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Tiivistelmä 
   Toteutin opinnäytteeni toimintatutkimuksena, jonka tarkoituksena oli järjestää 
kuvaryhmä pienten lasten äideille osana avointa leikkipuistotoimintaa. Työskentelimme 
ryhmäläisiä kiinnostavien teemojen pohjalta ja pyrkimys oli kehittää työpajaa dialogisesti 
yhdessä osallistuneiden kanssa.  
   Teoreettisia lähestymistapoja olivat mm. sosiokulttuurista innostaminen, dialogisuus, 
voimaantuminen, identiteetti ja estetiikka. Peilasin työpajaa myös naistutkimuksen ja 
äitiystutkimusten teorioita vasten. 
   Työpaja toteutettiin syksyn 2012 aikana, ja siihen osallistui yhteensä kahdeksan äitiä.  
Osa äideistä pääsi harvakseltaan paikalle, kun osa kävi aktiivisesti. Menetelminä toiminnan 
tutkimisessa käytin osallistuvaa havainnointia, ja aineistonkeruumenetelminä 
tutkimuspäiväkirjaa, kyselylomakkeita ja haastatteluita. 
   Tutkimuskysymykseni olivat: Mikä muodostui kuvan tekemisessä leikkipuiston 
äitiryhmän äideille merkitykselliseksi ja tärkeäksi? Miten kuvan kautta voi käsitellä 
äitiyden normeja ja paineita, joita nyky-yhteiskunta tuottaa äideille? Miten ohjattu 
kuvataidetoiminta sopii leikkipuistoon, ja osaksi perhetyötä? 
   Työpajan aikana tehtiin erilaisia harjoituksia, kuten havaintopiirustusta, ”täydellisen 
äidin” kollaasikuva ja mustemaalausta. Loppua kohden painottuivat äitien omat 
pidempikestoiset projektit.   
   Odotin, että työpajassa käsiteltäisiin äitiyden herättämiä kielteisiä tuntemuksia, ja että 
tekemisessä painottuisi ekspressiivisyys ja tunteiden ilmaisu. Kuitenkin työpajan äidit 
halusivat kehittyä myös taidoissa ja kokivat mielikuvitukselliset aiheet vaikeiksi sekä 
energiaa vieviksi. 

Tärkeimmiksi teemoiksi pohdinnassani nousivat kauneuden kokeminen ja eheyttävän 
tekemisen merkitys työpajaan osallistuneille äideille. Myös oman lapsen valokuva 
osoittautui heille merkitykselliseksi ja innostavaksi lähtökohdaksi kuvan tekemisessä.  

Nousi myös tärkeäksi pohtia taidekasvatuksen paikkaa leikkipuistossa ja toiminnassa 
ilmeneviä oman ohjaajuuden ja taidekasvatuskäsitysten ristiriitoja. Äitien kuvan tekemisen 
ohella sivujuonteeksi tutkimuksessa muodostuikin pohdinta omasta ammatti-
identiteetistäni, sekä sosiaalialan ja taidemenetelmien välisestä suhteesta. Tutkimus 
sijoittuu osaltaan keskusteluun taidekasvatuksen soveltamisesta hyvinvointia edistävään 
työhön. 
 
 
 
Avainsanat  toimintatutkimus, taidekasvatus, äitiys, dialogi, sosiaaliala, voimaantuminen 

 



 

Aalto University, P.O. BOX 11000, 00076 AALTO 
www.aalto.fi 

Master of Arts thesis abstract 
 
 
Author  Juulia Jurvanen 
Title of thesis  “It´s good enough”  
Art educational action research with playground-mothers 
Department  Department of Art 
Degree programme  MA Degree Programme in Art Education 
Year  2013 Number of pages  109 Language  

Finnish 

Abstract 
 
   For my Master’s Thesis I organized an art workshop for mothers. This pedagogical 
experiment was carried out in family-playground in Helsinki at autumn 2012. During 
that time we had twelve meetings. Eight women took part in the workshop, and I 
developed it in cooperation with the participants. 
   The objective of my work was to find out what kind of art pedagogical activities are 
useful in a playground environment, and what things turn out to be meaningful for 
mothers. One point was to explore how media images affect to mothers’ idea of 
themselves as “good mothers”. As theory I use sosiocultural animation, empowerment, 
dialogue, identity and aesthetics. I also look issues from the perspective of woman’s 
studies and family research in Finland. 
   My research material includes a research journal I used for making notes during the 
researching period. As research material I have also used questionnaires the women 
filled in during and after classes and two interviews. 
   The course included different kinds of exercises and material experiments, eg. looking 
art historical works, drawing, painting with indian ink and collage in the base of family 
photos. After these common tasks women started to work on their own topics.  
  The most important themes in this workshop turned out to be seeking beauty and the 
feeling of wholeness as a mother. The photograph of a child was meaningful and good 
start to one’s creative and artistic process.  
   In my research, I also deal with the complex and ambiguous area between social 
services and art education, and reflect my role in between. In my conclusion I make 
suggestions about the way art education could be useful in work with families.  
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1.JOHDANTO 

Ajatus kuvaryhmästä pienten lasten äideille syntyi maaliskuussa 2012, uimahallin pukukopissa. 

Kuuntelin kahden äidin keskustelua, jossa he kävivät kuulumisiaan ja huoliaan läpi. He puhuivat 

oman ajan luopumisesta ja kuinka he tarvitsivat joitain ’riittejä’ elämässä eteenpäin menemiseen, 

ja ’kuinka heillä ei ikinä ollut aikaa mihinkään’.

Kun mietin opinnäytteen aihetta, huomasin innostuvani yhä enemmän aiheista, jotka olivat itseäni 

lähellä. Saatuani oman lapsen, koko kasvatusala tuntuu aiempaa merkityksellisemmältä, ja 

vanhemmuus yhä polttavammalta aiheelta. Yksi mahdollisuus olisi ollut äitiyden tutkiminen oman 

kuvan tekemisen avulla, omana kokemuksenani, mutta halusin ennen kaikkea kokeilla ohjata 

ryhmää, jolle minulla tuntui olevan annettavaa. Osaltaan aihevalintaan vaikuttivat omat taideterapian 

opinnot, sosiaalialan opinnot, ammatillinen kiinnostus siirtyä lasten ja nuorten parista aikuisten 

ohjaamiseen, sekä työtaustani leikkipuiston ohjaajana. 

Ideani oli järjestää kuvaryhmä pienten lasten äideille osana avointa leikkipuistotoimintaa. Halusin 

opinnäytetyössäni koota ryhmän äitejä ja tarjota mahdollisuuden kuvalliseen tekemiseen ja 

rentoutumiseen niille, jotka eivät ehkä muuten harrasta kuvan tekemisestä tai pääse toteuttamaan 

itseään. Kuvaryhmä tarkoitti kuvallista tekemistä ryhmäläisiä kiinnostavien teemojen pohjalta.  

Työpaja toteutettiin toimintatutkimuksellisena ajalla 20.9 -13.12.2012. Työpajaan osallistui yhteensä 

kahdeksan äitiä. Aineistonkeruumenetelminä käytin osallistuvaa havainnointia, tutkimuspäiväkirjaa, 

kyselylomakkeita ja haastatteluita. 

Äitien kuvan tekemisen ohella sivujuonteeksi tutkimuksessa muodostui pohdinta omasta ammatti-

identiteetistäni, sekä sosiaalialan ja taidemenetelmien välinen suhde. Teemoiltaan työni sijoittuu 

keskusteluun taidekasvatuksen soveltamisesta ja viemisestä uudenlaisiin arjen ympäristöihin. 

Tarkoitus olikin etsiä uudenlaisia tapoja yhdistää taidekasvatusta hyvinvointia edistävään työhön. 
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1.1. Tutkimuskysymykset 

Minua kiinnostavia teemoja olivat, mitä taidekasvatus voisi olla pienten lasten äitien arjessa, ja mitä 

äidit odottavat kuvalliselta työskentelyltä tällaisessa ryhmässä.  

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat:  

-Miten kuvan kautta voi käsitellä yhteiskunnan tuottamia äitiyden normeja ja paineita?  

-Mikä muodostui kuvan tekemisessä leikkipuiston äitiryhmän äideille merkitykselliseksi ja tärkeäksi? 

-Miten ohjattu kuvataidetoiminta sopii leikkipuistoon ja osaksi perhetyötä? 

Pyrkimys oli kehittää kurssia yhdessä osallistuneiden kanssa. Koska tutkimus toteutettiin 

toimintatutkimuksen periaatteiden mukaan ja pyrki dialogisuuteen, en tiennyt ennen ryhmän 

käynnistymistä, mihin suuntaan tutkimus painottuu. Riippui paljon osallistujista ja meidän välisistä 

suhteistamme, mitä oli keskeistä pohtia. 

1.2 Aiemmat tutkimukset ja traditio 

Ajatus taidekasvatuksen viemisestä arjen ympäristöihin on sukua Arthur Eflandin postmodernille 

taidekasvatusnäkemykselle sekä sosiokulttuurisen innostamisen teorialle.  

Postmoderni kulttuurinäkemys pohtii valtakulttuurin ja syrjäytyneiden suhdetta, ja kyseenalaistaa 

elitistisen taiteen. Eflandin (1998, 124 -126) mukaan juuri vallan ja tiedon kysymykset nousevat 

keskeisiksi, kun kysymys on valtavirran ja reuna-alueiden, ”meidän” ja ”heidän” rajoista. 

Leikkipuistossa tapahtuvassa toiminnassa toteutuu paikallisuus, joka on ominaista postmodernille 

näkemykselle taiteen saavutettavuudesta ja demokraattisuudesta (Efland 1998, 35). Halusinkin 

tarjota äitien kuvaryhmällä myös mahdollisuuden kuvan tekemiseen niille, joita eivät muut 

kulttuuripalvelut tavoita. 

Postmoderniin taidekasvatusnäkemykseen liittyy prosessin painottaminen (Efland 1998, 35). 

Postmoderni kulttuurinäkemys painottaa myös enemmän nykyisyyttä sekä läsnäoloa tässä hetkessä, 

kun modernismissa katsottiin tulevaisuuteen. Arjen taiteen arvostus ja elämänlaadun parantaminen 

on noussut keskeiseksi (Efland 1998, 15, 76). 

Sosiokulttuurisen innostamisen termiä käytetään usein, kun toimitaan jonkun yhteisön parissa tai niin 

sanottujen marginaaliryhmien parissa.  Sosiaalipedagogi Leena Kurjen (2000, 19, 23) mukaan 

innostaminen on kasvatuksellista toimintaa, jossa keskeistä on osallistuminen ja yhteisöllisyys, 

luovuus ja muutokseen pyrkiminen. Tavoitteena on muun muassa ihmisten aloitekyvyn lisääminen 

ja mielekkään tekemisen löytäminen kaikille ihmisille. Sosiokulttuuriseen innostamiseen liittyy myös 

instituutiokritiikkiä. Tavoite olisi saada ihmiset toimimaan omassa ympäristössään ilman 
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yhteiskunnan eliitin tarjoamaa käsitystä tietynlaisesta ”oikeasta” kulttuurista. Esimerkiksi tärkeänä 

nähdään taiteen tuominen gallerioista lähemmäksi arkea osaksi lasten, nuorten, vanhusten, 

työttömien omaa kokemusmaailmaa. (Kurki 2000, 56.)  

Sosiokulttuurisen innostamisen mukaisessa taidekäsityksessä tehdään eroa perinteiseen taide- ja 

teoskeskeiseen korkeakulttuuriseen taidekäsitykseen. Taidekäsitys ammentaa juurensa 

pragmaattisesta estetiikasta, joka korostaa arjen estetiikkaa, omaehtoisuutta sekä 

populaarikulttuuriakin. (Kurki 2000,138.) 

Tutkimukseni liittyy myös keskusteluun hyvinvointialojen ja taiteen lähestymisestä toisiaan, sekä 

puheeseen sosiaalialan taiteistumisesta (Ks. Pusa 2006, 2012, von Brandenburg 2008). Useat 

hankkeet ja projektit1 pyrkivät kartoittamaan taiteen mahdollisuuksia, ja esimerkiksi Marjatta Bardyn 

tutkimushankkeet2 tuovat esiin eri taidemenetelmien käyttöä tavallisten ihmisten arjessa. 

Hyvinvoinnista puhuttaessa nousevat usein esiin sanat omaelämänkerronnallisuus ja voimaantuminen.  

Narratiivisia menetelmiä eri ryhmien kanssa ovat käyttäneet esimerkiksi Inkeri Sava ja Virpi 

Vesanen-Laukkanen (2004) sekä Marjatta Bardy ja Päivi Känkänen (2005). Oma työpajani ei 

kuitenkaan perustunut suoraan osallistujien oman elämän käsittelyyn, eikä siinä rakennettu 

narratiiveja tai tarinoita, vaan työpaja oli vapaamuotoisempaa harrastustoimintaa. 

Taidekasvatuksen opinnäytteitä liittyen taiteen ja hyvinvoinnin liittymäkohtiin on tutkinut muun 

muassa Miina Savolainen (2005) työssään Maailman ihanin tyttö. Tanja Kuuselan (2002) 

toimintatutkimuksellinen työ Ongelmallinen alalibris –kokemuksia kehon kuvan kanssa käsitteli naisten 

valokuvatyöpajaa ja kehollisuutta. Äitiyttä töissään käsittelevät muun muassa Marika Vanhatalo 

(2009) sekä Elina Vinberg-Ollikainen (2007). Vanhatalo tutki työssään Näkökulmia äitiyteen 

opettajuuteen ja muutokseen omaa äitiyttään ja sen tuomaa muutosta identiteettiin ja opettajuuteen. 

Vinberg-Ollikaisen taiteellisen lopputyön Arkipyykkiä –kokemuksia äitinä, naisena ja lapsena 

näkökulmana toimii kotiäitiys.

                                                   
1 mm. Voimaa taiteesta -hanke 2012 

2 Taide keskellä elämää 2007, Syreenin Taimi-projekti 2001-2003 
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2. TEOREETTISTA TAUSTAA 

2.1 Tämän päivän äitiys 

Äitiydestä ja vanhemmuudesta käydään vilkasta yhteiskunnallista keskustelua. Vanhemmuus ei 

lehtikirjoittelun ja muiden foorumeiden3 perusteella näytäkään olevan tiedollinen ja järkiperäinen 

asia, vaan hyvin tunnepitoinen. Hyvään äitiyteen vaikuttaisi liittyvän paljon kirjoittamattomia 

sääntöjä siitä, milloin pienten lasten äidin olisi hyvä mennä töihin, mitä lapsen tulisi syödä ja mitä 

hänen kanssaan harrastaa. Hyvän äidin malli onkin kapeampi kuin hyvän isän. Toimittaja Anu 

Silfverberg (2012, 118) kirjoittaa, kuinka suomalainen nykyäitiys näyttäytyy kireänä ja hysteerisenä, 

vastapainona esimerkiksi ranskalaiseen kasvatuskulttuuriin4. 

Kasvatustieteilijä Eija Sevón on tutkinut äitiyden ilmenemistä (2009, 2011), ja hän kuvaa nykyajan 

äitejä suorituskeskeisinä. Etenkin monelle korkeakoulutetulle naiselle äitiys on suunniteltu projekti, 

jossa pyritään ”täydelliseen suoritukseen” (Sevón 2011, 18). Äitiys on siis jännittynyt tila, johon 

vaikuttaa myös ajan henki: suorittaminen ja valintojen korostuminen. Sevónin mukaan omaa 

vanhemmuutta myös peilataan lisääntyneeseen vanhemmuuden asiantuntijatietoon, mikä helposti 

lisää vastuullisen vanhemmuuden vaatimuksia erityisesti äideille (Sevón 2009). On sanottu, että 

2000-luvusta on tullut uuden kotiäitikulttuurin aikakausi Suomessa. 82 % äideistä käyttää 

kotihoidon tukea (Haataja Anita 2008, 16-17), ja kotona olosta on tullut naiselle uusi hyvä äidin 

kriteeri (Sevón 2011, 18).  

Sevón pohti väitöstutkimuksessaan (2009,6, 94-95), millaisia odotuksia ja vaatimuksia äitiyteen 

kohdistetaan. Tutkimuksen mukaan tuoreet äidit kokivat tarvetta puhua äidiksi tulostaan ja arjen 

elämästään, mutta samalla äitiydestä ja perhe-elämästä puhumiseen ja kertomiseen liittyi voimakkaita 

kulttuurisia normeja ja ihanteita, joista eriävistä kokemuksista naisten oli vaikea puhua. Äitiyteen 

kietoutuivat myös voimakkaat kertomukset, jotka määrittelevät hyvän äitiyden tietynlaiseksi ja 

vaikenevat äitiyteen liittyvistä kielteisistä tunteista ja naisen omista tarpeista. Nämä kertomukset 

asettavat uusille äideille moraalisen ihanteen, jota pyritään tavoittamaan, mutta joka samalla on 

saavuttamaton. (Sévon 2009, 33-34.) 

1950-1960 -luvuilla amerikkalainen Betty Friedan kuvaili amerikkalaista yhteiskuntaa ja naisten 

(lähinnä kuitenkin keski- ja yläluokkaisten) ongelmia. Friedanin haastatteluiden ja havaintojen 

                                                   
3 vauva.fi ja meidanperhe.fi 

4 Ks. Druckerman 2012: Kuinka kasvattaa bébé 
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mukaan kotiäidit ahdistuivat ja tylsistyivät, ja tälle uudenlaiselle turhautumalle ei ollut nimeä. Häntä 

kiinnosti, miksi kotiäidit tunsivat itsensä riittämättömiksi, vaikka he elivät unelmaansa lapsineen 

kaikkineen (Friedan 1967, 9-27). Tämä äidin riittämättömyyden tunne annettujen ihanteiden välissä 

on yhä tunnistettavaa ja ajankohtaista. Tänä päivänäkin kotiaskareet ovat varsin yksinkertaisia ja 

pitkästyttäviä. Nykyään naisilla on mahdollisuus kouluttautua, eikä kotiin tarvitse ”jäädä” pitkäksi 

aikaa. Tämän päivän naisella on kuitenkin myös mainosten ja median luomat paineet siitä, miltä 

pitäisi näyttää ja käyttäytyä, ja miltä elämän pitäisi tuntua. 

Raisa Cacciatore ja Kristiina Janhunen (2008) tutkivat ja purkavat myyttejä kirjassa Äitiyden kielletyt 

tunteet. Keskeinen löydös oli, että äitien kielteiset tunteet liittyivät yksinäisyyteen ja hankaluuteen 

sallia itselleen omiin tarpeisiin liittyviä tunteenilmaisuja (Janhunen 2008, 10). He toteavat 

haastatteluaineistonsa perusteella, että äitien yksinäisyys on nykyajalle tyypillistä, eikä ole sidoksissa 

perhekokoon tai parisuhteeseen. Toisin kuin usein kuvitellaan, yksinäiset äidit ovat heidän 

mukaansa enimmäkseen naimisissa olevia (Janhunen 2008, 26). 

Syynä äitien kokemiin paineisiin ja yksinäisyyteen saattaa olla äidin roolin korostaminen pienen 

lapsen hoidossa. Useat tutkijat puhuvat varhaisen vuorovaikutuksen ja äitien hyvinvoinnin 

merkityksestä lapsen kehitykselle. Psykoanalyytikko Sue Gerhardt (2007, 35-36) perustelee 

nimenomaan äidin vaikutusta lapsen eloonjäämisessä ja tunteiden säätelyssä: äiti on lapselle kuin 

peili joka kertoo miltä hänestä tuntuu. Jos äidistä tuntuu pahalta, vauvasta tuntuu pahalta jne. 

Gerhardt (2007, 231) toteaa, että kyky säädellä lapsen tunteita ei ole sukupuoleen sidottu, tehtävä on 

vain kulttuurisesti enemmän sysätty naisille. Kuitenkin naisilla on yhä vähemmän mallia ja 

aikaisempia kokemuksia lapsista (vrt. aiemmat sukupolvet), ja täten vähän luottamusta kykyynsä 

virittäytyä vauvaan ja pieneen lapseen (2007, 238). Äidiksi kasvaminen on yhä haastavampaa, koska 

naisilla on nykyään paljon muitakin identiteettejä kuin äitiys. ”Tavallisista identiteettinsä 

lähtökohdista ja totutusta tuesta eristettyinä äidit masentuvat”, väittää Gerhardt (2007, 71). Hänen 

mukaansa äitien odotetaan löytävän voimavaroja lapsen hoitoon, ja jos voimia ei löydy ja aikuinen ei 

ole tunneperäisesti saatavilla, se vaikuttaa lapsen kehitykseen.  

Äitiyden kaksijakoisuus on monelle äidille tuttua: useimmille pienen lapsen kanssa oleminen ei ole 

pelkkää kodin rauhaa ja seesteisyyttä, vaan täynnä huolia ja ristiriitoja, ja jossa tunteiden ääripäät 

saattavat yllättää. Psykoanalyytikko ja terapeutti Elina Reenkolan puhuu naisen ja äidin vihan 

problematiikasta kirjassaan Nainen ja viha (2012). Naisten on usein vaikeampi hyväksyä itsessään 

aggressiota ja vihaa kuin miesten. Tämä liittyy Reenkolan (2012, 56-57) mukaan syyllisyyden 

tuntoon, joka on naisille luontaista. Myös häpeä liittyy siihen, ettei nainen voi suoraan ilmaista 

vihaansa. Naiset pyrkivät usein äiteinä olemaan täydellisiä, ja tästä syystä riittämättömyys aiheuttaa 

häpeää. Hillintä, pidättäminen ja kontrolli on noloa, ja vihan käyttö voi tuntua oman edun ajamiselta. 

(Reenkola 2012, 61.) 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimuksen mukaan (2011) alle 9-vuotiaiden lasten 

vanhemmat kokevat paljon riittämättömyyden tunnetta. Moni toivoisi saavansa enemmän 

myönteistä palautetta ja henkistä tukea. Yli puolet oli myös huolissaan omasta jaksamisestaan. 

(Perälä ym. 2011, 73).  

Yli 80 prosentilla vanhemmista oli tutkimuksen mukaan vähintään yksi lapseen tai vanhempana 

toimimiseen liittyvä huoli. Huoli vanhemman omasta jaksamisesta kosketti yli puolta vastaajista. 

Äidit olivat tutkimuksen mukaan huolestuneempia kuin isät, mutta heidän oli myös isiä helpompaa 

keskustella huolista lähipiirissä. Tulokset antavat viitteitä siitä, että aktiivisempi keskustelu 

vanhempia askarruttavista huolista saattaa auttaa tunnistamaan aikaisempaa varhaisemmassa 

vaiheessa tukea tarvitsevat perheet. (Perälä ym. 2011,7.) 

2.1.1 Äitiyden kuvat  

Innoituksena työpajan suunnittelussa oli myös taidehistorian tutkija Suvi 

Niinisalon teos Äidin sylissä ja muita kuvakulmia äitiyteen (Niinisalo 2011), jossa 

esitellään äitikuvien historiaa.  

Niinisalon mukaan kuvataiteessa on harvemmin nähty äitiyden negatiivisia 

puolia (Niinisalo 2011,7). Eurooppalainen ja suomalainen äitiyskuva näyttäytyy 

niissä ydinperheen kuvaamisena ja idyllisyytenä. Taidehistoriallisesti äitejä ja 

naisia kuvaavat kuvat eivät juurikaan kerro pelosta ja häpeästä . 

Varhaisissa kulttuureissa naista palvottiin elämänantajana, nainen nähtiin 

yhteydessä maahan ja hedelmällisyyteen. Äitiyteen liitettiin syntymään ja 

kuolemaan liittyviä myyttejä (Niinisalo 2011, 22-24). 

Kristinuskon kuvastossa neitsyt Maria oli tärkeä. Maria oli ihanteellinen, koska 

hänessä yhdistyi puhtaus ja hyvyys inhimilliseen ja tavalliseen. Verrattuna 

aiempiin ’Äiti Maa’ -jumaluuksiin kirkollinen Neitsyt Maria oli epäseksuaalinen. 

Kuvat Mariasta olivat sovinnaisia ja asetelmallisia, ja Niinisalon havainnon 

mukaan asetelmamalli, jossa äiti on lapsen kanssa kuvassa, toistuu vielä 

nykyäänkin naistenlehdissä. (Niinisalo 2011, 30-34.)  

 1800-luvulla yhteiskunta muuttui ja äitiyden (ja lapsuuden ikävaiheen) 

arvostaminen alkoi näkyä taiteessa: äidit esitettiin huolehtivina, tyytyväisinä ja 

rakastavina. 

1800-luvun lopun ihannoidut kuvat ovat edelleen rakastettuja ja yleisiä. 

Niinisalo puhuukin ’rakastetuista’ äitiyden kuvista (Niinisalo 2011, 134-137), 

kuten Martta Wendelinin kuvituksista (KUVA 3), joissa ylistetään mielikuvaa 

KUVA 1. Neitsyt Marian kuva 

 KUVA 2. Emile Munier: Pardon   

Mama, 1888 
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ahkerasta ja epäitsekkäästä äidistä. Näissä kuvissa ei näy negatiivisia ja arkisia puolia, ja ne ovat 

melkein tunteettoman yksiulotteisia. Kuvissa maalaiselämä, perinteiset arvot välittyvät kotilieden 

äärellä kuvatun naisen kautta. Mallina on luterilaisen äitiyden aate ja ydinperheihanne. 1800 –luvulla 

syntynyt ideologia vaikuttaa yhä vahvasti: perhe nähdään yhteiskunnan perusyksikkönä. Niinisalo 

viittaa niin ikään Simone de Beauvoiriin, jonka mukaan äitiys 

on ”narsismin, epäitsekkyyden, unelman, vilpittömyyden, 

epärehellisyyden, kiintymyksen ja kyynisyyden omituinen 

kompromissi” (Niinisalo 2011, 147). Feministisissä keskusteluissa5 

äitiys on nähty naisen ”toisena sukupuolena”, milloin kahlitsevana ja 

milloin naiseutta täydentävänä. Feministit ja naistutkijat puolustavat 

naisen itsemääräämisoikeutta ja valtaa omaan ruumiiseensa. 

Tänä päivänä ihannemielikuva suomalaisesta äidistä on se, että 

puolisona on työssäkäyvä mies, äiti omistautuu lapselle, ja joustaa 

omista tekemisistään. Hän on uhrautuva, tyytyväinen ja rakastava 

joka tilanteessa, eli yllättävän samanlainen kuin 100 vuotta sitten. 

(Niinisalo 2011, 167, Nopola 1991, 68,71). ”Pahan äidin” kuva on 

annettu saduissakin pahalle äitipuolelle, joka saa miettimään, eikö 

oikea äiti siis voi olla ilkeä, tai onko omista tarpeista huolehtiminen 

ilkeää ja itsekästä? Historiasta voi nähdä, että kun jokin idealismi on vahvimmillaan, kelvottomat 

puolet häivytetään näkyvistä ja korostetaan ihanteita.  

Kärjistäen sanotaan, että länsimaissa naisella on nähty kaksi polariteettiä: huora tai neitsyt/äiti. 

Nainen ei ole perinteisesti voinut olla samaan aikaan seksuaalinen olento ja äiti. (Niinisalo 2011, 

154-155.) Ehkä tästä johtuen kuvat äidistä ovat usein olleet (ja ovat vieläkin) hieman naiiveja, 

samankaltaisia kuin 1950-luvun kotirouvakuvat kotiliesi-lehdessä. Suomessa korostuu luterilaista 

taustaa vasten lisäksi uhrautuva naiskuva. Tämä näkyy taidehistoriassamme muun muassa 

Lemminkäisen äiti-maalauksessa. Tämä uhrautumisen ihanne ja hoivavietin korostaminen on 

Niinisalon (2011, 154) mukaan ”äitien alistamista ylistämisen kautta”. 

Nykyään naistenlehdissä näkyy toki välähdyksiä äitiyden varjopuolista ja esimerkiksi tarinoita 

alkoholistiäitien tai masentuneiden äitien selviytymisestä. Positiivista on, että myös useissa TV-

ohjelmissa6 pyritään myös ottamaan mukaan ulkomaalaistaustaisia perheitä, sateenkaariperheitä ja 

monilapsisia perheitä pienperheen (1-2 lasta) sijaan. Kuitenkaan useissa mainoskuvissa nämä 

perheet eivät vielä näy. 

                                                   
5 Ks. mm. Kristeva 1993, Saarikangas 1997 

6 Tv-sarjat: Erilaiset äidit, teiniäidit, Iholla 

KUVA 3. Martta Wendelin, Kotiliesi 1943 

 



 

14 

 

Valmistelin työpajaan luennon äitiyden kuvista. Otin mukaan myös mainoskuvia ja kuvia 

tunnetuista kotiäitien seuraamista blogeista.  Perusteluna esittelylle työpajassa oli lisätä ryhmän äitien 

tietoisuutta kuvien ja esteettisten valintojen vaikutuksesta: Kuka luo nykypäivänä äideille paineita? 

Äidit itse tai tietyt ihaillut äidit, kuten julkkisäidit? 

2.1.2 Omia kokemuksia äitiydestä ja opinnoista 

Sanotaan, että äitiyttä ei saa kytkettyä pois päältä.  Itsellänikin äitiysaiheet ovat tunkeneet läpi 

opintojen. Jo taidekasvatuksen valintakokeiden ennakkotehtävänä oli kuva äidistä, joka oli kuin 

enne opiskelujeni keskeisestä teemasta. En ole ajatellut itseäni erityisen ”äidillisenä” tai 

kiinnostuneena äitiydestä ilmiönä. Olikin hämmentävä myöntää, että siinä oli kaikessa 

arkisuudessaan jotain niin koskettavaa, ja että se peittosi muut opinnäytetyöaiheet. 

Pääsykoekuvani (KUVA 4) näyttäytyy minulle nyt kaukaisena: olin sitä tehdessä raskaana, ja ajattelin 

tekeväni ironisen kuvan äidin arjesta, jossa äiti vain hymyilee kotitöiden keskellä. Nyt kuva on 

mielestäni yksiulotteinen, etäinen ja pinnallinen. Näin 

naisiin kohdistuvan paljon vaatimuksia ja luulin olevani 

itse niiden ulottumattomissa. Sain kuitenkin pian kokea, 

että en ollut sen ”parempi” kuin muutkaan. 

Opinnoissa suurimman vaikutuksen minuun on tehnyt 

taideterapian opinnot Mimmu Rankasen ja Anna 

Wilhelmuksen johdolla. Taideterapia alkoi kiinnostaa, 

sillä halusin päästä pohtimaan syvemmin arvojani, 

luovuutta, tunteidenhallintaa ja epävarmuuden sietoa. 

Olin kohdannut itsessäni paljon epämiellyttäviä, 

kiusallisen negatiivisia ja kasvattajalle ”sopimattomia” 

tunteita, enkä ymmärtänyt niiden merkitystä.  

