
kykenee näkemään yhteyksiä kuvallisen prosessinsa ja elämäntilanteensa
välillä. Kiinnittämällä huomiota taiteen merkitykseen päivittäisen elämän ja
siihen liittyvien mielikuvien näkyväksi tekijänä, voidaan samalla todeta, ettei
taide ole muusta elämästä irrallaan oleva, vaan sitä muotoileva ja tukeva.
Vaikka (taide)kasvattajan kompetenssiin ei varsinaisesti kuulu havainnoida ja
tiedostaa oppilaan taiteentekemistä terapeuttisen kokemuksen kautta, on
hänellä postmodernin ajattelutavan mukaan mahdollisuus enemmän tulkinnan
pragmaattiseen kuin analyyttiseen lähestymistapaan. Tällöin havainnoinnin
keskiössä

eivät

ole

päämäärät,

vaan

kuvantekijän

elämäntilanteen

selkiytyminen ja kyky tulla toimeen hajanaisuutensa kanssa. (Mantere 1996, 5859.)
H: ...yks tällänen valtavan taitava tyttö joka on..ööh..se on jotenkin se on
niinkun...ööh..semmonen valtavan hyvä niinku kaikessa… sillon niinku
kaikki tavallaan ulkoisesti niinku kauheen hyvin..ja ne sen työt on
semmosia että mulla tulee aina semmonen olo et mun pitäis mennä
niinku rutistamaan sitä tyttöä et sillei oo kaikki hyvin. Ja se että tota..et
ne on tosi niinku rankkoja välillä ne sen kuvat mitä niissä niinku on. Mut
se on hirveen niinku vahva tyttö niinkumuuten sillälailla ja sillä on sillä
tavalla niinku elämä on kunnossa et ei mitään sillä lailla hätää että sais
olla sillä lailla ihan oikeesti niinku huolissaan. Mutta näkee että se
käsittelee niitä omia kummallisia asioita mitä niinku päässä liikkuu. Se
käsittelee niitä tosi voimakkaasti kyllä siinä paperilla, et välillä on
semmosia..et se olis tavallaan maahan lysähtäneitä hahmoja tai just
niinku semmosii...tavallaan kaikki valuu ja liukuu ja lilluu ja hiukset
roikkuu ja ne hiukset muuttuu maaksi ja... sit on toinen semmonen joka
on..ööh..taas sitte niinku oma elämä on niinku..identiteetti on varmasti
silleen et se joutuu niinku kamppailemaan sen sosiaalisen hyväksynnän
kanssa tosi paljon että se on hyvin niinku erilainen niinkun ulkoisesti ja
sitte kielellisesti ja kaikella muulla tavalla. Ja se on kans semmonen et
näkee sen että se käsittelee niinku niissä kuvissa kyllä. Ja sit se on ihana
sit se että ku se on hirveen niinku.. vaatii.. se on tämmönen
täydellisyyden tavottelija, niin sit se että se harjottelee hirveesti sitä että
se pääsee siitä irti niin kuvataiteen keinoilla..Mut sitte se että musta
tuntuu et se kuvataiteessa myös niinku luo sitä vahvempaa identiteettiä
itselleen et uskaltaa ja haluaa olla erilainen. Ja sit et pystyy kantamaan
ittensä, et ne on..tosi ihania.. Mut sitte oli tänä vuonna tota tämä tyttönen
joka menetti oman isänsä, ja se oli nyt tässä puolen vuoden
ryhmässä..pajaikäsissä niin..se..se teki ehkä semmosia kuvia että mitkä
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mä koin että se niinku sitä surua niinku käsitteli siinä niinku itsensä
kautta. Et sillä lailla uus tyttö et mä en oo ollu nyt vasta ku tän yhen
puolen vuoden hänen kanssaan tekemisissä että en aikasemmin niinku
tuntenu. Ettei vielä niin syvällistä suhdetta mutta musta tuntu se
että..että se oli niinku.. Ja se teki sille hyvää et se sai niinku tehä niitä
kuvia.
Kuvataiteen merkitys lapsen elämässä nosti esiin itsetunnon vahvistamisen ja
ymmärryksen
mahdollista

siitä, että taidetta on monenlaista. Taiteen avulla on
työstää

persoonallisuuden

ristiriitoja,

kehittymistä

purkaa
(Hintikka

aggressioita
2011,

401).

sekä

prosessoida

Onnistumisen

ja

epäonnistumisen välinen rajanveto on haastatellun havaintojen mukaan usein
häilyvää, jolloin oppilaan kokema positiivinen tunne saattaa kääntyä
negatiiviseksi hyvinkin pienestä syystä. Koulun kuvataideopetuksessa ei
juurikaan rohkaista lasta käyttämään kuvailmaisua oman elämänsä tulkitsijana
ehkä siitä syystä, että joidenkin oppilaiden kohdalla oman itsen näkyväksi
tekeminen tuntuu ahdistavalta, eikä suinkaan vapauttavalta tai terapeuttiselta
(Mantere 1996, 56). Koska taide alitajuisesti sisältää suoria otoksia omasta
elämästä, voidaan teoksen ja itsen välistä eroa pitää hyvin pienenä. Tästä syystä
oma taide saatetaan kokea liian paljastavana ja haavoittavana. (Hintikka 2011,
401).

Onnistumisen tunteen antaminen lapselle onkin tähän tutkimukseen

osallistuneen taiteilijan mielestä tärkein oppilaan itsetuntoa edistävä asia, jonka
toteutuminen antaa mahdollisuuden myös terapeuttisuuden olemassaololle.

