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Tiivistelmä 
Opinnäytetyöni käsittelee kuvittamista muistisairaalle henkilölle. Tutkin, mitkä elementit piirre-
tyssä kuvassa helpottavat kuvan lukemista ja mitkä taas vaikeuttavat sitä. Tutkimuskysymykseni 
on, millainen kuva palvelee mahdollisimman hyvin muistisairaan erityistarpeita ja on tälle mah-
dollisimman helppo lukea. Tutkielmani kohderyhmä on ikääntyneet muistisairaat, ja rajasin pois 
esimerkiksi työikäiset muistisairaat.  
 
Tutkimukseni aihe syntyi hoivakotien vähäisestä huomiosta visuaalisuutta kohtaan. Kyseenalaistin 
sen, onko tämänhetkinen hoivakotien visuaalisuus ja taide muistisairaille asukkaille toimivinta. 
Tutkimuksessani käsittelin aihetta selkokielisyyden näkökulmasta ja sovelsin selkokuvassa toimi-
via elementtejä omiin kuvituksiini. Pohdin myös visuaalisuuden sekä kuvien merkitystä muistisai-
raan hyvinvointiin ja kuntoutumiseen. Kuvat ovat väline keskustelussa, kun puheen tuottaminen 
ja ymmärtäminen vaikeutuvat. Kuvien avulla voi myös ilmaista itseään, ja niiden kautta voi tuntea 
ja kokea.  
 
Tutkielman lisäksi opinnäytteeseeni kuuluu produktio. Produktiona toteutin kolmen kuvituksen 
sarjan, jonka muodostin tutkimukseni perusteella havaituista, mahdollisesti toimivista elementeis-
tä. Nämä kuvitukset ovat esimerkkejä siitä, millainen voisi olla helposti luettava ja ymmärrettävä 
kuva, joka samalla herättäisi tunteita ja olisi kiinnostava. Tutkin aihettani myös muistisairaan ym-
päristön hahmottamisen kautta. Väripinnat sekä kontrastit auttavat muistisairasta ohjautumaan 
tilassa sekä hahmottamaan ympäristöään. Sovelsin ympäristön hahmottamisesta tehtyä tutkimus-
ta kuvituksiini ja pohdin, voisiko kuvitus toimia samaan tapaan ympäristössä ohjaavana element-
tinä kuin värit. 
  
Kuvitukseni ovat esimerkkikuvituksia, joissa jokaisessa olen käyttänyt myös hieman erilaisia, 
mahdollisesti havaitsemista vaikeuttavia elementtejä. Näiden lisäksi jokaisessa kuvituksessa on 
myös erilaisia selkeyttäviä elementtejä. Ajatuksenani oli päästä kokeilemaan näiden kuvitusten 
toimivuutta kohderyhmäni kanssa, mutta koronaviruspandemian takia en päässyt toteuttamaan 
tätä suunnitelmaa. Pandemia vaikutti myös kuvitusten sisältöön, sillä en voinut suunnitella esi-
merkiksi niiden aiheita kohderyhmäni kanssa. Siksi valitsin sellaisia elementtejä ja aiheita, jotka 
voisivat olla mieluisia suurille ikäluokille. Visuaalisuus ja taide vaikuttavat muistisairaiden henki-
löiden arkeen ja hyvinvointiin, ja niitä on ajateltava tämänhetkistä enemmän.  

 
Avainsanat  muistisairaus, kuvittaminen, selkokieli, hahmottaminen, visuaalisen viestinnän muo-
toilu, kuvitus 
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Sain idean opinnäytetyöhöni, kun oma isoisäni sairastui 
Alzheimerin tautiin muutama vuosi sitten. Olin itse ol-
lut tiiviisti mukana auttamassa häntä. Tähän kuului myös 
erilaisissa hoivakodeissa vieraileminen ja pysyvän uuden 
kodin etsiminen. Näillä käynneillä kiinnitin erityises-
ti huomiota visuaalisuuteen ja hoivakotien estetiikkaan. 
Panin merkille, että seinillä olevat taulut olivat melko 
samankaltaisia, usein maisemamaalauksia, joissa on käy-
tetty hyvin hillitysti eri värejä. Maalausten lisäksi kuvat 
olivat lähinnä valokuvia. Seinillä oli myös päiväkoti- 
maisia aakkoskirjaimia ja aikatauluja, vaikka paikoissa 
asuu iäkkäitä ihmisiä. 

Mietin, onko visuaalisuutta ajateltu näissä paikoissa 
tarpeeksi, varsinkaan muistisairaiden erityistarpeita huo-
mioiden. Löysin tästä tärkeän kehityskohteen ja päätin 
toteuttaa opinnäytetyöni aiheesta. Tutkimuskysymyk- 
seni on, millainen kuva palvelee mahdollisimman hyvin 
muistisairaan erityistarpeita ja on tälle mahdollisimman 
helppo lukea. Helppoudella tarkoitan kuvan lukemisen 
esteettömyyttä. Kun erityistarpeet otetaan huomioon  
kuvassa, muistisairaan on helpompi lukea sitä.

Opinnäytetyöni tutkimusosuudessa otin selvää muisti- 
sairaan henkilön erityistarpeista erityisesti kuvan hah-
mottamisessa. Tässä tutkielmassa keskityin iäkkäisiin 
muistisairaisiin, joten rajasin kohderyhmästäni pois 
työikäiset muistisairaat. Tutkin aihetta kuvittamisen ja 
visuaalisen viestinnän muotoilun näkökulmasta ja koros- 
tan tutkimuksessani piirretyn kuvan hahmottamiseen 
vaikuttavia seikkoja. Otin selvää muistisairaista henki-
löistä selkokielen kohderyhmänä ja tutkin tarkemmin 

JOHDANTO
myös selkokuvan piirteitä sekä kuvan luettavuuteen vai-
kuttavia seikkoja. Käsittelin myös hieman sitä, millainen 
vaikutus kuvalla on muistisairaan hyvinvointiin, kommu-
nikaatioon ja itseilmaisuun. Sivusin myös aihevalintojen 
merkitystä ja muistelun tärkeyttä luovan työn sekä kun-
toutumisen yhteydessä. 

Tutkimuksen avulla keräsin tietoa siitä, mitä kaikkea 
pitää ottaa huomioon kuvitettaessa kohdennetusti muisti- 
sairaille henkilöille. Käytin näitä tietoja, ohjeita ja hyviksi 
todettuja elementtejä opinnäytetyöni produktiossa, jossa 
kuvitin kolmen kuvituksen sarjan. Näiden kuvitusten tar-
koitus on ensisijaisesti tarjota elämyksiä sekä positiivisia 
kokemuksia ja olla mahdollisimman helposti luettavia 
muistisairaalle henkilölle. Halusin myös kokeilla yhdistää 
tähän informatiivisen kuvan piirteitä ja käsitellä kuvitusta 
myös toiminnanohjauksen apuna. 

Huomioin produktiota tehdessäni, että jokainen hen-
kilö on yksilö, eivätkä kaikki elementit, tyylit tai aiheet 
sovi jokaiselle. Koronaviruspandemian vuoksi en kuiten-
kaan päässyt työskentelemään yhdessä kohderyhmäni 
kanssa, kuten olin aikaisemmin suunnitellut, joten jou-
duin yleistämään joitakin seikkoja kuvituksissani ja pyrin 
valitsemaan esimerkiksi aiheet niin, että ne koskettavat 
mahdollisimman useaa ihmistä. Toteutin kuvitussarjan 
esimerkkinä mahdollisesti toimivista elementeistä hyö-
dyntäen tarjolla olevaa tietoa.

Muistisairaan erityistarpeita piirretyn kuvan hahmot- 
tamisessa on tutkittu todella vähän. Tutkimuksia ja kir-
jallisia lähteitä on eniten selkokielen tutkimusalueella 
sekä psykologiaa ja hoivatyötä käsittelevissä kirjoissa.
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Käytin näitä hyödykseni omassa tutkimuksessani. Tämän 
lisäksi haastattelin geronomi Heidi Oilimoa sekä Selko-
keskuksen toimittajaa Kaisa Kaatraa. Opinnäytetyötäni 
suunnitellessani olin ajatellut pääseväni testaamaan pro-
duktiotani yhdessä kohderyhmän kanssa, mutta jouduin 
jättämään tämän osuuden myöhemmäksi, sillä pääsyä 
hoivakoteihin ei tällä hetkellä ollut. Seuraavassa luvussa 
käyn läpi erilaisia muistisairauksia ja esittelen syvemmin 
tutkimustani muistisairauden vaikutuksesta hahmottami-
seen. Tarkastelen myös selkokieltä suhteessa aiheeseeni. 
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2. Muistisairauden vaikutus

Tässä luvussa esittelen lyhyesti erilaiset 
muistisairaudet sekä kerron, millainen  
vaikutus muistisairaudella on kuvan  

hahmottamiseen. Tutkin aihetta myös 
selkokielen näkökulmasta ja avaan, mitä 

selkokieli on.
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2.1 Muistisairaudet
Tutkielmani kohderyhmä on ikääntyneet muistisairaat. 
Karsin siis kohderyhmästäni pois työikäiset muistisairaat. 
Seuraavaksi käyn läpi, mitä muistisairaus tarkoittaa sekä 
mitkä ovat yleisimmät muistisairaudet. 