Opiskelin taideterapian opintoja yhteensä 25 

opintopistettä, ja käsittelin töissäni paljon äitiyden ja 

kasvattajuuden tuomia ristiriitaisia tunteita, kuten 

läheisyyttä, erillisyyttä ja vapautta, sekä arjen 

vaatimuksia.  

Koska olen aiemmalta koulutukseltani Sosionomi AMK, 

olen löytänyt taideterapian piiristä perusteluita ja 

menetelmiä, jotka linkittyvät aiempaan osaamiseeni 

sosiaalialalta. Sosiaalisen auttamistyön kannalta näen 

olennaisena kyvyn soveltaa eri menetelmiä, sillä 

KUVA 4. ”Kuva äidistä”, pääsykoetehtävä taidekasvatuksen 

osastolle, 2008. 

 

KUVA 5. Myös kandidaatintyössäni käsittelin rakentamani 

nuken kautta identiteettiäni ja tunteitani 
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taideterapiaa voi antaa vain siihen koulutettu taideterapeutti. Työpajani tyyppisissä ryhmissä onkin 

luontevampaa puhua vaikkapa voimaantumisesta (Ks. Savolainen 2005, 2008). 

Arvelin pienten lasten äitien hyötyvän vertaistuellisesta ryhmästä sekä menetelmistä joissa 

käsiteltäisiin tunteita ja jaksamista. 

2.2. Sosiaalialan ja taidekasvatuksen risteymä 

Painetta syntyi työpajan suunnittelussa sekä kirjoitusvaiheessa siitä, miten pystyisin kääntämään 

kummankin alueen (taidekasvatus ja sosiaaliala) metodeja ja näkemyksiä ymmärrettävälle, jopa 

yhteiselle kielelle, menettämättä jotain olennaista toiminnan laadusta. Tämä on myös taidekasvattaja 

Tiina Pusan (2006,4) mukaan keskeinen ristiriita alojen kohtaamisessa: kumpikin ala hakee 

legitimiteettiä ja uskottavuutta mahdollisimman laajasti, omaten aivan erilaiset metodistot ja 

historiat. 

2.2.1 Sosiaalialan taiteistuminen 

Myös alojen suhtautuminen kuvaan on erilaista: taidekontekstissahan pyritään tuottamaan ”taidetta” 

taiteen viitekehyksessä arvioituna. Sosiaalialalla kuva nähdään usein välineenä johonkin sosiaaliseen 

tavoitteeseen, kuten voimaantumiseen tai vuorovaikutustaitojen lisääntymiseen. Olen luvuissa 6.2 ja 

6.4 pohtinut työpajassa esiin tulleita eroja kauneuskäsityksiämme, ja miten oma esteettinen 

käsitykseni poikkesi työpajan äitien käsityksistä. Tämä pohdinta kertoo osaltaan siitä, miten eri 

tavoin kuvaan suhtaudutaan sosiaalialalla kuin opetusympäristöissä. 

Risteymäkohdassa työskentely liittyy ilmiöön, josta käytän tässä sanaa sosiaalialan taiteistuminen. 

Pusa erittelee sosiaalialan ja taiteen eri diskursseja ja kohtaamisten problematiikkaa artikkelissaan 

sosiaalialan taiteistuminen (Pusa 2006).  

Pusan mukaan taiteen kielelle on selkeä tarve sosiaalialan kentässä. Esimerkkinä sosiaalialan 

taiteistumisesta on vaikkapa Miina Savolaisen laajasti menestynyt maailman ihanin tyttö –projekti 

(Savolainen 2008). Aiheen ympärillä on jatkuvasti useita tutkimushankkeita ja myös sosiaalialan 

koulutusyksiköissä luovilla toimintatavoilla on ollut pitkään paikkansa. Samasta asiasta puhutaan 

myös opetusministeriölle laaditussa selonteossa (von Brandenburg 2008), jonka mukaan 

kulttuuripolitiikan ja muiden politiikan alojen yhteistyön tarve on kasvussa, perusteluna muun 

muassa tervehdyttävät vaikutukset ja että yksilötasolla taidekokemusten on todettu liittyvän 

parempaan elämänhallintaan. (von Brandenburg 2008, 16.) 

Jotta sosiaalialan ja taiteen kohtaaminen hahmottuisi selkeämmin, Pusa (2006, 4-7) on valottanut 

näitä ongelma-alueita neljältä kantilta:  
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1.Vierauden problematiikka. Pusan havainnon mukaan taidetta pidetään usein sosiaalialalla 

vieraana, outona ja etäisenä, sekä myös tarpeettomana, koska ”taidetta voi tehdä vain taiteilija”. 

Riskinä tässä ajattelussa on, ettei uskalleta käyttää taidetta osana sosiaalialan työn arkea, koska 

täytyisi olla ammattilainen ohjatakseen vaikkapa kuvan tekemistä. Äitien työpajassa kuvan tekemistä 

pidettiin luontevana toimintana puistossa. Puiston ohjaajilta tällainen toiminta vaatisi paljon 

persoonakohtaista motivaatiota ryhmän pitämiseen, ja siksi ulkopuolinen taidekasvattaja tai taiteilija 

saattaisi olla parempi ohjaaja.  

2. Subliimin problematiikka. Taidetta saatetaan pitää myös jonain ylevänä ja hienona, jonka 

toivotaan ”siistivän” sosiaalialan arjen, viihdyttävänkin. Tähän liittyy ongelma, että tavoite 

viattomaan ja jaloon saattaa banalisoida ja ”viedä taiteelta munat”. Alan naisvaltaisuudesta johtuen 

taide voi muuttua liian feminiiniseksi ilmiöksi ja menettää sen aggression joka on taiteelle ominaista. 

Pusa kertoo auttajista, jotka ovat hoivavietissään etääntyneet liian kauaksi katutodellisuudesta. 

Leikkipuistojenkin työntekijöistä osa edustaa (ehkä huomaamattaan) tätimäistä asennetta, jossa ei 

tuoda omaa itseään esiin ja varotaan aiheuttamasta konflikteja. Itse en haluaisi muuttua 

persoonattomaksi ohjaajaksi, joka ei voi sanoa mielipiteitään ääneen. 

3. Sensologinen problematiikka. Taidetta puolustellaan hyvinvointiohjelmissa ja esitteissä usein 

tunnepitoisesti ”pehmeillä arvoilla”. Pusan mukaan tätä on myös mystifiointi ylimalkaiseen tyyliin 

”taidetta ei voi selittää järjellä”, jolloin paetaan analyyttisuutta tunteen taakse. Pusa puoltaa tiettyjen 

laatuvaatimusten tunnustamista, jotteivät tulokset tukisi ”harrastelijamaisuutta”. Huterien luulojen 

tilalle tarvitaan myös faktoja ja jäsentyneisyyttä. Hän ei vaadi, että sosiaalialan työn kentässä tulisi 

tuottaa merkittävää taidetta taiteen viitekehyksessä arvioituna. Hän toivoisi taidetta käytettävän 

tutkimisen välineenä ja tilanteissa, kun halutaan tehdä näkyväksi jotain, mikä ei sosiaalialan 

perinteisten työkalujen avulla ole mahdollista.  

Tämä on mielestäni monimutkaista. Miksei harrastelijamaisuus voisi olla yhtä arvokasta? Tuo 

”taiteen keinoin tutkiminen” juuri edellyttää, että joitain taitoja ja ymmärrystä on jo olemassa. Olen 

samaa mieltä tutkimisesta sikäli, että esimerkiksi normien ja roolien tutkiminen kuvien kautta on 

usein herkullista ja tuo näkyviin ääneen lausumattomia käsityksiä. Pehmeät arvot taas ovat eivät ole 

mielestäni aina huono tapa perustella asioita, riippuu kenelle toimintaa yritetään ”myydä”.  

Pusa valottaa myös alojen eri normeja, ja että sosiaalialalla taiteelle lankeaa vastavoiman rooli, sillä 

se on jotain jolla on ”lupa” ravistella yhteiskunnan normeja. Taiteella on siis ikään kuin 

historiallinen oikeutus tarttua tabuihin ja hiljaiseen tietoon, ja siinä mielessä oma vapautensa. 

4.Välineellinen problematiikka. Välineellistämisessä on kyse siitä, että taiteelta viedään koko sen 

ylevyys, ja siitä tulee pelkkä väline muiden arvojen toteuttamiseen. Taiteella nähdään joskus Pusan 

mukaan olevan tavoite, joka on sidottu hyvään elämään. Problematiikka nousee esille erityisesti 

taideterapioissa: terapioiden tarkoitus on ainoastaan parantaa. Pusan mielestä taiteen ei tulisi 

kuitenkaan olla vain keino tervehdyttää, vaan vapauden tila. Omien taideterapian kokemusteni 
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pohjalta tavoite kuvan teossa ei ole tervehdyttää, vaan enemmänkin eheyttää ja auttaa tulemaan 

toimeen ristiriitaisten asioiden kanssa. Itse ajattelen, että tuo taiteen ylevyys ei välttämättä poistu, 

vaikka kuvaa käytetään välineenä johonkin. Juuri kuvallisuuden ja taiteen ominaislaatu, sen 

herättämät uudet oivallukset saavat kunnioittamaan taidetta jonain erityisenä, mihin muut keinot 

eivät pysty.  

2.2.2 Lähiöt ja taidetarjonta 

Alueella, jolla toteutin työpajan, on aiemmin toiminut Euroopan unionin (EU) Urban II –

yhteisöaloiteohjelman erilaisia taideprojekteja vuosina 2001-2006. Tavoitteena niissä oli taantuvien 

kaupunkialueiden taloudellinen ja sosiaalinen elvyttäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. 

Helsingin ja Vantaan Urban II -ohjelman kohdealue oli itäisellä pääkaupunkiseudulla, asuinalueita 

yhdisti niiden etäinen sijainti merenrannasta kaupunkien keskustojen palveluista ja työpaikkakasvun 

keskittymistä, sekä alueiden kerrostalovaltaisuus ja alhainen status. Taiteilijoiden työn tavoitteena oli 

tuoda lähiöelämä esiin tasavertaisena osana helsinkiläistä kaupunkikulttuuria. (von Brandenburg 

2008, 38-39.)  

Hankkeen näkemyksen mukaan taide on kulttuurin näkyvin osa-alue. Yksilön kannalta taide on 

kulttuurin liikkeellepaneva voima. Von Brandenburg (2008, 20) toteaa, että taide- ja 

kulttuuritoiminnalla on nähty välineellistä vaikutusta ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Taidenautinnot 

sellaisenaan antavat elämään merkityksiä ja tyydyttävät inhimillisiä tarpeita: Taide virkistää aisteja ja 

rikastuttaa elämysmaailmaa. Kulttuuri voidaan hankkeen mukaan nähdä syrjäytymiseltä pelastavana, 

sillä yksilötasolla taidekokemusten on todettu liittyvän parempaan elämänhallintaan ja hyvän elämän 

kokemuksiin. Hän näkee myös, että taiteellisen työskentelyn kautta tapahtuva voimaantuminen 

(empowerment) voi toimia osana sosiaali- ja terveydenedistämistyötä (von Brandenburg 2008, 20). 

Tätä ajattelua vasten on huomattava, että Helsingissä on 60 leikkipuistoa joiden iltakäyttö olisi 

periaatteessa mahdollista, ja jotka voisivat olla mukana tarjoamassa taidetoimintaa. Leikkipuisto-

termi on osin harhaanjohtava, nimi olikin aiemmin asukaspuisto, jolla pyrittiin tavoittamaan 

yhteisöllisyyttä alueen asukkaille iästä riippumatta. 

2.3 Leikkipuistot 

Olen työskennellyt muutaman vuoden ohjaajana leikkipuisto- ja asukaspuistotoiminnassa ennen 

opiskeluani ARTSissa. Leikkipuistojen toiminta-ajatus on tarjota kaikille lapsiperheille avoin 

ajanviettopaikka. Ohjaajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden kohtaaminen, kuunteleminen, palveluohjaus 

sekä lasten aamupäivä- ja iltapäivätoiminta. Työssä leimallista ovat eri-ikäiset asiakkaat, yhteisöllisyys, 

spontaanius, käytännönläheisyys ja ulkonaolo. 
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Leikkipuistotyö on osaltaan ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, ja sen tavoitteena on muun muassa 

tukea perheitä, jotka ovat päivähoidon ulkopuolella ja joiden elämässä on haasteita. Oma havaintoni 

on, että kaikilla äideillä ei ole läheisverkostoa ja juttelukaveria arjessa, jolloin leikkipuistoista saattaa 

muodostua tärkeä paikka tavata muita ihmisiä. Koin itsekin kotiäitinä ollessani leikkipuistoissa 

oleilun yhdeksi keinoksi kodin yksinäisyyttä vastaan. Leikkipuistot olivat tärkeä paikka jutella 

pienistä asioista ja kahvitella muiden kanssa. Puistossa ei myöskään kysellä titteleitä: kaikki olivat 

vain äitejä ja isiä. 

Kuitenkin olen havainnut, että leikkipuistoissa on helppo hakeutua samankaltaisina koettujen äitien 

seuraan, jolloin syntyy helposti äitien omia ”kuppikuntia”. Perheet joilla on varaa pukea lapsensa 

kalliimpiin vaatteisiin, saattavat ryhmittyä omaksi porukaksi, samoin kuin maahanmuuttajaäidit tai 

nuoret äidit. Toisaalta äitien mielikuvat tietynlaisesta äitiydestä saattavat muuttua, kun näkee koko 

äitien kirjon ja tutustuu lapsen kautta erilaisiin ihmisiin.  

2.3.1 Perhetyö ja äitien hyvinvointi 

Tutkija Katja Yesilova (2009) tutkii sosiologian väitöskirjatyössään ydinperheihanteen 

muovautumista sekä ihanteen toteutumista suomalaisessa perhekasvatuksessa 1960-luvulta 

nykypäivään. Tutkijan mukaan äitiyskeskustelun taustalla on jo kymmeniä vuosia ollut sama 

ajatusmalli, kiintymyssuhdeteoria, joka osaltaan aiheuttaa äideille syyllisyyttä ja ahdistusta.  

Yesilova (2008) tarkastelee artikkelissaan Onnellinen perhe asuu tiilitalossa, yhteiskuntaluokista 

keskimääräiseen hyvinvointiin perhekasvatuskoneistoa (jonka osa myös leikkipuisto on). Artikkelin 

mukaan entisajan kurinpidollisten toimien sijasta on siirrytty hienovaraisempaan sisäiseen 

kontrolliin. Perhetyössäkin näkyy toimijoiden normittunut käsitys, että onnellinen perhe-elämä on 

tietynlaista, ihmissuhteiltaan pysyvää ja taloudeltaan tasapainoista. (Yesilova 2008, 114,118.) Tämä 

vaikuttaa siihen, miten perheitä kohdataan, miten äidit nähdään. 

Leikkipuistossakin tehtävässä perhetyössä ollaan ”virallisten” normien ja ihmisten arjen välissä. 

Monen perheen avun toive liittyy lapsenhoitoon ja arjen helpottamiseen. Myös oma kokemukseni 

on, että perheen tilanteeseen on ohjaajana vaikea puuttua, sillä Suomessa on totuttu ”pitämään huoli 

omista asioistaan”, ja perheet haluavat ensisijaisesti pärjätä ja päättää itse. Yesilovan (2008, 105) 

mukaan koulutetut ihmiset käyttävät joitain palveluja muutenkin enemmän, koska he ovat tottuneet 

ajattelemaan abstraktisti ja reflektiivisesti. 

Perhetyön näkökulmasta leikkipuistot ovat ensimmäinen mahdollinen kontakti perheeseen, jossa on 

vaikeuksia (neuvoloiden lisäksi). Varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyttä lapsen kehitykselle tuodaan 

esiin kaikkialla, mutta puhutaanko siitä, miten äitejä voisi auttaa konkreettisesti jaksamaan ja 

saamaan pois eristäytyneestä elämänpiiristä? Sue Gerdhardtin (2007, 242) mukaan aikamme 

ongelma onkin, miten vähentää vanhempien eristäytyneisyyttä muusta yhteiskunnasta.  
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2.3.2 Identiteetti 

Pienen lapsen äidin eristäytyneisyyden tunne saattaa liittyä äidin kokemukseen muuttuneesta 

minuudesta, sillä hän ei ehkä koe olevansa sama ihminen kuin ennen lasta. Tämä liittyy kysymyksiin 

identiteetistä ja sen muodostumisesta. 

Ihmisen identiteettiä voi tarkastella monesta näkökulmasta. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta sen 

katsotaan muotoutuvan sosiaalisissa kehyksissä, eli muiden ihmisten seurassa ja ympäristön kautta. 

Näillä on suuri merkitys siihen, millaisena yksilö ymmärtää itsensä. Ihminen tekee koko ajan 

havaintoja ympäristöstään ja liittää osan havainnoista osaksi identiteettiään, esimerkiksi vertailun 

kautta. Identiteetin osaksi hyväksytään ennen kaikkea elementtejä, joita muut ihmiset ja yhteiskunta 

vahvistavat toiminnallaan ja määrityksillään. (Rautio & Saastamoinen 2006, 50-53.) Eli toisin sanoen 

sosiaalinen identiteetti voi syntyä vain muiden yhteydessä.  

Äitien kohdalla voisi ajatella, että se millaisena äitinä itsensä näkee, riippuu muilta saadusta 

palautteesta. Tässä mielessä vertaisryhmä ja myönteiset kokemukset saattavat tukea äitinä olemista 

ja pystyvyyden tunnetta. Leikkipuisto mahdollistaa muiden äitien kohtaamisen, ja toimii osaltaan 

vertaistuen paikkana. 

Tutkimuksessani äitiyttä voi tarkastella yhtenä tällaisena identiteettinä ja roolina, joka naisella on tai 

ei ole, ja jonka muodostumiseen vaikuttaa ympäristön lisäksi hänen omat persoonalliset 

ominaisuutensa. Edeltääkö persoonallinen identiteetti sosiaalista vai toisinpäin, on kiistanalainen 

kysymys. Sosiaalinen minä on tilannekohtainen, ja minuuksia voi olla yhtä monta kuin ihmisiä 

joiden kanssa on tekemisissä. Henkinen minä liittyy ihmiseen ajattelevana olentona, ja siihen liittyy 

maailmankuva ja tulkinnat itsestä. Puhdas minä tai ”ydinminä” on lopulta se, joka kokoaa kaiken 

yhdeksi prosessiksi, ja se on ajassa jatkuva persoonallinen identiteetti. (Rautio & Saastamoinen 

2006, 17.) Jälkimodernissa ajattelussa epävarmuus ja muutos voidaan ymmärtää kuitenkin pysyväksi 

olotilaksi, eikä yhtä ydinminää enää ole (Katainen & Sava 2004, 23). 

Stuart Hall (2002, 11) puhuu symbolisesta suhteesta ”toisiin” ja toteaa, että minuus rakentuu vain 

poissa- ja läsnä olevasta suhteessa johonkin muuhun. Eli ”todellinen minä” on paradoksaalinen 

käsite, koska se on jotain joka on sekä paikalla ja poissa. Identiteetti sijaitsee Hallin mukaan 

siirtymissä. Itsensä tunnistaminen joksikin edellyttää eron tekoa siihen, mitä ei ole. Eli identiteetti 

tunnistetaan eron kautta (Hall 2002, 12). Hall puhuu myös minän keinotekoisuudesta, ja että minä on 

aina jossain mielessä fiktiota. Tuntuukin, että länsimaisessa ihmiskäsityksessä korostetaan tällaista 

aitoa minuutta ja sen puhtautta sen sijaan, että nähtäisiin kuinka erilaiset tilanteet tuovat ihmisestä 

esiin erilaisia piirteitä. 

Sosiologi Zygmunt Bauman kirjoittaakin jälkimodernista identiteetistä, joka ei ole pysyvä, sillä sama 

ihminen on erilainen kotona, töissä ja ystäville. Pysymme ja muutumme samaan aikaan. (Bauman 

2002, 109.)  
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Tämä vapaus vaihdella minuutta antaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia identiteettejä. Olennaista on 

Kataisen ja Savan (2004, 23-24) mukaan pohtia, kuinka hallita tällaista vaeltelevaa minuutta ja 

jatkuvaa uusien identiteettien kokeilua. On vaara, että ihminen vieraantuu itsestään, jos olemiselta 

katoaa mieli ja merkitys.   

Visuaalisen kulttuurin tutkija Mari Mäkiranta puhuu identiteetin rakentamisesta albumivalokuvien 

avulla: hän kuvaa omaelämänkerrallisia valokuvia tutkineessa väitöksessään (Mäkiranta 2008) kuinka 

albumikuvat rakentavat identiteettiä. Mäkirannan mukaan valokuvien rakentama todellisuus 

rakentaa myös sosiaalista todellisuutta, joka välittyy kuviin liitettyjen mielikuvien kautta. Kuvista on 

muodostunut osa identiteettien ja yhteisöllisyyksien rakentamista. (Mäkiranta 2008, 24.)  

Pienten lasten äidit kuvaavat tyypillisesti paljon lapsiaan tallentaakseen lapsen jokaisen 

kehitysvaiheen ja iloisen tapahtuman. Valokuvia pidetään usein tarinallisina, ”elämän 

todistusaineistona” ja niitä vaalitaan (Mäkiranta 2008, 25,38). Perheiden albumikuvien pyrkimys on 

Mäkirannan (2008, 64-65) mukaan usein idealisoida kuvan kohdetta ja kohottaa hetki arjen 

yläpuolella. Albumiin tai digitaalisiin kokoelmiin kerätään kuvia, jotka muodostuvat eräänlaisiksi 

ikoneiksi, ja joilla vakiinnutetaan identiteettiä.  

Myös Janne Seppäsen (2004, 33-37) mukaan median kyllästämässä kulttuurissa minä -kertomusten 

rakentaminen tapahtuu entistä enemmän kuvien ja visuaalisten järjestyksien avulla. Visuaalisilla 

järjestyksillä hän tarkoittaa niitä merkityksiä joita ihmiset tuottavat inhimillisessä toiminnassa, ja 

jotka sisältävät vakiintuneita ja jaettuja kulttuurisia. On esimerkiksi tietty mielikuva ja koodi, miltä 

lähiössä asuva kolmen lapsen äiti näyttää, tai urbaani ura-äiti. Voisikin olla kiinnostavaa tutkia, 

millaista todellisuutta kuvilla rakennetaan ja mitä representaatioita niissä toistetaan, sillä visuaaliset 

järjestykset ovat vahvoja rakenteita, joihin on pakko sopeutua (Seppänen 2004, 84-87) Olen samaa 

mieltä Seppäsen kanssa (2004, 74-75), että järjestyksiä tulisi haastaa, ja tuota valtakulttuurin 

’viettelevää ja vieraannuttavaa voimaa’ tulisi kyetä hillitsemään. Juuri tämän takia pyrin työpajassa 

käsittelemään kriittisesti mainoskuvia, jonka ympäröiminä monet äidit elävät. Miksi hyvän äidin 

identiteetti riippuisi siitä, kuinka paljon tavaraa lapselleen ostaa tai miltä näyttää? Jatkuva 

tyytymättömyys ja riittämättömyyden tunnehan saattaa olla syynä sille, että haluaa jotain enemmän, 

jotain ulkoisesti ”parempaa äitiyttä”. 

2.3.3 Voimaantuminen 

Vieraantumisen tunteen ja väsymyksen ehkäisemiseksi sekä itsetuntemuksen lisäämiseksi voidaan 

yrittää lisätä äidin voiman tunnetta. Yksi työpajalle asettamani tavoite oli tukea äitien arkea ja olla 

voimia lisäävä. Tästä käytän sanaa voimaantuminen. Voimaantuminen (empowerment), josta 

käytetään myös sanaa vahvistuminen, tarkoittaa sosiaalialan termistössä prosessia, jossa yksilön oma 

sisäinen voimantunne ja itseymmärrys lisääntyvät. Jokaisen vahvistumisprosessi on erilainen, 

henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, joten voimaa ei voi antaa toiselle. Voimaantumisen voi 
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näin käsittää elämänhallinnan lisääntymiseksi, ”oman jutun” löytymiseksi johon liittyy itsensä 

tunteminen ja rohkeus olla oma itsensä7. 

Voimaannuttaminen on toisen ihmisen tukemista vuorovaikutuksellisin keinoin: toisen arjen 

jakamista, kuuntelua, voimavarojen näkemistä ja niiden tukemista, havahduttamista, yhdessä 

kokemista ja pohdintaa. (Vilen ym. 2002, 23-27.) Tämä on tietenkin vain tavoite, eikä voi sanoa, että 

ihminen välttämättä kokee voimaantuneensa. Eli ohjaajan vilpittömästä yrityksestä huolimatta 

lopputulos jää aina osin arvoitukseksi. Ihmistä voidaan yrittää ymmärtää, mutta viime kädessä 

riippuu hänen omasta motivaatiostaan ja sitoutumisestaan, tapahtuuko hänen arjessaan tai 

minäkuvassaan jotain muutosta. 

Voimaantumista voidaan tukea myös kuvallisella ilmaisulla: kuvaa tekemällä itsetuntemus lisääntyy 

ja sen kautta voidaan käsitellä persoonallisuutta ja identiteettiä. Kuvan tekemisessä on monia etuja. 

Etäännyttäminen ja fiktio mahdollistavat uuden näkemisen ja kokemisen. Kuva voi olla väline, 

jonka kautta keskustelua ja pohdintaa on helpompi käydä, se on jotain konkreettista. (Vilen ym. 

2002, 23-27, 241.) Valokuvaa voimaantumisen välineenä on käyttänyt Miina Savolainen maailman 

ihanin tyttö –projektissaan (Savolainen 2005, 2008) 

2.3.4 Dialogisuus 

Seuraavaksi avaan hieman käsitettä dialogisuus, joka oli keskeinen periaate tutkimuksessa: Koska 

toimintatutkimuksen tavoite oli kehittää toimintaa yhdessä ryhmäläisten kanssa, minun oli otettava 

huomioon heidän toiveensa ja osallistettava heitä mukaan yhteisen työpajan luomiseen. Käytän tästä 

sanaa dialoginen. Yleisesti arkikielessä dialogi tarkoittaa kaksinpuhelua tai keskustelua. Tässä pohdin 

kuitenkin dialogisuutta kommunikaationa ja suhteena. Kahden ihmisen välisessä keskustelussa voi 

olla monenlaisia tasoja ja pyrkimyksiä. Todellinen dialogi ihmisten välille syntyy, kun osallistujat 

ovat valmiita liikahtamaan omasta asemastaan ja kunnioittavat toista asettumalla myös tämän 

asemaan. Dialogissa keskeistä onkin, että se pyrkii avoimeen, suoraan, toista kuuntelevaan 

kanssapuheluun.  

Dialogi-sana viittaa yhdessä puhumiseen ja keskinäiseen ajatusten vaihtoon, eli viitataan tapaan 

puhua ja ajatella niin, että vaikka asiat joista osallistujat puhuvat poikkeavat niin pyritään yhteiseen 

ymmärrykseen. Helena Aarnion (1999, 35), mukaan ”dialogissa liikutaan kahdesta tai useammasta 

mielipiteestä kohti samaa kantaa”. Parhaimmillaan dialoginen keskustelu- ja vuorovaikutustilanne 

on siis uutta luovaa ja kompromisseja tuottavaa, ei vastakkainasetteluja tukevaa.  

Jorma Heikkilän mukaan sosiaalialan työtilanteissa on tärkeää pyrkiä pois turhasta 

asiantuntijakeskeisyydestä. Jos on liian autoritäärinen, eikä liikahda omasta asemastaan, ei usein 

                                                   
7 Ks. myös Juha Siitosen (1999) voimaantumisteoria 
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synny hedelmällistä vuorovaikutusta. Muutoksen uskotaan syntyvän nimenomaan kokemalla ja 

oivaltamalla yhdessä asiakkaan kanssa, ei niin että käytetään ulkoista voimaa ja kontrollia. Muuten 

muutospaineet ovat ulkokohtaisia eikä muutos kestä kauan. (Heikkilä 2001, 25-26). 

Esimerkiksi jo alku on Heikkilän mukaan hyvin hienovaraista. On tärkeää ettei toista kohdella 

leimaavasti ja ennalta -arvaavasti, vaan jätetään tilaa suhteen kehittymiselle. Dialogi toisen kanssa 

voi olla asioiden yhdessä ihmettelyä ja ratkomista. Kuin huomaamatta henkilölle voi kehittyä 

itseluottamusta tällaisissa tilanteissa, ja tuntemusta, että hän on hyvä sellaisenaan. Mielestäni 

dialogisuudessa tärkeäksi seikaksi nousee myös epävarmuuden sietäminen ja sen ymmärrys, ettei 

valmiita vastauksia ole.  

Veli-Matti Värrin kirjassa Hyvä kasvatus -Kasvatus hyvään (2004), pohditaan dialogisuutta, 

kasvattamista ja toiseen ihmiseen vaikuttamista. Lähtökohtana on Platonin esittämä tietämisen ja 

tietämättömyyden paradoksi: Kasvattajalla oltava näkemys hyvästä elämästä, vaikka hän ei tiedä mitä 

hyvä elämä varsinaisesti on. Värrin mukaan kasvatus on eettisesti perusteltua, jos siinä noudatetaan 

hyvän elämän ja itseksi tulemisen ideaaleja. Hänen mukaansa tällainen eettinen kasvatus on 

dialogista. Värri viittaa Martin Buberiin ja selvittää kuinka dialogi tarkoittaa minä - sinä suhdetta, ei 

minä –se -suhdetta. Ihmisen persoona muotoutuu ainoastaan tällaisessa suhteessa, jossa korostuu 

molemminpuolisuus. Tarvitaan välitön ja suora yhteys kasvattajan ja kasvatettavan välille. (Värri 

2004, 74.) 

Dialogisessa suhteessa korostuu Värrin (2004, 83-84) mukaan myös läsnäolo, kuuntelu ja herkkyys, 

toisen hyväksyminen ja kunnioitus, sekä usko kasvatettavan hyvään ja kasvun mahdollisuuksiin. 

Tärkeää on myös kasvattajan jatkuva itsereflektio, jotta oma itsetuntemus kehittyy ja omat ennakko-

oletukset tulevat näkyviksi.  

2.3.5 Estetiikka 

Yksi teema jota käsittelen tutkimuksessani, liittyy estetiikkaan, sillä aineistostani nousi esiin erilaisia 

pohdintoja kauneuden kokemisesta. Estetiikka on myös luontainen osa taidekasvatuksen tiedonalaa, 

sillä kuvien äärellä ollaan jatkuvasti tekemisissä eri kauneuskäsitysten ja arvojen kanssa. Estetiikka 

tiedonalana tutkii taiteen määrittelyn lisäksi myös esteettistä kokemista, ymmärrystä ja tajua 

kauneudesta (Varto 2001, 7-11).  

