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1. JOHDANTO
Opinnäytetyöni on tutkielma, jonka taustalla on laadullisen toimin-
tatutkimuksen sekä etnografian piirteitä. Opinnäytetyöprojektissani 
etsin erilaisia työkaluja ja toimintatapoja Kingstonissa sijaitsevan 
koulutuskeskuksen kuvataideopetukseen sekä tarkastelen sen 
antaman viitekehyksen ympärillä kulttuurien väliseen kohtaami-
seen liittyviä ilmiöitä. Tutkimukseni kohteena on Saksassa pe-
rustetun yhdistyksen, HELP Jamaica!:n, rakentama ja ylläpitämä 
koulutuskeskus Cassava Piecen alueella Jamaikan Kingstonissa. 
Tavoitteenani oli toimintatutkimuksen metodien avulla tutustua 
keskukseen sekä kehittää paikan taidekasvatuksellista toimintaa 
yhdessä keskuksen kuvataideopettajan Tamar Lewisin kanssa. 
Tutkimuksen aikana tarkastelin ja havainnoin myös isompana tee-
mana monikulttuurista kohtaamista. Tässä opinnäytetyössä esitte-
len tutkimukseni vaiheita sekä kerron ja analysoin projektin aika-
na tekemiäni havaintoja.

Opintojeni aikana olen saanut useita mahdollisuuksia opiskel-
la,asua ja opettaa eri puolilla maailmaa. Suoritin Erasmus vaih-
tovuoden Universitat de Barcelonassa, Espanjassa, tein yhden 
opetusharjoittelujaksoistani opettaen digitaalista valokuvausta 
Kyambogon yliopistolla Kampalassa Ugandassa sekä olen mat-
kustellut ja tehnyt pienempiä projekteja eri puolilla Aasiaa sekä 
Karibiaa.

Minulle matkustaminen ja erilaisten ihmisten kanssa työskente-
leminen on yksi mielenkiintoisimmista ja tärkeimmistä asioista. 
Projektit, joissa pääsen kohtaamaan eri ikäisiä ihmisiä erilaisista 
lähtökohdista on se, mikä on mielestäni yksi valitsemani ammatin 
parhaimpia puolia.
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Jamaika ja jamaikalainen kulttuuri ovat olleet minulle läheisiä 
useiden vuosien ajan. Olen tutustunut Jamaikan kulttuuriin ja ih-
misiin dancehall- ja reggaemusiikin sekä niihin vahvasti linkittyvän 
katutanssin kautta. Ennen tätä projektia olin jo kauan haaveillut 
keinosta, jolla voisin yhdistää kuvataidekasvatuksen asiantunti-
juuteni ja sitä kautta ammatillisen osaamiseni vapaa-aikaani vii-
meisen seitsemän vuoden ajan hallinneeseen Jamaikaan. Tämä 
opinnäyte on monen pienen sattuman summa, josta olen todella 
iloinen.

Toimintatutkimuksellisista ja etnografisista lähtökohdista tehty 
maisterin opinnäytteeni kuvaa omia kokemuksiani ja toimijan roo-
lissa ollessani käymiäni ajatteluprosesseja sekä oppimista1. Pohdin 
ja havainnoin projektini avulla erilaisia ajattelutapoja, kulttuurisia 
toimintatapoja sekä pedagogisia malleja, jotka projektini puitteissa 
kulkivat kanssani lomittain.

Opinnäytteeni sisältää kerronnallisen osuuden, jossa käyn läpi 
projektiani tunnelmien ja tapahtumien muodossa. Kerron myös 
erilaisista tapahtumiin liittyvistä teemoista kuten Jamaikan his-
toriasta ja kuvataiteesta. Valitsin narratiivisen muodon osiolle, 
sillä se tuntui luontevimmalta tavalta käydä läpi kokemuksiani ja 
havaintojani. Koska tutkimuksen materiaalina toimivat omat muis-
toni, muistiinpanoni ja havaintoni oli niistä helpointa kirjoittaa 
lineaarisesti kulkevan tarinan muodossa. Tällöin kokemusten ja 
niiden herättämien ajatusten ymmärtäminen on ehkä myös lukijal-
le helpompi hahmottaa. Käytin narratiivisuutta keinona käydä läpi 
tutkimusmateriaaliani ja kerätä yhteen ajatuksia ja havaintojani. 
Narratiivisessa muodossa pystyin vaivattomammin tuomaan esille 
havaitsemiani pieniäkin yksityiskohtia ja kokemuksia ja rinnasta-
maan ne kirjalliseen aineistoon. Tämä narratiivinen osuus avaa 
lukijalle kokemuksiani projektin aikana, mutta se on myös osa 
tutkimusaineistoani.