Muistisairaudet ovat dementiaa aiheuttavia, muis- 
tiin vaikuttavia sairauksia. Dementiaan kuuluu useampi 
oire, eikä pelkkä muistihäiriö tarkoita, että kyseessä on 
dementia. (Telaranta 2014, 28.)

Muistisairaudet täyttävät edetessään dementiaoireiston 
kriteerit. Näihin oireisiin kuuluu kognitiivisten toimin-
tojen merkittävä heikentyminen ja sen vaikutus arkeen. 
Lisäksi oireisiin kuuluu esimerkiksi kielellisten taitojen 
eli puheen tuottamisen ja ymmärtämisen heikentyminen. 
Myös tunnistaminen ja hahmottaminen hankaloituvat. 
Lisäksi abstraktien käsitteiden ymmärtäminen sekä moni- 
mutkaisten toimintasarjojen toteuttaminen vaikeutuvat. 
Myös muistihäiriö on yksi keskeinen dementian oire.  
(Telaranta 2014, 28.)

Eteneviä muistisairauksia, jotka johtavat dementia- 
oireistoon, ovat muun muassa jo kansantautina tunnet-
tu Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, verisuoni- 
peräinen muistisairaus sekä otsa-ohimolohkorappeuman 
aiheuttama muistisairaus. Lisäksi on olemassa joitakin 
harvinaisempia muistisairauksia. Näistä kaikista selvästi 
yleisin on Alzheimerin tauti. (Muistiliitto 2017.) 

Keskustelin aiheestani geronomi Heidi Oilimon 
(2021)kanssa, ja hän toi esille termin ”muistikuntoutuja”.  
Termi on toiveikkaampi kuin ”muistisairas”, ja sillä tar-
koitetaan jatkuvaa kuntoutumisen prosessia. Muisti- 
kuntoutuja nähdään kokonaisena ihmisenä voimavarat 
huomioiden, eikä sairaus edellä. On tärkeää ymmärtää, 
että kuka tahansa voi kuntoutua, vaikka parantuminen ei 

olisikaan mahdollista. (Oilimo 22.2.2021.) Käytän tutki- 
elmassani kuitenkin termiä ”muistisairas” sen tuttuuden 
ja ymmärrettävyyden vuoksi. Minusta olisi silti myös tär-
keää pohtia tapaa, jolla muistisairaista puhutaan ja mitä 
käsitteitä keskustelussa käytetään. 

2.2 Selkokielisyys
Tässä alaluvussa käyn läpi selkokielen määritelmän ja 
tarkastelen muistisairaita henkilöitä selkokieltä käyttävä-
nä ryhmänä. Käyn läpi myös kuvaan liittyviä selkokielen 
ohjeita.

Avaan seuraavaksi lyhyesti selkokielen määritelmää. 
Selkokeskuksen (2021) mukaan selkokieli on suomen 
kielen muoto, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla kieli-
taidon puute vaikuttaa heikentävästi arjessa toimimiseen.  
(Selkokeskus 2021.)

Selkokieltä saatetaan tarvita useasta eri syystä. Syitä 
voivat olla esimerkiksi kehitysvamma, muistisairaus tai 
suomen kielen opetteluvaihe, jolloin henkilön äidinkieli 
on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Selkokielinen mate- 
riaali koostuu tekstistä ja puheesta sekä ulkoasusta ja 
kuvista, jotka on mukautettu yleiskielestä selvemmiksi 
kokonaisuuksiksi. Selkokielisessä tekstissä keskitytään 
selittämään sellaisiakin käsitteitä, joita yleiskielessä ei  
tavallisesti avata. Puhe on hitaampaa, teksti lyhyempää 
ja kirjaimet ovat suurempia selkeyden vuoksi. Kuvat ja  
tekstin asiasisältö tukevat toisiaan ja viestivät aina  
samasta asiasta. (Selkokeskus 2021.) 

Koska tutkin muistisairaiden erityistarpeita kuvit-
tajan näkökulmasta, minua kiinnosti erityisesti kuvan  
hahmottamiseen liittyvät selkokieliset seikat. Taidekuvien 



6

tai piirrettyjen kuvien selkoilmaisua on tutkittu verraten 
vähän. Kuitenkin selkokielisistä valokuvista on olemassa 
jonkun verran tietoa. 

Selkokeskuksen (2021) mukaan selkokielisen valo- 
kuvan on oltava tekstisisällön kanssa yhteneväinen.  
Valokuvassa on tärkeää keskittyä siihen, että teksti ja kuva 
ovat tunneilmaisultaan samalla linjalla. Jos tekstin aihe 
kertoo surullisesta onnettomuudesta ja valokuvassa on 
hymyilevä henkilö, tieto on tällöin ristiriidassa ja häm-
mentävä lukijalle. (Selkokeskus 2021.)

Valokuvan pääkohteen on lisäksi oltava selkeästi hah-
motettavissa. Paras kuvakulma on silmien tasolla, sivulta 
tai edestä otettu kuva, jossa kohde on paikoillaan tai liik-
keessä niin, että se erottuu silti tarkkana. Tämän ympäril-
lä näkyvät, keskittymistä häiritsevät elementit olisi hyvä 
poistaa, jotta lukijan huomio pysyy asiasisällölle merki-
tyksellisessä kohteessa. (Selkokeskus 2021.)

Keskustelimme selkokielisestä kuvasta Selkokeskuksen  
toimittajan Kaisa Kaatran (2021) kanssa. Pohdimme, 
voisiko valokuviin liittyviä ohjeita soveltaa kuvituksiin. 
Kaatran mukaan kuvituksissa saattaa hyvinkin olla va-
paammat mahdollisuudet ilmaisuun, mutta valokuviakin 
koskevat neuvot on silti hyvä ottaa huomioon. (Kaatra 
23.2.2021.)  

Piirretyssä kuvassa on tärkeää määritellä sen tehtävä.  
Jos kyse on ohjeistavasta kuvasta, jossa olennaista on 
välittää jokin tieto lukijalle, on oltava tarkempi. Tällöin 
kannattaa keskittyä siihen, että kuva on tarpeeksi pelkis-
tetty, eikä siinä ole viestin kannalta epäolennaisia tai har-
haanjohtavia yksityiskohtia. Valokuviin liittyvät neuvot 
ovat siis relevantimpia. Jos taas piirretyn kuvan tarkoi-
tus on herättää tunteita ja olla enemmän elämyksellinen,  
silloin ei ole niin tärkeää, että viesti ymmärrettäisiin täy-
sin. (Kaatra 23.2.2021.)  

Minua kuitenkin kiinnostaa näiden kahden tyypin yh-
distäminen. Pohdinkin, voisiko tunteita herättävä taide-
kuva toimia myös ohjaavana toiminnalle, jota se kuvastaa. 
Omassa produktiossani halusin kokeilla tätä yhdistelmää. 

Pidin lähtökohtana sitä, että piirtämäni kuvitukset oli-
sivat elämyksellisiä ja herättäisivät tunteita sekä keskus-
telua. Kuvien aiheet ja sisällön liitin arkielämän hetkiin, 
kuten ruokailuun, kahvittelemiseen ja ulkoilemiseen. 
Tällä toivoin kuvitusteni herättävän katsojissaan sekä 
vanhempia muistoja että tuttuja toimintoja tämän hetken 
arkisista asioista. Totuttujen toimintojen kuvaamisen toi-
voin helpottavan muistisairaiden asukkaiden toiminnan- 
ohjausta. Tämä ei kuitenkaan ole ensisijainen, eikä välttä-
mätön produktioni kuvitusten tehtävä. 

Piirrettyyn kuvaan liittyvää tutkittua tietoa oli todella 
vaikea löytää. Kuitenkin yhden lähteen (Alastalo 2014) 
mukaan piirretty kuva on usein jopa helpompi hahmot-
taa kuin valokuva. Piirretystä kuvasta voi vaivattomasti 
karsia pois häiritsevät valot ja varjot sekä lyhennykset. 
(Alastalo 2014.)