On merkillepantavaa, että kuvia tehdessä pyritään usein tietynlaiseen esteettisesti tyydyttävään 

lopputulokseen, ja tekijöiden pyrkimykset ovat usein erilaisia kuin kuvan tekemistä ohjaavan 

opettajan. Juha Varton mukaan taidekasvatuksessa ei tavoitella välttämättä esteettistä kasvua, vaan 

tähdätään esteettisen purkamiseen, ”jotta kasvattaja ja kasvatettava voivat tavata toisensa 

tekemisessä, toimimisessa, siis etsimisen ääressä” (Varto 2001, 7).  
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Filosofian dosentti Pentti Määttäsen (2012, 131-135) mukaan esteettinen kokemus itsessään on jo 

arvokas ja tavoittelemisen arvoinen asia. Esteettinen kokemus liittyy usein arkielämään ja tunteisiin. 

Esteettinen ei näin ymmärrettynä ilmene vain kaunotaiteiden alueella, vaan myös erilaisissa 

yhteisöissä ja populäärikulttuurissa.  

 

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA MENETELMÄT 

3.1 Menetelmän valinta: toimintatutkimus 

Opinnäytteeseeni sisältyi työpaja, joka perustui toimintatutkimuksen periaatteisiin. Valitsin 

menetelmäksi juuri toimintatutkimuksen, sillä halusin järjestää toimintaa, jota samalla havainnoin ja 

kehitän. Kasvatustieteen tutkijan Hannu L.T. Heikkisen (2001, 135) mukaan toimintatutkimuksella 

on kaksi tavoitetta: tuoda esille uutta tietoa toiminnasta ja samalla kehittää kyseistä toimintaa. 

Toimintatutkimukselle on myös tyypillistä, että se pyritään tekemään lähellä käytäntöä yhdessä 

niiden ihmisten kanssa, joita tutkimus koskee (Heikkinen 2001, 141, 146-147). 

Heikkinen (2001) muistuttaa, ettei tutkija välttämättä tiedä tutkimuskysymyksiä tutkimuksen 

alussa. Myös tutkimuksen painopiste saattaa muuttua prosessin edetessä. Heikkisen mukaan 

aina ei voida edes tarkastella kehittymistä, koska kehitystä ei tapahdu, jolloin realistisempaa 

olisikin tarkastella muutosta. (Heikkinen 2001, 140-141, 144.) 

Huolimatta siitä, että kehitystä ei välttämättä tapahdu, on kehittävä tavoite olennaista: kehittely 

etenee spiraalimaisena prosessina, jossa opitaan toimiessa ja jatkuvasti kehitetään sen pohjalta uutta. 

Toiminta, sen havainnointi, reflektointi ja uudelleensuunnittelu seuraavat toisiaan. (Heikkinen 2001, 

138.) Tässä tutkimuksessa prosessin kulkua pystyy seuraamaan työpäiväkirjani kautta, jossa 

reflektoin omaa ja ryhmän toimintaa. Tavoite oli etsiä ryhmän äideille sopivaa mielekästä toimintaa 

ja samalla itselleni ja puistoon sopivaa ohjaamisen tapaa. Tämä tapahtui eri lähestymistapoja 

kokeilemalla. 

En pyrkinyt noudattamaan tutkimuksessani sen spiraalimaista etenemistä kirjaimellisesti. 

Spiraalimallia on kritisoitu siitä, että joissakin tapauksissa se jopa kahlitsee tutkijaa ja tutkimuksen 

etenemistä. Tutkimuksen eri vaiheita ei todellisuudessa voida erotella toisistaan kovinkaan helposti 

ja tarkasti. Toinen kritiikki spiraalimallia kohtaan on se, että spiraalimalli antaa tutkimuksesta 

jatkuvasti kehittyvän kuvan. Spiraalimalli ei myöskään esitä tutkimuksesta erkanevia pienempiä 

spiraaleja, tutkimussuuntia. (Heikkinen 2001, 138-139.)  

Toimintatutkimuksessa opettaja (tai ohjaaja) pyrkii kehittämään omaa työtään ja käytänteitään. 

(Heikkinen 2001, 141.) Toimintatutkimuksessa eivät päde objektiivisuuden vaatimukset, sillä tutkija 
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pyrkii vaikuttamaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa tutkimuskohteeseensa. (Eskola & Suoranta 

1998, 128-129.) 

Käytännössä ohjaajan ja tutkijan roolit olivat kumpikin läsnä työpajatilanteessa. Päiväkirjat toimivat 

eräänlaisina reflektiovälineinä niin itselleni ohjaajana kuin tutkijanakin. Toimintatutkimukseen 

liittyykin tutkijan jatkuva oman toiminnan tarkastelu (Heikkinen 2007, 33-34). Oli todella tärkeää 

pitää päiväkirjaa, ja sen kautta oli mahdollista myös tarkastella omassa ajattelussa tapahtuneita 

muutoksia. Heikkisen mukaan reflektiivisyydellä tarkoitetaankin tutkijan kykyä kohdistaa 

huomionsa itseensä, ei vain tutkittaviinsa. Tutkimuspäiväkirja oli tärkeä aineisto oppimisen kannalta 

myös sikäli, että siinä näkyivät omat tunnetilani, mielipiteeni ja havaintoni, joihin pystyin palaamaan 

laatiessani tutkimusraporttia. 

3.2 Aineistonkeruumenetelmät 

Käytin toimintatutkimuksen aineistonkeruumenetelminä suoraa havainnointia, kyselylomakkeita ja 

haastatteluja. Esittelen aineistonkeruumenetelmät seuraavassa tarkemmin.  

3.2.1 Osallistuva havainnointi  

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijalla on aktiivinen rooli havainnoitavassa toiminnassa, kuten 

useimmiten toimintatutkimuksessa on (Saaranen-Kauppinen A. & Puusniekka A. 2006). En 

pitäytynyt vain havainnoijana, koska olin jatkuvasti myös ohjaamassa tekemistä.  

Havainnoin ryhmäni toimintaa kuuntelemalla ja katsomalla, sekä kirjoitin ylös keskusteluja. Loppua 

kohden ohjausta oli vähemmän, jolloin kykenin tekemään paljon muistiinpanoja sivussa. Havaintoja 

olisi voinut dokumentoida myös äänittämällä tai videoimalla, mutta luovuin näistä menetelmistä, 

koska työpajaan osallistuneet äidit eivät innostuneet ajatuksesta. 

Vaikeutena havainnoinnissa voi olla se, että tutkija sitoutuu emotionaalisesti tutkittavaan ryhmään 

tai tilanteeseen ja heikentää näin tutkimuksen objektiivisuutta. Joissakin havainnoinnin tilanteissa on 

lisäksi vaikea tallentaa havaintoja välittömästi, jolloin tutkijan on vain luotettava muistiinsa ja 

kirjattava havainnot tilanteen päätyttyä. (Hirsjärvi ym. 1997, 210.) Olikin toisinaan hankala tallentaa 

keskusteluja ilman nauhuria, koska olin samanaikaisesti osallinen ja ulkopuolinen. Osallistuvaan 

havainnointiin kuuluukin, että rooli vaihtelee: välillä tutkija on ulkopuolinen tarkkailija, välillä hän 

on toiminnan keskipisteessä. (Huovinen & Rovio 2007,106.) 

Koska havainnointi on hyvin subjektiivista toimintaa, se voi olla hyvinkin valikoivaa. Kaikkea ei ole 

mahdollista huomata, ja merkityksellisiä seikkoja saattaa jäädä toteamatta. (Eskola & Suoranta 1998, 

102.) Itsekin havainnoin ryhmäläisten työskentelystä asioita, jotka kiinnostivat juuri minua. Toisaalta 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L5_4.html
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voi ajatella, että subjektiivisuus ja sen paljastaminen juuri tekevät tutkimuksesta objektiivisen. Eli 

objektiivisuus syntyykin oman subjektiivisuutensa tiedostamisesta (Eskola & Suoranta 1998, 17).  

3.2.2 Tutkimuspäiväkirja 

Pidin havainnoistani tutkimuspäiväkirjaa, johon kirjasin havaintoni ja pohdintani työpajan pitämisen 

aikana ajalla 20.9 -14.12.2012. Nämä merkinnät olivat tärkein aineistoni. Päiväkirjan kautta oli 

mahdollista muistaa tapahtunutta ja ajatuksia jälkeenpäin, ja huomata omassa ajattelussa tapahtuneet 

muutokset.  

Huovisen ja Rovion mukaan (2007, 107) toimintatutkija tallettaa päiväkirjaansa aineistoa, sekä 

kokoaa siihen tunnelmia, vaikutelmia, kysymyksiä ja hämmennyksen aiheita, sillä se kaikki vie 

tutkimusta eteenpäin. 

Koin päiväkirjan pitämisen luontevana osana tutkimista. Suunnittelin päiväkirjaan aina seuraavan 

työpajakerran etenemisen, ja pohdin jälkeenpäin sitä mitä tapahtui. Päiväkirjavihko oli toisinaan 

kädessäni myös työpajan aikana, ja kirjoitin käymiämme keskusteluja mahdollisuuksien mukaan niin 

hyvin sanasta sanaan kuin muistin.  

 3.2.3 Kyselylomakkeet 

Laadin havainnoinnin tueksi jaettavat paperiset kyselylomakkeet, jotta saisin enemmän tietoa 

osallistujilta, ja jonka hiljaisemmat voisivat nimettömänä kirjoittaa. Tein avoimen kyselylomakkeen, 

sillä se sallii ilmaista vastaukset omin sanoin monivalintakysymysten sijaan (Hirsjärvi ym.1997, 197).  

Annoin ensimmäisen kyselylomakkeen (LIITE 3) neljännellä kerralla ja toisen kyselylomakkeen 

(LIITE 4) viimeisillä kerroilla. Niiden tarkoitus oli kuulla osallistujien näkemyksiä työskentelystä. 

Kysymysten taustalla olivat myös tutkimuskysymykset: tavoitteena oli selvittää, mikä oli äideille 

mielekästä ja mikä ei, ja miten kuvataideryhmä heidän mielestään sopii puistoon. 

Ensimmäisiä kyselylomakkeita sain takaisin kuusi, ja päättökyselyitä vain neljä. Lomakkeen täyttö oli 

äideille ajankäytöllisesti haastavaa, eikä kaikkiin kysymyksiin ehditty tai jaksettu vastata. Kyselyä 

pidetäänkin tutkimuksissa hankalana siksi, että sitä kautta saatu tieto on pinnallista eikä tiedetä 

kuinka huolellisesti ja rehellisesti vastaajat ovat pyrkineet vastaamaan. Vastaamattomien määrä 

saattaa nousta suureksi ja heikentää tutkimusta. (Hirsjärvi ym. 1997, 191.) 

3.2.4 Haastattelut  

Tein yhden ryhmään osallistuneen kanssa viimeisellä kerralla lyhyen teemahaastattelun (LIITE 5), 

jossa tarkoituksena oli kuulla hänen ajatuksiaan työpajasta. Haastattelin vain yhtä ryhmäläistä, koska 

muilla äideillä ei ollut aikaa eikä halukkuutta haastatteluun. 
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Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, jonka nauhoitin. Teemahaastatteluun kuuluu, että 

haastattelun aihepiirit on etukäteen määrätty, mutta haastattelu on muodoltaan avoin ja vastaajalla 

on mahdollisuus puhua vapaamuotoisesti (Eskola & Suoranta 1998, 86-87.) Haastattelin myös 

puiston vastaavaa ohjaajaa (LIITE 6). Tämä haastattelu toteutettiin noin kuukausi työpajan jälkeen. 

Ohjaajahaastattelun tarkoituksena oli selvittää hänen näkemyksiään puiston toiminnasta ja työpajan 

merkityksestä puiston perhetyössä. Tämäkin toteutettiin teemahaastatteluna, mutta ilman nauhuria.  

Käsittelin haastatteluja niin, että litteroin ne, jonka jälkeen erittelin keskeisimmät ajatukset ja 

yhdistin ajatuksia tutkimuspäiväkirjassa toistuneisiin teemoihin. 

3.3 Aineiston käsittely ja analyysi 

Esittelen luvussa 5 työpajan kulun työpäiväkirjani ja kuvien kautta. Teksti on työpajan aikana 

tuotettua, analysoimatonta päiväkirjatekstiäni, jota on kuitenkin lyhennetty lukijan helpottamiseksi. 

Olen jättänyt pois omia keskeneräisiä ajatuksiani, sekä joitain kirjaamiani keskustelupätkiä, jotka 

eivät mielestäni olleet oleellisia.  

Aineistoa voidaan Hirsjärven ym. (1997, 219) mukaan analysoida monin tavoin, kunhan se toisi 

parhaiten vastauksen tutkimustehtävään. On siis valittava jokin tapa järjestää aineistoa. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston järjestäminen on suuri työ, jossa yleensä muodostetaan 

muuttujia ja koodataan aineisto sen mukaan. Koodaaminen tarkoittaa sitä, että annetaan jokaiselle 

havaintoyksikölle jokin arvo. (Hirsjärvi ym. 1997, 217-218.) 

Tein aineistolähtöisen analyysin käyttäen koodaukseen erivärisiä tusseja ja etsien niillä toisiinsa 

liittyviä asioita tutkimuspäiväkirjastani sekä kyselyistä ja haastatteluista. Tein tämän perusteella 

teemoittelun asioista, jotka toistuivat eniten aineistossa, jotta minun olisi helpompi jäsentää työpajaa 

ja löytää vastaukset tutkimuskysymyksiini. Esimerkiksi yksi pyrkimykseni oli etsiä äideille 

merkityksellisiä asioita, joten paikansin päiväkirjastani kaikki siihen liittyvät havainnot ja merkitsin 

ne samalla värillä. 

Työpajan esittelyn jälkeen nostan tärkeimpiä esiin nousseita seikkoja pohdittavaksi tarkemmin 

luvussa 6. Eskolan ja Suorannan (1998, 174) mukaan tutkimusaineistosta voi nostaa esiin 

tutkimusongelmaa valaisevia teemoja, ja eroteltava tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet.  
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4. TYÖPAJAN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Ryhmän pitämisen reunaehtoja 

Ryhmä kutsuttiin kokoon mainoksen avulla. Leikkipuisto ohjaajat kertoivat ryhmästä 

aamupäivätoiminnan yhteydessä. Ryhmä perustettiin iltaryhmäksi, koska ajattelin sen olevan 

lastenhoidon kannalta äideille helpompi järjestää vapaaksi itselleen, myös ohjaajat kannattivat 

iltaryhmää. Ryhmä kokoontui ajalla 20.9. -13.12.2012, yhteensä 12 kertaa, kerran viikossa kaksi 

tuntia kerrallaan.  Osallistujia oli yhteensä 8, joista 4 sitoutui ja osallistui ryhmään loppuun asti.  

Rajasin ryhmän nimenomaan äideille kahdesta syystä: tutkimuksen rajauksena olivat leikkipuistojen 

äidit, ja halusin rauhoittaa ryhmän vain naisille, ilman sukupuolijännitteitä. Nainen on myös 

useammin se, joka hoitaa lasta kotona tämän ollessa pieni (Haataja Anita 2008, 16-17). Kuten olen 

luvussa 2 esittänyt, vanhemmuuden ristiriidat ja syyllisyydentunne on äideille ominaisempaa, ja näin 

ollen koin tarpeelliseksi kohdentaa työpajan juuri äideille.  

4.2 Tavoitteet  

Työpajan tavoite oli kehittää tehtäviä ja työskentelytapaa, joka vastaisi osallistuvien äitien tarpeita. 

Halusin työpajan tarjoavan äideille rentouttavaa ja mielekästä tekemistä ja että toiminta tukisi arkea 

ja jaksamista, tai olisi muulla tavoin heidän odotustensa mukaista. 

Koska yksi tutkimuskysymys oli tutkia, mikä on ryhmän äideille merkityksellistä, kuvan tekemisessä 

tavoite oli rohkaista tekemään omannäköisiään kuvia, ja että jokainen löytäisi oman näkökulman 

työskentelyyn. Jotta tämä olisi mahdollista, tavoittelin ilmapiiriä, jossa tekeminen ei olisi 

suorittamista.  Halusin, että työpajan kuluessa siirryttäisiin ohjaajan määrittelemästä toiminnasta 

kohti jokaisen itse asetettuja tavoitteita ja toiveita. Tähän liittyi leikkitilan luominen –mahdollisuus 

kokeilla erilaisia rooleja kuin arjessa yleensä, rajojen revittely ja ennakkoluulottomuus.  

Tavoitteena oli antaa ryhmän äideille onnistumisen kokemuksia, ja että heille jäisi syntyneet kuvat 

muistoksi ajasta pienen lapsen äitinä. Kun aika kuluu ja muistot muuttuvat, voi olla tärkeää että jää 

jotain pysyvää. 

Koska yksi tutkimuskysymys oli, voiko kuvien kautta käsitellä äitiyden normeja ja paineita, tavoite 

oli herättää keskustelua omasta äitinä olosta, sekä yhteiskunnan ja median vaikutuksista äitiyteen. 

Pyrkimys oli kuvia katsomalla nähdä äitiyden idealisoinnin ja stereotypioiden taakse. 
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4.4 Työpajan suunnittelu 

Oma työtausta leikkipuisto-ohjaajana8 on vaikuttanut käsitykseeni siitä, millaisia ihmisiä 

leikkipistoissa käy, ja minkälaista työtä siellä tehdään. Tätä taustaa vasten lähdin suunnittelemaan 

kuvallista työpajaa, joka ei olisi tavoitteiltaan kokonaan erillinen, vaan täydentäisi puiston perhetyötä.  

Minulla oli oletus, että elämäntilanteen takia äideillä olisi tarve ottaa etäisyyttä arkeensa, pohtia ja 

olla arjen hälyn vastapainoksi ”tyhjyydessä”. Oma kokemus äitiyden kaksijakoisuudesta vaikutti 

myös: olisin itse kotona ollessani kaivannut ryhmää tai paikkaa, jossa puhuttaisiin avoimesti myös 

äitiyden herättämistä kielteisistä tuntemuksista.  

Oletin, että taiteellisessa toiminnassa aikuinen huomaa monia uusia puolia itsestään ja voi tätä kautta 

saada uusia voimavaroja arkeen. Toivoin, että myös oma vanhemmuus saisi uusia merkityksiä.   

4.4.1 Ryhmän menetelmät ja harjoitukset 

Aluksi ajattelin soveltavani suoraan taideterapeuttisia harjoituksia, koska oli niin innostunut niistä. 

Tähän vaikutti se, että ne olivat ”toimineet” minulle, jonka takia niitä tuntui luontevalta käyttää. 

Ajattelin myös, että ne poistaisivat alussa kuvan tekemisen paineita. Halusin esimerkiksi mukaan 

tiettyjä tekniikoita, kuten mustetyöskentelyä sen kontrolloimattomuuden takia. Tavoite oli vapautua 

esittävän kuvan tekemisestä itse prosessin arvostamiseen. Äitiyden ja suvun jatkumoon liittyen 

halusin käsitellä jollakin lailla albumivalokuvia. Savityöskentelyssä ja kaunis-ruma-harjoituksessakin 

sovelsin oppimiani taideterapeuttisia menetelmiä. 

Tuntui tärkeältä miettiä, mikä tuottaisi ryhmäläisissä mahdollisimman innokasta tekemistä ja 

tutkimista. Täysi vapaus saattaa tuottaa kaavamaisia ajatuksia ja ratkaisuja kuvassa, eli sitä mihin on 

totuttu. Keskeistä oli mielestäni tutkia kuvan tekemisen avulla omaa suhdetta kuviin, taiteeseen, 

ympäristön odotuksia ja yhteiskuntamme äitikuvaa sekä omaa äitiyttä. Mietin teemoja pitkään. Oli 

vaikea hahmottaa, mikä kuvan teossa olisi iskevä juttu. Itsehän olin ollut valmis työstämään 

negatiivisia ja vaikeasti hahmotettavia asioita, mutta minulla oli siihen motivaatiota, etäisyyttä, 

välineitä ja koulutusta. Arvelin, että ryhmään tulevilla olisi motivaatiota ja kiinnostusta 

omakohtaisiin aiheisiin. En ollut kuitenkaan aivan varma, miten lähestyä äitiyden teemaa, vai 

tulisiko tekeminen olemaan jotain aivan muuta? Miten antaisin impulsseja tekemiselle, mutta 

samalla antaen tilaa heistä nouseville teemoille? 

Päädyin kuitenkin ottamaan äitiyden teeman mukaan, koska ajattelin, että taideoppiminenkin tuntuu 

merkityksellisemmältä, jos se jotenkin koskettaa itseä ja omaa elämää.  Erotuksena lasten ja nuorten 

taidekasvatukseen, aikuisilla motivaatio on toinen kuin lapsilla. Takana myös elettyä elämää, josta 

                                                   
8 Itäinen ja Koillinen perhekeskus ajalla 2004-2011 
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ammentaa.  Aikuiselle oppimiselle ovat tyypillisiä oppimisen omakohtaisuus, tavoitteellisuus ja 

aikuisten monesti hyvä motivaatio. Omakohtaisuus liittyy aikuispedagogi Timo Laineen ja Anita 

Malisen (2009, 44) mukaan oman identiteetin perusrakenteisiin. 

Hyvään pedagogiikkaan ei kuulu pelkkä tiedon lisääminen, vaan myös toiminnallinen, eli ei-

tiedollinen kasvu. ”Voimaantumiseksi nimetty ilmiö on hyvä esimerkki ei-tiedollisesta kasvusta” 

(Laine & Malinen 2009, 46). 

4.4.2 Tila ja materiaalit 

Yhteistyö leikkipuiston kanssa toimi hyvin. Toimitin mainoksia lähipuistoihin ja kirjastoon, 

kauppaan, neuvolaan ja kotipalveluun. Puistolta en vaatinut muuta kuin tilat ja joitain tarvikkeita 

(sakset, paperia, pensselit, liimaa, papereita). 

Muut tarvikkeet hankin itse. Jotkut tarvikkeet 

kuten maalauksessa käytetyt pullopeitevärit 

olivat hyvin vaatimattomia, ja värivalikoima 

suppea.  

Käytössämme oli leikkipuiston avara 

olohuonetila, askarteluhuone, keittiö sekä 

muita tiloja. Käytössämme oli myös videotykki 

ja DVD-soitin (siihen asti kunnes soitin hajosi, 

tämän jälkeen näytin kuvia tietokoneelta). 

Saimme myös kopioida toimistohuoneessa. 

Työskentely tapahtui lattioilla ja siirreltävillä 

pöydillä. 

 

4.4.3 Ryhmä 

Ilmoittautuneita oli alun perin 9, joista 4 ilmestyi vaihtelevasti ja 4 säännöllisesti lähes joka kerta. 

Yksi ei koskaan ilmaantunut paikalle, ja kaksi muutti syksyn aikana pois paikkakunnalta. Osa 

ryhmän jäsenistä kertoi taustastaan kyselylomakkeessa, ja taustaltaan edustettuina olivat ainakin 

lähihoitaja, sairaanhoitaja, työtön, kaupan alan työntekijä sekä sihteeri. Muutamalla oli kuvan 

harrastuneisuutta taustalla (ikonimaalaus, öljyvärimaalaus työväenopistossa). Yhdellä oli 

kuvataideopettajan tutkinto, mutta tämä henkilö joutui jättämään ryhmän kesken yhden kerran 

jälkeen. 

Iältään osallistujat olivat noin 20-40-vuotiaita, ja heillä oli 1 tai 2 lasta. Lasten iät vaihtelivat 4 

kuukautisesta noin kymmenvuotiaaseen. Ryhmän jäsenten nimet on tutkimuksessa muutettu. 

KUVA 6.Työskentelytila, leikkipuiston olohuone 
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5. TYÖPAJAN KULKU 

Olen kuvannut luvussa 3 menetelmiä ja aineiston keräämisen tapaa. Tässä luvussa esittelen työpajan 

kulun. Halusin tuoda tutkimukseen autenttisen työpajan aikana syntyneen tekstin. Esittelen tässä 

luvussa siten osan aineistostani, analysoimatonta tutkimuspäiväkirjaa. Teksti on tuotettu työpajan 

aikana, se on siis eräänlaista ”spiraalitekstiä”. Tutkimus eteni spiraalimaisesti sikäli, että en etukäteen 

suunnitellut koko työpajaa, vaan etenin kerta kerralta. Edellisen kerran pohjalta suunnittelin aina 

seuraavan. Tämä spiraaliteksti esitetään kronologisessa järjestyksessä. 

Tutkimuspäiväkirjaa on lyhennetty tiiviiseen muotoon, jotta lukijan olisi helpompi saada käsitys 

työpajan kulusta.  

1.kerta 

Ennen alkua minulla oli hyvin epämääräinen ja arka olo. Tämä johtui varmaankin 

siitä, että rajauksia ei vielä ollut, ei ollut ”mitään”, kaikki oli mahdollista.Aloitus sujui 

kuitenkin mukavasti jutellen kahvin lomassa. Paikalle saapui kolme henkilöä. Tilassa 

oli tyynyjä ja sohvat, sekä materiaaleja levitettyinä pöydälle ja lattioille. Esittäydyin 

ja kerroin että tämä paja on kokeilutyyppinen. Jokainen sai kertoa omasta kuvan 

tekemisen taustastaan, lapsistaan sekä motivaatiostaan tulla kurssille. Jokainen 

painotti haluavansa omaa aikaa ja jotain muuta ajateltavaa kodin oheen. 

Tämän jälkeen juttelimme työpajan luonteesta yhdessä. Juttelimme oman ajan 

tärkeydestä, he ottivat esiin sen, kuinka eivät ole ikinä aikaisemmin ottaneet tällaista 

hetkeä vain itselleen ”ilman että tarvii kuskata lapsia harrastuksiin tai olla 

kotitöissä”. Kysyin mitä mieltä ovat, voiko lapsen ottaa joskus mukaan ”mä en 

ainakaan voi”, sanoi 1,5 vuotiaan äiti. Päätettiin yhteistuumin, että tämä on aikaa 

itselle, ilman lasta. Sanoin havaintoni, että äitinä saattaa joutua aika paljon 

kätkemään ja pidättämään tunteitaan lapsen seurassa, joten täällä saa päästää 

”höyryt ulos”. 

Ehdotin lämmittelyä, ”piirustusjumppaa”, jonka tarkoitus olisi rentouttaa kättä. 

Tämä sai kannatusta ja jokainen sai valita mukavalta tuntuvan välineen (jokainen 

valitsi hiilen). Pyysin ottamaan hiilen kumpaankin käteen ja laittamaan silmät kiinni, 

jonka jälkeen annoin ohjeita tyyliin ”kuljeta kättä ympäri paperin reunoja, tee hentoa 

viivaa, herkkää joka voimistuu, paina kovempaa, tee pyöreää muotoa, tee 

kulmikasta, tee pientä ja tarkkaa, tee isoa ja vapaata –päätä lopuksi viivaan joka 
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tuntuu juuri nyt mukavalta ja luontevalta käteesi”. 

Kysyin miltä tuntui: ”ihan kivaa” ja ”tästähän tuli 

taideteos”. 

 Emmin hieman mitä seuraavaksi tekisimme, koska 

tässä vaiheessa olin jo havainnut, että osallistujat 

olivat vielä epätietoisia, ja kaipasivat ehkä selkeää 

tehtävää, mihin tarttua. Kenelläkään ei ollut 

valmista ideaa tai ajatusta, mitä haluaisi 

työpajassa tehdä, kuten olin olettanut (tai sitten he 

eivät sanoneet sitä ääneen). 

Ehdotin, että annan muutamia aiheita, mistä voisi 

valita. Tässä vaiheessa yksi ilmaisikin halunsa oppia 

piirtämään puita ”oikein”. Sanoin että se käy, voi 

asettua ikkunan ääreen katsomaan puita. Tarjosin 

myös, että jos haluaa piirtää kasvojaan, voi mennä 

peilin eteen. Sanoin, että mielessäni oli myös 

tunteisiin liittyvä aihe, mutta kaikki tarttuivat 

puiden piirtämiseen. Yritin kannustaa tutkimaan 

puuta ja valoa ja varjoa. Eräs kysyi ”miten pitää 

aloittaa”, ja toinen ”miten puu piirretään?” (kysymykset olivat mielestäni hassuja). 

Sanoin että ehkä pitääkin oppia ensin näkemään, katsokaa puuta ja miten oksat 

oikeasti ovat –ylös vai alas, millainen muoto rungossa jne. Puhuin myös 

mittasuhteista, että kannattaa aloittaa asettamalla alin ja ylin piste, että piirros 

mahtuu paperiin. 

Sitten piirsivätkin hiljaa melkein tunnin. Olin hämmästynyt keskittymisestä ja 

intensiteetistä. Kaikki olivat niin uppoutuneita, etten viitsinyt häiritä liikaa. 

Heille oli selvästi hankalaa katsoa ja puhua työstään (tein havainnon, että kuvasta oli  

vaikea puhua, koska siihen ei löytynyt sanavarastoa tai käsitteitä). Päätinkin että 

työpajassa yrittäisimme käyttää rikasta ja kuvailevaa kieltä, jotta he oppisivat 

jäsentämään kuvan teossa kokemaansa. 

Oli mukava kuulla kommentteja: ”Tää oli sen verran kivaa, että ens viikolla vaikka 

mulla on kolme iltamenoa, niin tänne yritän päästä”. ”Tuntui oikeesti et vaan ajatteli 

sitä puuta”, ”ihan kiva välillä keskittyä johonkin”, ”meilläkin niin hektistä kotona  

että en yleensä ehdi piirtää”. 

KUVA 7-8. Silmät kiinni –piirustuksia 
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Käytiin myös hyvä keskustelu, tarvitseeko kaikesta olla hyötyä, että ehkä tekeminen 

itsessään riittää. Tämän ymmärrys saattaisi madaltaa pyrkimystä hienoon 

lopputulokseen. 

Lopuksi kysyin, tuntuiko työskentely liian vapaalta. He sanoivat että ehkä 

aluksi on hyvä olla selkeitä tehtäviä, joista edetään kohti vapaampaa. Eli 

kokivat tarvitsevansa ohjausta paljonkin. ”Ei mulla ainakaan tuu mitään 

mieleen, mutta tykkään kyllä maalata”. (Vaikuttaisi, että ryhmän aluksi 

tarvitaan auktoriteettia. Ehkä se luo turvaa. Havaintopiirustuksessa 

unohtaa miettiä ”olenko luova” tms. ja ehkä siksi se puolsi paikkaansa.) 