H: Se..että se antaa sille lapselle sen onnistumisen tunteen ja se vahvistaa
sen omaa itsetuntoa. Se on ehkä se paras. Se on se mikä niinku
kannattelee sit kaikessa. Et se et liian paljon on asioita joissa lapset kokee
jatkuvasti epäonnistuvansa ja lapsi on itselleen niinku hirveen raaka
niin..se..ne on niinku semmosia tärkeitä asioita mun mielestä..niinku
näkee sen kehityksen itsessään ja sen niinkun nyt tästä tuli hyvä nyt mä
onnistuin, tää on hyvä.. Ja se niinkun onni mikä siitä tulee nii sit se
vaikuttaa siihen omaan itsetuntoon. Se on ehkä tärkein. Ja se että niinkun
kuvataiteessa ei niinkun..se on niin laaja et se ei oo ainoa asia et sun pitää
tehdä semmosta realistista...nähään sitä että..että taidetta on monenlaista.
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Seuraavassa kappaleessa nivotaan yhteen kahden tutkimusaineiston tulokset
etsimällä niistä yhtymäkohtia ja eroavaisuuksia. Tarkoituksena on nostaa esiin
kuvataiteen terapeuttisuuden kokemisen esteitä ja mahdollisuuksia oppilaiden
ja luokan, sekä taiteilijan kokemusten perusteella tehdystä tulkinnasta. Näitä
esteitä ja mahdollisuuksia on havainnollistettu kuviossa 10. Vertailukohtana
(kuvio 11) esitellään Päivi-Maria Hautalan (2008, 155) tutkimuksessaan
esiintuomia huomioita perinteisen ja terapeuttisen opetuksen eroista.

6.3 Tutkimustulosten yhteenveto
Oppilastasolla tarkasteltuna on tutkimuksen tuloksissa selkeästi havaittavissa
kuvataiteen tärkeys oppilaiden elämässä. Toki tällaiseen analyysiin voidaan
päästä

jo

senkin

perusteella,

että

tutkimuksen

kohteena

on

ollut

kuvataidepainotteinen opetusryhmä. Koska kuvataideluokalle pääsee vain
pääsykokeen kautta, on oletettavaa että sinne haluavat ja pyrkivät vain
taiteellisesti lahjakkaat ja kuvataiteesta kiinnostuneet oppilaat, joiden elämässä
kuvataide näyttelee tärkeää roolia. Se, miksi kuvataide sitten on oppilaille
tärkeää, liittyy tämän tutkimuksen mukaan luovuuden ja itsensä ilmaisemisen
mahdollisuuteen

sekä

kuvataiteen

tekemisen

tuottamaan

mielihyvän

tunteeseen. Myös kuvataiteen terapeuttinen ulottuvuus on havaittavissa
oppilaiden kokemuksina hermojen ja käyttäytymisen hallintaan, omaan
taiteilijan vapauteen sekä taiteen rentouttavaan ja rauhoittavaan ominaisuuteen
liittyen. Eräässä kirjoitelmassa oppilas toteaa kuvataiteen avaavan hänelle
toisen persoonan, joten voidaan todeta kuvataiteen terapeuttisuudesta myös
itsetuntemuksen ja itsetutkiskelun toteutuminen oppilaan mielikuvituksen ja
taiteellisen todellisuuden yhteistyönä.
Oppilaiden kirjoitelmista nousee esiin myös ristiriitaisuutta kuvataiteen
terapeuttisista vaikutuksista. Oppilaat kokevat paljon negatiivisia tunteita, joita
kuvataiteen tekeminen heissä herättää. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että
oppilaiden negatiiviset tunteet liittyvät työn epäonnistumiseen tai monessa
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tapauksessa pelkoon siitä, että oma työ ei ole tarpeeksi hyvä. Koska kyseessä on
kuvataideluokka ja taiteellisesti lahjakkaiden oppilaiden ”valioryhmä”, on
tuloksista analysoitavissa myös tietynlaiset lahjakkuuden aiheuttamat paineet.
Oppilaiden kriittisyys omaa työtä kohtaan saattaa siis olla seurausta ulkoapäin
asetetusta odotusarvosta, jonka mukaan kuvataideluokalla opiskelevat oppilaat
joutuvat ikään kuin lunastamaan paikkansa yhä uudelleen ja uudelleen. Paitsi
kriittisyyttä, myös vertailua toisten töihin esiintyy paljon. Ajatus siitä, että oma
työ on riittämätön tai huonompi kuin muilla aiheuttaa oppilaissa eräänlaisena
suojamekanismina ylenpalttista oman työn arvostelua suhteessa toisten töihin.
Oppilaat tuntuvat ajattelevan, että omaan työhön ei kannata olla tyytyväinen,
koska jonkun muun työ on kuitenkin parempi, eikä tyytymättömyytenä omaan
työhön ainakaan menetä kasvojaan siinä vaiheessa jos joku arvostelee sitä.
Negatiivisia tunteita herättävät lisäksi epämieluisa kuvataiteen aihe tai
tekniikka sekä kiireen ja ajan puutteen tuntu kuvataidetunneilla. Erään
oppilaan mielestä koulussa tehdään liikaa taidejäljennöksiä, mistä hän
kirjoittaakin kirjoitelmassaan. Luokassa esillä olevat kuvataidetyöt puhuvat
tämän huomion puolesta, ja työt ovat myös hyvin paljon toistensa kaltaisia.
Ajankäyttöön