Kesken kirjoitusprosessin muutin asumaan Barcelonaan ja tämän 
seurauksena kirjoittamiseeni syntyi lähes vuoden kestänyt tauko. 

1 Heikkinen ym. 2007.
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Kuriositeettina minua kiinnostaa havainnoida löydänkö esimerkiksi 
uusia erilaisia näkökulmia aineistooni nyt kun asun, elän ja työs-
kentelen sekä oman (suomalainen), että projektini (jamaikalainen) 
kulttuurien ulkopuolella, tutkimukselleni erilaisessa ympäristössä.

Tutkimukseni alussa olin kiinnostunut selvittämään millä tavoin 
voisin tutkia ja kehittää HELP Jamaica! Education Centerin taide-
kasvatuksellista toimintaa yhdessä keskuksen kuvataideopettajan 
kanssa. Projektin kuluessa tutkimukseni sävy ja luonne kuitenkin 
hieman muuttuivat. Alkuperäinen tutkimuskysymys toimi taustalla 
primus motorina, mutta lopullisesti opinnäyteprojektini tarkoitukse-
na oli tarkastella kulttuurisia kohtaamisia, lähestymistapoja sekä 
vieraaseen tutustumista tämän kyseisen projektin ajalta kuvatai-
dekasvatuksen toimiessa kehikkona projektilleni. Opinnäytteessäni 
pohdin millaisia eroja minun ja Tamari Lewisin sekä suomalaisen 
ja jamaikalaisen (kuvataide)kulttuurin välillä oli havaittavissa tam-
mikuussa 2013 tekemälläni matkalla.

Opinnäytteeni koostuu johdantokappale mukaan lukien kahdek-
sasta luvusta. Seuraavassa luvussa esittelen tutkimukseni yhteis-
työkumppanina toimineen järjeston HELP Jamaica!n toimintaa ja 
taustoja, kerron omasta suhteestani järjestöön sekä Dancehall- ja 
Reggae-musiikin vaikutuksesta jamaikaan ja järjestön toimintaan. 
Kolmannessa luvussa kerron lyhyesti Jamaikasta valtiona sekä 
sen historiasta poliittisesta ja kuvataiteellisesta näkökulmasta. 
Tämän jälkeen kerron omista taustoistani, taidekasvatuksellisista 
näkemyksistäni sekä lähtökohdistani tutkimustani silmällä pitäen. 
Viidennessä luvussa kerron tutkimusmenetelmistäni sekä esittelen 
tutkimusaineistoni. Kuudes luku käsittelee tutkimukseni eri vaiheita 
kulttuurien välisen kohtaamisen viitekehyksessä ja, kuten aiemmin 
jo mainitsin, se on kirjoitettu muita osioita narratiivisemmassa 
muodossa. Raporttini seitsemäs luku analysoi kuudennessa luvus-
sa esittelemiäni teemoja ja se yhdessä kuudennen luvun kans-
sa muodostaa opinnäytteeni pohdinnallisen osion. Opinnäytteeni 
kahdeksas luku sisältää loppupäätelmät. Työni viimeisessä osassa 
esittelen käyttämäni kirjallisuuslähteet.
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2. HELP JAMAICA!
Joulukuussa 2012 olin suunnitellut kuukauden pituista lomamat-
kaa Jamaikalle. Olin jo edellisellä matkallani Karibialle toivonut 
pääseväni tutustumaan HELP Jamaica!:n uuteen koulutuskeskuk-
seen ja sen toimintaan, mutta tuolloin aikatauluni ja toiveeni 
eivät kohdanneet. Muutama viikko ennen tammikuista matkaani 
otin yhteyttä yhteen järjestön perustajaan Birte Timmiin ja kyselin 
mahdollisuuksia vierailuun ja pieneen opetusprojektiin. Sähköpostin 
välityksellä käymämme keskustelun jälkeen saimme yhdessä idean 
tutkimuksen tekemiseen lyhyen workshopin sijaan.

HELP Jamaica! (Help Establish Library Projects in Jamaica) on 
vuonna 2008 Saksassa perustettu rekisteröity yhdistys, jonka ta-
voitteena on edistää erilaisia koulutuksellisia aloitteita Kingstonin 
köyhimmillä alueilla. Yhdistys pyrkii keräämään varoja kirjastojen 
ja koulutuskeskusten perustamiseen ja ylläpitoon köyhissä yhtei-
söissä sekä tarjoamaan ilmaista koulutusta erityisesti sellaisille 
lapsille ja nuorille, joilla ei muutoin olisi mahdollisuuksia esimer-
kiksi kirjojen ja tietokoneiden käyttöön.