 

 

 

 

 

 

2.kerta 

Suunnittelin toiselle kerralle väriharjoituksen ja maalaustehtävän, koska halusin 

nähdä miten ryhmän äidit suhtautuvat maalaamiseen. Ajattelin myös, että ne jotka 

kokevat piirtämisessä haasteita, saattavat löytää maalaamisesta enemmän iloa.  

Toisella kerralla paikalla oli neljä äitiä, joista kaksi oli uusia. Esittelin materiaalit 

(väriliidut ja paperit). Virittäydyimme taas lämmittelyllä, jossa oli tarkoitus 

harjoitella väri-ilmaisua ja sommittelua. Paperi jaettiin 8:aan osaan. Tehtävänä oli 

kuvata annettua sanaa.  

Sanat olivat: Ilo, kaaos, pelko, läheisyys/rakkaus, viha, riippuvuus, rauha, vapaus 

KUVA 9-11. Hiilipiirroksia puista 
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Varsinaisena maalaustehtävänä oli lämmittelyn jälkeen valita lattialle levitetyistä 

postikorteista kaksi kuvaa, jotka tuntuivat juuri nyt mieluisilta. Tehtävä oli poimia 

korteista jokin elementti ja tehdä oma maalaus. Pyysin myös miettimään, mikä 

alkuharjoituksen tunnetila voisi liittyä kuvaan. 

Postikortit olivat mielestäni hyvä ja helpohko inspiraation lähde maalaamiseen 

ryhdyttäessä. Halusin käyttää niitä, sillä aavistelin, että heille saattaisi olla 

vaikeuksia lähteä liikkeelle omista aiheistaan. Tehtävänantoa ei ehkä täysin 

ymmärretty (vaikka yritin etten edes antaisi koulumaista ”tehtävää”).   

Kehuin lopuksi kaikkia aivan ensimmäisestä maalauksestaan. Päätin jatkossakin 

pitää yllä kehumista –eräskin univelkainen 4 kuukautta vanhan vauvan äiti 

tsemppasi hienosti, ja hehän eivät ole tehneet kuvaa ehkä vuosiin. Osallistujien 

mukaan oli jännä, miten ”samasta aiheesta syntyi niin erilaisia töitä”. Heille oli 

tärkeää ja kiinnostava nähdä muiden töitä, miten joku toinen näkee ja ajattelee.  

”Puskaradio” oli mainostanut ryhmää ja uusia ilmoittautuneita tuli. Mietin itsekin, 

kuinka olin unohtanut että kynnys tulla ryhmään (-asettaa itsensä näkyväksi, näyttää 

kuviaan ja olla ryhmässä), voi olla työn takana. Eli ihan jo se, että ovat tulleet 

paikalle, osoittaa rohkeutta.  

KUVA 12-13.Toisen kerran maalaustehtäviä 
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3.kerta 

Kolmannella kerralla paikalle saapui neljä äitiä, joista yksi oli uusi. Olin suunnitellut 

aivan muita aiheita, mutta edellisillä kerroilla moni sanoi, että mielikuvitusaiheet 

ovat vaikeita, ”ei omasta päästä keksi mitään”. Yksi oli ehdottanut ihmisen 

piirtämistä, ja muut innostuivat siitä. Tavoitteeksi tuli siis piirtää ihmistä, jutella 

ihmisen esittämisestä ja houkutella esiin omaa 

piirustustyyliä. 

Teimme lämmittelyharjoituksia silmät kiinni 

(samankaltainen kuin 1.kerralla), jonka jälkeen olin itse 

mallina. Piirsimme nopeita asentoja ja yhden pidemmän 

asennon. 

Kaikki keskittyivät taas piirtämiseen, luonnosten myötä 

tekeminen nopeutui ja jälki varmentui. Lopun pidemmässä 

asennossa kannustin tuomaan tarinallisuutta kuvaan: 

Mitä mielikuvia syntyy asennosta? Mitä kuvan henkilö 

ajattelisi ja voisiko taustaan jatkaa jotain omaa?  

Piirtämisen problematiikka tuli esiin tekemisen lomassa: 

”vitsi piirtäminen on vaikeaa”. Ensikertalainen sanoi 

”aloitettiin sit helpoimmasta kun heti mallipiirustusta”. 

Yritin madaltaa kynnystä ja annoin konkreettisia neuvoja: 

apuviivat, mittaaminen, asennon ääriviivojen 

seuraaminen. Tämän kerran perusteella tuntuu, että olimme nyt 

harjoitelleet perinteistä kuvan tekemistä, ja seuraavaksi voisi kokeilla 

jotain omakohtaisempaa. 

Tuntui järkevältä työskennellä jatkossakin niin, että aina aluksi 

käymme kuulumisia (välillä lämmittely tai virittäytyminen), mutta 

lyhyen keston (2 tuntia) vuoksi etenemme nopeasti itse tekemiseen. 

Käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi toive edetä rajatusta 

vapaampaan, eli että aluksi minä ohjaan ja päätän, kunnes heillä 

alkaa ”herätä” omia ideoita. Kaikille kävi, että töitä katsottaisiin 

lopuksi aina yhdessä niin, että jokainen saa kertoa niistä 

haluamiansa asioita.
KUVA 14-16. Mallipiirustuksia 



 

35 

 

 

4.kerta 

Päätin ottaa äitiysaiheen, sillä tuntui että tarvittaisiin joku startti kaikkia 

koskettavaan teemaan. Koska yksi pyrkimys työpajassa oli herättää keskustelua 

äitiyden normeista, halusin rohkaista katsomaan naisen 

idealisoinnin ja stereotypioiden taakse, osoittaa että 

esteettisiin pyrkimyksiin saattaa liittyä vallankäyttöä. 

Tavoite oli aloittaa äitiyden käsittely laajasti, yhteiskunnan 

tasolta ja taidehistoriasta:Suunnittelin kuvaluennon9, jossa 

kerroin, miten ennen esitettiin nainen, ydinperhe ja äiti. Olin 

tuonut aiemmilla kerroilla mukanani taidekirjoja, ja yhdessä 

olikin herännyt ajatus, että työpajan yhteydessä voisi katsoa 

myös taidehistoriallisia kuvia.  

Rajasin luentoon äitiyteen ja naiseen liittyviä kuvia, sekä 

loppuun nykytaidetta. Olin perehtynyt aiheeseen Suvi 

Niinisalon kirjan ”äitiyden kuvat” kautta, jossa valotetaan 

monen taidehistoriallisen taideteoksen syntyä ja 

taustavaikutteita. Kuvaluennon tarkoituksena oli myös 

herättää ajatuksia siitä, miten yhteiskunnassamme nähdään 

”hyvä äiti”. 

Tavoite oli päästä käsiksi äitiyteen ja katsoa erilaisia 

taidekuvia perinteisestä nykytaiteeseen. Kuvien kautta oli 

mahdollista tarkastella äitiyttä eri kanteilta. Mukana oli äitien 

omaa visuaalista kulttuuria (blogikuvia), sekä mainoskuvia, 

joiden perusteella 

saatoimme tehdä 

huomioita siitä, miten äiti 

esitetään mediassa. Oliko 

esimerkiksi turhautuneen 

ja väsyneen äidin 

näyttäminen ennen tabu, 

entä nykypäivänä? 

                                                   
9 Kaikki näytetyt kuvat ovat liitteenä lopussa (LIITE 7) 

 

KUVAT 17-20. Kuvia kuvaluennosta 
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 Olin käyttänyt koko viikon kuvaluennon suunnitteluun ja kuvien polttamiseen 

DVD:lle, joten oli mukava että paikalle tuli kuusi henkeä, joista kaksi oli ensimmäistä 

kertaa. Pidimme kuulumiskierroksen, jossa kerrottiin oman lapsen ikä ja kerrattiin 

asioita tutkimuksesta. Jaoin myös kyselylomakkeen ja kuvausluvat liittyen kurssiin. 

Luennossa oli aika paljon asiaa tiivistettynä puoleen tuntiin. Keskusteluun olisi voinut 

panostaa, äidit eivät juuri kyselleet kuvista. Kaikki myönsivät, etteivät juuri käy 

museoissa katsomassa taidetta. ”Vapaalla ajalla tekee mieluummin jotain muuta”. 

Tottumattomuus kuvista puhumiseen saattoi myös olla syy, ettei uskallettu 

kommentoida kuvia muiden kuullen.  

Tämän kerran tehtävänä oli tehdä kuva ”täydellisestä äidistä”. Kuva sai vastata omia 

ihanteita (millainen on hyvä äiti), tai käsitellä ristiriitaista äitiyden kuvastoa 

liioittelemalla, ironisoida sitä, suhtautua siihen huumorilla. Sai valita itselle 

luontevan lähestymistavan. 

Esittelin kuvan keinoja: kuvaa voi jatkaa eri tavoin, esimerkiksi maalata päälle, 

maalata taustaan /etsiä uusia taustakuvia. Kuvaan voisi yhdistää sanaa (esim. 

otsikko, puhekuplia, runo). Kerroin, etä voi liioitella, korostaa, glorifioida (kehykset, 

tähdet, pitsi, sijoitus ylös-alas) 

Tekeminen tapahtui lehtikuvien ja erilaisten leikemateriaalien avulla. Materiaalina 

oli muun muassa vanhoja ja uusia aikakausilehtiä, erilaisia papereita, silkkinauhaa, 

pitsiä ja piirustusvälineitä. Joillain meni aikaa selailuun ja jotkut ehtivät leikata ja 

liimata melkein valmiiksi. Kaksi naapuruksina asuvaa äitiä asettuivat sivuhuoneeseen 

ja juttelivat samalla. Tekemisen ohella naurahdeltiin ja keskusteltiin ulkonäöstä ja 

arjesta keskusteluissa naurahdeltiin ja hymähdeltiin: ”kato nyt miltä mä näytän, ei 

musta saa tonnäköistä enää…”, joo tää arkihan on aina just tollasta superkivaa”.  

Tällä kerralla tapahtui myös jotain yllättävää: Paikalle tuli myöhässä uusi nainen, 

jolla oli paljon omaa materiaalia mukana. Hän ärähti toiselle siirsiksä mun kanssin 

tonne?, joka vastasi ai oliks tää sun paikka, sori en mä tiennyt. Vaistosin, että tämä 

ihminen suorastaan” tärisi” tarpeesta päästä tekemään. Jäin lähelle seuraamaan 

sivusta hänen työskentelyään, ja kommentoinkin sopivalla hetkellä.  Juttelun lomassa 

hän pahoitteli, kun hänellä ei ole lastenhoitajaa ja ei tiedä pääseekö kovin usein 

tekemään. Aloin miettiä, miten asian voisi ratkaista, sillä tuntui että tämä ihminen 

todella tarvitsisi tätä kuvaryhmää. 
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Eräs keskustelu koski naiseen kohdistettuja odotuksia. 

”Yksinhuoltajana nämä asiat ovat mielessä”, sanoi 

eräs. Hän kertoi kuvastaan: ehkä tässä näkyy se, et kun 

miettii miltä näyttää (uraäidin kuva). Sit tää hellä äiti 

katselee, ja sit pitäis olla mies ja kaikkee..”. Sanoin että 

mielestäni naisilla on erilaisia odotuksia kuin miehillä. 

Pohdin ääneen, että olisiko myös niin, että nainen 

tarkkailee luonnostaan itseään enemmän kuin mies. 

Joku toinen osallistui keskusteluun ”nii miks naiset aina 

miettii ulkonäköään, ei miesten tarvi sellasia miettiä?”. 

Ulkonäkö toistui monen työssä, ja useaan otteeseen 

ihmeteltiin, miten kuvissa äidit näyttää aina hyvältä ja 

meikatuilta, ei raskausturvotusta, koti on täydellisen 

siisti ja lapset aina vain hymyilevät. 

 Asta kertoi kuvastaan: ”en oikeen nykytaiteesta 

ymmärrä, mutta kunhan nyt 

jotain teen”. Hän kertoi 

leikanneensa päät naiseen ja 

tiimalasin kuvaamaan 

jatkuvaa kiirettä (KUVA 21). 

”Tässä huomaa, että kun ei 

pitkään aikaan tehnyt kuvaa, 

niin tää on aika 

jännää…miettii eri asioita”.

KUVA 21. Astan ”täydellinen äiti” –työ 

 

KUVA 22-23. Kirsin ja Helenan. ”täydellinen äiti” –työt 
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5.kerta 

Viidennellä kerralla tehtiin edellisen kerran töitä loppuun ja savityö. Paikalla oli 

kolme äitiä. Mietin, miten edellisen kerran teemaa voisi jatkaa ja päädyin ajatukseen 

täydellisen äidin kuvalle vastaparista: Millainen on ihanteellisen äidin vastakohdaksi 

todellisempi ja inhimillisempi äidin kuva? Miltä näyttää mielestäsi herkkä ja 

haavoittuva hahmo? Tarjolla oli savea, maalauspaperi ja pullopeitevärit. Kaikki 

valitsivat saven. En neuvonut saven teossa, vaan kehotin tekemään fiiliksen mukaan. 

Sanoin että voisin polttaa työt kouluni uunissa, jos haluavat. 

Halusin että jatkotehtävässä käsiteltiin äitiyden toista puolta ja 

lähestytään äitiyden ristiriitaisuutta, ilman että pyydetään 

katsomaan omaa äitiyttä tyyliin ”millainen sinä olet äitinä” (se 

olisi vaikea ja henkilökohtainen tehtävä).  

Aihe saattoi olla laaja ja raskaskin. Savitöiden jälkeen tuntui, 

että joku aivan muu aihe kuin äitiys olisi vaihtelua, ja että äiti -

teemaan voitaisiin ehkä palata myöhemmin muussa muodossa. 

 

        

 

 

 

 

 

KUVA 24-26. savityöt 
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6.kerta 

Mietin työpajan äitien pyrkimystä tehdä esittävää kuvaa ja sitä, onko siinä kyse 

halusta kokea kauneutta. Arjen vastapainoksihan äidit luultavasti haluavat saada 

jotain valmiiksi, jotain minkä he hallitsevat, tuottaa jotain kaunista. Siksi halusin tälle 

kerralle aiheen, joka ehkä esteettisesti tyydyttää 

useimpia, ja aikaansaannokset ovat luultavasti 

”kauniita”. Moni oli myös toivonut lisää 

maalaamista ja puhunut luonto- ja kasviaiheista. 

Koska sattui olemaan kaunis syysviikko, innostuin 

keräämään luonnosta materiaalia. 

Asettelin tarjolle valikoiman keräämiäni 

luonnonmateriaaleja, syksyn lehtiä ja kukkia. 

Tehtävänä oli koota kasveista oma asetelma, 

joka maalataan. Tarkoitus oli myös tutkia 

luonnon kiertokulkua ja verrata sen symboliikkaa 

ihmisen elämän sykleihin.  Olin suunnitellut 

lyhyttä luentoa vuodenaikojen ja luonnon 

metaforallisuudesta, mutta koska videotykki ei 

toiminut, kuvien esittäminen jäi pois.  

Tällä kerralla käytiin jo melko vapautunutta 

keskustelua lapsista ja omasta arjesta: ”Mun 

mielestä on paljon rankempaa omien poikien 

kanssa kuin muiden. Töistä kun tuli niin tiesi että 

pääsee kotiin. ”Nii oman lapsen kanssa päivät on 

päättymättömiä, hehheh” (kaikki nauraa).” 

Aamu tulee aina välillä ja sit onkin jo ilta, 

ihmettelee että mihin se päivä meni” . 

Puolessa välissä sisään tuli Minna. Hän pyysi 

minut sivuun ja kertoi päivästään, oli huolissaan 

poikansa huostaanoton vuoksi. En saanut ihan 

selkoa tilanteestaan jota yritti selittää. Hän 

mietti tulisiko sisään vai ei, mutta ei sitten tullut. 

Rauhoittelin ja kuuntelin. Yritin houkutella edes 

kahville, mutta hän ei viitsinyt tulla: ”Nyt olen 

niin sekavassa tilassa etten tiiä kannattaako mun 

tulla, kävin diakonillekin puhumassa tästä”.  Hän 
KUVA 27-29. Kasviasetelmia 
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sanoi tällaisen ryhmän olevan hyvä olemassa, ja harmitteli samalla kuinka nyt olisi 

ollut kerrankin vapaailta.  

  

7.kerta 

Paikalle tuli vain kaksi äitiä. Suunnitelmat myös muuttuivat: olin pyytänyt ottamaan 

mukaan albumivalokuvia, joita emme päässeet kopioimaan, koska kopiohuoneen 

ovet oli jätetty lukkoon. Päätinkin näyttää tällä kerralla mustetyöskentelyä märällä -

tekniikan, jonka opin taideterapian kurssilla (ja jota olin kaavaillut tälle ryhmälle 

muutenkin).  

Mustetyöskentelyn aluksi kysyin, mitä he ajattelivat omasta luovuudestaan, ja 

pitävätkö itseään luovina. Vastauksina tuli  no joo tai een..oon mä aika pedantti 

ihminen ”, ”haluisin olla, mutta toi arki on sellaista ettei pysty”, ”en kauheen, en oo 

ikinä osannut piirtää”. (Olisin ehkä voinut avata sanaa enemmän, että luovuuden voi 

nähdä muunakin kuin vain kuvaan liittyvänä asiana, myöhemmin kyllä puhuimmekin 

kuinka luovuutta vaativaa kotiäidin työ on). 

Paperi kasteltiin sienellä, jonka jälkeen tiputeltiin mustetta siveltimellä tai 

antamallani narunpätkällä. Tarkoitus vain tehdä ja leikkiä, antaa tekemisen viedä. 

Näytin myös paperin kääntelyn ja valuttamisen, sekä taittamisen, eli ”monotypian”.  

 Kommentteja töitä tehdessä: Miksköhän koko ajan ettii semmosta et mitä se 

esittää, miksei voi vaan kattoo!. ”Tuli omakuva, gorilla!” –”Joo ihan kun kotona 

lapselle huutaa”. ”Nää on vähän niinku liiskaantuneita eläimiä”. Ei tällasta tuu 

tehtyy kotona.. Tekiks tällasta silloinkaan kun ei ollu muksua?” 

Klo 17.45 kumpikin oli tehnyt 6-7 kokeilua, ja annoin jatko-ohjeen: Katso yhtä kuvaa 

kerrallaan, mitä kuvasta löytyy/ alkaa erottua.  Pohdimme, kuinka ihmisen silmä 

pyrkii näkemään abstraktissakin esittävää. Muistelin oppineeni, että aivot pyrkii 

jatkamaan ja muodostamaan kokonaisuuksia, löytämään esittäviä muotoja. Ohjeena 

oli jatkaa kuvaa, piirtää tai maalata. 

 Näytin Elina Merenmiehen (KUVA 30 ) töitä, joissa on myös 

tehty musteella ja jatkettu tarkalla viivalla tai väreillä. 

Annoin liituja, kyniä ja peitevärejä, joilla sai jatkaa työtä. 

”Onpa hieno”, he kommentoivat puita, mutta ihmisen päistä 

eivät tykänneet ”joo ei tommosia omalle seinälle”. ”Nii me 

halutaan vaan nättiä ja kauniita juttuja” sanoi Viivi puoli-

ironisesti.  

KUVA 30. Elina Merenmies, Path 2009 
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Keksin, että töille voisi antaa nimet. ”Ai niinku kotiäiti touhuissaan, vai?” 

(naurua). ”Nimenanto on vaikeaa!” Kirsi pohti, miksi taiteilijoilla on nimettömiä töitä 

ja totesikin mietteliäästi ”ehkä ei halua 

johdatella ja siks jättää töitä 

nimettömäksi”.  

Lopuksi katsoimme kaikki työt läpi ja 

kysyin tuliko jostain työstä suosikkia. Kirsi 

puhui paljon yhdestä työstään: No 

emmätiiä mut toi vanki (KUVA 31)…siinä 

on jotain. Lisäsin vaan yhden pienen jutun, 

ton pallon..ja siit tuli niinku vanki. Ei kun 

sen nimi oiskin kahlittu, se se on! 

Mietin, että olisi ehkä kiva, jos päätös 

olisikin vielä erikseen glögin ja pipareiden 

merkeissä. Tämä oli kaikin puolin mukava 

kerta, vaikka olimme kolmistaan (yksi oli 

ilmoittanut muutostaan Keski-Suomeen, 

kaksi olleensa kipeänä) 

Kumpikin sanoi tykänneensä musteesta, ja 

että siinä ”ei tarvinnut yrittää niin paljon”. 

Harmittelin, miksen itse asiassa lähtenyt 

heti kurssin aluksi liikkeelle tällaisesta 

tekemisestä. 

 

8.kerta 

Ohje ryhmälle oli annettu sähköpostilistalla ja suullisesti 2-3 viikkoa aikaisemmin: 

”Etsikää kuva itsestänne lapsena, mielellään tilanne jossa on läsnä perheenne/teille 

tärkeitä ihmisiä. Myös jos löytyy sukunne vanhoja mustavalkokuvia (esim. 

äidistänne/isoäidistä/isoisoäidistä), niin ottakaa mukaan. Otamme niistä kopioita, 

joten kuvat eivät tuhoudu. Teemme ”muistelumatkan” kuvaan/kuviin, kuvan 

ympärille voi maalata, askarrella ym” 

Mietin, mikä olisi valokuvista työskenneltäessä olennaista ja sitä, miten 

valokuvatyöskentely ei olisi liian syvälle menevää, vaan liittyisi tässä- ja nyt hetkeen. 

Luulen, että on hyvä katsoa suvun kuvia ja sivuta omaa äitisuhdettakin, koska sitä 

kautta saadaan jatkumo äititeemaan ja katse omaan itseen.  

KUVA 31. ”Vanki" 

KUVA 32. ”Uni" 
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Paikalle tuli tällä kerralla jälleen neljä. Aivan ensin he halusivat puhua viime kerran 

mustetöistä. Pyysin sitten, että jokainen laittaa tuomansa valokuvat eteensä ja 

valitsee yhden tai kaksi, joista kirjoittaa itselleen (varsinainen muistelu vaatisi aikaa, 

joten ajattelin että helpottaisi kuvantekoon ryhtymistä, jos kuvista kirjoitettaisiin, 

vain itselle). Kysymyksiä kuvalle olivat: Mitä kuvasta tulee mieleen? Keitä kuvassa 

on? Millaisia naisia suvussanne on? millainen tunnelma kuvassa on?  Keksitkö jotain 

värejä tai symboleja, mitä kuvaan ja sukuusi voisi liittyä? Onko jotain tärkeää, mitä 

kuvassa ei näy? 

Tehtävänä oli tehdä vanhasta valokuvasta oma tulkinta, sai muokata ja värittää sen 

”tarinaa”: Sai leikellä, rajata uudestaan, korostaa jotain. Voisiko tehdessä muistaa 

kuvasta jotain uutta? 

Näytin koneelta erilaisia taidekuvia, joissa oli hyödynnetty 

vanhoja valokuvia. Näyttämiäni kollaasikuvia (33, 56, 57) 

pidettiin karmivina, kun omasta mielestäni ne ovat kiinnostavia 

ja kauniita.  

Välissä esittelin materiaalit (skräppäyspaperit, maalit, langat 

ym). Kun olin esitellyt materiaalit Kirsi hihkaisi: ”nyt tuli taas se 

luomisen tuska”.  ”Mut tosi hyviä vinkkejä sä annoit, en mä olis 

ikinä keksinyt ite et miten tätä kuvaa voi jatkaa”. Hän tuli hetken 

päästä pyytämään että otan kolme kuvaa lisää, koska oli saanut 

idean filmikelasta. Halusi myös netistä katsoa, miltä 

filminegatiivi näyttää (KUVA 34). 

 Yksi äideistä ei oikein tiennyt mistä lähtisi, tehtävä ei selvästi 

ollut hänen ”tyyliään”, sillä hän oli tarkka esittävän kuvan 

tekijä ja koki nykytaiteen vaikeana ja vieraana. Toinen tokaisi 

silloin että ”mä ainakin vaan askartelen enkä mieti” –johon 

kannustin muitakin, että ehkä se on hyvä, että alkaa tekemään 

leikkisästi jotain ja katsoo mihin se vie.  

Asta pyysi koko ajan minua valitsemaan kuvistaan ja hänelle 

tuotti vaikeutta päättää itse. Kun odotteli, niin häneltä alkoi 

kyllä tulla omia ideoita. Hän piti minua opettajana, joka 

pystyisi kertomaan ”täydellisen kuvan” ohjeen.. sanoin että 

hänen täytyy vaan itse kokeilla.  

Astalla oli paljon juttuja sukulaisista ja Karjalasta: 

”Tää on äiti (sydämen sisällä). Se oli puhelias, mun 

KUVA 34. Kirsin työn alla oleva kollaasi omista kaksosista 

KUVA 33. Ulla Jokisalo: ”inspiraatio” 
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suvun naiset on niin puheliaita..isä oli tällanen hiljaisempi”Nää ois niinkun 

valonsäteitä nää kultaiset täällä kartassa.” 

Keskusteluissa ei tullut esiin vaikeita asioita tai kokemuksia, kuin ei myöskään 

erityisen tärkeitä ja kohottaviakaan muistoja. Heitä ei myöskään kiinnostanut 

kyseenalaistaa perhevalokuvan konventioita, kun yritin puhua valokuvasta valittuna 

muistona ja kyseenalaistin valokuvan 

dokumenttiarvoa. Tässä vaiheessa 8.kerralla voisi 

kuvitella luottamuksellisen ilmapiirin syntyneen, 

varsinkin kun juuri nämä neljä äitiä olivat 

pysyneet ryhmässä ja tehneet siitä tiiviin. 

Jäin taas miettimään, kuin syvällä se on että 

kuvan pitää olla hieno, ja että valmis nätti työ on 

se mihin pyritään. Huomasin myös, etteivät 

taaskaan halunneet kuvata mitään ikäviä asioita, 

halusivat tarttua kauniiseen ja kivaan. Toisaalta 

pitsipaperi, kulta ja tapetti kannustivatkin siihen. 

Halusin kuitenkin ottaa seuraavan kerran aluksi 

ruma-kaunis –harjoituksen, jossa 

tarkoituksella tehtäisiin 

ruma kuva, ihan vain 

kokeeksi että lähteekö, 

avaisiko se heidän silmiään 

huomaamaan erilaista 

tekemistä ja omia 

kauneuskäsityksiään.  

Yhdellä äidillä tuli lopuksi 

idea että ”sitä mustettahan 

vois tehdä ensi kerralla ja 

sen päälle laittaa kuvia” –joo 

muste, se oli niin 

vapauttavaa!” sanoi toinen. 

Tämä oivallus ohjasi loppukertojen työskentelyä, sillä kaikki innostuivat yhdistämään 

näitä tekniikoita. 

 

 

KUVA 36. ”Tästä tuli mun prinsessa”     

 

KUVA 35. Sukulaisten kuvista tehty kollaasi 
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9.kerta 

Olin miettinyt kauneuskäsitystemme eroja ryhmässä, ja 

siksi suunnittelin ruma-kaunis –harjoituksen. Halusin 

kokeilla  heräisikö ajatuksia kauneuden suhteellisuudesta. 

Ehkä myös halusin ravistella heitä kokeilemaan muuta kuin 

mukavuusaluettaan, tapaa tehdä ”nättiä, tarkkaa ja 

naisellista”. 

 Teimme ensin mielikuvaharjoituksen silmät kiinni, jossa 

tuli huomioida tämän hetken oloa, hakea epämukavia 

kohtia tai särkyjä. ”Oletko nähnyt jotakin epämukavaa 

viime päivinä? Tuleeko mieleesi jotain rumaa, inhottavaa, 

ärsyttääkö joku ihminen? Koeta saada mieleesi mitkä värit 

kuvaisivat sitä ja millaista liikettä ruma on” 

5 minuutin päästä seuraava ohje tehdä kaunis kuva. ”Äh, 

täst tulee joka väristä tällanen likanen”. ”Voi tosta tulee 

mieleen mökkimaisema, oikeen kaunis! Huomaa et 

taiteilija tekee taas”. He alkoivat taas tarkastella yhden 

töitä ihaillen. Sanoin, että tässä ei ole tarkoitus arvioida 

kuvia, vaan jokainen tekee omaansa ja tarkoitus on saada 

huomaamaan mitä itse pitää kauniina tai rumana. 

Painotin, että jokaisella on erilainen käsitys. Yritin 

herättää keskustelua, onko kaunis aina jotain ihanaa ja 

kivaa, vai esim. surullisia, melankolisia asioita? 

Spontaanisti mietin ääneen, että onkohan niin, että 

taiteessa on läsnä kummatkin. 

Onko ”kiinnostava” juuri ehkä sillä ruman ja 

kauniin rajalla? ”Ei aina tarvii pyrkiä nättiin, se voi olla tylsää. Että onhan 

elämässäkin kumpaakin, rumaa ja kaunista”.  

Töitä katsottiin hetki, pyysin tarkkailemaan, mitä eroja huomaavat kuvilla. ”Meillä 

on kaikilla vähän samanlaisia muotoja ja värejä” sanoi yksi. Minäkin huomasin, että 

”joo, niissä on tilaa ja ilmaa kun nuo rumat ovat enemmän ”tukossa”. Rumissa 

kuvissa oli ruskeaa, kauniissa kuvissa pastellisävyjä. Eräs kuvaili työtään näin 

”ajattelin ahdistunutta, käpertyvää muotoa tässä…”.  ”joo mä aattelin kans jotain 

ilkeetä”, ”mä ajattelin mein pihaa, pihatie näyttää just tältä” (työssä ruskeaa).  

Paikalla oli neljää äitiä ja he jatkoivat edellisen kerran valokuvatyöskentelyä ja 

mustetyöskentelyä. Eräs äiti kävi hakemassa kaikki työnsä ja kiittämässä. ”On ollut 

KUVA 37-39. Kaunis ja ruma –harjoitus liiduilla 
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kyllä tosi kivaa, harmi kun en voi jatkaa”. Hän oli lähdössä miehen työn perässä 

Etelä-Amerikkaan koko talveksi.  

Kaikki kävivät ottamassa mustavalkosuurennoksia lastensa kuvista. Olin tuonut 

uutta mustetta ja huomasivatkin heti sen olevan laadukkaampaa: ”oi ihanaa” kyl 

huomaa et tää on parempaa” ”Tosi kauniisti leviä, niistä tulee kaikista tollasii 

karvapeikkoja”. ”Tää on nii kaunis ettei tekis mieli lisää enää mitään”.  

”Hei nyt mä keksin, onks synkkää jos laittaski mustalle eikä siniselle? ja sit jos laittas 

siihen sitä kultaista kimallepaperia…” Hän innostui omasta ideastaan ”Joo nää on 

mun filmitähdet!”. (Oli mielestäni loistoidea). Työskenteli koko ajan saman kuvan 

(KUVA 33 ja ) parissa, ja myönsikin että ”mulla on tää kuva joka paikassa kotonakin, 

kehyksissä ja albumissa”. Puhuivat kuinka paljon on tietokoneella kuvia, mutta niillä 

ei tehdä mitään. Juttua valokuvista tuli jälleen paljon.  