liittyen

kuvataidetuntien

tiukka

aikataulu

sekä

töiden

valmiiksisaattaminen määräajassa aiheuttaa oppilaissa ahdistusta ja ”pakkoa
saada inspiraatio tietyssä hetkessä”.
Voidaan

sanoa,

että

osalle

oppilaita

kuvataiteen

terapeuttisuus

näyttäytyy tässä tutkimuksessa hyvinkin selkeänä oman itsen eheytymisenä,
kun taas toisten kohdalla kuvataiteen tekeminen koetaan samanaikaisesti sekä
positiivisen että negatiivisen ajattelun kautta. Tällainen jatkuva tasapainoilu
negatiivisuuden ja positiivisuuden välillä aiheuttaa oppilaissa oman työn
arvostelua ja epäarvostusta, kriittisyyttä omaa työtä kohtaan sekä suoranaisia
ahdistuksen tunteita silloin, kun työ on oppilaan omasta mielestä mennyt
pilalle.

Lisäksi

voidaan

todeta,

että

pienikin

epäonnistumisen

tai

riittämättömyyden tunne saattaa laukaista kriittisessä oppilaassa valtavan
ahdistuneisuuden tai jopa raivon tunteita.
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Tällaisesta

tasapainoilusta

kirjoittaa

myös

Mantere

(1991,

133)

Alexenbergin (1981) luovan prosessin tapahtumakuvaukseen viitaten, että
vaikka yksilön ajatukset, merkitykset ja kokemukset näyttävät näennäisesti
olevan tasapainossa, voi niiden välinen suhde todellisuudessa olla hyvin
herkkä ja haavoittuva. Samaisen tasapainoilun teemaa, hieman eri sanoin,
kuvailee Rankanen (2006, 192; 2007, 91-92) ”asioiden loksahtamisena
paikoilleen”, jolloin parhaimmillaan taiteellista toimintaa seuraa vapautumisen
kokemus. Rankanen (mts 91-92) jatkaa Schnetziin (2005) viitaten, että
negatiivisessa muodossaan asiat loksahtelevat eheytymisen sijaan ikään kuin
pois todellisuudesta, jolloin yksilö kokee epäonnistuneensa.
Luokkatasolla tarkasteltuna voidaan sanoa, että tähän tutkimukseen
osallistuneessa

luokassa

vallitsee

kriittisyyden

ilmapiiri.

Luokan

toimintakulttuuri rakentuu liiaksi erikoisluokalla opiskelun ja sen mukanaan
tuoman

kuvataiteellisen

lahjakkuusodotteen

varaan.

Paine

onnistua

kuvataiteessa on ulkoapäin asetettu, mutta myös oppilaiden itsensä rakentama
käsitys itsestään yksilöinä ja kuvataideluokan jäseninä. Oppilaat asettavat,
paitsi henkilökohtaiset myös koko luokkaa koskevat kuvataiteelliset odotukset
todella korkealle, jolloin taiteellisen toiminnan terapeuttisuus jää usein
negatiivisten ajatusten ja onnistumisen pakon varjoon.
Terapeuttisuuden olemassaolon kannalta luokan toimintakulttuurin
lähtökohdat eivät ole parhaat mahdolliset. Mitä enemmän luokka kokee
olevansa

kuvataiteellisen

lahjakkuutensa

”vanki”,

sitä

huonommat

mahdollisuudet sillä on kokea koulussa tehtävää kuvataidetta terapeuttisena.
Terapeuttisuuden kokemisen esteenä luokassa ovat paitsi opettajajohtoisesti
asetetut kuvataiteen aiheet, materiaalit, tekniikat ja tavoitteet, myös luokassa
vallitseva vertailun ja kriittisyyden kulttuuri. Kaikesta tästä johtuen luokassa
esiintyy pakonomaista tarvetta onnistua ja olla saavutettuun asemaansa nähden
riittävän hyvä aina ahdistumiseen saakka.
Kaiken

kaikkiaan

voidaankin

todeta,

että

vaikka

luokassa

on

havaittavissa myös terapeuttisuuden läsnäoloa, huomattavaa on myös
terapeuttisesta näkökulmasta katsoen jopa silmiinpistävän runsaan negatiivisen
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ajattelun määrä. Luokan toimintakulttuuria ilmentääkin eräällä tapaa hyvän ja
pahan vastakkainasettelu, jossa positiivinen ja negatiivinen ajattelu käyvät
jatkuvaa kamppailua elintilastaan terapeuttisen ulottuvuuden kustannuksella.

KUVIO 10. Terapeuttisuuden esteet ja mahdollisuudet tämän tutkimuksen tuloksissa.

Taiteilija-aineiston tasolla tapahtuva analyysi keskittyy haastatellun ajatuksiin
ja havaintoihin oppilaiden toiminnasta sekä terapeuttisuuden kokemuksista.
Analyysissa peilataan myös haastatellun omia kokemuksia sekä opettajuuden
ilmenemistä terapeuttisen viitekehyksen valossa. Terapeuttisen kuvataiteen ja
kuvataiteen terapeuttisuuden erona haastateltava tuo esiin ohjaamisen
merkityksen. Toisin sanoen kuvataiteen terapeuttisuuteen ohjataan ulkoapäin
esimerkiksi terapeutin tai vaikkapa opettajan toimesta, kun taas terapeuttisen
kuvataiteen ”ohjaaminen” tapahtuu ihmisestä itsestä käsin, jolloin terapeuttista
kokemista tapahtuu tiedostamatta itse prosessin aikana sekä vahvistumisen
kokemuksena valmiin työn äärellä.
Haastateltu kuvataiteilija kertoi kuvataiteen terapeuttisuuden olevan
hyvin vahvasti läsnä hänen omassa työssään kuvataidekoulun opettajana sekä
taidegraafikkona. Oman elämän tilanteet ja tapahtumat siirtyvät omaan
taiteeseen samalla, kun taiteen tekemisen prosessi vaikuttaa terapian tavoin.
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Taiteen terapeuttinen olemus on havaittavissa hänen omassa taiteessaan
parisuhteeseen, perheeseen ja menetyksen käsittelyyn liittyvinä kuvina. Itsensä
kasvattamisen