Selkeyttävien elementtien lisäksi on tärkeää pitää 
kohderyhmä mielessä myös kokonaisvaltaisemmin, kun 
piirtää kuvaa muistisairaalle. Aikuismaiset ja riittävän 
yksityiskohtaiset kuvat eivät aliarvioi lukijaansa. On hyvä 
myös huomioida ikääntyneiden muistisairaiden ikä ja 
tausta. Nostalgiset kuvat suurten ikäluokkien nuoruu- 
desta ja työikäisyydestä herättävät vahvoja tunteita ja 
muistoja. (Alastalo 2014.) Muistisairaus vie kuntoutujan 
usein ikään kuin ajassa taaksepäin. Varhaisemmat muis-
tot pysyvät pidempään pitkäkestoisessa muistissa, kun 
taas nykyhetken muistot unohtuvat helpommin. Siksi 
vanhempi kuvallisuus voi koskettaa ikääntynyttä muisti-
sairasta aivan eri tavalla.
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2.3 Muistisairaan erityis- 
tarpeet hahmottamisessa
Ikäihmisten, tai varsinkin ikääntyneiden muistisairaiden 
hahmottamiskykyä, on tutkittu varsin vähän. Lähes kaik-
ki tieto, mitä on saatavilla, liittyy ympäristöön tai asun-
non hahmottamiseen. Sovelsin kuitenkin jonkun verran 
näitä tietoja tutkielmassani ja otin ne huomioon myös 
produktiossani.

Värit ovat merkittävässä roolissa ympäristön hahmot-
tamisessa. Ne saattavat vaikuttaa eri tavalla sisustukses-
sa ja kuvassa, mutta väreillä on kuitenkin myös yleisiä 
tunteisiin ja mielikuviin vaikuttavia piirteitä. Käyn nyt 
läpi muutamia väreihin liittyviä assosiaatioita. Ne ovat  
kuitenkin kulttuurisidonnaisia.

Punainen ja oranssi ovat lämpimiä, mutta dynaamisia 
värejä, kun taas sininen ja vihreä mielletään usein rau-
hoittaviksi ja raikkaiksi, levollisiksi väreiksi. Keltaisella 
on piristävä ja iloinen luonne. Musta ja valkoinen saavat 
usein juhlavamman mielikuvan ja merkitsevät luonnolli-
sesti pimeyttä ja valoa. (Sievänen, Sievänen ym. 2007, 22.) 
Uskon näiden värien vaikutusten välittyvän myös piirre-
tyssä kuvassa. 

Värien herättäessä eri tunteita ne myös vaikuttavat  
oletuksiin ympäristöstä. Värit vaikuttavat esimerkiksi 
lämpötilan kokemiseen ja siihen, kuinka isolta tila vai-
kuttaa. Kokemus huoneen lämpötilasta voi muuttua jopa 
neljällä asteella kylmemmäksi, jos seinissä on kylmän  
sävyinen väri, esimerkiksi sininen tai violetti. Kyseiset 
värit saattavat myös vaikuttaa loittonevan katsojasta.  
(Sievänen, Sievänen ym. 2007, 22.) 

Minua kiinnostaa, toimiiko tämä myös piirretyssä 
kuvassa. Hypoteesini on, että voin erivärisillä pinnoil-
la vaikuttaa kuvassa esitetyn tilan tunnelmaan. Lämpö- 
tilaerojen uskon liittyvän enemmän huoneessa koettuun 
havaintoon. Kuvien aiheet yhdistettyinä väreihin saatta-
vat kuitenkin vahvistaa lämpötilan eroja, kuten huoneen 
kontekstikin tekee. Värien vahvistamat syvyyden tunteet 
saattavat olla hieman vaikeampia kokea kuvan kautta. 
Uskon kuitenkin, että tämä vaikuttaa jonkun verran pin-
tojen eroihin jopa kuvassa. Värierojen avulla kuvan eri 
elementit erottuvat ainakin toisistaan paremmin ja hel-
pottavat siten kuvan luettavuutta. 

Väriteorioita tärkeämpiä ovat kuitenkin yksilölliset 
mieltymykset. Jos mahdollista, nämä tulee ottaa huo-
mioon ensimmäisenä (Alastalo 2014). Kuitenkin omassa 
työssäni käytän näitä väreihin liittyviä tutkimustuloksia, 
sillä minulla ei ole mahdollisuutta hyödyntää kohde- 
ryhmäni yksilöllisiä kokemuksia. 

Kaisa Kaatra (2021) vahvisti hypoteesiani kuvien sisäl-
löstä. Hän kertoi kasvojen olevan melko tärkeä element-
ti muistisairaan havainnossa. Kasvojen tunnistus säilyy 
muistissa hyvin, ja kasvojen kautta pystyy vaivattomasti 
ilmaisemaan erilaisia tunnetiloja. (Kaatra 23.2.2021.) 
Tätä voisi kenties soveltaa myös eläinteemoihin. Haluan 
tuoda kuviini ihmishahmoja sekä eläimiä välittämään 
haluttua tunnelmaa. Tutut aiheet muistuttavat muisti- 
sairasta tämän omista kokemuksista, ja tällöin havain-
nointi on myös helpompaa. Uskon, että lemmikkieläimet 
ovat usealle tuttu ja positiivinen aihe.
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3. Kuvat muistisairaan 
elämässä

Tässä luvussa käyn läpi, millaista kuvallisuutta 
muistisairaiden henkilöiden elämässä esiintyy.  

Tutkin myös, millainen vaikutus kuvilla ja 
visuaalisuudella on muistisairaan hyvinvointiin 
sekä kommunikaatioon. Esittelen lisäksi joitakin 
aikaisempia tutkimuksia sekä kuntoutumiseen 

tarkoitettuja apukeinoja.
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3.1 Muistisairaiden  
elämässä esiintyvä  
kuvallisuus
Kun vierailin oman isoisäni kanssa eri muistisairaille 
tarkoitetuissa intervallihoiva- eli jaksoittaisen hoidon 
kodeissa, tein muutamia havaintoja paikkojen visuaali-
suudesta. Vaikutti siltä, ettei asiaa ollut mietitty paljon. 
Viihtyvyyteen ja kodikkuuteen oli kiinnitetty sen ver-
ran huomiota, että yleisissä tiloissa oli sohvia ja verhot,  
joitakin erivärisiä seiniä ja muutama taulu. On hienoa, 
että taidetta oli tuotu näihin tiloihin ja sitä näkyi kyllä 
kohteissa, mutta se sai minut miettimään, onko niiden 
sisältö asukkaille mielekkäintä. 

Lähes jokainen kuva koostui jostakin luontoaiheesta, 
maisemasta tai kukista. Joukossa oli pari eläinaihettakin ja 
jokunen hieman abstraktimpi teos. Väripaletti oli joka ta-
pauksessa hyvin hillitty ja maisemat usvaisia sekä kukka- 
asetelmat utuisen pastellisissa sävyissä. Variaatiota oli 
todella vähän. Tämä sai minut pohtimaan, oliko tämän-
kaltainen taide oikeasti viihtyisyyttä edistävää, vai voisi- 
vatko kuvat olla jotakin muuta. Onko tätä mietitty taide- 
valintoja tehdessä? 

On kuitenkin otettava huomioon se, että tällainen taide  
saatetaan kokea tutuksi ja siksi kodikkaaksi. Muisti- 
sairauteen kuuluu paikan ja ympäristön tunnistamisen 
vaikeus. Siksi on hyvä pitää myös uudessa hoivakodissa  
tuttuja elementtejä, jotta vieraan paikan ahdistus ei kas-
vaisi liian suureksi. Toisaalta muistisairauteen liittyy 
erilaisia hahmottamisen vaikeuksia, ja esimerkiksi sam-
muneet ja hillityt värit saattavat olla vaikeasti nähtäviä. 

Tämän vuoksi pohdin, voisiko muistisairaille henkilöille 
kohdentaa kuvallisuutta paremmin. Onko tämänhetki-
nen hoivakodeissa nähtävä taide toimivaa muistisairaalle 
tarkoitetussa ympäristössä? 

3.2 Kuvien ja taiteen  
merkitys muistisairaan  
hyvinvointiin 
Muistisairaalle tyypillinen oire on puhekyvyn sekä pu-
heen ymmärtämisen heikkeneminen (Leskelä 2019, 100). 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi vaikeutta löytää sanoja ja 
tuottaa puhetta tai ymmärtää, mitä toinen sanoo. Muisti-
sairaus vaikuttaa siis laajasti kommunikaatioon. Sanojen 
hukkuessa, kun omia tunteitaan on vaikea ilmaista, kom-
munikaatiota voidaan tukea muun muassa kuvilla. Esi-
merkiksi muistisairaan taidenäyttelyissä näkemät kuvat 
ja värit saattavat olla väline omien tunteiden ilmaisuun 
(Hohenthal-Antin 2013, 65.) 

Kuvia katsellessa voi tuntea samaistumisen kokemuk-
sia ja sellaisia tunteita, joille ei löydy sanoja. Näiden koke- 
musten kautta muistisairaan läheiset, omaishoitajat tai 
hoivakodin henkilökunta voivat ymmärtää muistisairasta 
paremmin ja tutustua tähän syvemmin. Kuvat myös mah-
dollistavat osallistumisen tunteita. Kun kuvia katsellaan 
yhdessä jonkun kanssa, kokemus voi olla yhteisöllinen. 