”Voiks tätä jatkaa sit ens kerralla?” sanoin että niin, tämä voisi nyt olla sitä 

”loppuprojektia”,ja kehuin kuinka ahkeria ovat ja kuinka hyvin heillä on lähtenyt 

kaikilla käyntiin. He lähtivät vasta klo 19.15, ja monella jäi työ kesken.  

 

  
KUVA 40-41. Viivin suvun valokuvakollaasityö +yksityiskohta 
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Itselleni jäi todella hyvä mieli tästä kerrasta. Tuntui että ensimmäisen kerran heillä 

lähti omat projektit kunnolla käyntiin, ja he työskentelivät oma-aloitteisesti ja 

määrätietoisesti. Heidän itsevarmuutensa on silminnähden lisääntynyt ja he 

uskalsivat heittäytyä kokeilemaan. Toiminta kannatteli jo itsessään 

 

10 -11.kerta 

Tekeminen sujui viimeisillä kerroilla omalla painollaan, enkä kokenut tarpeelliseksi 

tarjota lisävirikettä tai uutta asiaa, vaan pikemmin nivoa yhteen ja saattaa asioita 

loppuun. Paikalle tuli kolme samaa äitiä. Kysyin kuulumiset, ja mistä haluaisivat 

jatkaa. Kaikilla oli oma prosessi käynnissä, ja halusivat jatkaa keskenjääneitä töitä.  

Sovimme että viimeisellä kerralla katsotaan kaikki työt, jotta nyt jäisi aikaa 

tekemiselle. Olin sivussa lukemassa ja kirjoittamassa melkein koko ajan, välillä 

kiersin kysymässä miten sujuu ja kommentoimassa jos joku halusi kuulla 

mielipidettäni.  

Asta esitteli luonnoksiaan, oli ostanut omia tarvikkeita ja miettinyt työtään viikon 

aikana. Hän kertoi ideastaan yhdistää nuottiviivaa ja hänelle tärkeän laulun sanoja 

lapsensa kuviin. ”Saatiin ton Sari Kaasisen cd kun lapsi oli muutaman kuukauden 

vanha, kirjoitan laulun sanat (pieni enkeli) tähän työhön. Tähän tulee tää käsi ja näit 

kuvia.. Oli hyvä idea se että tää käsi jatkuisi. Kuvan voi tulkita että kertoo 

suojelusenkelistä, tai sit äidistä. Laulussakaan ei selkeästi sanota kumpi on”. ”Aika 

paljon soitin tätä kun lapsi oli pieni..täähän oli koliikkivauva. Muistan kuunnellessa 

laulua tuntemukset 

kun kannoin sylissä 

koko ajan, oli talvi 

silloin…” 

Toisen äidin kanssa 

kopioimme lisää kuvia 

hänen Thaimaan 

matkaltaan. Hän oli 

matkustellut pitkiä 

aikoja Aasiassa 

itsekseen ja lapsen 

kanssa, ja se tuntui 

olevan tärkeää (KUVA 

42). 

KUVA 42. Valokuvaa ja mustetta yhdistävä työ 
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Olin ottanut äitiyttä koskevia runojakin mukaan, ja 

pähkäilin otanko puheeksi niitä. Levitin ne omalle 

pöydälleni, ja he tulivat luontevasti katsomaan ja 

kysymään mitä tein. ”Uupunut äiti” -runoa luimme 

yhdessä ja puhuimme siitä. Kirsi tiesi kirjoittajan ja 

pyysi runoa itselleen ja annoinkin sen hänelle.  

Illalla mietin kuinka liikuttavia juttuja äidit tekivät, ja 

kuinka koskettavaa oli seurata heidän töitään. Se on 

niin aitoa ja yksinkertaisuudessaan rehellistä. Se on 

niin…elämää, aitoa olemista omana itsenään.

 

 

KUVA 43. Kirsin sukupuu-kollaasi 

KUVA 44.”Se on tässä se tärkeä sanoma, et ilo tosiaan löytyy 

ihmetellen” 
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12. kerta:  päätös 

Pyysin jokaista levittämään kaikki työnsä lattialle. Savihahmon sai laittaa sille 

sopivaan paikkaan. Tarkoitus ei ollut katsoa kuvia arvioiden, vaan tekijä saa kertoa, 

ja jos haluaa niin kuulla muiden kommentteja. Katseltaessa kysyin, mikä työ oli itselle 

tärkein, ja huomasivatko he töissä tapahtuneen syksyn aikana jotain muutosta. 

Painotin myös, että jokaisella on oma prosessinsa, kuvia ei arvoteta tai arvostella.  

Asta kertoi töistään auliisti ja sanoi viimeisimmän työn (KUVA 45) olleen tärkein. 

”Tää on tärkein tää oman lapsen työ… kuvasin siinä ehkä sitä, millainen haluaisin 

olla äitinä. Et rakkaus on kaikkein tärkein, haluaisin antaa rakkautta lapselle. Nyt kun 

lapsi on isompi on tietysti sellaista rajojen asettamista ja muuta, mut sellasia en oo 

tähän piirrellyt. En oo halunnut mitään negatiivista”. Katselimme hetken hiljaa ja 

ehkä liikuttuneinakin, jonka jälkeen otin puheeksi, että mielestäni kaikkien töissä 

näkyy positiivinen tunnelma ja energia. Astan töistä teimme huomion, että 

täydellisen äidin kuva ja viimeisin kuvakollaasi ovat jännä kuvapari. ”Toinen on 

tollanen pinnallisempi äiti ja toinen on se ydin, se mitä jää jäljelle”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

 

 

  

KUVA 45. Astan kollaasityö 
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Kirsi sanoi sitten, että ”mun täytyy sanoa, että ei ainakaan heti herännyt rakkauden 

tunteet, mul kesti. Ihmettelin vaan kun kaikki hössötti et on niin ihanaa”. Osoittaa 

omiin lapsen kuviinsa päin (KUVA 47).  

 

 

  

KUVA 47. Kirsin työ ja savihahmo 

KUVA 46. Astan ”täydellinen äiti” - työ ja savihahmo 
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Viivin töitä (KUVA 49-50) katsoessa kiinnitämme huomiota siihen, että ensimmäinen 

työ ja viimeinen muistuttavat toisiaan. Tekijä ei itse pidä töistä ja on hyvin kriittinen; 

”en mä tykkää siitäkään, toi vesi on likasta ja sameaa”, mihin k kommentoi: ”Mut jos 

se kertoo tästä elämäntilanteesta kun lapsi on tullut, et vesikin näyttää myrkylliseltä. 

Paperille tulee tiedostamatonta totuutta”. Viivi kuvailee, kuinka mustetyöt 

yhdistettynä valokuvakopioihin olivat onnistuneimmat. ”Ne on yksinkertaisia, kun sai 

sen idean ne oli hetkessä valmiit. Tästä valokuvakollaasista en tykkää niinkään, ei 

tullut ideaa, liimailin vaan kuvia”. Viivin työtä katsellessamme hän sanoi työtä 

räikeäksi. ”Etkö tykkää väreistä vai? –No joo tykkään väreistä mutta nää ei jotenkin 

natsaa”. Kehuin että siinä on vaihtelevuutta ja rytmiä. ”Sekamelska se on, joku 

kutsuu sitä ehkä rytmiksi”, nauroimme.  

 

 

KUVA 48. Viivin työ ja savihahmo 
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Kehuin lopuksi heidän ahkeruuttaan syksyn aikana, ja kuinka hienoja ajatuksia ja 

töitä heillä on syntynyt. sanoin, että ”mielestäni he ovat saaneet uudet silmät, 

pystyvät näkemään laajemmin. Töissä näkyy rohkeuden lisääntyminen ja riskinotto”. 

Lopuksi napostelimme tuomiani pikkujouluhenkisiä ruokia, yksi äiti oli myös tuonut 

itse leipomaansa pullaa. Aluksi syötiin aivan hiljaa ja oli lähes harras tunnelma. 

Kerrankin saa syödä tälleen rauhassa!” 

Lopuksi otin yhden äidin haastatteluun nauhurin kanssa, ja juttelimme noin 20 

minuuttia. Sitten he pakkasivat tavarat ja työt mukaansa, ja toivottelimme hyvää 

joululomaa. Kaikki toivoivat työskentelyn vielä jatkuvan keväällä, ja lupasin selvitellä 

asiaa. 

KUVA 49-50. Viivin ensimmäisen ja viimeisen kerran työt  
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6. TYÖPAJAN MERKITYSTEN AVAAMINEN 

Aineiston koonnin jälkeen aloin lukea sitä tutkijan silmin, ja kirjoittamaan aineiston herättämiä 

ajatuksia ja tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Tässä vaiheessa oli vielä epäselvää, millä tavoin 

esittelisin työpajan kulun suhteessa aineistooni. 

Päätin jakaa esiin nousseet asiat erilaisten teemojen alle, jotka liittyisivät/ vastaisivat 

tutkimuskysymykseeni. Aineistoa käsitellessäni olen yrittänyt olla mahdollisimman avoin esiin 

tuleville asioille. Nostan esiin teemoja ja havaintoja työpajasta, joita käsittelen tässä luvussa teorian 

valossa. (Eskola & Suoranta 1998, 175 -176.) 

En ollut etukäteen valinnut erityisiä teemoja, joita työssäni käsittelen, vaan teemat valikoituivat 

aineistolähtöisen analyysin kautta (ks. luku 3.3). Eskolan (2010, 182) mukaan tutkija voikin hakea 

ideansa myös aineistostaan. Olen poiminut työpajan aineistomateriaalista ja haastatteluista keskeisiä 

teemoja, joita esittelen seuraavissa luvuissa. Teemoiksi muodostuivat 1) äideille merkitykselliset asiat, 

2) kauneuskäsitykset ja estetiikka, 3) riittämättömyyden kokemuksen käsittely kuvissa, 4) sosiaaliset 

suhteet ja vertaistuen merkitys 5) oman taidekasvatusnäkemyksen muuttuminen ja 6) ohjaajan roolit 

ja erilaiset odotukset. 

6.1 Äideille merkitykselliset asiat 

Pohdin seuraavassa työpajan äideille tärkeitä asioita. Halusin työpajan olevan osallistujille sellainen, 

että se täydentää heidän elämäänsä, että he saavat siitä tukea arkeensa. Olikin yllättävää, että se mitä 

he tarvitsivat, oli jotain muuta kuin olin luullut. Ajattelin, että ryhmän äideillä olisi tarve spontaaniin 

”höyryt ulos” –tyyppiseen tekemiseen. Kuitenkin tarkka ja pienieleinen tekeminen korostui 

ensimmäisillä kerroilla.  

Kyselylomakkeessa (LIITE 3) kysyin, mitä motiiveja osallistujilla oli tulla ryhmään. Yleisin syy oli 

halu saada vastapainoa kodin arjelle: 

Vaihtelua tavalliseen arkeen, virkistyä ja rentoutua 

Päästä kotoa pois johonkin tilaan, kuvistöitä tekemään. ihan kiva kun näkee muita ihmisiä 

Tehdä jotain ilman lapsia, koulussa pidin kovasti kuvaamataidon tunneista ja nykyäänkin 
tykkään väkertää kaikenlaista 

Joku harrastus, -ja hetki omaa aikaa itselleni 

Halusin helpon harrastuksen ja jotain muuta tekemistä kuin ”äitijutut” 

 

Tavoite tarjota onnistumisen kokemuksia ja pysyviä muistoja toteutui, sillä he saivat tehtyä loppuun 

asti useita teoksia. Muutama mainitsi, että lapsen kuvasta tehty työ laitettaisiin esille lapsen 
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huoneeseen. Kiinnostavaa oli myös, että joku koki saaneensa työskentelystä sellaisia ideoita, joita 

voisi toteuttaa yhdessä lapsen kanssa.  

Työpajan lopussa jaetussa kyselylomakkeissa kysyttiin mielipiteitä työpajasta, ja monelle sen suoma 

vapaa hetki oli tuntunut merkittävältä:  

Tosi kivaa =). kaks tuntia vaan kului liian nopeasti=( 

Mieluisinta oli lapseen liittyvä aihe. Sain hienoja kopioita lapseni vauva-aikaan liittyvistä 
valokuvista ja mustevärillä maalaus kostealle paperille oli jännää. Sen jälkeen saimme 
melko vapaat kädet työstää aihetta eteenpäin, jolloin koin ilmaisevani työn kautta 
äitiyteeni liittyviä iloisia, keskeisiä asioita. Sain hyvää oloa sen tekemisestä ja kuivapastellit 
olivat mukavia 

Diakuvien katselu äiti-lapsiaiheista eri aikakausina ja siihen liittyvä luento olivat 
kiinnostavia ja mietin niitä myös jälkeenpäin. Aihe oli minulle niin ajankohtainen (kun 
itsekin on pienen lapsen äiti) 

Musteella ”maalaaminen” jäi mieleen, luovuus pääsi valloilleen.  

Koin välillä onnistumisen elämyksiä. Ryhmä oli kannustava 

pidin pienestä hengähdystauosta itselleni ja varmasti 
taiteilemme lapsen kanssa enemmän 

 

Joillakin myös albumivalokuvista (esim. KUVA 35, 51) työskentely 

oli jäänyt mieleen: 

Työpaja vahvisti mm. äitiyteen ja juuriini liittyviä 
tuntemuksia 

 

Kaikkein merkityksellisintä äideille vaikutti kyselyjen ja 

innostuneisuuden perusteella olleen oman lapsen kuva, ja sen 

pohjalta työskentely. Oman tyylin ja merkityksellisen tekemisen 

löytyminen vei aikaa ja kuvien syntyyn vaikuttivat koko syksyn 

aikana kokeillut asiat. Moni työskentelytapa oli ryhmäläisille uutta, kuten mustetyöskentely, kuvasta 

kirjoittaminen ja valokuvan käyttö.  

En ole ihan varma tajusivatko kirjoittamisen merkitystä. Halusin sillä johdatella kuvan 
katsomiseen eri silmin, vapaasti assosioiden ja ajattelin että siitä voisi olla hyötyä 
jatkettaessa kuvalliseen tekemiseen. –päiväkirja 8.11.2012 

Omasta mielestäni tärkein käännekohta oli, kun äidit keksivät itse yhdistää lapsensa valokuvia ja 

mustetyöskentelyä. Tästä alkoi loppuun asti jatkunut työkokonaisuus, jota sai tehdä omassa tahdissa 

pidempään. Tämä tapahtui 9.kerralla.  

Tuntui että ensimmäisen kerran heillä lähti omat projektit kunnolla käyntiin, ja he 
työskentelivät oma-aloitteisesti ja määrätietoisesti. Heidän itsevarmuutensa on 
silminnähden lisääntynyt ja he uskalsivat heittäytyä kokeilemaan. Minulle jäi voimaa 
saanut olo, koska tuntuu että olen antanut itsestäni aika paljon, ja nyt ”työ antaa 
hedelmää”. -päiväkirja 15.11. 

KUVA 51. Sukukuvakollaasin 

yksityiskohta 
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KUVA 53. Kirsin työ ”mun filmitähdet” 

Omien valokuvien kanssa työskenneltäessä suhde kuvan tekemiseen muuttui: oman lapsen kuva 

toimi eräänlaisena käynnistäjänä. Vaikutti siltä, että lapsen kuva johdatti syvemmälle kuvalliseen 

prosessiin, ja sen pohjalta keksittiin monenlaisia ideoita. Esimerkiksi kuva lapsesta leikkimässä 

rannalla (KUVA 52) syntyi valokuvasta, jossa lapsen käden liike herätti idean jatkaa kuvaa.  

Työpajassa syntyneissä töissä yhdisteltiin luovasti kuvia, mustetta ja maalausta, ja saatiin näin 

uudenlaisia kuvia. Valokuvapohjaisen työskentelyn ehdoton vahvuus näyttäisi olevan kuvien 

loputtomalla muuntelemisen ja uudelleenkatsomisen mahdollisuudella. Mäkirannankaan (2008, 27) 

mukaan valokuvat eivät jähmety yhteen ja annettuun merkitykseen, vaan ovat jatkuvia 

uudelleentulkintojen kohteita. 

KUVA 52. Viivin työ 
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Jälkikäteen tuntuu kunnianhimoiselta, että olin valmistautunut ”rankkoihin aiheisiin”, vihan 

käsittelyyn ja huolien täyttämiin kuviin. Ennakkokuvitelmani äitien tekemistä kuvista oli, että ne 

kuvaisivat uupumusta ja kriisejä. Pohdin jopa mielessäni valmiiksi, miten osaisin tuoda myös hyviä 

ja ihania asioita esiin, jos kuvat vaikkapa olisivat liian kielteisiä ja painostavia. 

Onko perusteltua herättää ikäviä muistoja, lisäävätkö ne itseymmärrystä? toisaalta he 
eivät todennäköisesti tuo ikäviä kuvamuistoja, vaan tärkeitä ja merkityksellisiä hetkiä. –
päiväkirja 31.10.2012 

Tämä pelkoni osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä heidän tekemisensä oli aikuiselle ihmiselle 

tyypillistä, kontrolloitua, varautunutta ja tietoista. Tämä käy ilmi myös Kirsin haastattelusta, jossa 

keskustelimme henkilökohtaisten asioiden käsittelystä työpajassa.  

J: Sitä mä ajattelin, et onko sun mielestä menty jotenki siinä rajalla, et onks liian 
henkilökohtaisia aiheita käsitelty, tai onks se luontevaa tällasessa? 

K: No ei mun mielestä liian henkilökohtasii, koska itehän sä pystyt sit, et minkä verran sä 
ite haluut paljastaa tai tehdä.  

J: Niin mäkin ajattelin et ei sit oo pakko puhuu, aikuisia kuitenkin ollaan. –haastattelu 
13.12.2012 

En huomannut oman kokemukseni subjektiivisuutta aloittaessani ryhmän ohjaajana. Vaikka itselleni 

turhautumisen käsittely oli tärkeää, se ei ole sitä kaikille, tai sitä ei haluta käsitellä kuvataidetta 

tekemällä. Tunteiden käsitteleminen on muutenkin alue, joka lähestyy terapiakonteksteja, eikä ole 

taidekasvattajan ydinosaamista. 

Ahdistusta tuottavien isojen asioiden käsittely ei ehkä sovi tällaiseen iltaryhmään, jossa 
takana on hektinen päivä ja ollaan ehkä tyhjyyden tarpeessa enemmän, kuin että 
jaksetaan käsitellä oman elämän asioita. Äitien kuvan tekeminenhän on osoittautunut 
paljon muuksikin kuin tunne-ilmaisuksi, itse asiassa tunteista ei juurikaan ole puhuttu vaan 
niihin nimenomaan otetaan etäisyyttä. –päiväkirja 8.11. 2012 

Voi olla, että jonkinasteinen vaihtuvuus esti luottamuksen syntymistä, tai tunteisiin haluttiin ottaa 

etäisyyttä, jos niiden kanssa painittiin koko ajan arjessa. Äitien arkihan saattaa olla jo valmiiksi 

myllerrystä. On vaikea kuvitella äitiä, joka ei koe äitiydessään mitään rankkaa, ahdistavaa tai 

ristiriitaista. Äidillä on kuitenkin kaiken takana halu rakastaa lastaan. Tältä pohjalta on 

ymmärrettävää, miksi haluaa tehdä ”ihania kuvia”.  
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Huomasinkin työpajan kuluessa, kuinka tämä taipumus tai halu tehdä ihania kuvia ja ”kertoa elämä 

eheäksi” näkyi jokaisen tekemisessä. Vaikeita asioita voi olla epämiellyttävä kuvata, koska jokainen 

haluaa olla hyvä äiti. Tämä tulee hyvin esiin myös viimeisen kerran katselmuksessa, jossa eräs äiti 

kuvasi työnsä (KUVA 54) positiivisuutta näin: 

”Tää on tärkein tää oman lapsen työ… kuvasin siinä ehkä sitä, millainen haluaisin olla 
äitinä. Et rakkaus on kaikkein tärkein, haluaisin antaa rakkautta lapselle. Nyt kun lapsi on 
isompi on tietysti sellaista rajojen asettamista ja muuta, mut sellasia en oo tähän piirrellyt. 
En oo halunnut mitään negatiivista” 

 
KUVA 54.  Astan kollaasin yksityiskohta 

 

Yhdelle ryhmäläiselle sana luovuus tuntui olevan olennainen kuvaa tehtäessä, ja hän 

puhui ”luovuuden tuskasta” melkein joka kerralla. Hänelle luova toiminta viittasi johonkin 

enempään, parempaan: 

Onhan näit mustetöitä paljon kivempi tehdä –”joo ei tuu sitä luomisen tuskaa” (Miksi Kirsi 
aina puhuu luomisen tuskasta? ihan kun se olisi hänestä edellytys oikealle taiteelle, vai 
onko tekeminen hänelle vaan niin haastavaa?) –päiväkirja 1.11.2012 

Työpajassa tapahtui myös yllättäviä 

kauneudenkokemuksia, kuten musteella 

työskenneltäessä (KUVA 55) ja jotka vapauttivat 

luomisen paineesta: 

”niissä ei tarvinnut miettiä”, ”niin,ne on jo valmiiks 
niinkun taidetta kun ne läiskäsee siihen”  

 

 

 

 

 

KUVA 55. Musteen tiputtelua märälle  
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Miellän luovuuden liittyvän leikkisyyteen, ja yksi oma tavoitteeni olikin saada esiin leikkisää 

asennetta työskentelyyn. Olin aluksi suunnitellut jopa yhdessä tehtäviä harjoituksia ryhmän 

vapauttamiseksi, mutta muutin suunnitelmia havaittuani, että he olivat tulleet ryhmään nimenomaan 

keskittyäkseen yksin johonkin. Voi olla, että leikki on myös äidin näkökulmasta jotakin arkista, joka 

kuuluu lapselle. Omalla ajalla haluaa ehkä tehdä jotain ”aikuismaista”, etenkin jos kotona leikkii 

lapsen kanssa. Kuvaa tehdessä näkyi traditionaalisen kuvan tekemisen taidon arvostus, eivätkä äidit 

ehkä siksikään lähteneet ”leikkimään” kuvalla. 

Sanoin ”muistakaa että teillä on täysi vapaus! ajatelkaa että voitte leikkiä”. Kaikki tekevät 
aina juuri ohjeen mukaan mitä pyydetään.. He eivät kyseenalaistaneet vaan tekevät mitä 
käsketään. Kuva, se on vakava asia, sillä ei leikitä (poikkeuksena musteella tekeminen, 
jolloin se oli ”sallittua”) –päiväkirja 8.11.2012 

Tulin siihen päätelmään, että äidit kaipasivat erilaista tekemistä, kun rajoja revittelevää ja luovaa. 

Työpajan äidit halusivat kehittyä taidoissa ja kokivat mielikuvitukselliset aiheet vaikeiksi sekä 

energiaa vieviksi. Voi olla, että konkreettinen ja rajoja antava tekeminen oli eheyttävämpää. 

Työpajassa syntyneissä töissä voi nähdä, kuinka äitien oma ääni alkoi näkyä loppua kohden, enkä 

usko sen olleen mahdollista ilman edeltäviä auki purettuja ”täydellinen äiti” –käsityksiä. 

Postmodernin identiteettiteorian mukaan ei tosin ole edes olemassa yhtä pysyvää identiteettiä, vaan 

muuttuvia ja tilanteeseen liittyviä (Bauman 2002, 109). Itse asiassa työpajassa syntyneissä kuvissa 

näkyykin hyvin monenlaisia äitiyksiä: arkista ja käytännönläheistä, hoivaavaa, sekä ylevää ja jopa 

pyhää.  

6.2 Me halutaan vaan nättiä ja kauniita juttuja - kauneuskäsitykset ja 

estetiikka 

Merkitykselliseksi työskentelyssä muodostui oman lapsen kuvan lisäksi kauneuden kokeminen. 

Pohdin tässä luvussa kauneuskäsityksiämme ja niiden eroavaisuuksia. 

En pitänyt itse aluksi kiinnostavana tai olennaisena pohtia kauneutta, eikä se myöskään tuntunut 

tutkimukseeni sopivalta. Kuitenkin melkein jokaisella työpajan kerralla minulle heräsi kysymyksiä 

siitä, kuinka eri tavalla kaikki meistä kokivat kuvan tekemisen. Myös äitien pyrkimys kauniiseen 

kuvaan jäi mietityttämään minua.  

Kuten edellisessä luvussa totean, pienen lapsen äidin arjen voi tulkita haastavaksi ja kaoottiseksi, 

jolloin tarve vastapainoon, eheään ja kauniiseen korostuu. Taidekasvatuksen professori Inkeri Sava 

(2007, 101) pohtii kirjassaan Katsomme, näemmekö taidekasvatuksen ja esteettisen suhdetta, ja päätyy 

pohdinnassaan siihen, että kauneus ei ole lopulta taiteessa vaan ihmisissä, jotka antavat sen avulla 

maailmalle merkityksiä. Kauneudella on keskeinen vaikutus kokemusten muotoutumiselle ja 
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pyrkimyksiin toimia niiden mukaisesti. Niin yhteiskunnassa kuin taiteessa esteettinen ja eettinen 

ovat siis erottamattomassa yhteydessä. Kauneuden taito on kykyä järjestää elämänsä hyvän ja 

kauniin mukaiseksi. Pohjimmiltaan ihminen pyrkii Savan mukaan kauneuteen omassa elämässään, 

rumat asiat ilmentävät negatiivisia asioita ja synnyttävät kauneudenkaipuun. (Sava 2007, 102; Varto 

2001, 25.) 

Estetiikkaa tutkinut taidekasvatuksen professori Pauline Von Bonsdorff (2006, 163-165) puhuu 

samoista teemoista artikkelissaan Taide, tieto ja kauneuden haaste. Hänen mukaansa kauneuden kautta 

saavutettu tieto on absoluuttista, ja siksi ihmisissä herää kaipausta ja suoranaista halua kokea 

kauneutta.  

Pragmatistinen estetiikan mukaan tavoiteltava kauneus nähdään yhteydessä käytännönelämään ja 

arvoihin. Pentti Määttäsen mukaan (2012, 57) estetiikka liittyy arvoteorioihin, joiden tarkoitus on 

selvittää, miksi jotain pidetään hyvänä ja arvokkaana. Arvottamisen perusteet olivat ennen 

yhteydessä muihin elämänarvoihin. Määttäsen mukaan kauneuteen liittyy ajaton ’perimmäinen hyvä’. 

Vaikuttaisi siltä, että äideille tärkeät asiat kuten pyrkimys ’hyvään’, näkyi juuri pyrkimyksenä 

kauniiseen ja ’sievään’, jolla tarkoitan pikkutarkan tekemistä ja kohdetta idealisoivaa kuvakieltä. 

Tämä hyvän ja kauniin yhteys näkyi muun muassa siinä, miten näyttämiini taidekuviin suhtauduttiin. 

Joitain näyttämiäni kuvia (KUVAT 56-57) pidettiin järkyttävinä, kun omasta mielestäni ne olivat 

kiinnostavia: 

  
 

 

-Ei toi mun mielestä oo kauheen kiva toi kuva, aika vaikea lapsuus jos toi on sen kotitalo.  

-Joo en mä tollaisia halua tehdä.  

-Nii, me halutaan vaan nättiä ja kauniita juttuja  –päiväkirjaan kirjattu keskustelu 
8.11.2012 

 

KUVA 56. Liga Kitchen: “Memory and lie” 

KUVA 57. Elina Merenmies: ”Party animal ” 
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Ensimmäisessä kyselylomakkeessa kysyin, minkälaisesta taiteesta/kuvista itse pidät. Vastaukset 

tukivat käsitystäni perinteisen taiteen ja kuvan tekemisen arvostamisesta: 

”esittävistä kuvista” 

”esim impressionismi, ikonit” 

”mustavalkoisista, harmaan sävyisistä piirroksista, maalauksista, valokuvista” 

”Valokuvista, värikkäistä, kauniista ja surullisista sekä koskettavista kuvista” 

”Maalauksista, valokuvista, esittävästä taiteesta” 

 

Perustelin työpajassa tekemäämme ruma-kaunis tehtävää ja täydellisen äidin kuvaa niin, että äidit 

näkisivät kontrolloidun ja kauniin tekemistä uudella tavalla. Halusin ravistella, jotta äidit 

huomaisivat, että osaaminen ja taito voi olla muutakin kuin pyrkimystä esteettiseen ”kauniiseen”, 

valmiiseen kuvaobjektiin. Toivoin, että pystymme etenemään ns. ’pintaa syvemmälle’. Myös 

taideterapeuttisessa lähestymistavassa rumuuden ilmaiseminen nähdään keskeisenä. Esimerkiksi 

taidekasvattaja ja taideterapeutti Mimmu Rankasen (2006, 194) mukaan rumuuden ilmaiseminen voi 

toimia puhdistavana kokemuksena, ja on mielenterveydelle tarpeellista toimintaa. 

Rumuudesta puhuimme ruma-kaunis-tehtävän yhteydessä 9.kerralla. Sekavuus ja likainen väri 

koettiin rumana, samoin keskeneräinen. Usein rumuus ei kylläkään ollut aivan yksiselitteistä: 

”En keksi mikä väri olis rumaa… saaks laittaa useampaa?”. ”Joku väri, mikä ei sovi näiden 
kanssa, hmmm”  

”Niin no musta väri on silleen, et ei se oon mun mielestä rumaa vaan kaunista”. 

 

Taidekasvattaja Pirjo Seddikin (2010b) väitöksessä tutkitaan hyvän maun ja ’sievän’ käsitteeseen 

liittyviä merkityksiä. Hän on tutkinut naisten koristautumista ja visuaalista kieltä 1800-luvun lopulta 

tähän päivään saakka. Tarkastelu laajenee koskemaan syvemminkin kauniin ja esteettisesti 

arvokkaan suhdetta sievään ja naiselliseen. Seddiki (2010b, 14) pohtii, miksi taide ei voi olla nättiä ja 

söpöä joutumatta kliseisen kitchin ja romantiikan alueelle. Voikin miettiä, mitä oikeastaan on ’hyvä 

maku’? Maku ja kauneus ovat varsin suhteellisia ja paradokseja käsitteitä. Kauneus on lähellä 

arvottamista ja arvostamista. Minua mietitytti, voisiko kauneudentajua tosiaan kehittää vai 

omaksutaanko silloin vain muiden mielipiteitä ja mukautetaan ne omaan käsitykseen?  

En ole pohdinnoissani yksin, sillä useat taidekasvattajat ovat pohtineet samaa. Taidekasvattaja 

Sirkka Laitinen on väitöksessään Hyvää ja kaunista (2003) pohtinut kaunista ja rumaa lukiolaisten 

kuvataidetunneilla. Sirkka Laitisen mukaan esteettistä arvotietoisuutta voidaan kehittää: ohjaaja voi 

tarjota ärsykkeitä ja virikkeitä kuvan tekemisessä, ja toisaalta lisätä myös käsitteellisiä valmiuksia. 