ja

vahvojen

tunteiden

eetos

on

voimakkaasti

läsnä

haastateltavan puhetavassa, sanoissa ja teoissa. Kuvataiteen terapeuttisuus
ilmenee hänen omassa elämässään alitajuisena vaikeiden asioiden käsittelynä
taiteen kautta.
Paitsi

työssään

kuvataideopettajana

kuvataiteilijana,

havaittavissa

on

selkeitä

haastatellun

terapeuttisen

työssä

taideopetuksen

elementtejä. Taidekasvatusajattelun ja opettajuuden kantavana voimana ovat
tarinat, kerronnallisuus ja teemat, joiden avulla oppilaiden itsetuntemusta,
identiteetin rakentumista ja vaikeiden elämäntilanteiden käsittelyä tuetaan.
Luovuuden ja mielikuvituksen käyttöä korostetaan välttämällä valmiiksi
annettuja malleja sekä antamalla oppilaille itselleen mahdollisuus päättää
omasta työstään, jolloin oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi
työskentelytapaan

ja

materiaaleihin.

Terapeuttiseen

kuvantekemiseen

kannustetaan lisäksi paitsi pitkäaikaisten prosessinomaisten töiden tekemisellä,
myös ohjaamalla nopeasti valmistuviin töihin, joiden terapeuttisena ajatuksena
voidaan pitää niiden mahdollistamaa täydellisyyden tavoittelusta irtautumista.
Oppilaiden ymmärrys siitä, että taidetta on monenlaista, antaa perspektiiviä
esittävän ja ei-esittävän taiteen olemassaololle ja oman taiteellisen ilmaisun
kehittymiselle,

sekä

mahdollistaa

omalta

osaltaan

terapeuttisen

kuvantekemisen kokemista.
Omien

oppilaidensa

kokemasta

kuvataiteen

terapeuttisuudesta

haastateltu taiteilija kertoo useamman esimerkin. Näiden esimerkkien valossa
voidaan todeta, että terapeuttisuutta ilmenee etenkin kuvataidekoulun
vanhempien oppilaiden keskuudessa. Taiteilijan havaintojen perusteella
nuoremmat oppilaat ovat vielä liiaksi kiinni koulumaisessa ajattelutavassa ja
rutiininomaisuudessa, jolloin kuvataiteen tekemistä sävyttää pakkomaisuus.
Myös sosiaalisten tilanteiden paine ja eräänlainen omien töiden häpeileminen
mainitaan nuorempien oppilaiden terapeuttisuuden kokemisen esteenä.
Työpajaikäiset

oppilaat

ovat

murrosikäisiä,

jolloin

heidän

kuvataiteen
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tekemistään leimaa jo tietynlainen ajattelun kypsyminen suhteessa omien
elämänvaiheiden läpikäymiseen terapeuttisesti.
Suurimpana terapeuttisuuden esteenä haastateltu taiteilija mainitsee ajan.
Etenkin koulumaailmassa ollaan liian sidoksissa lukujärjestyksen määrittämään
oppituntijakoon, eikä opetussuunnitelman mukainen yhden viikkotunnin
määrä

kuvataidetta

ole

riittävä.

Kuvataidekoulussa

sen

sijaan

terapeuttisuusajattelulle on hänen mukaansa paremmin tilaa väljemmän
aikataulun ansiosta. Koulun kuvataideopetusta voitaisiin haastatellun mielestä
kehittää rajoja rikkomalla ja toteuttamalla opetusta esimerkiksi teemaviikkoina
tai taideprojekteina, jolloin myös terapeuttisuuden kokeminen voisi olla
mahdollista.

KUVIO 11. Perinteisen ja terapeuttisen koulukulttuurin vertailu Päivi-Maria Hautalan
(2008, 155) mukaan.

Selkein ja silmiinpistävin yhteneväisyys sekä taiteilijan että oppilaiden
kokemuksissa on ajan puutteen ja kiireen merkitys terapeuttisuuden esteenä.
Ajallisesti yhden oppitunnin mittainen kuvataidetyöskentely viikossa ei
juurikaan

kykene

mahdollisuutta,

tarjoamaan

etenkään

oppilaille

nuorempien

terapeuttisen
oppilaiden

kuvantekemisen
kohdalla.