Vuonna 2011 yhdistys perusti ensimmäisen koulutuskeskuksensa. 
Cassava Piecessa sijaitseva tila tarjoaa päivittäin paikan oppimi-
selle, taiteelle, lukemiselle, erilaisten asioiden kokeilulle ja leikki-
miselle keskimäärin 70-90 lapselle ja nuorelle. Tiloja hyödyntää 
myös keskimäärin 20 alueella asuvaa aikuista. Paikka tarjoaa 
seudun asukkaille mahdollisuuden internetin ja tietokoneiden käyt-
töön, opastusta arjen pyörittämiseen sellaista tarvitseville sekä 
kirjastopalveluita. Keskus toimii kohtaamispaikkana seudun asuk-
kaille sekä on tällä hetkellä alueen ainoita aidattuja puistomaisia 
paikkoja, joissa lapset voivat turvallisesti pelata ulkopelejä ilman 
huolta ohi ajavista autoista. Keskuksen lapsille tarjoama toimin-
ta on lähellä suomalaista iltapäiväkerhotoimintaa. Keskuksen 
roolimallina toimii jo vuonna 1993 perustettu The TrenchTown 
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Reading Centre2. TrenchTown Reading Centre, kuten myös 
Cassava Piecen HELP Jamaica Education Centre sijaitsevat yksissä 
Kingstonin lukuisista slummeista. Nämä alueet tunnetaan väkival-
taisesta historiastaan sekä köyhyydestään3. Sekä Trenchtown, että 
Cassava Piece ovat molemmat rakenteellisesti kehittymättömiä 
alueita, jotka koostuvat monilta osin sinkkiaidoista, hökkeleistä ja 
pienistä sorateistä4. Minulle monet alueen asukkaat kertoivat,että 
useat Cassava Piecen alueella asuvat ihmiset kokevat alueen vä-
kivaltaisen maineen olevan nykypäivänä vahvasti liioiteltu ja osa 
asukkaista kokee huono maineen hankaloittavan heidän elämään-
sä. Kertoessaan mistä he ovat kotoisin, ovat muutamat asukkaat 
oman kertomansa mukaan kokeneet syrjintää työmarkkinoilla sekä 
sosiaalisissa tilanteissa. Tämä epävarmuus kulkeutuu helposti ai-
kuisilta nuorille, joista osa on kertonut häpeävänsä kotiseutuaan.

Keskuksen tavoitteena on antaa nuorille koulutusta ja neuvon-
taa sekä rohkaista heitä uskomaan itseensä ja taitoihinsa pa-
rantaen heidän työllistymis- ,että jatkokoulutusmahdollisuuksiaan. 
Keskuksen tarkoituksena on myös toiminnassaan tuoda esille 
Cassava Piecen positiivisia puolia asuinalueena ja parantaa yh-
teisöllisyyttä. Keskus on jo nyt toiminnallaan herättänyt huomiota 
paikallisissa medioissa mikä on edesauttanut keskuksen ja järjes-
tön toimintaa sekä auttanut luomaan realistisempaa kuvaa alueen 
nykytilasta.

Keskus pyrkii työllistämään yhteisön omia jäseniä. Keskuksessa 
työskentelee päivittäin 4-5 alueelta kotoisin olevaa nuorta.HELP 
Jamaica!n mukaan on tärkeää saada yhteisö itse pyörittämään 
paikkaa. Sen perustajan Birte Timsin kanssa käymän keskustelun 
mukaan järjestö uskoo paikan tunnettavuuden ja lähestyttävyyden 
paranevan kun keskuksen työntekijät ovat pääosin yhteisön sisäl-
tä. Saksalaiset perustajajäsenet, paikan rehtori Mrs. Virginia Chin 
sekä kaksi muuta koulutuksen saanutta kasvatusalan työntekijää 

2 HELP Jamaica! 2013
3 TrenchTown Reading Centre 2013; HELP Jamaica! 2013.
4 TrenchTown Reading Centre 2013.
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pitävät huolta, että asiat sujuvat suunnitelmien mukaan. He toimi-
vat apuna ja valvovana voimana keskuksen nuorille työntekijöille. 
Koko henkilökunnan tarkoituksena on toimia tukena, inspiraationa 
sekä positiivisena roolimallina keskuksessa käyville nuorille5.