Luovassa muistelussa, jossa taidetta tehdään yhdessä, 
muistisairas pääsee toteuttamaan itseään ja omia vah-
vuuksiaan. Usein fyysinen kunto on hyvä, eikä tämä hait-
taa toiminnan toteuttamista. Muistisairaalle kuntoutujalle 
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onkin tärkeää, että hän saa tehdä ja kokea omien voimava-
rojensa puitteissa. Luovan muistelun kautta muistisairas 
voi jakaa omaa elämäntarinaansa ja toteuttaa näin itseään. 
Näin mahdollisesti uudet tuttavuudet pääsevät myös  
tutustumaan häneen ja pystyvät ymmärtämään häntä  
paremmin arjessa. (Hohenthal-Antin 2013, 37–38.)

Elämäntarinan muisteleminen on tärkeää myös siksi,  
että muistisairas yleensä muistaa parhaiten varhaisim-
pia muistojaan. Tuttuja tapahtumia sisältävät kuvat  
aktivoivat muistoja ja tuottavat aiheita keskusteluun. 
(Hohenthal-Anthin 2013, 37–38.) Koska en tämän työn 
puitteissa päässyt tekemään kuvituksia muistisairaiden 
kanssa yhdessä, pyrin kuvituksia tehdessäni huomioi-
maan muistelun tärkeyden. Toivon, että aihevalinnoillani 
onnistuisin tässä tehtävässä.

3.4 Aikaisempia tutki- 
muksia ja havaintoja
Monet ikäihmisten tai ikääntyvien muistisairaiden kanssa 
toteutetut taideprojektit pohjautuvat yhdessä tekemiseen. 
Projektit ovat olleet taidepajamaisia, ja niissä on tutkittu 
paljon vuorovaikutusta ja sitä, millainen tekeminen akti-
voi kohderyhmää. On tehty kuitenkin joitakin kokeiluja, 
joissa kuvataidetta on viety muistisairaiden ikäihmisten 
luokse valmiina. Muistisairas ei siis itse luo näitä kuvia, 
vaan kuvat tekee joku ulkopuolinen. Näissä tapauksissa 
kuvat ovat hyvin usein valokuvia ja videoteokset kame-
ralla kuvattuja. Seuraavaksi esittelen kolme esimerkki- 
tapausta, joissa taidetta on tuotu muistisairaiden luokse.

Ensimmäisenä käyn läpi LiikKUVAT – videotaidetta 
hoivakoteihin -projektin, jossa erilaisia videoinstallaati-
oita vietiin näytille hoivakoteihin ja sairaaloihin vanhus-
ten katsottavaksi. Projektissa oli mukana monta erilais-
ta teosta ja taiteilijaa. Videoita näytettiin muun muassa  
yhteisissä tiloissa, erillisissä rentoutumistiloissa, vuode- 
ostastoilla sekä elokuvateatterimaisesti hoivakotien  
saleissa. (Blom, Lehtonen 2011.)

Projektin tarkoitus oli tuoda videotaidetta sairaille 
hoivalaitosten asukkaille, joilla ei sairauden vuoksi ole 
yhtäläistä mahdollisuutta kokea taidetta. Projektin yhtey- 
dessä haluttiin myös tutkia taiteen sisältövaikutuksia 
sekä toteuttamismahdollisuuksia. Ideana oli myös moni-
puolistaa videoteosten esityspaikkoja. (Blom, Lehtonen  
2011, 5.)

On tärkeää, ettei hoivakotien asukkaita nähtäisi vain 
potilaina. Jos näin tehdään, riskinä on, että taidetta kar-
sitaan liikaa. Varovaisuuteen liittyy myös häiritsemisen 
pelko. Hoivahenkilökunta saattaa olla huolissaan siitä, 
että ilmaisultaan liian voimakkaat teokset häiritsevät 
asukkaita. Tämän takia esillä oleva taide on hyvin hillit-
tyä. Projektin vastaavat taiteilijat myös kyseenalaistivat, 
onko kaunis, konservatiivinen ja rauhoittava taide ainoa 
oikea vaihtoehto hoivaympäristöön. He halusivat vaikut-
taa hoivakodin kaikkien osapuolten vireyteen ja arjen 
monipuolistamiseen. (Blom, Lehtonen 2011, 12.)

Lyhytelokuvien näytöksistä ja pidempiaikaisten instal-
laatioiden näyttämisestä saatiin irti monta kehitysideaa. 
Useat videoteoksista olivat hieman epäselviä, tai aihe ei 
ollut yleisölle mieleinen. Vaikka taidetta ei sinällään ole 
syytä hillitä, on otettava huomioon mahdollinen näön 
ja toiminnanohjauksen heikkeneminen. Esitystempo 
voisi esimerkiksi olla rauhallisempi, jotta tieto tavoittaa 
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katsojan. Oman tutkielmani näkökulmasta kiinnostavia 
havaintoja on aiheisiin liittyvät toiveet, joita asukkaat 
esittivät projektin työryhmälle. He toivoivat näkevänsä 
enemmän luontoaiheita, eläimiä, arkistomateriaalia ja 
lapsia. (Blom, Lehtonen 2011, 11.) 

Omaa hypoteesiani tukee myös se, että suuri osa esi-
tetyistä videoista oli epäselviä ja asukkaiden mielestä 
vaikeita havaita. Tämäkin kokeilu siis vahvistaa kohden-
netun, erityistarpeet huomioon ottavan taiteen tarvetta. 
(Blom, Lehtonen 2011, 66.)

Videoiden katselemisen jälkeen huomattiin hyödyl-
liseksi myös se, että vanhus sai keskustella näkemästään 
hoivahenkilökunnan kanssa (Blom, Lehtonen 2011, 8). 
Tämä on tärkeää myös piirrettyä kuvaa tarkastellessa, sillä 
kommunikaatiokyvyn heikentyessä on hyvä, että vierellä 
on joku, joka auttaa aiheesta keskustelemisessa. Näin juuri  
koettu kuva pysyy muistissa pidempään ja saattaa palaut-
taa mieleen aikaisempia muistoja keskustelun kautta. 

Yksi videoteos erottui muista LiikKUVAT-projektin 
töistä merkittävästi siksi, että se oli onnistunut tehtävässään 
hyvin. Tämä oli Henrietta Lehtosen Kissaikkuna-video- 
installaatio. Kissaikkunassa projisoitiin yleisen oleskelu- 
tilan lipaston päälle ikkuna, jossa siluettimaiset kissat  
tarkkailivat maisemia. Välillä ne hyppäsivät pois ja sit-
ten tulivat taas takaisin ikkunalaudalle. Tässä teoksessa  
onnistuttiin herättämään mielenkiinto tavalla, johon  
hoivakodin asukkaat jaksoivat keskittyä, mutta joka ei ol-
lut liian pitkäveteinen. (Blom, Lehtonen 2011, 24)

Osa asukkaista yritti saada jopa kontaktia kissaan ja 
koetti silittää sitä. Myös hoivahenkilökunta kertoi naut-
tineensa teoksesta. Asukkaiden vireyden ja aktiivisuu-
den huomattiin kohentuneen kissaikkunan ollessa esillä.  
Teoksella oli myös rauhoittava vaikutus hoivakodin 
asukkaisiin. (Blom, Lehtonen 2011, 10, 13.) Myös tästä  

Henrietta Lehtosen teos Kissaikkuna esillä Jyllin- 
kodeissa, Ikaalisissa. Kuvakaappaus LiikKUVAT 
-raportista.
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teoksesta tehdyt huomiot vahvistavat olettamustani eläin-
aiheiden toimivuudesta ja kiinnostavuudesta.

On hyvä ymmärtää, että hoivakotiympäristössä pel-
kästään muistisairaat eivät ole ainoita, joita taide ja  
visuaaliset elementit koskettavat. Myös omaisten ja hoiva- 
henkilökunnan viihtyvyys ja siten jaksaminen liittyvät 
siihen, millaista taidetta tiloissa esitetään. 

Toisena esimerkkinä tutustuin Emilia Niemisen opin-
näytetyöhön Valokuva vanhuksen ilona. Opinnäyte- 
työssä Nieminen tuotti valokuvia, jotka soveltuvat muisti- 
sairaille vanhuksille. Kuvat pääsivät käyttöön osaksi  
Ilona-virikeohjelmistoa, joka sisältää vanhuksille sekä 
muistisairaille vanhuksille tarkoitettua virikemateriaalia. 
Valokuvat koostuvat vanhoista esineistä, joita Nieminen 
pääsi kuvaamaan museoon. Näitä esineitä olivat muun 
muassa vanhat ruokapakkaukset, parturitarvikkeet ja ko-
dintarvikkeet. (Nieminen 2014.)