Tähän

tutkimukseen osallistuneet oppilaat olivat 4-luokkalaisia eli 10-11 -vuotiaita,
jotka haastatellun taiteilijan havaintojen mukaan ovat vielä kypsymättömiä
terapeuttiseen ajatteluun. Myös omien töiden häpeily, pelko epäonnistumisesta
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sekä täydellisyyteen pyrkiminen liittyvät tähän kypsymättömyyteen, samoin
kuin sosiaalisen ympäristön ja kavereiden asettamat paineet. Tutkimuksen
havainnointiluokka oli kuvataidepainotteinen, jolloin kuvataidetunteja oli neljä
viikkotuntia yhden sijaan. Tästä huolimatta ajan puute aiheutti osalla oppilaista
kiireen tuntua ja sitä kautta terapeuttisuuden kokeminen oli vaikeaa tai
mahdotonta. Ajankäytön rajallisuuden lisäksi taiteilijan mainitsemat ”pakko”
ja ”koulumaisuus” voidaan asettaa analyysissa eräänlaiseksi ”kaikenselittäväksi
teemaksi”, joka pitää sisällään terapeuttisen kuvataiteen ja kuvataiteen
terapeuttisuuden esteet koulussa.
Terapeuttisuuden mahdollisuudet puolestaan kiteytyvät oppilaiden
esittämässä ”taiteilijan vapauden” käsitteessä. Tätä ”taiteilijan vapautta”
ilmentävät opettajana toimivan taiteilijan esittämät ajatukset rajoja rikkovasta
opetuksesta, oppilaiden mahdollisuudessa vaikuttaa kuvataidetyön sisältöön,
tekotapaan ja materiaaleihin, sekä tarinoiden, kerronnallisuuden ja teemojen
suosimisessa ja valmiiden mallien välttämisessä viimeiseen asti. Oppilaiden
ajatukset

epämieluisasta

taidejäljennösten

kuvataiteen

tekemisestä

tukevat

aiheesta
puolestaan

tai

tekniikasta,

vastakkaista

sekä

käsitystä

opettajajohtoisuudesta ja valmiiden mallien suosimisesta. ”Taiteilijan vapauden”
käsite

tuli

kuitenkin

oppilailta

itseltään,

joten

on

oletettavaa

että

terapeuttisuuden kokemista oppitunneilla esiintyy ainakin hetkittäin, ja ainakin
osalla oppilaista kypsymättömyydestä huolimatta.
Kun vertaillaan tämän tutkimuksen tuloksia (kuvio 10) Hautalan (2008)
tutkimukseen (kuvio 11), huomataan että niistä löytyy useita yhtymäkohtia.
Hautalan esittelemät terapeuttisen koulukulttuurin ilmenemismuodot toistuvat
tämän tutkimuksen tuloksissa terapeuttisuuden mahdollisuuksina, samoin kuin
perinteisen koulukulttuurin arvot esiintyvät terapeuttisuuden esteinä.
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7

POHDINTA

Kuvataiteen

terapeuttisuuden

olemassaoloa

ja

terapeuttisen

kuvataideopetuksen ilmenemistä on tässä tutkimuksessa tarkasteltu oppilaan,
luokkayhteisön

ja

opettajana

toimivan

kuvataiteilijan

muodostamana

kolmiosuhteena (kuvio 12), jonka avulla havainnollistetaan kuvataiteen
terapeuttisuuden riippuvuutta osiensa vuorovaikutuksesta. Kuvion keskiössä
on kuvataidetunti ja tässä tutkimuksessa oppilaiden esittämä ”taiteilijan
vapauden” käsite. Oppilaiden suhtautumista kuvataidetuntiin kuvaillaan
negatiivisuuden ja positiivisuuden kautta, samoin koko luokan ilmapiirin
rakentumista.

Opettajana

vastakkainasettelunomaisesti

toimivan

taiteilijan

terapeuttisesti

ympyrästä

orientoitunut

haarautuu

opetus,

sekä

perinteinen opetuksen ideologia oppilaiden töille ennakkoon asetettuine
vaatimuksineen. Perinteistä opetusta voidaan tässä tutkimuksessa kuvailla
sanoilla koulumainen, pakonomainen, opettajajohtoinen sekä valmiiden
mallien ja tiukasti lukujärjestyksen mukaan etenevä (kuvio 11). Terapeuttisesti
orientoituneessa opetuksessa puolestaan kiinnitetään huomiota ajankäyttöön
rikkomalla perinteisen opetuksen rajoja, ei käyttämällä valmiita malleja vaan
mieluummin tarinoita ja teemoja kuvantekemisen inspiraationa, sekä antamalla
oppilaille itselleen mahdollisuus toteuttaa taiteellisia visioitaan ”taiteilijan
vapauden” nimissä (kuvio 10). Kuvataiteen terapeuttinen ulottuvuus piirtyy
kaiken taustalle joko saaden mahdollisuuden näyttäytyä, tai sitten ei.
Tutkimukseen

osallistuneet

oppilaat

kokivat

kuvataiteen

terapeuttisuutta tietyin edellytyksin. Heidän kirjoitelmissaan esiintyi vahvoja
terapeuttisuuden ilmauksia, mutta myös kuvataiteen tekemiseen liittyvä
negatiivisuus oli läsnä. Kuvataide koettiin mielekkäänä silloin, kun sai käyttää
mielikuvitustaan ja luovuuttaan tekemällä ”oman ajattelun tuotoksia” itselleen
mieluisalla tekniikalla, ilman kiireen tuntua. Toisaalta oppilaat kokivat
kuvataidetyönsä onnistumisen pakkona ja ikään kuin koko taiteen tekemisen
tarkoituksena. Haastatteluun osallistunut taiteilija tähdensikin hyvin vahvasti
sitä, että kuvataiteen tekemisen tulee aina olla mielekästä, ei koskaan
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pakotettua, ja että taidetyöskentelylle on annettava riittävästi aikaa ja tilaa.
Haastatellun puheessa esiintyivät voimakkaasti myös käsitteet mielikuvitus ja
luovuus, jotka saattavat jäädä saavuttamatta liiallisen koulumaisuuden,
pakonomaisen työskentelyn, sekä liian tiiviin aikataulun ongelmallisuutena.
Suurimpana terapeuttisuuden toteutumisen esteenä tässä tutkimuksessa tulikin
esiin ajan puute, joka esiintyi molemmissa tutkimusaineistoissa kaikkein
selvimmin.