(Laitinen 2003, 84.) 

Nykymaailmassa ei voida Laitisen mukaan luoda sääntöjä, joiden avulla ihminen voisi tietää mikä on 

kaunista, tai hyvää ja ”oikein”. (Laitinen 2003, 11.) Kauneuden ymmärtäminen onkin hänen 
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mukaansa avain ihmisen paremman kaipuuseen. Platonisessa mielessä mikään ihmisen toiminta ei 

olekaan vapaa arvottamisesta, vaan kauneus tarkoittaa yhtä kuin hyvä.( Laitinen 2003, 97, Varto 

2001, 22.)Tämän voi jokainen tunnistaa itsessään: kun näkee kaunista, tuntee mielihyvää, kun näkee 

rumaa, kokee epämiellyttäviä tuntemuksia. Tästä näkökulmasta katsottuna ryhmän äitien kuvia voisi 

katsoa suhteessa heidän arkeensa: pyrkimyksenä saavuttaa jotakin hyvää ja parempaa vastapainoksi 

kaoottiselle ja hektiselle, jatkuvasti keskeytyksiä täynnä olevalle lapsiarjelle. Seddikin (2010b, 236) 

mukaan sievän ja kauniin merkitys naisille onkin siihen pyrkimisessä, ei sen saavuttamisessa.  

Arvostin suuresti äitien rehellisyyttä ja kykyä kulkea kohti omia tarpeitaan kohti. Tuntuu, että suora 

tunteiden näyttäminen ei ole ”muodissa” taidemaailmassa, ja että se on jossain määrin vastakkaista 

nykytaiteen analyyttiselle tekemiselle. Pragmaattisen estetiikan tutkija Richard Shustermanin (1997, 

187) mielestä tällaiset ”esteettisen elämän taitajat” luovat kyynistä ilmapiiriä. Taidemaailmalle on 

tyypillistä jatkuva ironia ja muiden lainailu, joka asettaa haasteita kasvattajalle: miten kasvattaa 

arvostamaan aitoa? Jos kaikki on postmodernisti lainattua, muuttuvaa ja intertekstuaalista ja mitään 

”aitoa” ei ole, mitä järkeä yrittää pyrkiä mihinkään, tai olla tosissaan, tuntea aidosti? 

Pohdin myös korkeataiteen ja arjen välistä kuilua, onko sitä enää olemassa? Itse ajattelen, että tuo 

jako olisi vanhanaikainen aikana, jona nykytaiteilijat etsiytyvät tavallisten ihmisten pariin, 

yhteisötaiteilijat osallistavat syrjäytyneitä ja kuka vaan voi asettaa töitään näytille internetin 

kuvagallerioihin. Kuitenkin ryhmäni äideille taito oli edelleen se mitä arvostettiin taiteessa, ja 

nykytaidetta pidettiin vaikeana ymmärtää. Oletan heidän tarkoittaneen käsitetaiteellisia10 teoksia, 

joissa mikä tahansa esine tai ele voidaan nostaa taiteeksi. Juha Vartokin (2006, 150) toteaa, että 

tällainen nykytaide ei tue taidon oppimista, sillä teoksissa painottuvat usein ”rienaustaito ja äly”.  

Yksi äideistä mietti, kuinka gallerioissa on sellaista mitä ei voi ymmärtää ja tuntuu ettei 
niihin oikein voi mennäkään jos ei ole tietynlainen. ”Et niinku arvostetaan vaan taiteilijoita 
jotka on käynyt korkeat koulut”. Tästä saimme keskustelua ”tavallisen ihmisen” ja 
taidemaailmassa elävien eroista. –päiväkirja 25.10.2012 

Sinänsä huvittavaa, että vaikka koetin madaltaa kynnystä kuvan tekemiseen ja eri käsitteisiin, minulla 

oli itselläni tiettyjä odotuksia ja ’vaatimuksia’ heidän kuvilleen. Jälkeenpäin tunnistan työpäiväkirjan 

pohdinnassa omia ennakkoluulojani:  

Tuntuu, että heidän mielikuvituksensa on niin rajallista vai onko se kiinni taitojen 
harjaantumattomuudesta? ja miksi vaadin niin paljon, olenhan iloinen heidän 
aikaansaannoksistaan, emme ole taidekoulussa! Kuvallinen tekeminen vain on niin 
kaavamaista, ei-leikillistä.. Luulen kuitenkin, että se on heille jo paljon ja tämä on vain 
minun ongelmani, ja koulutuksen tuomaa lastia, jota tulee pohtia. -päiväkirja 8.11.2012 

                                                   
10 Käsitetaiteessa teoksen suunnittelu, tekoprosessi, tulkinta tai pelkkä idea on tärkeämpi kuin varsinainen 

materiaalinen ja lopullinen teos  
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Tuntui ristiriitaiselta, että pidin itseäni suvaitsevana ja etten painottaisi tiettyä taidekäsitystä, mutta 

kuitenkin arvostelin heidän taitojaan ja rajoitteista näkemystä. En voinut välttää taiteilijan 

näkökulmaa, jossa myös pyrkimys kiinnostavaan kuvaan on oleellista.  

Kun mietin, miksi näin äitien kuvat hempeinä, sentimentaalisina ja pintapuolisen kauniina, 

ymmärsin sen johtuvan osittain kriittisyyden painotuksesta taidekoulutuksesta, sekä taidemaailman 

ideaaleista: sentimentaalinen kuvan tekeminen nähdään kitchinä. Laitisen (2003, 63-64) mukaan 

taideopettajan suhde taiteeseen onkin ammatin ja koulutuksen leimaamaa, ja dialogi vaatii 

opettajalta kykyä eläytyä oppilaiden maailmaan. 

Toisaalta jäin miettimään, miksi suoranainen kauneuden tavoittelu on nähty 

taidemaailmassa ”alempana” ja tarkoituksettomana taiteena: miksi hetkellistä mielihyvää ja 

onnistumista harrastemaisessa toiminnassa pidetään jotenkin vähempiarvoisempana? Shustermanin 

(1997, 110) mukaan perinteisesti kulttuurinen eliitti on pitänyt lyhytaikaista epäaitona, eli ”oikean” 

suhteen taiteeseen tulisi olla intohimoinen, samalla traditionaalinen ja intellektuelli. Sen tulisi myös 

olla esteettisesti haasteellista, jottei yleisö muutu vain passiiviseksi vastaanottajaksi.  

Onko siis taiteen näkökulmasta älyllinen ponnistelu arvokkaampaa kuin harrastelu (=pinnallista)? 

Eikö arkisia ja ns. todellisia ongelmia voi käsitellä myös pinnallisesti? Sosiaalialan näkökulmasta 

kuvan arvo ei ole pyrkimys taidekuvaan, eikä ollut perusteltua arvioida kuvia taidemaailman 

käsittein. Pusakaan (2006, 6) ei vaadi, että sosiaalialan työn kentässä tulisi tuottaa merkittävää 

taidetta taiteen viitekehyksessä arvioituna. Hän toivoisi taidetta käytettävän tutkimisen välineenä ja 

tilanteissa, kun halutaan tehdä näkyväksi jotain, mikä ei sosiaalialan perinteisten työkalujen avulla ole 

mahdollista. 

Perinteinen jako on ollut, että esteettinen on vastakkain käytännöllisen kanssa, että ’oikea taide’ on 

pyyteetöntä, tarkoituksetonta, runollista, ylevää jne. (Mm. Shusterman 1997, 22-24.) Taide, elämä ja 

kulttuuri kärsivät kuitenkin tällaisista jaotteluista ja eristämisestä, joissa taide samastetaan kapea-

alaisesti elitistiseen kaunotaiteeseen.  

En halunnut tutkimuksessa vahvistaa stereotyyppisiä havaintoja naisten tekemistä kuvista. Oli 

kuitenkin hankala tasapainoilla naisellisuuden arvostamisen ja kliseiden välittämisen välissä. Myös 

Seddiki (2010b, 44-45) esittää, että naisten kulttuurin erityisyyden korostaminen saattaa johtaa 

syvemmälle sukupuolijaon kliseisiin. 

Von Bonsdorffin mukaan (2002, 313-314, 335) ruumiillisuus ja ”tunteilu” liitetään naisiin usein 

ennakkoluuloisesti. Hänen mukaansa nämä ominaisuudet eivät kuulu sen enempää naisille kuin 

miehillekään. Bonsdorffin (2002, 315) mukaan naiseus ei ole vain biologista, vaan muodostuu osin 

siihen liitetystä kulttuurisesta kuvastosta. Koska työpajassa syntyneissä kuvissa kuitenkin näkyvät 

feminiiniset kuvatyypit, on kiinnostavaa pohtia niiden syntyperää ja ympäristön merkitystä. Onko 

naisille kulttuurisesti hyväksyttyä ja kannustettua tehdä ”nättejä” ja tarkkoja kuvia, opetetaanko 
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siihen? Vai onko kuvien sisältö katsojan silmissä? Jos katson työpajan kuvia feministis-kriittisin 

silmälasein, totta kai myös näen niissä eri asioita, kuin vaikkapa terapeuttisen itseilmaisun 

näkökulmasta.  

Vaikka ryhmän kuvista voi löytää seuraavia elementtejä: oma lapsi, kasviaiheet, luonto, nainen, 

puhtaat värit, ne eivät kerro erityisesti äitien kokemuksista. Kuvien perusteella ei tulisi tehdä 

yleistyksiä äideistä. Olisin toki voinut tutkimuksessa keskittyä työpajassa syntyneisiin kuviin, ja ”mitä 

kuvat kertovat”. En pitänyt kuitenkaan olennaisena tarkastella kuvia erillisinä, irrotettuna 

työskentelytilanteesta. Kuvien analysointi olisi helposti johtanut tulkintaan, jolloin saattaisin antaa 

niille merkityksiä, joita niissä ei ole.  Olisi mielestäni mahdotonta arvioida tai tulkita teoksia 

vain ”äiti-ihmisen” tekemänä, tai naisen kuvamaailmaa edustavana. On vaikea arvioida, mikä tekijän 

kuvassa liittyy tekijän persoonaan, mielentilaan, mikä nimenomaan äitinä oloon jne. Näytti siltä, että 

toisinaan materiaali ja visuaalinen kiinnostus veivät heidän työtään eteenpäin, joskus taas tunne tai 

kokemus. Ei voi heti alkaa psykologisoimaan töitä, koska tekemistä saattaa yhtä hyvin ohjata 

saatavilla oleva materiaali ja puhdas kiinnostus johonkin visuaaliseen elementtiin. Kaikki kuvat eivät 

täten välttämättä kerro omasta kokemuksesta.  

Kauniin tekemisen arvostamista voi myös pohtia koulussa opetetun kuvataiteen taustaa vasten. 

Tarja Kankkunen on väitöksessään Tytöt, pojat ja 'erojen leikki’: sukupuolen rakentuminen koulun 

kuvataideopetuksen arjessa (2004) tutkinut sukupuolieroja tavassamme ymmärtää maailmaa ja taidetta. 

Kankkunen huomasi, että lähes kaikkien oppilaiden taidemaku suosii siistiä ja viimeisteltyä jälkeä, 

esittävyyttä ja teknistä taituruutta, mutta erityisesti tyttöjen taidemakuun nähtiin siisteys, huolellisuus 

ja tarkkuus, kun taas poikien ominaisuudet olivat sotkuisuus, omintakeisuus ja ”taiteellisuus”. 

(Kankkunen 1999, 95-96.) 

Kankkunen (1999, 132-133) toteaa, että ekspressiivisyyden ideaaleista nähtynä siisti ja huoliteltu jälki 

on vierasta, sillä ne assosioituvat hitaaseen puurtamiseen, varovaisuuteen ja siloiteltuun, eikä 

itsevarmaan, spontaaniin ja vapaaseen. Taidekasvatusdiskurssissa ollaan hänen mukaansa oltu 

innottomia yleistyksiin tyttöjen ja poikien/ naisten ja miesten maailmojen eroista, kavahdettu 

pinnallisuutta ja ”prinsessapiirustuksia” (Kankkunen 1999, 134.)  

Tämä selittäisi, miksi ekspressiivinen ja vapaa tekeminen tuntui ryhmän äideille vieraalta, sillä 

kouluajoista jäänyt tytöille sopiva tarkka tekeminen oli saattanut vaikuttaa heidän suhteeseensa 

kuvan tekemiseen. Myös Seddikin (2010b, 191-194) tutkimuksessa siisteys ja virheettömyys 

esteettisinä arvoina toistuivat  naisten haastatteluissa ja liittyivät ”hyvin tekemiseen”.  
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6.3 Ei musta saa tonnäköistä enää –riittämättömyyden kokemuksen 

käsittely 

Riittämättömyyden käsittely näkyi työpajassa joissain kuvissa ja keskusteluissa. Sen käsittely 

tällaisessa avoimessa ryhmässä ei ehkä ole kaikille helppoa tai tärkeääkään (jos on muita läheisiä 

kelle puhua, tai ei koe tarvetta siihen). Kuitenkin perhetyön ja pedagogiikan näkökulmasta juuri 

oman keskeneräisyytensä käsittely olisi olennaista ja sen näkyväksi tekeminen voi olla äidille 

voimaannuttavaa.  

Kuten luvun 2 teoriassa esitin, äitiyteen kohdistuu ristiriitaisia odotuksia: Hyvä äiti on rakastava ja 

elää lapsensa ehdoilla, toisaalta nykynainen on itsenäinen ja itse vastuussa omasta onnellisuudestaan 

ja omista valinnoistaan. Eräs tutkimuskysymykseni oli, miten kuvan kautta voisi käsitellä näitä 

yhteiskunnan tuottamia äitiyden normeja ja paineita.  

Kokeilin täydellinen äiti –tehtävää (KUVAT 21-23, 58) ja sen vastapariksi haavoittuvan äidin 

hahmoa (KUVAT 24-26). Toivoin, että täydellinen äiti-tehtävässä olisi mahdollista käsitellä 

ideaalikuvia. 

Alussa mainitsemani äitiysmyytti näkyi joissain ryhmän kuvissa. Usea äideistä ilmaisikin, että 

mainosten antama kuva on naiselle aivan mahdoton saavuttaa: 

-kato nyt miltä mä näytän, ei musta saa tonnäköistä 
enää…,   

-joo tää arkihan on aina just tollasta superkivaa 

 

Äidit vertasivat itseään leikillisesti lehtien kuviin, 

joissa perheet näyttivät aina kauniilta ja hymyilivät. 

Puheista saattoi päätellä, että raskauden ja 

lapsensaannin myötä oma ulkonäkö oli 

muuttunut, ja kehon muutoksiin ei oltu täysin 

tyytyväisiä. 

Muita kiinnostuksia ja puheenaiheita ryhmässä 

olivat muun muassa miehet, lapset, ruoka, 

päivähoito ja työelämä. Vakavammista aiheista 

puhuminen oli ryhmässä aluksi harvinaisempaa, 

vaikka väsymys ja arki olivatkin läsnä. Välillä 

turhauduttiin, kun ei jaksettu keskittyä kuvan 

vaatimiin yksityiskohtiin. Kun kysyin 
KUVA 58. Viivin täydellinen äiti -kollaasi 
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Helenalta oliko hän tyytyväinen kukkamaalaukseensa hän vastasi osuvasti ”on tää näillä 

voimavaroilla ihan hyvä”. 

                         

KUVA 59-60. Mustetyöt ”raivostunut gorilla” ja roihuava lehmä” 

Haastateltaessa kysyin ryhmän jäseneltä Kirsiltä, käsittelikö hän omasta mielestään töissä tunteitaan. 

Se ei ensin tuntunut ilmeiseltä, 

mut kyl kun käytiin noi kuvat läpi…huomasi mustetöistä kun annettiin nimet, huomasi että 
mistä mielentilasta on tullut kun siel on niitä ”raivostunut gorilla” ja ”roihuava lehmä”. Et 
kyl niissäkin kuvissa näkyy niitä vihan tunteita. -Kirsin haastattelu 13.12.2012 

Olen iloinen, että työpajassa ilmaistiin väsymystä ja kiukkuakin, koska olin toivonut turhautumisen 

käsittelyä kuvissa. Psykoanalyytikko ja perheterapeutti Pirkko Niemelän (1991, 110) mukaan äidille 

on tärkeää hyväksyä kiukkunsa, koska silloin ei tunne itseään niin huonoksi äidiksi.  

 Avoimen ilmapiirin syntymiseen kului aikaa. Viimeisillä kerroilla syntyi ilmapiiri, jossa pystyttiin 

puhumaan hyvin avoimesti muun muassa koliikkivauvan aiheuttamasta väsymyksestä ja puistoissa 

jaettavista vauvan käsittelyohjeista: 

 ”No kylhän kaiki tietää, ettei vauvaa saa ravistella..!” ”-Mutkun ei tiedä, ei se oo niin 
itsestään selvää, ja vaik tietäiskin..”. K: ”Kyl mä joskus kun on tunnin nukkunut niin huudan 
lapselle et ”NYT NE SILMÄT KIINNI JA NUKU!”. –”Joo, tai et tekis mieli vaan laittaa ovi 
kiinni ja lähtee ulos”. ”Tai et tekis mieli rutata lapsi myttyyn näin ja heittää seinään, tai 
ikkunasta ulos”. Sitten he vakavoituvat: ”nii..mut noihan on vaan ajatuksii..sehän on eri 
asia kun mitä sä teet”. 

Sain rohkaisevaa palautetta eri teemojen käsittelystä puiston ohjaajilta, joiden perustyö ei tällä 

hetkellä riitä vanhempien kohtaamiseen, sillä painopiste puistotyössä on tällä uusien linjausten 

mukaan vain 0-8-vuotiaat lapset. 

 ”Naisen aggressio on ihan tabu. kun oot lapsen kanssa niin tukahdutat sitä omaa..sitä 
joutuu tukahduttamaan omia tunteita. Pitäs olla jotain, et äidilläkin on lupa tuntea niitä 
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erilaisia tunteita, tällanen ryhmätoiminta tukis ihan toisella tavalla. Kun tässä kattoo… se 
on niin iso juttu sanoo erilailla kun mitä kuuluu sanoa. Se on sosiaalinen häpeä jos 
poikkeaa siitä..”-ohjaajan haastattelu 4.1.2013 

Tämä sosiaalinen häpeä ilmaista negatiivisia tunteita lastaan kohtaan saattoi olla osaltaan syynä 

työapajassa syntyneisiin ”kauniisiin” kuviin. Elina Reenkolan (2012, 19) mukaan turhautuman 

tiedostaminen voi olla naiselle vapauttava ja elävöittävä kokemus. Näitä tunteita voi hänen 

mukaansa käsitellä mielessään symbolisesti, mielikuvina ja luovuuden keinoin, jolloin ei ole tarvetta 

ryhtyä tuhoaviin tekoihin, esimerkiksi osoittaa vihaa suoraan lasta kohtaan. 

Äitinä saattaa kokea myös muita tunteita kuin rakkautta, turhautumista ja vihaa. Tai olla tuntematta, 

kuten yksi ryhmän äideistäkin kuvaili viimeisellä kerralla: 

 ”Mun täytyy sanoa, että ei ainakaan heti herännyt rakkauden tunteet, mul kesti. 
Ihmettelin vaan kun kaikki hössötti et on niin ihanaa” 

Perheterapeutti Pirkko Niemelän (1991, 112-113) vauvaperheiden parissa tekemän tutkimuksen 

mukaan omien odottamattomien tunteiden hyväksyminen voi olla vaikeaa, jos odotetaan, että 

vauvan äiti on pelkästään onnellinen ja iloinen. Tutkimuksen mukaan äidit joilla oli mahdollisuus 

vertaisryhmässä tutkia ja tiedostaa rooliristiriitojaan ja tunteitaan, hyväksyivät tunteensa paremmin 

kuin tutkimuksen vertailuäidit. Vertailuäidit antoivat idealisoituja vastauksia ja käänsivät ahdistavat 

tunteet onnellisiksi, he myös yrittivät olla äitimyytin mukaisia äitejä. Niemelä (1991, 114) päätyykin 

siihen, että äidit ovat riittävän hyviä, kun heidän ei tarvitse pyrkiä olemaan täydellisiä äitejä.  

Niemelä peräänkuuluttaakin tukea äideille juuri sellaisena kuin he ovat, ristiriitoineen ja 

epävarmuuksineen.  Tällöin hän myös löytää omat valmiutensa ja tapansa toimia äitinä, ilman 

äitiysinstituution odotuksia. (Niemelä 1991, 115.) 

6.4 Sosiaaliset suhteet ja vertaistuen merkitys 

Yksi työpajan kulkuun vaikuttanut tekijä oli ryhmäläisten vaihtuvuus ja muodostuneet 

ryhmäsuhteet. Ryhmä alkoi hioutua yhteen puolenvälin jälkeen, mutta runsaat poissaolot olivat 

ikäviä. Jäsenten vaihtuvuus vaikutti niin, että ryhmäytymisessä kesti. Pieni alkupiiri ja 

loppukatselmus toimivat jakamisen hetkinä, ja olivathan he tulleet nimenomaan tekemään, aikaa oli 

joka kerralle rajalliset 2 tuntia. Toisaalta työskentely oli ensimmäisestä kerrasta lähtien hyvin 

intensiivistä. Kukaan ei juuri pitänyt taukoja kahden tunnin aikana, puhelimessa ei puhuttu, ja 

monesti venyttiin yli ajan.  

Loimme ryhmään omia ”sopimuksiamme”, jotka loivat ryhtiä ja ehkä turvaakin, silmälläpitäen 

henkilökohtaisista aiheista työskentelyä. Kerroin ja ”sanoitin” tekemisen lomassa, perusteluja 

tekemiselle (esim kaunis-ruma työssä, rentouttamis-lämmittelystä, miksi katsomme äitiyden kuvia 

tms). Kaikille sopi, että kuvia katsotaan aina lopuksi yhdessä. He myös tiesivät olevansa 
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uudenlaisessa ryhmässä, joka on kokeilu ja jonka toimintaa minä samalla tutkin. Jokainen oli 

kiinnostunut olemaan mukana tutkimuksessa ja antoi luvan ottaa kuvia töistään. 

Jos ajattelee kuvan tekemistä ryhmässä, niin ryhmätilanteessa mahdollistuu muiden osallistujien 

luovuuden kohtaaminen, jakaminen, vuorovaikutus ja palautteen saaminen. Ryhmässähän pääsee 

myös näkemään ja kokemaan sitä, kuinka muut ajattelevat ja ratkovat pulmiaan kuvassa, mikä 

saattaa olla avartavaa. 

Vaikutti että vertaisryhmän ja sosiaalisuuden merkitys osallistujille vaihteli. Joillekin nimenomaan 

yksinolo oli alkuperäinen toive, ja tämä kävi ilmi myös omaan erilliseen tilaan asettautumisena. 

Kuitenkin muutama myönsi, että pieni ryhmäkoko ja uudet ”äitikaverit” vaikuttivat ilmapiiriin ja 

onnistumisiin. Kahdesta äidistä tuli eräänlainen ”tiimi”, ja he työskentelivät yleensä vierekkäin 

samalla keskustellen.  

J:Jos ajattelee et missä sä koit onnistuneesi noista töistä, niin mikä siihen vaikutti, 
ohjaus, välineet, oma päivän mielentila, ryhmäkoko joku muu…? 

K:No mä luulen just et ne mustetyöt, se oli jotenki…me oltiin tos Viivin kans kahestaan kun 
me niit tehtiin. –haastattelu 13.12.2012 

 

Mietin myös, vaikuttivatko ikäerot (vierastivatko nuoret äidit esimerkiksi vanhempia äitejä). 

Loppuun asti jatkaneessa tiiviiksi muodostuneessa ryhmässä oli kuitenkin eri-ikäisiä edustettuina, 

joskaan ei yli 10 vuoden ikähaitarilla. Eräs vain kaksi kertaa käynyt äiti koki varmaan olevansa 

ulkopuolinen ryhmässä, sillä hän oli kuvataiteen opettaja ja sinänsä ammattilainen. Hän kyllä kehui 

toimintaa tarpeelliseksi.  

Myös huumori loi tunnelmaa, vaikka tekemisessä saattoi olla hankalia vaiheita, kuten juuri idean 

keksiminen ja ”luovuuden tuska”. Tuntui palkitsevalta, että vaikka aluksi minun odotettiin antavan 

heille tietoa ja vinkkejä, he eivät olleet koko aikaa passiivisia vaan ottivat aktiivisen roolin, jolloin 

kuvallinen prosessi lähti viemään. Tässä kohtaa tulee mieleen sosiokulttuurinen innostaminen, jonka 

periaatteisiin kuuluu, että toimintaan osallistuvien oma aktiivisuus lisääntyy, ja ohjaaja tekee itsensä 

lopulta liki tarpeettomaksi (Kurki 2000, 136-137).  

Vertaistukeen liittyy arjen kokemusten jakaminen. Teija Löytönen ja Inkeri Sava (2011) pohtivat 

teoksessa Taiteen jälki sosiaalisen konstruoinnin perinnettä, jossa korostetaan tietämisen sosiaalista 

luonnetta, eli näkemystä että ymmärrys rakentuu yhdessä muiden kanssa, kielen avulla. 

Ymmärtäisin, että tämä liittyy dialogisuuteen (josta puhun luvussa 2.3.4). Koin, että loimme 

työpajassa yhteistä ymmärrystä ottamalla tuntumaa äitiyteen, sillä vaikka kaikilla on äitinä olosta 

omat subjektiiviset kokemuksensa, niissä näyttäisi olevan myös jotain yhteistä ja universaalia.  

Löytönen ja Sava pohtivat (2011, 100-101), kuinka sanat dialogi, kohtaaminen ja jakaminen 

korostavat tätä hetkeä ja yllätyksellisyyttä joka taiteessa on usein läsnä. Dialogissa on tilaa sinulle ja 
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minulle, se on harjoitusta eettisyyteen, siihen että sallii tilan ja itsemääräämisoikeuden toiselle. 

(Varto 2007, 62-64.) 

Savan ja Löytösen (2011, 104-106) mukaan aina kun kerromme elämästämme (jutellen, kuvalla, 

kirjoittaen), reflektoimme elettyä elämäämme ja missä olemme nyt. Silloin saatamme etääntyä 

katsojaksi sen elämisen sijaan. Kerrottu elämä on aina seos faktaa ja fiktiota, ja taiteessakin on 

kysymys toden ja kuvitteellisen suhteesta. On kiintoisaa ajatella, miten kertomamme kertomus 

jäljittelee elämää, ja miten elämä jäljittelee tuota kertomusta? Löytösen (2011, 104-105) mukaan 

saamme erilaisia tarinamalleja elämänkerroista, uutisista, tv-sarjoista, sosiaalisesta mediasta ja 

alamme muokata elämäämme niiden mallien mukaisesti tai sovittautumaan niihin. Hän 

muistuttaakin, ettei ole olemassa ”elämää itsessään”, yhtä totuutta ilman tulkintaa, ei ole puhdasta 

tai aitoa kokemuksen hetkeä. Vieraantumisen kokemus voi ollakin tärkeä kohta, joka pakottaa 

etsimään ja huomaamaan itselle tärkeät asiat. Työpajassa omaa äitiyttä saattoi peilata muiden 

ryhmän jäsenten töiden kautta, sekä myös katsomiemme taidekuvien ja median kuvien kautta. 

Vertaistukeen liittyy luottamus ja avoin ilmapiiri, jotka eivät ole itsestään syntyviä asioita, vaan 

riippuvat puiston ja ryhmien ohjaajien luomista puitteista. Koska äitiyskeskusteluissa ja äitipiireissä 

toistetaan helposti hyvän äidin normeja, tarvitaan ohjaajalta kykyä kriittiseen ja reippaaseen 

asenteeseen. Eija Sevónin mukaan (2011, 31) äitiyskeskusteluissa pitäisi olla tilaa naisten omille 

kertomuksille ja standardien ulkopuolisille ratkaisuille. Vanhemmuus on yhteiskunnassamme jo 

valmiiksi arvioinnin kohteena ja tuntuu, että malli hyvästä vanhemmasta kapeutuu pienemmäksi ja 

pienemmäksi. Myös leikkipuistojen ja äiti-yhteisöjen välillä on alueellisia ja puistokohtaisia eroja. 

Maahanmuuttajaäidit eivät ole kaikilla alueilla löytäneet puistoja, vanhemmat äidit ja nuoremmat 

äidit taas hakeutuvat usein omiensa pariin. Joissain puistoissa on parempi ”henki” kuin toisissa, joka 

mahdollistaa avoimemman ilmapiirin ja kanssakäymisen erilaisten ihmisten kanssa. 

6.4.1 Pohdintaa terapeuttisuuden ja voimaantumisen näkökulmasta 

Mietin työpajan kuluessa suhdettani taideterapiaan, sillä olin asettanut tavoitteiksi muun muassa 

voimavarojen lisäämisen ja työpajassa oli eheyttäviä pyrkimyksiä. ”Terapeuttinen” on Mantereen 

(1991, 113) ja Rankasen (2006, 194) mukaan yleisempää, väljempää ja keinoiltaan vähemmän 

rajattua kuin terapia, se myös määrittyy ainoastaan tekijän oman kokemuksen pohjalta. 

Terapeuttisuus voikin ilmentyä ryhmässä, yksilössä, tilanteessa tai vain hetkessä. Taiteellisessa 

toiminnassa myös tekijän asenne ja suhtautuminen tekemiseen voi tehdä tekemisestä terapeuttista.  

Aina rajan tekeminen taidekasvatuksen ja terapeuttisen toiminnan välillä ei ole helppoa: teemat 

liittyen identiteettiin, omaelämänkerrallisuuteen, vuorovaikutukseen ja läsnäoloon sivuavat 

taideterapeuttista asennetta. 

Se, että äidit saivat omaa aikaa, tarkoitti rauhaa olla vain itselleen. Työpajassa oli mahdollista olla 

erillään lapsesta, jolloin kukaan muu ei määrittänyt tekemisen tahtia. Vaikka aika oli lyhyt (kaksi 
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tuntia kerrallaan), moni koki tuon ajan olevan tärkeä jaksamiselleen, sillä lapsi ei keskeyttänyt 

tekemistä.  

Terapeuttisena tai voimaannuttavana asiana voi myös nähdä ryhmän muut jäsenet. Töiden ja 

keskustelujen kautta jokainen tuli hetkittäin nähdyksi.. Ryhmään kiinnittyminen ja tutustuminen oli 

olennaista hengen syntymiseksi. Loppuun asti mukana olleet äidit odottivat pääsevänsä näyttämään 

kuvia myös muille. Ehkä siksi ryhmässä tekeminen on eri asia kuin yksin kotona, sillä se on lisäsyy 

tehdä, kun työ näytetään myös muille. 