Nieminen keskittyi työssään muistisairaiden vanhus-
ten erityistarpeiden huomioimiseen. Jokainen esine oli 
kuvattu erikseen, tai pienessä ryhmässä, jossa oli vain  
samaan teemaan kuuluvia esineitä. Jokaisessa kuvassa 
tausta oli huomioitu niin, että se oli neutraali ja tasai-
nen, ja useimmissa kuvissa taustana oli käytetty pelkkää 
vaaleaa kartonkia. Näin kuvan fokus, eli katseltava esi-
ne nousee huomion keskipisteeksi, eivätkä sen havait-
semista hankaloita taustan ylimääräiset yksityiskohdat.  
(Nieminen 2014, 22.) Kukin esine saa myös mukavasti 
huomiota omalla kuvallaan ja on samaan aikaan myös 
kiinnostava. 

Nieminen korostaa työssään muistelun tärkeyttä. Hän 
oli omasta vanhustyön kokemuksestaan havainnut, että 
muistoja herättävät aiheet ovat voimaannuttavia ja pal-
velevat kohderyhmän tarpeita hyvin. Tämän takia hän 

Emilia Niemisen ottamia valokuvia virike- 
materiaaliksi. Kuvakaappaus Niemisen  
opinnäytetyöstä. 
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oli valinnut valokuviensa aiheeksi ”muistot ja entisajan 
arkielämä”. Nämä aiheet koskettavat ikäihmistä ja tuo-
vat mieleen tämän kokemuksia. (Nieminen 2014, 19.) 
Pidän tätä tärkeänä havaintona myös omaa tutkielmaani  
mielessä pitäen. 

Niemisen asiakas Outi Mäki kommentoi, että gero-
nomisten tutkimusten mukaan laadukkaalle ikäihmisten  
virikemateriaalille on kysyntää. Varsinkin muistisairaalle  
henkilölle on oltava ympäristössä muistoja herättäviä 
elementtejä. Vanhustyön vaarana on tällä hetkellä asuk-
kaiden laitostuminen, ja ympäristöön on siksikin kiin-
nitettävä aivan erityistä huomiota. Niemisen toteutta-
mat valokuvat ovat toivottu lisä virikemateriaaleihin.  
(Nieminen 2014, 34.) Uskon myös, että omasta näkö-
kulmastanikin on hyötyä tässä keskustelussa. Moni- 
puolisen viriketarjonnan varmistamiseksi on mielestäni 
hyvä tarkastella myös piirrettyä kuvaa valokuvien lisäksi. 

Kolmantena esimerkkinä esittelen muisteluun ja  
kuntouttamiseen käytettävät kuvakortit. Verkossa on 
tarjolla ainakin kaksi erityisesti muistisairaille ja muille 
selkokielen kohderyhmille tarkoitettua aineistopankkia, 
jotka tarjoavat esimerkiksi valokuvia, piirrettyjä kuvia 
ja nostalgisia vanhoja kuvia käytettäväksi. Kuka tahansa 
voi ladata ja katsella näitä kuvia veloituksetta. Erityisesti  
Vahvike, jonka materiaalit on tarkoitettu tukemaan ikä- 
ihmisten virike- ja ryhmätoimintaa, on koonnut todella 
kattavan ja monipuolisen kuvapankin (Vahvike 2021). 

Toinen aineistopankki on Ryhmärenki, jonka kootut 
materiaalit on tarkoitettu monenlaisille ryhmille, koulu-
tukseen ja ohjaamiseen. Näiltä sivuilta löytää myös paljon 
selkokielistä materiaalia, muun muassa tekstejä, pelejä 
ja kuvakortteja (Ryhmärenki 2021). Nämä lähteet ovat  
arvokkaita kuntouttamisen tukijoita, ja ne sisältävät 
erinomaisia muisteluun ja ryhmäytymiseen sopivia apu- 

välineitä. Kuvat ovat kuitenkin melko satunnaisia ja  
jälleen piirrettyjen selkokuvien osuus on todella pieni. 
Korostankin työni merkitystä keskustelunavaajana piir-
rettyjen selkokuvien lisäämisestä ja aiheen tutkimisen 
jatkamisesta. 

Muisteluun sopivia kuvia Vahvikkeen kuvapankista,  
aiheena 1970-luku. Kuvakaappaus Vahvikkeen  
nettisivuilta.
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4. Produktio

Tässä luvussa esittelen produktioni  
työvaiheet sekä valmiit kuvitusesimerkit.  

Pohdin myös kuvituksiin valitsemieni  
elementtien toimivuutta.
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4.1 Produktion  
suunnittelu
Produktiona toteutin kolmen kuvituksen sarjan, joka 
toimii esimerkkinä kuvista, jotka mahdollisesti sopivat  
hyvin muistisairaalle henkilölle. Näissä kuvituksissa käy-
tin elementtejä, jotka olen tutkimukseni pohjalta toden-
nut toimiviksi. Kuvitusten tarkoitus on herättää tunteita 
ja kiinnostusta. Niiden tarkoitus on myös olla mahdol-
lisimman helposti luettavia sekä helposti lähestyttäviä 
muistisairaille, joilla on hahmottamisvaikeuksia. 

Käytän töistäni termiä ”kuvitus” vaikka niiden poh-
jalla ei olekaan tekstiä. Greg Houstonin (2016) mukaan 
kuvitus on jotakin tietoa välittävä tai tiedon välittymistä 
auttava kuva. Sen ensisijainen tarkoitus on palvella asia- 
kasta ja olla katsojilleen ymmärrettävä, mikä erottaa-
kin sen usein taidekuvista. Kuvituksen ei tarvitse liittyä 
tekstiin, vaan se voi olla itsenäinen viestiä välittävä kuva.  
(Houston 2016, 17.)

Keskustelin produktiostani geronomi Heidi Oilimon 
(2021) kanssa, ja pohdimme, voisivatko kuvat olla jol-
lain tapaa informatiivisia. Muistisairauteen liittyy vah-
vasti toiminnanohjauksen heikentyminen, ja näin ollen 
muistisairaan on vaikea olla oma-aloitteinen toimiessaan. 
Arkiset askareet voivat sujua hyvinkin vaivattomasti, 
kun muistisairas ohjataan toiminnon ääreen. Mitä jos 
kuvat edustaisivatkin erilaisten tehtävien suorittamista?  
(Oilimo 22.2.2021.)

Oli päätettävä, pidänkö elämyksellisen vai informa-
tiivisen linjan kuvissani. Jotta pääviesti välittyisi, kuvan 
olisi oltava melko yksinkertainen. Muistisairaan huo-
mio herpaantuu herkästi, joten monimutkainen kuva 

saattaa jopa häiritä toiminnan aloittamista. Tästä kes-
kustelimme Selkokeskuksen toimittajan, Kaisa Kaatran  
(2021) kanssa. Taidekuva, jonka tehtävä on herättää  
tunteita ja kiinnittää huomio, voi olla hyvinkin runsas, 
ja siinä voi olla montakin kiintopistettä. Jos kuvan pitäisi 
samalla toimia ohjeena ja sieltä pitäisi löytää toiminnan 
kannalta merkittävä viesti, se ei todennäköisesti välittyisi  
tällöin halutulla tavalla. (Kaatra 23.2.2021.)

Pohdin, voisinko yhdistää elämyksellisyyden ja infor-
matiivisuuden mitenkään toisiinsa. Minua kiinnostaa 
hoivakodin viihtyvyys ja se, kuinka sitä voisi lisätä tai-
teella. Kuitenkin kontekstista irralliset teemat voivat tun-
tua hieman kaukaisilta. Sain ajatuksen yhteisiin tiloihin 
sijoitettavista julisteena toimivista kuvituksista, joissa on 
kuvattu kyseisen huoneen teemaa. Esimerkiksi keittiössä 
olisi kuvitus ruuanlaittoon liittyvästä askareesta. Tällöin 
kuvitus sisältäisi toimintaa vahvistavaa informaatiota, 
mutta ei olisi välttämätön tämän toiminnan toteuttami-
sen tueksi, vaan olisi katseltavana ja herättämässä tunteita 
sekä keskustelua. Kuvituksen tapahtumat kuitenkin vah-
vistaisivat meneillään olevan toiminnan viestiä. Seuraa-
vassa alaluvussa esittelen produktioni eri työvaiheet.
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4.2 Produktion  
toteuttaminen
Kuvitusten suunnittelu- ja luonnosteluvaiheessa huoma-
sin, että erityisen vaikeaa oli aiheen keksiminen. Minus-
ta tuntui, että omat mieltymykseni ja taustani näkyivät  
jokaisessa luonnoksessa, mikä on toki tavallista. Halusin 
kuitenkin yrittää kohdentaa myös aiheeni siten, että ne 
puhuttelisivat myös suuria ikäluokkia. 