KUVIO 12. Terapeuttisuuden ilmenemisen osatekijät koulun kuvataidetunnilla tämän
tutkimuksen mukaan kolmiosuhdemallia mukaillen (Hautala 2008, 40; Hautala 2012, 11).

Luokan näkökulmasta tarkasteltuna toimintaa leimasi kriittisyyden ja vertailun
ilmapiiri, sekä kuvataideluokan erikoisosaajien leima ja tietynlainen aateluuden
velvoittama onnistumisen pakko. Positiivista, jopa terapeuttista ilmapiiriä oli
havaittavissa hetkittäin, mutta yhdenkin oppilaan ilmaistessa negatiivisuuttaan
lumous särkyi ja terapeuttisuuden ulottuvuutta oli lähdettävä etsimään
uudelleen.
Koulun kuvataidetunnit ja niiden aiheet ovat yleisesti opettajajohtoisesti
määrättyjä ja opetussuunnitelman sisältöihin sidottuja. Usein oppilaiden
osallisuus

rajoittuu

lähinnä

valmiiksi

määritellyn

työn

suorittamiseen
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määräajassa. Terapeuttisuuden toteutumisen kannalta tämä voidaan nähdä
ongelmallisena.

Koulun

kuvataideopetusta

tuleekin

kehittää

oppilaslähtöisempään suuntaan, kuten uudessa opetussuunnitelmassakin
(POPS 2014) tähdennetään oppilaiden kiinnostuksia, työskentelytapoja ja
kokemuksia

huomioimalla.

Koulun

terapeuttista

kuvataideopetusta

kehitettäessä on otettava huomioon oppilaiden osallisuus myös antamalla heille
mahdollisuus vaikuttaa opetuksen sisältöjen, työskentelymenetelmien ja
materiaalien valintaan (POPS 2014, 298-299). Tämä näkökulma on havaittavissa
myös haastatteluun osallistuneen taiteilijan ilmaisuissa, sekä esimerkiksi Teija
Saarakkalan (2008, 42; 194) tutkimuksessa, jossa todetaan valinnan vapauden ja
ajan puutteen problematiikan seurauksena olevan mm. sen, ettei oppilaan
omalle ajattelulle löydy tilaa tai aikaa jolloin myös terapeuttinen aspekti jää
saavuttamatta samalla, kun tiukasti rajatut tehtävät estävät spontaanin ilmaisun,
luovuuden mukanaolon ja ulospääsyn itsekriittisestä ajattelusta.
Koska taiteen tekeminen on ”universaali kieli”, kaikki pystyvät siihen
jollakin tasolla. Jo pienet lapset nauttivat piirtämisestä ja muovailusta, eikä
heidän

terapeuttista kokemustaan

vielä

estetä

ulkopuolelta asetetuilla

kauneuden tavoitteilla tai esteettisyyden ihanteilla. Juha Varto (2005, 7)
toteaakin,

ettei

taidekasvatusta

pidä

ajatella

pelkkänä

esteettisyyteen

kasvattamisena, vaan sen tulee pyrkiä yhdessä koettuun taiteelliseen etsimiseen
ja

(terapeuttiseen)

purkautumiseen.

Koska

kauneuden

kokeminen

on

yksilöllistä, ei pidä alistua pohtimaan sitä mitä muut ajattelevat. Varto (mts 7)
puhuukin taidekasvatuksesta ilmaisun ja ajattelun mahdollisuutena, jolloin
taiteeseen

kasvaminen

tapahtuu

taiteen

kautta

ja

taidetta

tekemällä.

Terapeuttisen taiteentekemisen olemukseen kuuluu olennaisesti se, että kuville
annetaan mahdollisuus syntyä sellaisiksi kuin ne ovat syntyäkseen. Tällöin
kaikki esteettisyyden ja valmiiksi määritellyn kauneuden kriteerit tulee unohtaa,
samoin kuin pyrkimys taiteellisesti korkeatasoiseen lopputulokseen. (Mantere
1991, 26.)
Taiteen

terapeuttisuuden

kannalta

ei

olekaan

olennaista

se,

kuinka ”onnistunut” lopputulos on, sillä onnistuminen määritellään aina
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jokaisen yksilön kokemismaailmassa ja esteettisyyden tajussa erikseen.
Terapeuttisuuden kokeminen mahdollistuu, mikäli irtaudutaan tietyn muotin
mukaisesta

kauneuskäsityksestä,

valmiiksi

annetuista

”oikeanlaisen”