Myös Marjo Räsänen (2008, 89) näkee, että taideopetuksen on mahdollista olla terapeuttista silloin, 

kun oppilaan henkilökohtaiset kokemukset pyritään ottamaan huomioon opetuksessa. Äitien 

työpajassa kokemuksellisuus oli esillä jatkuvasti: elämäntilanne yhdisti ja näkyi töissä. 

Mielenkiintoista oli, että loppua kohden mielekkäimmäksi koettiin oman lapsen kuva. Voisiko 

ajatella, että he peilasivat lapsen kuvan kautta omaa äitiyttään? Kuvista käy ilmi, että jokainen haluaa 

olla pohjimmiltaan lapselleen hyvä. Halu olla hyvä äiti saattaa pitää sisällään kipeitäkin asioita, koska 

tarve olla hyvä on niin kova.  

Työpajan äitien töissä jokaiselle tuo ”hyvyys” oli erilaista: yksi kuvasi itsensä aktiivisena ja 

eksoottisissa ympäristöissä veden äärellä (KUVA 42). Yksi sijoitti lapsen turvaa ja lämpöä 

huokuvaan maisemaan (KUVA 45), yksi näki lapsensa prinsessana (KUVA 36), yksi huomion 

kohteena olevina filmitähtinä (KUVA 51). 

Voimaa antava voi olla myös luova prosessi, jota eri materiaalit ja lähestymistavat mahdollisesti 

ruokkivat. Kuvalliseen tekemiseen liittyi jo alusta asti pohdintaa kauneuskäsityksistä, luovuudesta 

sekä taidon ja ilmaisun suhteesta. Koen saaneeni taideterapian teorioista tukea näihin pohdintoihin. 

Rankasen (2006, 192-194) mukaan luovalla prosessilla on yhteys terapeuttiseen prosessointiin, ja 

siihen saattavat sisältyä valmistautumis-, hautomis- ja oivallusvaiheet.  

Rankanen (2007, 85) puhuu muodon antamisen prosessista, jossa taide nähdään oman elämän muotoilun 

metaforana. Siinä nähdään, että asioita voi liittää toisiinsa taiteen avulla ja keksiä näin uusia 

näkökulmia asioihin. Tämä tarkoittaa myös järjestyksen luomista, eli että oman elämän asioita ja 

merkityksiä on mahdollista tuoda järjestelmällisesti näkyväksi ja jäsennettäväksi. 

Pidän tärkeänä, että säilyttäisin jatkossakin moninaisen taidekäsityksen ja joustavuuden soveltaa 

taideterapeuttisia menetelmiä taidekasvatuksessa. Mielestäni taideterapeuttista asennetta on 

mahdollista soveltaa monenlaisiin kuvaryhmiin, kun pitää huolta jokaisen kuulluksi tulemisesta ja 

työrauhasta. Huomiota tulisi kiinnittää puitteisiin: mitä terapeuttisemmasta työskentelystä on kyse, 

sitä suljetumpi ja sitoutuneempi ryhmän tulisi olla Varsinaisissa terapiaryhmissä ryhmäläisten 

ahdistuksen sietokyky tulee olla riittävä, jotta nousevan aineiston runsaus kestetään, ja että 

vuorovaikutus on turvallista ja tapahtuu rajojen sisällä, usein yhdessä laaditun sopimuksen sisällä. 

(Hentinen & Rankanen 2007, 99.)  
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Sitä enemmän ryhmä vaatii silloin myös ohjaajalta, sillä hänen täytyy olla valmistautunut jollakin 

lailla purkamaan esiinnousseita asioita ja sulkemaan prosessi. Tämä terapeuttinen vastuu ei kuulu 

leikkipuisto-ohjaajan työhön, mutta käytännössä sosiaalialan ihmiset kuuntelevat asiakkaiden 

murheita ja toimivat ikään kuin arjen terapeutteina. Olennaiseen osaan nousevat tällöin ohjaajan 

omat kyvyt ja mahdollisuudet ottaa vastaan toisen ihmisen vaikeita asioita, ilman että ne 

kuormittavat liikaa.  

Kuvaan ja prosessiin suhtautuminen on erilaista terapeuttisessa näkökulmassa, ja työpajaa pitäessäni 

pohdinkin muun muassa, tulisiko siinä tavoitella onnistumisen elämystä enemmän kuin kriittistä 

tiedostamista, vai ovatko ne edes ristiriidassa keskenään? 

Olen pohtinut katharsista. Katarttinen kohtahan on helpotuksen tunne prosessissa, ikään 
kuin ratkaisu tai purkautuminen –taideterapiassa tämä on keskeinen eheytymisen ym. 
kannalta.. Onko katharsiksen saavuttaminen olennaista? tavoittelenko onnistumisen 
kokemuksella sitä, että työstä jäisi ns ”hyvä mieli”? –päiväkirja 8.11.2012 

Tuo katharsis tai ”luovan kokemuksen tuoma täyttymys”, tarkoittaa tilannetta, jossa kuvan asiat 

löytävät paikkansa ja saavat osuvan ilmaisun. Tällainen kokonaisvaltainen eheyden ja 

loppuunsaattamisen tunne on usein terapeuttinen kokemus. (Hentinen 2007, 144.) Terapeuttinen 

tilanne voi kuitenkin olla muutakin kuin eheyttävä, ja pinnalle voi tulla hankalasti hallittavia asioita, 

ilman ”onnellista” lopputulosta.  

Terapeuttiseen tavoitteeseen voi suhtautua myös kriittisesti, sillä se sulkee osin pois taiteen vapaan 

tilan. Asenne, että jokin kaipaa eheytymistä tai parannusta, antaa ymmärtää, että tuo jokin on rikki 

tai vaillinainen. Tunnistan tämän liittyvän Tiina Pusan mainitsemaan subliimin ja välineellisen 

problematiikkaan, kun hän puhuu sosiaalialan taiteistumisesta (ks. luku 2.2.1). 

6.4.2 Kuvataideryhmä leikkipuistossa? 

Yksi tutkimuskysymykseni oli, miten ohjattu kuvataidetoiminta sopii leikkipuistoon, ja osaksi 

perhetyötä. Työpajaan osallistuneiden äitien mielestä oli luonteva tulla puistoon. Toisaalta niiden 

näkökulmaa, joiden ei ole luontevaa tulla puistoon, ei tiedetä eikä ole mahdollista kuulla.  

Kuvataideryhmän perustaminen puistoon on pitkälti järjestelykysymys. Koska leikkipuistojen 

ohjaaja ei välttämättä ole orientoitunut taiteisiin, nousee esiin kysymys: Kuka olisi sopiva ohjaamaan 

taideryhmiä? Ohjaajat avoimissa sosiaali- tai kasvatusalan toimipaikoissa eivät usein ole 

taidekasvattajia, ja motivaatio kuvan käyttöön vaihtelee ohjaajan persoonan mukaan. Ehkä 

ulkopuolelta tuleva taideohjaaja, joka ei tunne perheiden taustoja, saattaisi toimia, sillä silloin 

tekemisessä säilyisi se taiteen vapaus, josta Pusakin (2006, 7-8) puhuu. Kuvataiteilijoiden käyttö 

ohjaajina olisi yksi mahdollisuus, mutta tällöin ymmärrys kasvatuksellisesta ja sosiaalisesta pohjasta 

jää ehkä uupumaan. 
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Kysyin mielipidettä työpajasta myös leikkipuiston vastaavalta ohjaajalta. Hänen mukaansa 

leikkipuisto-ohjaajan työn perustehtävä on vaihdellut, ja tällä hetkellä keskiössä nähdään 0-8-

vuotiaat lapset. Vanhemmuuden kannalta tilanne on huonontunut:   

Kun oltiin varhaisen tuen ja kotipalvelun kanssa samassa niin painopiste oli 
eri…nykypainotus on hoitaminen ja leikkitoiminnan kerhot, kun ollaan päivähoidon alla. 
Perustehtävään kuuluvaa palveluohjausta ei ehditä juuri tekemään, ennen oltiin ”matalan 
kynnyksen paikka tulla”, enää ei oo sellasta..jos sais 4 ohjaajaa niin ehtisi vähän 
markkinoidakin toimintaa vanhemmille ja olla ottamassa pihalla vastaan. Nyt ei ehdi kun 
välttämättömimmän…  

…Kyl mua harmittaa tää leikkipuistojen alasajo. Koululaisten toiminta pelaa ihan hyvin. 
Mut nyt just jos sais iltatoimintaa..meillähän idea alun perin oli, että tää olis asukastalo, 
olis avoimet ovet, olis ryhmiä johon vois osallistua…ovissa ois kellonajat ryhmistä. Ajattele 
tyttöjen taloa, siellä se toimii niin. Pitäis saada järjestöjä mukaan, yksityiskäyttäjiä ja äidit 
itse tekemään, tavoite olisikin, että järjestöt ja yksityiset tahot alkaisivat pitää iltaisin auki.  

Kysyin myös, millaisina ohjaaja näki äitien työpajan hyödyt. Hänen mukaansa merkitys oli siinä, että 

tarjotaan jotain myös äideille:  

Se paikkaa ehkä tota tarvetta äitien kohtaamiseen..voimaannuttaa, äidit näkyväksi. Olen 
ollut pitkään sitä mieltä, että äiditkin pitää pointata..yleensä lapset aina askartelee ja äidit 
on statistina. 

Tyypillinen puistoon tuleva on ohjaajan mukaan väsynyt äiti lapsensa kanssa.  

Ne puhuu että on ihan poikki.  Lapset ei ehkä nuku öisin, äideillä on stressiä, taloudellinen 
tilanne saattaa olla huono, epävarmuus työpaikasta, jännitys saako töitä kun palaa 
äitiyslomalta… Ja täällä kun ollaan Helsingissä niin tukiverkosto puuttuu monelta 

Hänen mukaansa kuvaryhmän kaltainen saattaa toimia virkistyksenä:  

uskon et kaikessa jos ihminen on väsynyt, on hyvä kun rikkoo rutiinia ja saa uusia 
ajatuksia. 

Samalla hän korosti kuitenkin hidasta etenemistä itsestä kertovissa aiheissa:  

Se on joo (kuvan tekemisessä) harha kun on koulumaailmassa, sitähän kertoo itsestä mitä 
vain. Tavallinen ihminen on ihan seinien edessä… Sellanen asia joka on päällä ja kesken, on 
eri tavalla vaativaa. Täytyy edetä tosi hitaasti ja ottaa etäisyyttä.. sehän on tosi raskasta 
tuoda omaa kokemusta heti esiin 

Voi myös miettiä, onko kovin realistista ajatella, että taidekasvatuksella voi vaikuttaa perheiden 

sosiaalisiin ongelmiin? Yesilovan (2008, 104-105) mukaan moni perhe kaipaisi nimenomaan 

konkreettisia neuvoja ja sosiaalista apua itsensä kehittämisen sijaan (jonka hän näkee ensisijassa 

koulutettujen tarpeena). Toisaalta, ovatko nämä edes ristiriidassa keskenään? Eikö juuri luovassa 

toiminnassa synny oivalluksia ja onnistumisia, jotka toimivat kimmokkeena konkreettisiinkin 

muutoksiin arjessa -ja ei kai itsensä kehittäminen ole vain tietyn yhteiskuntaluokan projekti? 

Ymmärrän, että jos perheessä on akuutteja ongelmia, voi tuntua kuvallinen tekeminen tuntua 

turhalta rahahuolien rinnalla. Kuten työpajani osoitti, se voi kuitenkin olla hetken irtiotto arjesta, ja 

mahdollisuus tulla kotoa ”ihmisten ilmoille”. 
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6.5 Pohdintaa oman taidekasvatusnäkemyksen muuttumisesta 

Tunnistan edellä mainituissa Shustermanin, Seddikin ja Laitisen pohdinnoissa paljon tuttua ja 

tunnustan että olin taidekasvattajana hämmentynyt äitien hempeistä kuvista. Kuitenkin heidän 

innokas ja rehellinen tekemisensä sai minut tutkiskelemaan heidän kuvallista maailmaansa. He eivät 

olleet häpeissään tai nolona kuvakielestään, vaan vilpittömän tyytyväisiä ja iloisia 

aikaansaannoksistaan. Mitä kauniimpaa (=sievempää, nätimpää), sitä parempaa. Olin paikoin 

kykenemätön sanomaan töistä mitään, ilman että olisin ohjannut heitä oman taidemieltymysteni 

suuntaan pois pinnallisena pitämästäni hempeydestä tyyliin ”mieti voisiko työhön lisätä jotakin 

kontrastia”.  

Kun pohdin syitä hämmennykseeni, palaan jälleen Seddikin ajatuksiin. Kuten olen pohtinut luvussa 

6.2, sievä on yhdistetty pinnalliseen ja kitchiin, ja sitä kautta myös valheellisuuteen ja naamiointiin: 

sen oletetaan peittävän jotakin aitoa ja alkuperäistä. Mitään aitoa ja alkuperäistä ei kuitenkaan 

Seddikin (2010a, 83-84) mukaan voi paljastua sievän takaa, koska sellaista ei ole olemassa. Kauniin 

ja sievän pakonomainen karttaminen taiteessa johtaa omanlaiseensa valheellisuuteen, kun tekijän on 

aina yhdistettävä teokseensa jotakin rumaa ja kontrastista vaikka väkisin.  

Seddiki (2010a, 85-88) peräänkuuluttaa ’sievän’ hyväksymistä taiteen ja taidekasvatuksen kentälle ja 

pohtii, voisiko camp-asenteesta olla apua. Hän toteaa kuitenkin, ettei campista ole apua naisten 

tekemän sievän kohdalla, koska sen pilkka kääntyy kohti tekijäänsä. Sen sijaan miesten sievä on 

taiteessa sallittua ja ymmärretään campiksi. Naisten sievä kielletään yhä uudelleen ja uudelleen, ensin 

siveellisyyden sekä seksuaalisuuden hallinnan nimissä ja nyt naisen vapauden nimissä. 

Tämä tutkimus on mahdollistanut taidekäsitykseni pohtimisen. On ollut hyvä oppia tiedostamaan, 

millaista taidekäsitystä edustan, ja mitä käsityksiä välitän eteenpäin. Onko minulla ”avoin” ja 

”moninainen” taidekäsitys, kuten olen itsestäni luullut? Esimerkiksi Marjo Räsäsen (2008, 64) 

mukaan taidekasvattajan tulisi ottaa huomioon eri yksilöiden, yhteiskuntaryhmien ja kulttuurien 

taidekäsitysten erot, joka edellyttää kykyä perustella omia esteettisiä arvoja ja että lähestyisi 

oppilaiden näkemyksiä tasa-arvoisina omiensa kanssa.  

Kauneuden ja terapeuttisuuden pohdinnan myötä on ollut opettavaista tarkistaa omia näkemyksiäni 

Käsitykseni kuvan tekemisestä on ollut sidoksissa ekspressiivisyyteen ja terapeuttiseen asenteeseen. 

Itselleni on ollut tärkeää, että kuvassa voi ilmaista tunteita ja ”antaa mennä”, ja siksi olen 

ohjatessakin korostanut ilmaisua enkä teknistä tarkkuutta. 

Oli hämmentävää huomata työskentelyn kuluessa, että tutkin mitä suurimmassa määrin näitä omia 

asenteitani. Laineen (2010, 34) mukaan tutkijan itseymmärrystä pidetään tärkeänä osana tutkimista, 

jopa niin, että tutkimus ja ajattelutyö alkavat vasta siitä, kun hän kyseenalaistaa spontaanin 

ymmärryksen.  
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Mistä esimerkiksi tiedän, ettei tulkintani äitien kuvista ole vain kuvitelmani siitä, mitä 
toinen tarkoittaa ilmaisullaan? Olen lukenut niin paljon teorioita, että ehkä kuvittelen jo 
ymmärtäväni, mistä on kyse, mitä tällaisessa toiminnassa saavutetaan. –päiväkirja 
4.10.2012 

Yritin olla määrittelemättä toimintaa ja antamatta yksiselitteisiä ohjeita –kuitenkin näin kaikki jäi 

helposti ilmaan. Tuntui, että ryhmäläiset kaipasivat auktoriteettia ja raameja. Ei ollut yksiselitteistä, 

kuka nuo raamit luo ja miten osallistaisin äitejä mukaan. Myös tutkiminen ajautui hankalaan 

tilanteeseen, sillä toiveeni kehittää kurssia yhdessä oli minulle annetun auktoriteetti-aseman vuoksi 

hankalaa - en halunnut äitien olevan vain minun ”koekaniinejani”. Kuitenkin määrittelemätön ja 

”vapaa tila” taidekasvatuksessa on osittain illuusio, onko kasvattajalle ikinä mahdollista olla täysin 

neutraali? 

Huomaan, että omat oletukseni äideistä ja työskentelyn luonteesta ohjasivat suurissa määrin 

työskentelyä. Kuvittelin ryhmän olevan minun määritelmieni mukaan ohjailtavissa, ja että tekemistä 

voisi lokeroida. Osallistujat halusivat vastoin odotuksiani myös oppia uutta ja kehittyä taidoissa.  

Koska minulle taide on liittynyt ihmisenä kasvamiseen, itseilmaisuun ja tunteisiin, tämä käsitys 

vaikutti niin, että halusin syvällisiä asioita ja ”taidetta”, kun äidit ehkä halusivat teknistä taitoa ja 

harrastamista: 

Puhuin siitä, kuinka kouluaikaiset muistonsa, ”koulukuviksen”, voisi yrittää täällä unohtaa, 
ei ole sääntöjä ja suorittamista. Mutta he odottivatkin opettajajohtoisuutta, mihin en ehkä 
ollut varautunut. Olisiko niin että he halusivat tehdä kuvaa, joka vastasi heidän 
käsitystään ”oikeasta taiteesta”, joka oli heille tuttua ja turvallista. Onko niin, että ennen 
kuin voi päästää ne ”höyryt ulos” täytyy oppia jonkin verran tekniikkaa, miten välineet 
käyttäytyy? Että on vaikea ilmaista jos ei ole mitä ja millä ilmaista itseään? -päiväkirja 
20.9.2012 

Mietin, oliko tekeminen liian epämääräistä. En haluaisi, että heille jää kuva että ovat 
tyhmiä/ huonoja, kun eivät ymmärrä. Tämän kerran asia taisi olla liian vaikeaa, käytinkö 
liian vaikeita termejä, yritinkö sanoilla tehdä asioista jotenkin ”taiteellisempia”? –päivä-
kirja 27.9.2012 

 

Oli myönnettävä, että oma käsitykseni luovuudesta yksipuolisesti runsaana ja ilmaisullisena oli 

vanhanaikainen ja vailla perusteluita. Pidän arvokkaana, että taidekäsitysten törmäyksiä tapahtui.  

He halusivat myös oppia tekniikkaa, tätä kuvasi lausahdus: ”kyllä tässä taiteessa on paljon 
sääntöjä kuitenkin, pitää osata hirveästi” –sanoin että ei välttämättä, sellainen ajattelu on 
vanhanaikaista (tajusin myöhemmin, että hänen taidekäsityksensä oli erilainen ja halusi 
ehkä oikeasti oppia sitä havaintopiirtämistä). –päiväkirja 21.9.2012 

Alun koulumainen tekeminen yllätti minut, kun äidit kysyivät ”miten pitää aloittaa” ja ”miten puu 

piirretään? En ollut varautunut kohtaamaan niin erilaisia taidekäsityksiä ja tahtoa olla vain, ilman 

painetta ”olla luova”. En aavistanut, että heille oli vapauttavaa antautua jonkun toisen ohjeisiin. 

Tämä tuli esiin ryhmäläisten puheessa, olemisessa ja kyselylomakkeissa. ”Luova tekeminen” ei 
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tarkoittanut sitä mitä itse olin ajatellut, heille rentouttavaa olikin piirtää puuta havainnosta 

pikkutarkasti, selkeissä rajoissa ja auktoriteetin ohjeista.  

Onko niin, että ennen kuin voi päästää ne ”höyryt ulos” täytyy oppia jonkin verran 
tekniikkaa, miten välineet käyttäytyy? Että on vaikea ilmaista jos ei ole mitä ja millä 
ilmaista itseään? –päiväkirja 20.9.2012 

Moni sanoi, että mielikuvitusaiheet ovat vaikeita, ”ei omasta päästä keksi mitään”, ja 
jouduin soveltamaan tehtäviä ja tarkentamaan ohjeita –päiväkirja 27.9.2012 

Luulin (oman taidekäsitykseni mukaan) äitien työskentelyn olleen paikoitellen pintatasoista ja 

kaavamaista. Viimeisellä kerralla kävi ilmi, että moni työ oli hyvin tunnepitoinen. Tämä oli uusi 

oivallus itselleni: rakkauskin on voimakas tunne, ei vain viha ja turhautuminen. Hahmotin vasta 

lopussa kaarta, jonka ryhmäläiset olivat ehkä käyneet töissään. Tästä jäi itselleni voimaantunut olo, 

että olin sittenkin tehnyt jotain oikein, liikauttanut heissä jotain. He olivat käsitelleet ”isompia” 

asioita kun mitä luulin. Heille ne pienet ja arkiset asiat olivat ehkä siinä elämäntilanteessa ne 

kaikkein isoimmat. Kaikki luova muutos ei välttämättä olekaan kovin näkyvää tai suurieleistä, jolloin 

ohjaajana voi olla vaikea tavoittaa tuota kokemusta. Miksi olin luullut luovan tarkoittavan vain jotain 

rajoja rikkovaa ja ekspressiivistä? Voihan se olla tämän kokemuksen perusteella syventymistä hyvin 

rajattuun asiaan, ja tietoisella tasolla.  

Loppuvaiheessa huomasin, että tarkka, kaavamainen ja rajallisena pitämäni työskentely ryhmässä 

olikin sitä, että teki tosissaan. Ryhmän päätöskerta oli todella silmiä avaava, koska siellä äidit 

jakoivat kokemustaan ryhmästä, ja kertoivat kuinka tärkeä ryhmä oli ollut.  

Prosessi oli ennalta-arvaamaton niin minulle ohjaajana, kuin toivottavasti osallistujillekin. Alussa 

tuntui, etten tiennyt lainkaan mitä olin tekemässä. Se mistä tiesin jotakin, mihin olin valmistautunut, 

osoittautui riittämättömäksi. Itseilmaisun ja luovan prosessin painottaminen ei riitä, vaan taitoon 

kuvata liittyy muutakin: 

Olen yhä vakuuttuneempi siitä, että kuvan tekemisessä ja taidossa on kyse näkemisestä ja 
siinä harjaantumisesta. Musteen kontrolloimattomuus aiheutti sen, että muodostui kuvia, 
joita ei itse keksisi tehdä. Mutta viime kädessä kuvan toteaminen joksikin on tekijän 
näkemisestä kiinni, mitä assosiaatioita hänelle syntyy, ja miten hän kykenee viemään ne 
kuvassa muillekin näkyväksi –päiväkirja 1.11. 

Inkeri Savan (2007, 97) mukaan visuaalisen taidekasvatuksen tehtävänä on aistimaan ja näkemään 

saattaminen. Hänen mukaansa visuaalinen havainnointi on aktiivista toimintaa ja ”passiivinen 

silmäily” tämän vastakohta. Hän näkee arvokkaana, että luodaan mahdollisimman monipuolisia 

tilanteita, joissa omaa ymmärrystään joutuu tarkastamaan uudelleen (Sava 2007, 98). 

Kun mietin, mikä olisi taidekasvatuksessa jokin ”ydin”, havaitsen sen liittyvän taiteen poeettiseen 

kieleen, joka mahdollistaa uusien yhteyksien luomisen. Voimaantumisen näkökulmasta vahvuus on 

myös kuvan kautta saatava etäisyys. Tuntui, että äidit saivat työpajassa mahdollisuuden nähdä 
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lapsensa toisin pienen etäisyyden kautta. Voisi ajatella, että tämä vahvistaa omaa äitinä oloa ja sidettä 

lapseen. 

Myös Helena Sederholm (2006, 53) kirjoittaa, että kuvien kanssa työskentely on ”erityinen 

tietämisen muoto”. Nykykulttuurimme kuvat eivät ole vain piirustuksia ja maalauksia, eikä itse 

asiassa taidekaan ole enää vain näkyvää, vaan myös tekoja ja tapahtumaa. Sederholmin mukaan 

myöskään kuvataiteen opetuksen ei tulisi edustaa mennyttä maailmaa, vaan olla yhteydessä 

senhetkisen visuaalisen todellisuuden kanssa. Esimerkiksi työpajassa osoittautui, että valokuvalla oli 

keskeinen tekijä äitien kuvanteon prosessissa. Tämän ymmärtää, sillä valokuvien merkitys ja osuus 

kuvista on tänä päivänä muutenkin suuri. 

Yksi erityinen, valokuvatyöskentelyssäkin näkynyt piirre on myös mielestäni hetkellisyyden ja 

henkilökohtaisuuden läsnäolo. Löytönen ja Sava (2011, 108-109) pohtivat samaa teemaa ja taiteen 

paikkaa identiteettityössä. Henkilökohtaisuus ja arjen näkökulma ovat heidän mukaansa tulleet 

taidekasvatuksessa yhä tärkeämmäksi, ja suuretkin yhteiskunnalliset teemat voivat avautua 

konkreettisina henkilökohtaisuuden kautta. Henkilökohtaisuus liittyy tunteisiin. Tunteet ovat 

mukana kaikessa toiminnassamme, eikä tulisi vahvistaa kahtiajakoa ”järki-tunteet tai tiede-taide, sillä 

silloin taide helposti mystifioituu. Taidetyöskentely ei ole Löytösen & Savan (2011, 109-110) 

mukaansa vain tunteellista, sillä tunteet eivät ole vain järjettömiä ja hallitsemattomia. Jos taide on 

tekijän tunneilmaisua, tarvitseeko taide yleisöä? (Eli kun kuvaa voi tehdä myös terapeuttisessa 

mielessä vain itselleen). Kuva vaatii tämän näkemyksen mukaan kommunikaatiota tullakseen 

taiteeksi, ryhmässä toimiessa tämä tapahtuu niin että työ asetetaan muiden nähtäväksi. Muille 

ryhmäläisille on mahdollista tunnistaa ja ymmärtää omia tunteitaan toisen tekemän työn kautta. 

Tunteista puhuminen asettuu taideterapeuttiseen yhteyteen, ja ohjaajan onkin mietittävä miten 

ilmaisu, katsominen ja tulkinta voivat toimia terapeuttisina.  

Taidekasvattaja ja tutkija Marjo Räsänen (2011, 121) puhuu taiteellisesta monilukutaidosta. 

Taidepedagogin ammatti-identiteetti lähestyy hänen mielestään taitojen opettamisen sijaan 

kulttuurityöntekijää, visuaalisen kulttuurin lukijaa. Nykyinen kognitiotiede on luopunut järjen ja 

tunteen erillisyydestä, ja taiteellista kognitiota koskevissa teorioissa painotetaan kulttuurista 

luonnetta ja kontekstia. Kognitio taideoppimisessa tarkoittaa tietoa siitä, miten tiedetään. Räsäsen 

(2011, 125) mukaan tuo tieto ei ole pelkkää rationaalista, sanoilla ilmaistua tietoa. Onkin 

kiinnostavaa ajatella, että taideoppimisessa yhdistyvät kaikki mielen toiminnot, joiden avulla 

informaatiota vastaanotetaan (havaitseminen, muisti, ajattelu), eli tieto muodostuu aistien, tunteiden 

ja käsitteiden vuorovaikutuksessa.  

Joka taidealaan kuuluu Räsäsen (2011, 128-129)  mukaan taitojen oppimista, paneutumista ja 

sinnikkyyttä, kuvittelemista (taiteen logiikka perustuu metaforille ja narratiivisuudelle), havainnointia 

ja ilmaisua, pohdintaa ja tutkimista, sekä taidemaailman käsitteellistä ajattelua, kategorisoimista.  
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6.6 Ohjaajan roolit ja erilaiset odotukset  

Työpajassa oleellista oli myös oma prosessi: Oman roolin pohdinta oli tärkeää, jotta pysyisin kiinni 

tekemisessä. Minua vaivasi ajoittain riittämättömyyden tunne, jonka luulen liittyvän ohjaajuuden 

ristiriitoihin ja hankaluuteen sietää keskeneräisyyttä. Tuntui myös, että tällaisen ryhmän ohjaaminen 

vaati paljon rohkeutta ja että annan myös itsestäni. Minulle oli tärkeää, että suhde osallistujiin on 

tasavertainen, ja että pystyn olemaan rehellinen ja aito, oma itseni. Muuten kuvanteon ohjaaminen, 

siitä puhuminen ja työskentely olisivat tuntuneet ulkokohtaiselta, teeskentelyltä.  

Kun mietin rooliani, niin olen enemmän kanssakulkija ja –kokija, kun mikään asiantunteva 
”auttaja”, opettaja saati terapeutti. Toisaalta kanssakokija lähestyy välillä jo kaveria, 
jolloin on enää vaikea sanoa mitään uskottavaa. Opettajan roolihan tuo myös turvaa 
itselle, sillä siinä pysyminen antaa kokemuksen omasta osaamisesta, ja että ”minä olen 
hyödyllinen, kun voin auttaa”. –päiväkirja 13.11.2012 

Arvelen ryhmän tarvinneen oman aikansa luottamuksen syntymiseksi, jotta äitiydestä puhuminen 

olisi luontevampaa, mutta myös minä taisin tarvita tuttua ja turvallista. Onhan opettajalle helpompi 

pelata varman päälle ja tehdä perinteisiä kuvallisia harjoituksia. Tuntemattomalle ja uudelle alueelle 

meneminen arvelutti, ja halusin tutustua sekä luoda yhteisiä raameja ennen syvemmälle 

äitiysaiheeseen pureutumista 

Kuten olen pohtinut luvussa 6.1, osallistujat halusivat oppia uutta ja kehittyä taidoissa. En ollut 

varautunut toiveisiin oppia ”piirtämään oikein” ja siksi olin melkoisen hämmennyksissä 

ensimmäisillä kerroilla. Moni työpäiväkirjan merkintä kertoo rooliristiriidastani ja 

päättämättömyydestä.  

Huomasin, että oli itsellekin vaikea kommentoida ja auttaa töissä, kun ei ollut raameja 
joihin tukeutua. Uskallus ”vain olla” vaatii että sietää avuttomuuden tunnetta. Minulle oli 
myös haaste odottaa kiireettömästi, sillä olen kai tottunut suorittavampaan opettamiseen.  