Tähän osaan produktiotani pandemia vaikutti aivan 
erityisesti. Opinnäytetyöni suunnitteluvaiheessa olin aja-
tellut pääseväni näkemään kohderyhmääni ja työstämään 
tulevia kuvituksia yhdessä muistisairaiden henkilöiden 
kanssa. Tällöin olisin päässyt piirtämään sellaisia aiheita, 
joita kuvituksieni tärkeimmät katselijat olisivat toivoneet. 
Uskon, että näin olisin onnistunut paremmin esimerkiksi 
kiinnittämään huomion, herättämään muistoja ja aloitta-
maan keskusteluja kuvitusteni avulla. Tämän takia haluan 
korostaa, että kuvituksissani keskityin erityisesti hahmot-
tamiseen liittyviin seikkoihin sekä hyvin yleisesti hyviksi 
oletettuihin aihevalintoihin. 

Aloitin aiheiden pohdinnan kuvitusten tehtävistä 
ja niiden sijoituspaikoista. Päätin pysyä alkuperäisessä 
ideassani, jossa kuvitusten päätarkoituksena on herättää 
tunteita ja tarjota elämyksiä. Halusin kuitenkin kokeilla 
myös hypoteesiani siitä, että tunnekuva voisi olla samaan 
aikaan informatiivinen. Päätin toteuttaa kuvitukset nämä 
kaksi kriteeriä mielessäni. 

Valitsin kuvitusten sijoituspaikat niiden tehtävän mää-
rittelemisen jälkeen. Valitsin hoivakodeissa olevista tilois-
ta ruokailu- ja oleskelutilan, eteisen ja keittiön, sillä näissä 
tiloissa vietetään eniten aikaa yhdessä. Näissä huoneissa 

Kuvitusten suunnitteluvaiheen luonnoksia. 
Jätin luontoaiheen pois, sillä se ei sopinut  
kuvituksille määrittelemääni tehtävään.
Eläinteema pysyi lopullisissa kuvituksissa. 
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tehtävistä askareista sai myös parhaiten aiheita, jotka ovat 
monelle tuttuja. Aiheet muodostuivat melko vaivattomas-
ti, kun huoneet synnyttivät kuvitusten pohjalle erilaisia 
tarinoita. 

Käytin inspiraationi lähteinä myös 1960–1980-luvun 
valokuvia ja luonnostelin aiheita näiden pohjalta. Nämä 
vuosiluvut valitsin siksi, että tällöin suuret ikäluokat elivät 
nuoruuttaan ja työikäisyyttään. Nuoruusvuosien muistot 
palaavat usein muistisairaan elämään sairauden edetessä. 
Valitsemani teemat ovat siis niin muisteluun kuin nyky-
hetkeenkin sopivia. Kuvituksia syntyi yhteensä kolme. 
Seuraavaksi esittelen aiheet, joista tein produktioni kuvi-
tukset.

Ensimmäisen kuvituksen aihe lähti liikkeelle ruokai-
luun liittyvistä teemoista, eli ruokailusaliin tai oleskelu-
tilaan sijoitettavasta kuvituksesta. Heidi Oilimo (2021) 
kertoi minulle tarinan eräästä muistisairaasta hoivakodin 
asukkaasta, joka keitti mielellään kahvia. Hän ei kuiten-
kaan onnistunut aloittamaan kahvin keittämistä, jos keitin 
ja muut tarvikkeet olivat kaapin sisällä piilossa. Tällaisissa 
tilanteissa kaapin ovenkahva saatetaan maalata esimer- 
kiksi punaiseksi, jotta tilassa ohjautuminen helpottuisi. 
Kun oikea kaappi löytyy ja kahvinkeitin on näkyvillä, itse  
kahvin keittäminen saattaa sujua ilman suurempia ongelmia  
(Oilimo 22.2.2021). Tästä sain idean kahvihetkiaiheiseen 
kuvitukseen, joka voisi samaan tapaan merkitä olennaisen 
paikan. Aluksi kokeilin kuvata kahvin keittämisen proses-
sia, mutta totesin, että toiminnan kuvaaminen saattaa olla 
liian monimutkaista ja epäselvää. Siksi päädyin kuvitta-
maan kahvihetken, jossa kaksi henkilöä juo kahvia yhdes-
sä, toistensa seurasta nauttien. 

Tässä kuvituksessa halusin kokeilla taustan lisäämistä.  
Selkokielisessä kuvassa pyritään poistamaan taustal-

ta kaikki ylimääräiset elementit, mutta halusin yhteen  
kuvituksistani lisätä taustan, jotta voin myöhemmin  
kuvituksiani näyttäessä kokeilla, tekeekö se kuvasta han-
kalamman lukea. Kuvasin hahmot edestäpäin, mutta  
rajasin kuvan niin, etteivät hahmojen jalat näy, jotta jokai- 
seen kuvitukseen tulisi hieman variaatiota rajaukseen.

Toisen kuvituksen aiheen halusin liittyvän jollain tapaa 
ulkoiluun. Ajattelin, että voisin yhdistää samaan kuvaan 
sujuvasti eläinteeman ja päädyinkin kuvittamaan koiria 
ulkoiluttavan henkilön. Halusin piirtää useamman eri- 
näköisen koiran, jotta katsojalla olisi monta kiinto- 
pistettä, jota tarkastella. Näin toivon kuvan olevan kiin-
nostava pidempään ja katsojan löytävän jokaisella kerralla  
uusia asioita kuvasta. 

Varhainen luonnos kahvihetkeä kuvaavaan kuvitukseen.
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Toivon myös, että koiranomistajat löytävät kuvasta  
tutun näköisen koiran. Kuvituksen luonnosteluvaiheessa 
päätin keskittyä kuvaamaan hahmot suoraan edestäpäin. 
Halusin tässä kuvassa piirtää henkilön niin, että tämä  
näkyy kuvassa kokonaan. En lisännyt taustaan mitään, 
jotta kuvan hahmot erottuisivat selkeämmin myös toisis-
taan. 

Kolmantena kuvituksena piirsin hetken, jossa lapsi ja 
vanhempi aikuinen leipovat yhdessä. Tämän kuvituksen 
ajattelin sijoitettavan keittiöön. Aiheita pohtiessani mi-
nulle oli tärkeää, että kuvituksissani seikkailee niin lapsia 
ja nuoria kuin vanhojakin ihmisiä. Ajattelin myös, että 
lapsi leipomassa yhdessä vanhemman henkilön kanssa 
voisi herättää muistisairaissa ikäihmisissä monia läm-
pimiä muistoja. Tästä kuvasta jätin myös taustan pois  
selkeyden vuoksi. Rajasin hahmot vyötärön kohdalta ja 
päätin kuvata hieman monimutkaisemman toiminnon, 
jossa hahmojen kädet menevät hieman ristiin. Lisäsin  
kuvaan myös enemmän esineitä, joita katsoja voisi etsiä 
ja tunnistaa. 

Sommitellessani kuvituksia kiinnitin huomiota siihen, 
etteivät kuvan hahmot ja esineet mene liikaa päällek-
käin, jotta ne erottuisivat erillisinä toisistaan. Jos kuvan  
elementit sijoitetaan liian kiinni toisiinsa, niiden ääriviivat 
saattavat sekoittua muistisairaan havaitsemana yhdeksi ob-
jektiksi. Pyrin kuitenkin pitämään riittävän määrän yksi- 
tyiskohtia ja yhdistelin myös vaikeampia asentoja, jotta 
tunne välittyisi, eikä katsojaa aliarvioitaisi. 

Sijoitin hahmot kaikkiin kuviin niin, että ne ovat joko 
suoraan edestä tai sivulta kuvattuja ja niiden kasvot nä-
kyvät selvästi. Vaihtelin jokaisessa kuvituksessa hahmojen 
rajausta, jotta kuvia testatessa voisin kokeilla niiden toimi- 
vuutta. Hypoteesini on, että kuvaan kokonaan mahtuva 

hahmo voisi olla helpompi havaita, mutta halusin kokeilla 
myös toisenlaisia rajauksia.

Aiheiden valitsemisen jälkeen lähdin suunnittelemaan 
kuvituksieni teknistä toteuttamista. Suunnitelmanani oli 
ensin tussata kuvien ääriviivat mustalla tussilla ja terällä 
A3- kokoiselle paperiarkille.

 Tussaamisen jälkeen vuorossa olisi digitaalinen värit-
täminen. Harkitsin myös itselleni tutumpaa tekniikkaa, 
eli akvarelleilla värittämistä, mutta päädyin digitaaliseen 
värittämiseen, sillä halusin väripinnoista tasaisia ja kirk-
kaita. Digitaalisessa värittämisessä on myös mahdollisuus 
muuttaa kuvan värejä helposti, mikä sopi minulle hyvin, 
sillä halusin kuvituksissani kokeilla paljon erilaisia väri-
yhdistelmiä. 