lopputuloksen malleista sekä täydellisyyteen pyrkimisen kahleista. Koska
ihminen etsii taiteen avulla merkityksiä elämäänsä (Varto 2005, 150) on näiden
merkitysten rakentumiselle eduksi se, että yksilö saa vapauden tutkia ja tulkita
omaa sisintään ilman ulkoa tulevia odotusarvoja. Keskittykäämme siis
enemmän taiteen tekemiseen prosessina kuin täydellisen lopputuloksen
tavoitteluun samalla, kun annamme taiteen terapeuttisuudelle mahdollisuuden
olla läsnä sisäisen eheytymisemme tukijana.
Tämän tutkimuksen teko on ollut ajoittain jopa tuskallisen pitkä,
uuvuttava ja hermoja raastava kokemus, jonka aikana alussa esittämäni
kysymys kuvataiteen mahdollisesta terapeuttisuudesta opetuksessa on saanut
lisävalaistusta oppilaiden ja taiteilijan kokemuksia tarkastelemalla. Matkani
aikana olen sukeltanut välillä syvällekin teoriatiedon, metodologian ja
tutkimukseni aineiston syövereihin ollen toisinaan hyvinkin eksyksissä ja
suuntaa vailla. Lisäksi tutkimuksen teon rajoitteet ovat olleet läsnä enemmän
kuin tarpeeksi; jos ajassa taaksepäin kulkeminen olisi mahdollista, käyttäisin
havainnointiin enemmän aikaa ja todennäköisesti haastattelisin myös oppilaita
sekä useampaa kuin yhtä taiteilijaa tai opettajaa.
Myös haluni todistaa oikeaksi hypoteesi, jonka mukaan koulun
kuvataideopetuksella voidaan saavuttaa terapeuttisia ulottuvuuksia, on
tutkimuksen teon aikana vaihtunut pohdintaan siitä, millaisilla edellytyksillä
terapeuttisuus

koulussa

voisi

toteutua.

Käsitykseni

kuvataiteen

terapeuttisuudesta elää edelleen vahvana, mutta olen myös joutunut
hyväksymään sen tosiasian, että koulumaailmaan siirrettynä se vaatii
kuvataiteen aseman paranemista, oikeanlaista terapeuttista ilmapiiriä, ja
optimaalista

rajojarikkovaa

oppimiskäsitystä.

”Opetussuunnitelmallinen

terapeuttisuus” vaatii lukujärjestysteknisiä erityistoimia, jotka saattavat olla
hankalia

toteuttaa,

eivätkä

kuvataiteen

teemaviikotkaan

ole

niin

yksinkertaisesti järjestettävissä. Opettajalta terapeuttisuuden toteuttaminen
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vaatii lisäksi perehtymistä ja kiinnostusta aiheeseen, sekä motivaatiota sen
toteuttamiseen, joten mitään yleisesti käytössä olevaa pedagogiikkaa tuskin on
luvassa. Terapeuttisuuden kasvatuksellinen soveltaminen jäänee näin ollen
yksittäisten, asialle omistautuneiden ja kuvataiteesta kiinnostuneiden opettajien
varaan.
Vaikuttaa siltä, että tämä tutkimus on tullut loppupäätelmiensä äärelle.
Vastauksia saatiin, mutta myös monta uutta pohdinnan aihetta jää mieleen
kaihertamaan. Voisiko koulun kuvataide toimia terapeuttisena, jos oppilaille
itselleen annettaisiin enemmän valtaa päättää kuvataidetuntien sisällöstä,
toteutuksesta, töiden tekojärjestyksestä ja ajankäytöstä? Välttyisivätkö he tällä
tavoin keskinäiseltä vertailulta, tiukkojen aikataulujen aiheuttamalta paineelta
tai epämieluisten aiheiden ja tekniikoiden tekemiseltä? Voisiko kuvataidetöiden
vapaasti valittava tekojärjestys helpottaa eri tahtiin etenevien, etenkin
hitaampien oppilaiden ahdistusta? Entä voisiko työskentelyyn liittyvän
vastuun siirtäminen oppilaille auttaa opettajaa, joka kamppailee opetuksen
eriyttämisen ja oppilaiden negatiivisten tunteenpurkausten kanssa? Mahtaisiko
tässä olla tulevaisuuden opettajuuden ja terapeuttisen opettamisen kannalta
aihetta syvempään tarkasteluun, ehkä jopa tutkimiseen?
Lopuksi, summa summarum. Taiteella on tärkeä ja voimaannuttava sija
ihmisen elämässä. Sanonta ”kauneus on katsojan silmässä” tukee myös sitä
tosiasiaa, että taidetta on monenlaista ja kokemukset siitä vaihtelevat. Koska
taiteessa ei ole olemassa oikeaa tai väärää, voidaan sitä pitää kaikille avoimena
mahdollisuutena, myös terapeuttisessa mielessä. Koti, vapaa-aika, harrastus,
koulu – terapeuttisuus on aina läsnä, odottaen vain ulospurkautumisen
kanavaa. Antakaamme sille mahdollisuus.
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LIITE 1
xxxxx kaupunki
xxxxx koulu
rehtori
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS

Saila Ylinen
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx Kokkola
040xxxxxxxx
email:xxxxxxxxxxxxx