Toisaalta, olinko liian kriittinen itselleni, ehkä vaadin liikaa? –päiväkirja 27.9.2012 

Jouduin tekemään paljon töitä: antamaan erilaisia impulsseja, ”aavistelemaan” ja kokeilemaan kepillä 

jäätä. Äitien tarpeisiin vastaaminen ei ollut helppoa. Koin hankalaksi sovittaa tekemistä kaikille 

sopivaksi avoin ateljee-rajattujen teemojen välillä. Tämä oli kuitenkin ohjaajana kehittymiselle tärkeä 

kohta –opetella antamaan sellaisia ohjeita, että ovat samalla selkeät ja tilaa antavat. Ohjeiden ja 

kielen täytyi olla sellaisia, että ei käytä liian abstrakteja sanoja, vaan osallistujille ymmärrettävää 

yleistajuista kieltä. 

Jos ajattelee taidetyöpajan ohjaamista sosiokulttuurisena innostamisena, hienovarainen herättely 

kuuluu olennaisena osana prosessiin. Haasteena tällöin on, kuinka ohjata ohjaamatta, tai ”johtaa 

johtamatta”. Innostajan onkin Kurjen (2000, 83) mukaan luotettava osallistujien kykyyn ratkaista 

omat ongelmansa, ja hänen ominaisuuksiinsa kuuluvat mukaan persoonallinen herkkyys, 

spontaanius, itsetuntemus, kyky ratkaista konflikteja ja monet sosiaaliset taidot.  
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Innostajan tulisi Kurjen (2002, 8) mukaan saattaa ihmisiä yhteen, hänen pitäisi osata luoda suhteita, 

olla toiminnan ja kommunikaation edistäjä, sekä yhdistää ihmisten arkipäivän maailmoja ja johdattaa 

ihmiset dialogiin keskenään. Innostaja saattaa olla motivaation herättäjä ja muutoksen käynnistäjä. 

Toisaalta innostava henkilö voi toimia myös ikään kuin oppaana elämän tiellä, olla rauhallinen 

kuuntelija ja tuen antaja. (Kurki 2000,8.) 

Minun oli toisinaan vaikeaa sulauttaa yhteen eri ohjaajan rooleja. Pyrkimykseni taideterapeuttiseen 

asenteeseen ja luovaan prosessiin näytti aluksi olevan osin ristiriidassa ryhmän lähtöoletusten 

kanssa, sillä he pyrkivät tiettyihin teknisiin lopputuloksiin, ja minä syvällisiin prosesseihin.  

Ehkä on tärkeää pystyä joustamaan roolista toiseen (esimerkiksi taiteilijan ja ohjaajan roolista 

kuuntelijaksi ja kanssaäidiksi), jotta työskentelyn kaikki puolet ja ulottuvuudet pysyvät mukana. Jos 

kerran halusin, että ryhmässä sekä opitaan taitoja ja rentoudutaan, että puhutaan äitiydestä, minun 

oli oltava valmis taipumaan eri suuntiin. Huomasin tuon vaativan vahvaa identiteettiä. Tai ainakin 

helpottaa, jos tietää kuka on ja mitä osaa, silloin ei synnytä itselleen niin kovaa ahdistusta ja 

yritäkään pusertaa itseään tietynlaiseksi ohjaajaksi. Merkittävää taidekasvattajan kannalta olisi taito 

olla avoin ja joustava. Suhde omaan luovuuteen ja kuvien katsomiseen on hyvä pitää avoimena ja 

laajana, sillä tärkeimpiä työvälineitä on oma taidesuhde.  

Keskivaiheilla tuntui, että olin tehnyt kaiken ihan ”väärin”. Yritin mahtua niin kriittisen 

taidekasvatuksen kuin taideterapeuttisten menetelmien ideaaleihin, ja miellyttää ikään kuin kaikkia 

osapuolia. 

Ehkä tarvitsin luottamusta siihen, että tarkoitus on soveltaa opittuja asioita omalle 
ryhmälle sopivaksi. Täytyyhän minun osata joustaa, ei se auta työelämässäkään että osaa 
oppikirjan mukaan mennä. -päiväkirja 1.11.2012 

Mietin ohjaajana myös, kuinka paljon vaikuttaisin työskentelyyn. Olin epävarma siitä, kuinka paljon 

antaa ohjeita: 

Kaikki tekivät omia juttuja ja minun oli vaikea päättää minkä verran puuttua, antaako 
lisävirikkeitä tai kysymyksiä vai ei. Tuntuu, että kaikki mitä sanon tai ehdotan, kertoo 
suhteestani heihin, suuntaa tekemistä ja paljastaa mitä ajattelen heistä. –päiväkirja 
21.11.2012 

Epävarmuus johtui myös omasta kokemattomuudestani ja päättämättömyydestäni. Lopulta se, että 

unohdin aiemmat kokemukseni äitiydestä ja erinäiset tutkimukset, auttoivat olemaan hetkessä ja 

pitämään työpajaa ”tässä ja nyt.” Näin pystyin kohtaamaan ryhmän äidit avoimesti ”toisina”, 

minulle vielä tuntemattomina. Käsitykseni äideistä ainoastaan arjen huolien kantajina esti näkemästä 

ryhmään osallistuneiden energiamäärää ja oma-alotteisuutta. Dialogisuuteen kuuluukin, että kohtaisi 

toisen ihmisen aina ”uutena” ja käsittämättömänä (Värri 2004, 62, 86).
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Kun lopuksi kyselin ohjauksen määrästä, he kokivat saaneensa sitä sopivasti: 

J: mitä mieltä olit saamastasi ohjauksesta, oliko riittävää?  oliko tekeminen esim. liian 
vapaata? 

K: mun mielestä sopivassa suhteessa kyllä, et kun oli niinkun aihe, jos olis vapaata niin 
sitähän pähkäilis pitkään et mitä sä teet. Kyllä sai hyvin ohjausta…moneenkin työhön. 
haastattelu 13.12.2012 

 

Koska äitiys-aiheet koskettivat minua oman lapsen kautta, motivaatio ryhmän pitämiseen oli suuri. 

Koin saavani myös itse jaettua mieltäni askarruttavia asioita ryhmän äitien kanssa. Loppua kohden 

tuntuikin, että välissämme kulki yhteys kumpaankin suuntaan. Dialogisuus toteutui siinäkin mielessä, 

että myös minä olin avoin ja annoin tietoa itsestäni. Dialogi-sana viittaakin Aarnion (1999, 35) 

mukaan yhdessä puhumiseen ja keskinäiseen ajatusten vaihtoon. 

Altistuminen erilaisille mielipiteille ja arvoille on taidekasvatuksessa hedelmällistä. Kuitenkin siihen 

(dialogisuuteen) liittyy myös konfliktin mahdollisuus. Varto puhuu dialogin haasteellisuudesta (2006, 

154) taidemaailmojen erilaisuuden kautta. Hänen mukaansa dialogisen tilan luominen on vakava ja 

vaikea tehtävä, jossa on aina olemassa mahdollisuus että syntyy vain hämmennystä ja sekaannusta. 

Taiteen keinot eivät ole hänen mukaansa varmoja, vaan alttiita kaikelle mikä on elämässä 

arvaamatonta. Hän jatkaa, että uusien toimintamallien etsiminen on keskeinen taiteellinen teko. 

(Varto 2006, 154.)   

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Minua kiinnostavia teemoja olivat, mitä taidekasvatus voisi olla pienten lasten äitien arjessa, ja mitä 

äidit odottavat kuvalliselta työskentelyltä tällaisessa ryhmässä. Osoittautui perustelluksi käsitellä 

lapsen kuvia, koska jokaisella oli paljon kuvia lapsestaan ja intoa tehdä valokuvien pohjalta omia 

kuvia. Osoittautui myös kuvataiteellisen oppimisen kannalta hedelmälliseksi käyttää työskentelyn 

pohjana omia valokuvia, koska niissä on paljon tunnelatausta. Kuvan kautta saatu etäisyys omaan 

lapseen saattaa olla juuri se elementti, joka mahdollistaa toisin näkemisen, vahvistaa ja kirkastaa 

omaa persoonallista äitiyden kokemusta.  

Työpajan äidit kaipasivat kuvalliselta tekemiseltä myös kauneuden kokemusta. Tärkeitä piirteitä 

olivat oma aika, rentoutuminen, kauneuden tuottaminen, inspiroituminen ja virkistys, mutta myös 

uuden oppiminen.  

Äitien hyvinvointia ajatellen kuvataiteellinen ryhmä saattaa vaikuttaa hänen jaksamiseensa paljonkin. 

Jos lapsi on kovin pieni, saattaa äitinä olla valmiiksi jo niin herkässä tilassa, että kuvallinen toiminta 

on jo sinällään riittävän voimauttavaa, ilman terapiakontekstia. Puistossa kokoontuva kuvaryhmä 
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voi tuoda piristystä ja vaihtelua arkeen, ja sen kautta voi saada huomiota itselleen ja arjen pienille 

huolille. Taidekasvatus äideille voisi toimia jatkuvana osana puiston arkea, jos työskentelyyn 

löydetään sopiva järjestely ohjaajien kanssa. 

7.1 Ohjaajana huomioitavia asioita  

Toimintaa olisi mahdollista kehittää moneen suuntaan: pituus voisi olla pidempi kuin 2 tuntia. 

Tavoitteista ei kannata laatia liian kunnianhimoisia, vaan mennä osallistujien ehdoilla ja heidän 

lähtökohdistaan käsin. Ryhmien pitämisessä on useita mahdollisuuksia: suljettu, sitoutuneempi ja 

terapeuttisempi luova ryhmä, tai avoin taideryhmä, jolloin jatkossa voisi miettiä, onko tavoite olla 

harrastusmaista toimintaa, vai äitiys tai vanhemmuus-sisältöinen ryhmä, jonka tavoite on olla 

johdonmukaisesti kasvatuksellinen ja voimaannuttava. Ryhmän kellonaika rajaa joitain pienten 

lasten äitejä pois: iltaryhmä sopii osalle, mutta esimerkiksi yksinhuoltajille se on hankalaa ilman 

järjestettyä lastenhoitoa. Myös päiväryhmän haasteena on lastenhoidon järjestäminen, joskin puiston 

ohjaajat kykenisivät olemaan muutaman lapsen kanssa ulkona ryhmän ajan. 

Jatkoa ajatellen mustetyöskentely saattaisi sopia tämänkaltaisen kurssin aloittamiseen. Toinen 

vaihtoehto olisi ollut aloittaa kuvaluennolla, mutta silloin ehkä menetettäisiin ensimmäisellä kerralla 

saatu tuntuma ryhmään. Jos liikkeelle lähdetään tekniikkalähtöisesti ilman teemoja tai aiheita, aiheet 

syntyisivät vielä enemmän osallistujalähtöisesti. Voisi olla kiinnostavaa kokeilla pitää kuvaryhmää, 

ilman äitiysaihetta, ja katsoa tuleeko äitiys tai vanhemmuus esiin töissä ollenkaan. Tämän ryhmän 

työskentelyssä lapseen liittyvät asiat olivat mieluisa aihe, mutta se oli työpajan prosessin tulos. Eri 

tavoilla liikkeelle lähtien keskeiset teematkin voisivat olla erilaisia. Alussa rajat saattavat olla hyviä, 

kun loppua kohden taas on luontevaa lisätä vapautta kun osallistujat itsekin sitä haluavat. 

Mietin työpajan aikana myös sen nimeä, ja kuinka se ohjasi osallistuneiden äitien odotuksia. Jos 

ryhmän nimi olisi ollut ”luova ryhmä”, ei ehkä odotettaisi niin paljon ohjeita ja opettamista. Ehkä 

osallistujat tulisivat erilaisella asenteella, rennommin, eivätkä vaatisi itseltään niin paljon taitoja? 

”Luova ryhmä” antaisi suuremman mahdollisuuden kokeilla taideterapeuttisia menetelmiä, joista 

itse olen kiinnostunut, toisaalta se sisältää ”hihhulileiman”.  Myös mainoksen kuva (LIITE 1) 

saattaa antaa kuvan, että juuri maalauksellinen on luovaa. 

”Ryhmä vanhemmille” tarjoaisi mahdollisuuden kaikille sukupuolille. ”Äitiryhmä” saattaa kuulostaa 

jollekin vastenmieliseltä, sillä perhekahvila-tyyppiset äitien ryhmät saattavat olla pätemisen paikkoja 

ja ärsyttää äitien ”lässytyspuheella”. Äitikahviloista on myös joillain alueilla sanottu, että niissä 

kilpaillaan äitinä olemisesta ja lasten varusteista. En haluaisi, että vain he jotka pitävät itseään 

”hyvinä äiteinä” osallistuisivat työpajaan. Kuvallinen toiminta saattaisi tavoittaa niitä, jotka eivät 

löydä merkityksellistä elämystä esimerkiksi liikunnasta (joka on monelle äidille omaa aikaa ja hyvää 

oloa tuova hetki). Äideille suunnatut hyvinvointipalvelut näyttävät olevan kasvava bisnes. Mielestäni 

äideille tulisi suunnata myös muunlaista jaksamisen lisäystä kuin ”rasvaprosentin vähennys”. 
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Tulisiko taidekasvatuksenkin ottaa käyttöönsä samat perustelut ja kovat arvot kuin muiden alojen 

palveluntarjoajilla?   

7.2 Vapaaehtoisuuden haasteita 

Vapaaehtoinen ja maksuton työpaja näkyi runsaina poissaoloina:  Ilmoittautuneita oli alun perin 9, 

joista 4 ilmestyi vaihtelevasti ja 4 säännöllisesti lähes joka kerta. Yksi ei koskaan ilmaantunut 

paikalle, ja kaksi muutti syksyn aikana pois paikkakunnalta. 

Mietitytti myös, miten työpajasta saisi eheän kokonaisuuden ja jatkumon sellaisillekin, jotka 

ovat läsnä silloin tällöin. Päätin edetä kerta kerralta, valmistelin jokaisen kerran vasta edellisen 

päätyttyä. Toimintatutkimuksen periaatteina onkin tarkan kurssiohjelman sijaan tavoitteena on 

lähteä liikkeelle siitä, mihin edellinen tunti loppui. Näin osallistujilla olisi mahdollisuus vaikuttaa 

sisältöön ja toteutukseen. Eli en voinut tietää mitkä asiat äidit kokevat tärkeinä, mikä ”aktivoituu”. 

Prosessi oli joka tapauksessa ennalta-arvaamaton. 

Oli myös hankala luoda ryhmästä edes jossain määrin luottamuksellinen, koska osa osallistujista oli 

vaihtelevasti paikalla. Koin kuitenkin mahdottomaksi vaatia täyttä läsnäoloa, se ei ollut äideille 

mahdollista. Olin ohjaajana pettynyt, mutta toisaalta vapaaehtoisuus on juuri tämän ryhmän ehto, 

äitien täytyy päästä tulemaan silloin kun heille sopii. Mietin kovasti, miten saisi poissaoloja 

vähemmäksi. Päädyimme yhdessä kanssa siihen, että pieni osallistujamaksu kannustaisi kyllä 

sitoutumaan.  

Vapaaehtoisuus tarkoitti sitä, että työpajaan tultiin, silloin kun se oli mahdollista.  

K: silloin alussa mäen vielä ees tiennyt et tällanen oli, tuttu kertoi ja ajattelin et voiko tulla 
kun se on jo alkanut. Sit mä oon kyllä ollutkin joka kerta 

J: eli sulla se arki ei kauheesti vaikuta miten sä pääset paikalle? 

K: ”Kyllä joka toinen viikko mun pojilla on joku hoitaja kun mies on töissä, muut yrittää 
luovii omat menonsa sillain, kun tietää et on oma hengähdystauko ja mielekästä tekemistä 
–haastattelu 13.12.2012 

 

Koin hankalaksi sovittaa tekemistä kaikille sopivaksi avoin ateljee-rajattujen teemojen välillä. Tämä 

oli kuitenkin ohjaajana kehittymiselle tärkeä kohta –opetella antamaan sellaisia ohjeita, että ovat 

samalla selkeät ja tilaa antavat. Kaikkeen en kuitenkaan voinut vaikuttaa, ja myös ryhmäläisten 

aktiivisuudella oli merkitystä. ”Toimintatutkimuksessa osa vastuusta on osallistuvalla ryhmällä, ei 

tutkijalla” (Eskola& Suoranta 1998, 130). 

Työpajassa toteutui joitain sosiokulttuurisen innostamisen periaatteita, mutta vapaaehtoisuuden ja 

hajanaisuutensa vuoksi eräs keskeinen periaate, sitoutuminen, jäi heikoksi. Työskentelyssä ei 

myöskään tähdätty suureen yhteiseen tai yksittäiseen muutokseen, tai vaikuttamaan 

päämäärätietoisesti suoraan arkipäivän olosuhteisiin. 
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Kuten aiemmissa luvuissa olen jo pohtinut, taidekasvatuksen ja sosiaalialan välissä tai risteymässä 

työskenteleminen on herättänyt paljon kysymyksiä siitä, mitä voin tuoda esille ohjaamisessa. 

Minussa heräsi kysymyksiä muun muassa oikeuksistani ja vastuustani ohjaajana: 

Olinko liian kriittinen kuvista puhuessani esim Neitsyt Marian kuvista ja sen suuresta 
vaikutuksesta vielä nykyäänkin, olinko liian uskonto-kriittinen? Ja että perhekuvastosta 
puhuin tyyliin  ”tätä meille myydään, missä näkyvät sateenkaariperheet, 
maahanmuuttajat, adoptoidut, monilapsiset perheet?” Puiston ohjaaja totesi jälkeenpäin 
että ”sinullahan on Juulia taiteilijan vapaus, et ole sosiaaliviraston asialla puhumassa, ei 
sinun tarvitsekaan edustaa oikeaa mielipidettä” –hyvä pointti. Säilyisikö tuo vapaus, jos 
olisin vakituisena tekemässä perhetyötä tms? Riippuuko se itsestä, ja miten kyvystä 
muunnella rooliaan? –päiväkirja 11.10.2012 

7.3 Projektiluontoisuudesta 

Jatkoa ajatellen voisi miettiä, miten taidekasvatuksellista toimintaa voisi vakiinnuttaa osaksi 

leikkipuistoja tai muuta asukastoimintaa. Palvelujen luomisessa olisi ymmärrettävä elämäntapojen 

erilaisuus, ja jo siksi luoda pienimuotoisia vaihtoehtoisia ryhmiä. Monet sosiaalipalvelut ovat yhä 

jakautuneet vanhoihin normeihin pyrkivän yhteiskuntamallin mukaan, jossa ihminen nähdään 

holhottavana aktiivisuuden sijaan. 

Sama tuli mieleen taidekasvattaja Heikki Riikosella (2012) hänen taidekurssillaan Helsingin 

vankilassa. Hän miettii opinnäytteessään, onko oikein herättää kiinnostusta ja innostusta, ja 

sitten lopettaa toiminta. Kuinka paljon erilaiset ”hyvää tekevät” projektit toteutetaan 

taidekasvattajan henkilökohtaisista syistä, voiko silloin huomioida toisen yksilönä, ’toisena’? 

Käymmekö taidekasvatuksen nimissä viemässä pätkittäistä toimintaa paikkoihin, kuten 

lähiöihin (Riikonen vankilaan), vaikka osallistujat haluaisivat pidempiaikaisempaa toimintaa? 

Mieleeni tulee myös ajatus Mantereen (2007, 185) mainitsemasta auttajan varjosta, jolla hän 

viittaa Martti Lindqvistiin(1990): Auttavalla ihmisellä on usein itselläänkin tarpeita ja hän saattaa 

olla taipuvainen tavoittelemaan eheyttä ja omien arvojensa mukaista toimintaa. Huomasin 

työpajan kuluessa oman ennakkokäsitykseni, että äitiys olisi aina jotain eheytystä tarvitsevaa. Ulkoa-

annetut luonnehdinnat ja käsitykset siitä, mitä toinen ihminen tarvitsee, saattavat kuitenkin johtaa 

harhaan.  

Auttajan tulisikin olla valmis tunnustamaan omat heikkoutensa ja rajallisuutensa, ja 

rohkenemaan olemaan itsekin epävarma ja riittämätön (Mantere 2007, 185). Jatkuva 

itsetutkiskelu ja valppaus ovat Mantereen (2007, 187) mukaan osa terapeutin ammattietiikkaa, ja 

ajatusta voisi soveltaa taidekasvatuksessakin.  
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7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on harmillista, että työpajaan osallistui vähemmän äitejä kuin 

olisi ollut mahdollista. Ryhmän pienuus oli luottamuksen syntymisen kannalta etu, mutta 

tiedonsaannin kannalta haitta. 

Koska pyrkimys oli kehittää työpajaa yhdessä osallistuneiden kanssa toimintatutkimuksen 

periaatteiden mukaan, en tiennyt ennen ryhmän käynnistymistä, mihin suuntaan tutkimus painottuu. 

Riippui paljon osallistujista, mitä oli keskeistä pohtia. Eskola & Suoranta (1998, 16) puhuvat 

sosiaalisten ilmiöiden prosessiluonteesta, jonka mukaan tutkimustuloksia ei voida pitää ajattomina ja 

paikattomina, vaan muuttuvaisina. Näin ollen toisen henkilön tutkimana ja toisen ryhmän kanssa 

keskeisiksi teemoiksi olisi saattanut muodostua joitain muita asioita. 

Kun ajattelen äitien kanssa viettämääni aikaa ja työpajaamme jälkikäteen, kokemus siitä on 

muuttunut ja etääntynyt kaukaiseksi. Yksi tutkimuksen tekemiseen liittyvä haaste on mielestäni, että 

alkuperäinen tapahtuma jää osin tavoittamatta kirjoitusvaiheessa. Tuntuu, että teorian ja 

teemoittelun mukana häviää jotain, vaikka tilalle tulee myös uutta ymmärrystä.  

Löysin joitain vastauksia tutkimuskysymyksiini, mutta vaatisi jatkotutkimusta, jotta voisi tehdä 

yleistyksiä juuri pienten lasten äitien kuvan tekemisestä. Toisaalta syvempi pureutuminen vaatisi 

suljetun ja luottamuksellisen ryhmän ja ohjaajalle sisäistetympää toimintatapaa, jossa yhdistyvät 

kriittinen pedagogiikka ja terapeuttinen työskentely.  

 

7.5 Loppusanat 

Tämän toimintatutkimuksen perusteella taidekasvatuksen avulla voi herkistyä tietoisuuteen 

ympäröivästä kuvakulttuurista ja sen normalisoivista pyrkimyksistä. Toisaalta herkistyä voi myös 

kauneudesta ja rauhasta, ja havaita oman elämänsä tärkeimmät asiat kirkkaammin. 

Opin, että taidekasvatuksella on mahdollista tuoda puiston työhön lisäarvoa ja sen merkitys 

osallistujille saattaa näyttää pieneltä, mutta olla pienieleisyydessään suuta. On kuitenkin oltava nöyrä 

tavoitteissaan ja ”toisen” kohtaamisessa. Ei kannata laatia suunnitelmia, ennen kuin näkee ryhmän 

osallistujat ja millaisia tarpeita juuri heillä on.  

Tämän tutkimuksen perusteella uskon yhä, että äideillä on tarve jakaa arkeaan toisten samassa 

elämäntilanteessa olevien kanssa. Olen tyytyväinen, että tartuin aiheeseen, joka innosti ja askarrutti 

minua, ja jossa saatoin syventää ja yhdistää kumpaakin koulutustani sekä omaa elämänkokemustani. 
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LIITE 1. Ryhmän mainos 
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LIITE 2. Suostumuslomake 

 

Suostumuslomake 

  

Osallistut äitien kuvisryhmään Lp xxx:ssa. Kuvisryhmä liittyy Juulia Jurvasen taiteen maisterin 

opinnäytteeseen Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (Arts, entinen TaiK) 

Pyydän suostumusta saada havainnoida ryhmää opinnäytettä varten 20.9 -13.12.2012. Työssä 

kartoitetaan mm. millaista kuvantekeminen vapaassa puiston ryhmässä voi olla, ja miten äidit 

kokevat kuvisryhmässä työskentelyn. 

Suostun siihen, että tekemistäni kuvista saa ottaa valokuvia. Suostun myös kyselylomakkeiden 

täyttämiseen. 

Tietoja käytetään vain tähän tutkimukseen, henkilöllisyys ei tule esiin eikä nimiä käytetä. Tulokset 

raportoidaan kirjallisessa työssä keväällä 2013 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys 
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LIITE 3. Kysymyslomake 1, jaettu  3-4.kerralla. 

 

Kysymyksiä kuvisryhmästä. Vastausten avulla kehitetään tekemistä kaikille sopivaksi ja 

kiinnostavaksi!  

 

Mitä motiiveja sinulla oli tulla ryhmään 

Mitä odotuksia sinulla on? 

Mitä toivoisit oppivasi? 

Minkälaisesta taiteesta/kuvista itse pidät? 

Oletko harrastanut aikaisemmin kuvantekemistä? 

Jos haluat, voit kertoa taustastasi (koulutus, ammatti tms) 

Millaiset tekniikat kiinnostavat sinua? (esim akryylimaalaus, akvarelli, hiili, savi, kollaasi, joku muu?) 

Millaiset aiheet kiinnostavat sinua? 
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LIITE 4. Kysymyslomake 2. Jaettu 10-12.kerralla 

 

Kysymyksiä kuvisryhmästä 

 

Mitä mieltä olit työpajasta? 

 

 

Mistä pidit erityisesti? (aihe, materiaali, työtapa…) 

 

Mistä et pitänyt? 

 

 

Mitä mieltä olit välineistä ja tilasta? 

 

Jäikö joku aihe tai kerta erityisesti mieleesi? 

 

 

Opitko uutta? 

 

Koitko onnistuneesi? 

 

 

Saitko jotain muita eväitä itsellesi? 

 

Aiotko jatkaa kuvien tekemistä myöhemmin? 

 

 

Vaikuttiko työpaja suhtautumiseesi kuvataidetta kohtaan? 

 

Vaikuttiko työpaja suhtautumiseesi omaa luovuuttasi kohtaan? 

 

Miten tällainen toiminta sopii mielestäsi leikkipuistoon? 

 

Kiitos vastauksestasi! 
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LIITE 5. 

Kirsin (nimi muutettu) haastattelukysymykset, 13.12.2012 

-millaisista kuvista pidät? 

-millaisia kuvia haluaisit osata tehdä?  

-Jos ajattelee et missä koit onnistuneesi, niin mikä siihen vaikutti, et oliko ohjaus, välineet, oma 

päivän mielentila, ryhmäkoko joku muu…? 

-Mitä mieltä olit saamastasi ohjauksesta, oliko riittävää? oliko tekeminen esim. liian vapaata? 

-Miten työpaja sopii puistoon? olisiko joku muu paikka missä vois harrastaa, ettei tarvis mennä 

kauheen kauas kotoa? 

-Vaikuttiko ihmisten vaihtuvuus tekemiseen? -Onko mielestäsi käsitelty liian henkilökohtaisia 

aiheita, tai onko se luontevaa tällasessa? 

-Tulisitko ryhmään, jos ryhmän nimi olisi ”luova ryhmä” ja painotus silloin olisi tunteissa tai 

itsetutkiskelussa? 

-Milloin oli helppo tulla ja milloin jätit tulematta? Miten siis arkesi vaikutti siihen, miten pääsit 

paikalle? 

 

 

LIITE 6. Vastaavan ohjaajan haastattelukysymykset  4.1.2013 

 

-Kuvaile leikkipuisto-ohjaajan työn perustehtävä?  

-Onko mielestäsi leikkipuistotyö perhekasvatusta, eli nähdäänkö keskiössä lapsi vai koko perhe? 

-Miten näet työn tulevaisuuden ja painopisteen?  

-Millaisina näet kuvisryhmän hyödyt, hyödyttääkö ohjaajien perustyötä mitenkään? 

-Voisiko puiston asiakkaita kuvailla jotenkin, millaisia ovat kontulalaiset perheet …minkälainen on 

tyypillinen puistoon tuleva? 

-Mitä olet mieltä, tulevatko ne kaikkein väsyneimmät puistoonkaan, osahan jää täysin neljän seinän 

sisään?  

-Mitä eri mahdollisuuksia taiteella tai kuvan käytöllä voisi olla puistossa? (Ryhmän äidit sanoivat, 

että myös yhteiset äiti-lapsi-puuhat kivoja, mutta silloin mennään ”lapsen luovuuden ehdoilla”) 

-Voisiko puiston tiloilla olla enemmän iltakäyttöä? keneltä luvat nykyään haetaan?  
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LIITE 7. Kuvaluettelo työpajassa näytetyistä kuvista 

 

   
Neitsyt Maria. http://nord.blogit.fi/marian-kirkossa-i-

marias-kyrkan/ 

  
Jean-Honore Fragonard: Venus ja cupido, 1760 

   
  Peter Paul Rubens: Rubens perheensä kanssa 

puutarhassa,1639 

 

    
Giovanni Segantini: Elämän enkeli, 1894 

 

  
Pieter De Hooch: Nainen kuorii omenoita, 1663 
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Emile Munier: Pardon mama, 1888 

 

     
Albert Edelfelt: Kuningatar Blanka, 1877 

 

 
Gustav Klimt: Naisen kolme ikää, 1905 

 

  
Martta Wendelin: Kotiliesi 22/1943 

 

  
Martta Wendelin, vuosi tuntematon 

 

   
 Hanna Melart: Tv-ilta, 2006, akryyli ja öljy 
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Frida Kahlo: Henry Fordin sairaala, 1932 

 

 

 

 
Fazerin mainos 1935 

 

  
Jauhomainos 1962 

 

  
Alison Lapper: kuvasarjasta Pinkit kädet, 2007-2009 

 

 
Pasi Mälkiä : Äiti, 2012, maalattu kipsi 
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Katja Tukiainen: Äiti itkee kun lukee uutisia, 2005, öljy 

puulle 

 

 
Mainoskuva, meidanperhe.fi, 2012 

 

 
Kuva blogista kalastajanvaimo.blogspot.com, 2012 

 

 
Elina Merenmies: Party animal 2002, muste ja vesiväri 

 

 
Elina Merenmies: Path, 2009, muste 

 

 

   
Ulla Jokisalo: Inspiraatio, 1999 / 2005 / 2007, kollaasi 
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Ulla Jokisalo: Taikalyhty, 2009, kollaasi 

 

 

 Liga Kitchen: Memory and lie, 2004, kollaasi 
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Liite 8. Kuvaluettelo äitien tekemistä töistä 

 

1.kerta 
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2.kerta 
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3.kerta 
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4.kerta 
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5.kerta 
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6.kerta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.kerta 

 
”röökikeuhkot”    ”peikko” 
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    ”raivoava gorilla” 

”roihuava lehmä” 

 
”muumio” 

 

 ”vartaloita” 
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 ”uni” 

 

  ”ryhävalaat” 

 
 ”vanki” 

 
”tuulilasi” 
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8.-9.kerta 
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