Esittelen produktioni kuvitukset vain digitaalisessa 
muodossa, mutta toivon koronapandemian laannuttua 
pääseväni testaamaan produktiotani ja tulostamaan kuvi-
tukset seinälle ripustettavaan muotoon. 

Tussatessani halusin kuvitusten hahmojen ja esinei-
den erottuvan selkeästi toisistaan. Siksi piirsin ääriviivat 
yhtenäisiksi niin, että vältin mahdollisia tarpeettomia 
katkonaisuuksia tai ylimääräisiä pisteitä. Jätin siis tussil-
la tehtävät viivavarjostukset pois ja piirsin vain olennai- 
set kohdat. Mustien tussattujen ääriviivojen toivoin 
myös erottavan tulevat väripinnat paremmin toisistaan 
ja luovan lisää kontrastia, mikä helpottaa kuvan hah-
mottamista. Tämän takia ääriviivat eivät ole värikkäitä.  
Kun kuvitukset oli tussattu ja skannattu oli digitaali-
sen värittämisen vuoro. Seuraavalla sivulla on tussatut  
kuvitukset.
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Tutkimukseni perusteella päättelin, että värit helpot-
tavat kuvan lukemista, kun havaitseminen vaikeutuu. 
Harald Arnkilin (2011) mukaan värien erottelukyky 
heikkenee tavallisesti ikääntyvillä ihmisillä, mutta värien 
tunnistettavuus voi pysyä lähes muuttumattomana van-
huuteen saakka (Arnkili 2011, 49). 

Värivaihtelut luovat myös kontrastieroja, joten halusin 
siksikin lisätä kuvituksiini monipuolisesti eri värejä ja sä-
vyjä. Keskityin erityisesti keltaisen, punaisen ja oranssin 
sävyihin, sillä ne pysyvät kaikkein kirkkaimpina mielessä 
vanhuuteen saakka (Sievänen, Sievänen ym. 2007, 22). 
Värierottelukyvyn heiketessä uskon näiden sävyjen erot-
tuvan vahvemmin värikkäästä kuvasta. 

4.3 Valmiit kuvitukset
Tässä alaluvussa esittelen produktioni kolme valmista  
kuvitusesimerkkiä ja arvioin niiden toimivuutta. Esitte-
len jokaisen kuvituksen erikseen pohdintojen kanssa. 
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ko se sittenkin kuvaan lisää mielenkiintoa ja ehkä jänni- 
tystäkin.

Pidin tässä kuvituksessani näkyvien esineiden mää-
rän mahdollisimman pienenä, sillä kuvitus oli jo val-
miiksi melko runsas. Otin mukaan vain olennaisimmat 
kahvin juomiseen kuuluvat esineet, kuten kahvikupit, 
kahvipannun sekä kipon, jossa on sokeripaloja. Väritin 
ne kirkkaalla keltaisella, jotta ne erottuisivat muuten jo  
värikkäästä kuvasta. Tämä kuvitus on mielestäni lähim-
pänä tunnekuvaa, toisten ollessa selkokielisempiä. 

Kuvitus, jonka piirsin ensimmäisenä, on kahvihetki. 
Tässä kuvassa halusin välittää rauhallista, mutta samalla 
riemukasta tunnetta, kun kaksi ihmistä nauttii kahvista 
ja samalla toistensa seurasta. Mielestäni onnistuin tässä 
hahmojen asentojen ja ilmeiden avulla. 

Kuvituksen henkilöt ovat selkeästi erillään toisistaan, 
mikä helpottaa niiden hahmojen tulkitsemista. Istumis- 
asennot sekä tuolit ja pöytä saattavat sekoittaa henkilöi- 
den muodon hahmottamista, mutta uskon kirkkaan 
oranssin värin selkeyttävän ääriviivojen erottamista toi-
sistaan. 

Vaikka halusin kuvata kaikenikäisiä ihmisiä, suurin 
osa kuvittamistani henkilöistä on nuoria aikuisia. Tein 
tämän valinnan, koska tyypillisesti varhaisemmat, usein 
nuoruusajan muistot syrjäyttävät muistisairaiden tuo-
reimmat muistot. Tällöin ajattelin muistisairaan pystyvän 
hyvin samaistumaan kuvaan, jossa henkilöinä ovat nuoret  
aikuiset. 

Halusin myös luoda kuvitukseen hieman satumaisen 
tunnelman, jonka toteutin kahvipannusta kohoavalla 
höyryllä ja kirkkailla, hieman odottamattomilla väri-
valinnoilla. Koska kuvitukset on tehty kokeilumielessä,  
minusta oli mielenkiintoista lisätä muuten selkeään  
kuvaan elementti, joka saattaa hämmentää muistisairasta 
katsojaansa. 

Sen lisäksi, ettei höyrypilvi ole tarkoituksellakaan  
realismia tavoitteleva, se toimii kuvan taustana. Tutki-
mukseni mukaan selkokuvasta pitäisi pyrkiä poistamaan 
taustan häiritsevät elementit. Päätin tarkoituksella jättää 
kaikkien muiden kuvitusten taustat pelkiksi väripin- 
noiksi, juuri tämän selkeyden vuoksi, mutta halusin  
kokeilla taustan toimivuutta yhdessä kuvituksistani.  
Minua kiinnostaa, voisiko pilvi olla liian hämäävä, tai tuo-
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Toinen kuvitus kuvaa koiralenkkiä, jossa nuori hen-
kilö ulkoiluttaa useaa erinäköistä koiraa. Kuvituksesta 
tekee haastavan sen useat ruskean sävyt. Halusin kuvata 
koirien turkit mahdollisimman luonnollisissa sävyissä. 
Vaaleat ruskean sävyt sekä sammuneet harmaat eivät  
tutkimukseni mukaan ole parhaita värivalintoja muisti- 
sairaalle henkilölle. Valitsin nämä värit silti, ja olisi-
kin kiinnostavaa päästä testaamaan niiden toimivuutta. 
Tämä oli toisen kuvitukseni haaste lukijalle. Ruskeiden 
eri sävyjen rinnalle valitsin kirkkaita värejä rytmittämään 
kuvaa ja ohjaamaan katsetta. 

Toisin, kuin kahdessa muussa kuvituksessa, väritin  
tämän kuvan taustan vaalealla sinisen sävyllä. Usein selko- 
kuvissa käytetään vaaleaa taustaa antamaan tilaa kuvan 
tärkeämmille elementeille. Parhaiten toimii tausta, joka ei 
ole kirkkaan valkoinen, vaan hieman murrettu sävyltään. 

Tämä kuvitus oli myös ainoa, jossa näkyy maa. Sovel-
sin tähän huoneissa käytettäviä väriohjeita, joissa lattian 
suositellaan olevan tummempi, kuin seinät ja katto. 

Koska värit ovat tässä kuvituksessa vaikeammat havai-
ta, halusin pitää kuvan hahmot selkeinä ja erillään toisis-
taan. Kuvasin ne suoraan edestäpäin, mikä on erittäin toi-
mivaa kuvan henkilön hahmottamisen kannalta. Uskon, 
että kokonainen, suoraan edestä kuvattu seisova henkilö 
on erittäin helppo havaita muihin rajauksiin ja asentoihin 
verrattuna. 

Koirien kasvot erottuvat selkeästi, mutta on myös mah-
dollista, että koirien siluetti olisi tunnistettavampi sivulta 
kuvattuna. Onnistuin mielestäni silti kuvaamaan tämän 
kuvituksen hahmot selkeästi ja tunnistettavasti. 
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Monipuolisten yksityiskohtien lisäksi halusin kokeilla 
kuvata hahmoilla monimutkaisempaa asentoa. Tämä on 
ainoa kuvituksistani, jossa henkilöiden hahmot osittain 
peittävät toisensa. Otin tämänkin kokeiluna mukaan yh-
teen kuvituksistani.

Koska kaikki kuvitukseni ovat kokeiluja, enkä pääs-
syt testaamaan niitä kohderyhmälläni, valitsin jokaiseen  
erilaisia elementtejä sekä omat hahmottamisen haasteen-
sa. Jotta kuvituksista ei olisi tullut liian kliinisiä, lisäsin 
niihin hieman rosoisuutta kuviopinnalla, jonka asetin 
kuvien päälle. Tämä tekee kuvituksista paperimaisempia 
ja näin tutumpia iäkkäälle muistisairaalle henkilölle, jolla 
ei välttämättä ole paljon kokemusta digitaalisesta kuvalli- 
suudesta. 

Onnistuin mielestäni hyvin kuvien selkeydessä sekä 
kirkkaiden ja tasaisten väripintojen säilyttämisessä. Mie-
lestäni onnistuin myös yhdistämään informatiivisen, 
selkokielimäisemmän kuvan kuvitusmaisempaan tunne-
kuvaan. Olisi vielä äärettömän mielenkiintoista päästä 
testaamaan, toimiiko tällainen kuva ja kuinka sitä voisi 
parhaiten hyödyntää muistisairaan arjessa.