23.3.2015

Olen Saila Ylinen, opiskelen luokanopettajaksi Jyväskylän yliopiston
tutkintovaatimusten mukaisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen
luokanopettajien aikuiskoulutuksessa (Laiko). Teen pro gradu -tutkielmaani
aiheesta ”Kuvataiteen terapeuttisuus yksilöllisenä, oppiaineiden välisenä ja
koulukulttuurisena eheyttäjänä”. Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen
etnografinen tapaustutkimus, jonka empiirinen aineisto kerätään keskustelevan
havainnoinnin, kenttämuistiinpanojen, audio- sekä mahdollisesti myös
kuvadokumentoinnin avulla. Varsinaista kyselyä tai haastattelua oppilaille ei
tule. Kuvallisen dokumenttiaineiston kerääminen tapahtuu iPadilla siten, että
opettaja tai oppilaat eivät näy kuvissa tunnistettavasti. Myös
äänidokumentointi tapahtuu iPadilla siten, että nauhoitukseen tallentuu
pelkkää ääntä, ei kuvaa. Tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan kuvata
myös oppilaiden kuvataidetöitä. Tutkimuksen aineisto kerätään yhdessä
kuvataidepainotteista opetusta noudattavassa perusopetuksen alakoulun
luokassa. Oppilaiden koteihin lähetetään tiedote, jossa kerron tutkimukseni
sisällöstä. Samalla pyydän oppilaiden vanhemmilta suostumuksen heidän
lapsensa osallistumisesta tutkimukseeni.
Haen tutkimuslupaa tutkimukseni empiirisen aineiston keräämiselle xxxxxx
koulussa, luokanopettaja xxxx xxxx opettamassa 4a -luokassa viikolla 16, eli 1317.4.2015. Alustavasti olen asiasta sopinut sähköpostitse rehtori xxxx xxxx ja
luokanopettaja xxxx xxxx kanssa.
Kokkolassa 23.3.2015
Saila Ylinen

Liite: tutkimussuunnitelma
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LIITE 2
Saila Ylinen
Jyväskylän yliopisto
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Luokanopettajien aikuiskoulutus
TIEDOTE TUTKIMUKSEN TEKEMISESTÄ JA SUOSTUMUSPYYNTÖ
OPPILAAN TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISELLE
Olen Saila Ylinen, opiskelen luokanopettajaksi Jyväskylän yliopiston
tutkintovaatimusten mukaisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen
luokanopettajien aikuiskoulutuksessa. Teen kuvataideaiheiseen pro gradu tutkielmaani liittyvää empiirisen tutkimusaineiston hankintaa xxxxxx koulun
4a -luokassa viikolla 16, eli 13-17.4.2015.
Tutkimukseni tutkimusaineisto kerätään keskustelevan havainnoinnin ja
kenttämuistiinpanojen avulla. Oppilaille suunnattua kyselyä tai haastattelua ei
ole. Tarkoituksena on kerätä myös ääni- ja kuvamateriaalia siten, että oppilaat
eivät missään dokumentoinnin vaiheessa ole tunnistettavissa. Kuvadokumentit
kohdistuvat
pääasiassa
oppilaiden
kuvataidetöihin
ja
esimerkiksi
työskentelytilanteista otetut kuvat rajataan niin etteivät kasvot näy. Äänitykset
suoritetaan siten, että ainoastaan ääni tallentuu mutta ei kuva. Dokumentointi
tapahtuu kenttämuistiinpanojen osalta ”vanhanaikaisesti” kynä-paperi tekniikalla ja vastaavasti ääni- ja kuvamateriaalin osalta teknologia-ajan
hengessä iPadilla.
Tutkimusluvan on myöntänyt xxxxxx koulun rehtori xxxx xxxxx 23.3.2015.
Kokkolassa 24.3.2015
Yhteistyöterveisin
Saila Ylinen
______________________________________________________________________
Suostumus oppilaan tutkimukseen osallistumiselle:
Oppilaan nimi: ____________________________________________
Saa osallistua_______________________
Ei saa osallistua _____________________
____________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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LIITE 3
Kirjoitelma oppilaille ”Ajatuksia kuvataiteesta”.
Kirjoita rehellisesti ajatuksistasi ja kokemuksistasi kuvataiteen tekemisestä
koulun kuvistunneilla. Nimeä ei tarvitse laittaa, koska kirjoitelmat käsitellään
nimettöminä. Kirjoitelman pituus on ½ – 1 s.
Apukysymykset kirjoitelmaa varten:
– Pidätkö kuvataiteen tunneista vai et? Miksi olet sitä mieltä?
– Koetko kuvataiteen tekemisen itsellesi tärkeäksi vai et? Miksi?
– Saako kuvataiteen tekeminen sinut hyvälle tai huonolle mielelle? Kerro
esimerkki.

Kiitos kirjoitelmastasi :)

(Kirjoitelmapohja on muokattu Teija Saarakkalan (2008, 98) vastaavasta.)
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LIITE 4
Teemahaastattelun teemat
1) Kuvataide ja sen terapeuttisuus haastateltavan omassa elämässä ja taiteen
tekemisessä:

- Mitä kuvataide sinulle merkitsee? Miten koet kuvataiteen tekemisen?
Kuvataiteen terapeuttisuus oman taiteen tekemisenä? Terapeuttisuuden
merkitys, miten ymmärrät taiteen terapeuttisuuden? Tai millaista on
terapeuttinen taiteen tekeminen?Oman taiteen tekemisessä? Esimerkkejä:
miten olet itse kokenut taiteen terapeuttisuutta?
2) Haastateltavan oma taidekasvatusajattelu:
- Millaiset asiat luonnehtivat itseäsi taiteilijana ja kuvataiteen opettajana?
Millainen on tapasi toteuttaa kuvataideopetusta lasten parissa? (Minkä ikäisiä
oppilaasi ovat?)Terapeuttisen taidekasvatuksen rajoitteet ja mahdollisuudet
koulussa?
3) Terapeuttinen kuvataide omassa opetustyössä:
- Näkyykö/ millä tavoin kuvataiteen terapeuttisuus näkyy työssäsi lasten
kanssa? Mitä kuvataiteen tekeminen mielestäsi lapselle merkitsee? Onko sinulla
antaa konkreettisia esimerkkejä?