Kolmas kuvitus kertoo lapsen ja aikuisen yhteisestä 
hetkestä leipomisen parissa. Halusin kuvituksen tunnel-
man välittyvän riemukkaana. Toteutin tämän hahmojen  
ilmeiden sekä liikettä kuvaavien asentojen avulla. Vaalean- 
punainen tausta tuo myös kuvaan lempeän ja pirteän tun-
nelman.

Pöydän reunan alta kurkistava kissa on yksi monista 
yksityiskohdista, joita lisäsin kuvitukseen. Useat esineet 
jotka valitsin liittyvät kuitekin samaan teemaan. Yksityis- 
kohtia yhdistämällä voi päätellä tulevan leivonnaisen  
reseptin. Tällainen vihjeiden ratkaiseminen on todennä-
köisesti kuitenkin vaikeaa muistisairaalle, mutta toisen 
henkilön avulla kuvasta saattaa pystyä yhdessä löytämään 
uusia yksityiskohtia. 

Koska esineitä on pöydällä niin monta, keskityin siihen,  
etteivät ne peitä toisiaan liikaa, jotta jokainen esine on 
tunnistettavissa mahdollisimman helposti. Kuvan sel-
keyttämisen vuoksi jätin myös pakkauksista pois etiketit 
sekä mahdolliset tekstit. Oletan, että tällaiset yksityis- 
kohdat voisivat hankaloittaa esineiden tunnistamista, sillä 
esineet itsessään ovat jo yksityiskohtia valmiiksi runsaas-
sa kuvassa. Pakkausten tekstit jätin myös sen takia pois, 
etten omassa tutkimuksessani keskittynyt kuvituksissa 
esiintyvään tekstiin tai sen selkokielisyyteen. 

Kuvituksessa käytetyt värit ovat osittain hyvin kirk-
kaita ja selkeitä, mutta valitsin tähän myös vaaleampia 
sinisen sävyjä. Halusin jälleen imitoida esineiden värejä 
mahdollisimman tarkkaan, joten otin mukaan myös sam-
muneempia sävyjä sekä valkoista. Nämä värit saattavat 
vaikuttaa siihen, etteivät kuvan esineet erotu toisistaan tai 
pöydästä toivotulla tavalla. En kuitenkaan halunnut kes-
kittää huomiota pöytään, joten pidin sen tummempana 
ja harmaampana, enkä esimerkiksi valinnut sen väriksi 
kylläistä punaista.  
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5. Lopuksi

Tässä luvussa käyn läpi sitä, millainen merkitys  
työlläni on. Esittelen myös jatkotutkimusaiheita 

sekä seuraavat askeleet.
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Tutkimani aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Haluan tutki- 
elmallani nostaa esille sen, kuinka muistisairaiden van-
hustenkin ympäristöön ja heille tarjottuun visuaaliseen 
materiaaliin on tärkeää panostaa. Jokaisella on oikeus 
elää oman näköistä elämää vanhuuteen asti ja kokea 
uusia elämyksiä esimerkiksi taiteen kautta. Etenkin  
muistisairasta vanhusta ja hänelle tarjottua visuaalista 
materiaalia on ajateltava, sillä hän ei välttämättä pysty 
ilmaisemaan omia tarpeitaan, eikä kykene itse vaikutta-
maan samalla tavalla omaan ympäristöönsä kuin ennen. 
Pienilläkin muutoksilla ja huomioilla voisi saada esi-
merkiksi hoivakoteihin monipuolista ja kohdennettua  
visuaalisuutta.

Tutkimusta tehdessäni huomasin selkokielellä olevan 
suuri merkitys tutkimuskysymykseeni vastaamisessa. 
Tutkimuskysymykseni oli, millainen kuva palvelee mah-
dollisimman hyvin muistisairaan erityistarpeita ja on tälle  
mahdollisimman helppo lukea? Muistisairaat ovat yksi 
merkittävimmistä selkokieltä tarvitsevista ryhmistä, 
ja tämä auttoi minua tarkastelemaan heidän erityis- 
tarpeitaan uudesta näkökulmasta. Selkokielisen kuvan 
ohjeet auttoivat minua ymmärtämään, mitkä elementit  
saattavat palvella muistisairaan erityistarpeita kuvan  
hahmottamisessa. 

Piirretyn kuvan hahmottamista muistisairaan näkö- 
kulmasta on tutkittu kuitenkin todella vähän. Tämä oli-
sikin tärkeä jatkotutkimusaihe. Tämän hetken tutkimus 
muistisairaiden kuvan hahmottamisen vaikeuksista  
perustuu suureksi osaksi yleisiin tutkimuksiin vanhene-
misesta tai selkokielisyydestä. Ei siis tiedetä, kuinka pal-
jon muistisairaus todellisuudessa vaikuttaa juuri piirretyn 
kuvan hahmottamiseen ja miten. 

Sovelsin kuitenkin tutkimuksessani valokuviin, selko-
kielisiin kuviin sekä ympäristön väreihin liittyvää tutki-
mustietoa. Kuvan lukemista helpottavat kontrastien, sel-
keyden ja värien lisäksi aihevalinnat ja ympäristö. Myös 
toiset ihmiset, joiden kanssa kuvaa voi tarkastella, auttavat  
muistisairasta kuvan lukemisessa. Valmiiksi kuvitetunkin 
kuvan kautta muistisairas voi ilmaista itseään sekä tuntea 
yhteisöllisyyden tunnetta esimerkiksi ryhmässä tai lähei-
sen kanssa. 

Huomasin myös, että työlläni todella on merkitystä. 
Piirrettyjä kuvituksia on verraten vähän kuntoutumiseen 
ja muisteluun käytettävissä, usein valokuvista koostuvissa 
aineistoissa. Kuvitukset ja varsinkin kohdennetusti piir-
retyt kuvat monipuolistavat virikemateriaalipankkeja, 
sekä avaavat uuden väylän muistisairaiden arjen helpot-
tamiseen sekä viihtyvyyteen. 

Jatkotutkimuksena olisi tärkeää kokeilla ja testata  
erilaisten kuvitusten toimivuutta muistisairaiden henki-
löiden kanssa. Toivon itse pääseväni näyttämään omia 
kuvituksiani heille ja tutkimaan lisää niiden toimivuutta. 
Haluan tulevaisuudessa tehdä myös erilaisia variaatioita 
näistä kuvituksista ja tutkia, miten runsaampi ja monimut-
kaisempi tunnekuvitus soveltuu muistisairaan kuntou- 
tumismateriaaliksi. Haluan kannustaa muistisairaiden 
vanhusten kanssa työskenteleviä ja heistä huolta pitäviä 
ihmisiä kokeilemaan ja näyttämään rohkeasti erilaisia 
tauluja ja kuvia. 

Tärkeää näissä visuaalisten elementtien valinnoissa 
on kommunikaatio muistisairaan kanssa. Ymmärrän,  
ettei muistisairas itse pysty läheskään aina päättämään tai  
vaikuttamaan hänen puolestansa tehtyihin päätöksiin, 
mutta hänet on huomioitava ja otettava mukaan, mikäli 
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vain mahdollista. Vaikka muistisairas ei pystyisi ilmaise-
maan itseään sanoin se ei tarkoita, etteikö hän tuntisi jotain,  
esimerkiksi tiettyä kuvaa kohtaan. Muistisairaan ottami-
nen mukaan kuvien valintaan ja tarkasteluun vahvistaa 
myös tämän arvokkuutta ja antaa mahdollisuuden itse- 
ilmaisuun.

Vaikka opinnäytetyöni puitteissa kuvittamani kuvat 
ovatkin pelkistetympiä ja sisältävät myös informatiivisen 
puolen, haluan korostaa, ettei muistisairaalle esitettyä  
kuvallisuutta ole syytä hillitä. Omasta mielestäni olisi hie-
noa, jos muistisairaille tarjottaisiin myös rohkeampaa ja 
monenlaisia tunteita herättävää taidetta ja visuaalisuutta. 

Tunnekuvien ei myöskään tarvitse aina olla selkokuvia. 
Joskus kuvan sisältöön samaistuminen tai siitä nauttimi-
nen ei vaadi kuvan viestin ymmärtämistä. Abstrakteja ku-
via ja värikkäitä tauluja voi käyttää sekä kuntoutumiseen 
että muisteluun ja kommunikoimiseen. Aikuismaiset, 
tarpeeksi yksityiskohtia sisältävät kuvat ja jopa jännittävä 
tai pelottava taide ei aliarvioi katsojaansa, mutta mahdol-
listaa erilaisten elämysten ja tunteiden kokemisen, mihin 
myös muistisairailla on oikeus. Haluan tutkielmallani 
myös kannustaa muita tuottamaan enemmän piirrettyjä 
kuvia muistisairaille ja monipuolistamaan hoivakotien 
kuvapankkeja sekä esillä olevaa taidetta. 
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