Keskuksella käy paljon myös vapaaehtoisia opettajia. Omien 
työpäivien jälkeen he käyvät kerran tai pari viikossa pitämässä 
lapsille ja nuorille mm. opinnon ohjausta, espanjan tunteja sekä 
draamaopetusta. Keskuksessa on myös työskennellyt ulkomaalai-
sia vapaaehtoisia eri pituisia aikoja. Tämä opettajien vaihtuvuus 
ja vapaaehtoisten tuoma kansainvälisyys antaa Chinin mukaan 
keskukselle omalaatuisen leiman sekä antaa lapsille mahdollisuu-
den tutustua erilaisiin kulttuureihin niin sanotusti heidän omalla 
alueellaan.

Miettiessäni talvisessa Suomessa erilaisia vaihtoehtoja ja yhteis-
työkumppaneita tulevalle matkalleni ajauduin kerta toisensa jäl-
keen katselemaan HELP Jamaica!n kotisivuja ja keskustelemaan 
järjestöstä tuttavieni kanssa. Peruskoulun opettajana työskente-
levä ystäväni piti yllä kirjeenvaihtoprojektia oppilaidensa kanssa 
Cassava Piecen keskuksella käyvien lasten ja nuorten kanssa, 
toinen järjestön toiminnasta kiinnostunut ystävä keräsi vuosittain 
facebookin avulla kasaan joukon tuttuja, joiden kanssa hän pystyi 
ryhmätilauksena tilaamaan järjestön toimintaa tukevan seinäkalen-
terin. Lisäksi monet tuttavani olivat keskustelleet järjestön perus-
tajien kanssa tai esimerkiksi osallistuneet Euroopassa järjestettä-
viin dancehall- ja reggaetapahtumiin, joiden avulla kerätään rahaa 
järjestön toimintaan.

Help Jamaica onkin ilmiönä erilainen kuin useat isommat avustus-
järjestöt. Minusta oli mielenkiintoista ja ajattelutavaltaan tuoretta 
se, että varainkeruu tapahtuu tavalla tai toisella reggae- ja dan-
cehallmusiikin kautta. Euroopasta tulevat lahjoitukset järjestö saa 
pääosin reggae- ja dancehall harrastajien piiristä. Eurooppalaiset 

5 HELP Jamaica! 2013.
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DJt ja soundsystemit järjestävät erilaisia dancehall- ja reggaeta-
pahtumia, joiden tuoton he joko kokonaan tai osittain lahjoittavat 
järjestölle. Myös jamaikalaisesta kulttuurista sekä musiikista kiin-
nostuneet yksityishenkilöt ovat osana järjestön varainhankintaa. 
Motiivina monille eurooppalaiselle lahjoittajalle toimii kiinnostus 
kulttuuriin. Useat lahjoittajat ovat saattaneet vierailla Jamaikalla ja 
ovat tutustuneet sitä kautta maahan sekä sieltä kotoisin olevaan 
musiikkiin. Työkseen reggaeta- ja dancehallia soittavat, tuottavat, 
tanssivat tai muulla tavoin siitä hyötyvät henkilöt sekä alan har-
rastajat saavat lahjoituksien avulla väylän antaa itseltään jotain 
takaisin sinne mistä heidän tulojensa ja kiinnostuksensa lähde on 
kotoisin.

Myös Jamaikalta kotoisin olevat dancehall- ja reggaemusiikin te-
kijät, kuten artistit ja tuottajat osallistuvat järjestön tukemiseen. 
Monet tunnetut artistit, kuten Chronixx ja Queen Ifrica, sekä ja-
maikalaiset urheilijat ,kuten Usain Bolt ja Asafa Powell, ovat anta-
neet kasvonsa järjestön käyttöön ja lahjoittaneet yksityishenkilöinä 
järjestölle varoja. Tietäen kuinka suuri vaikutus monilla artisteilla 
on esikuvana jamaikalaisille nuorille HELP Jamaica!:n perustajajä-
sen Birte Timms kokee yhteistyö artistien kanssa olevan erittäin 
tärkeää ja tuottavaa. Mukana järjestöä tukemassa on myös mm. 
Saksan suurlähetystö, jamaikalaisia vaatemerkkejä sekä esim. dan-
cehalliin keskittynyt tv-kanava HYPEtv6

Järjestöllä ei ole minkäänlaista uskonnollista tai poliittista agen-
daa, vaan toiminta pyörii jamaikalaisesta musiikista, sen viennis-
tä, jakamisesta ja vaikutuksesta saatavin keinoin. Minulle tämä 
oli yksi isoimmista syistä miksi halusin lähteä tekemään yhteis-
työtä HELP Jamaica!n kanssa. Minua ajoi sama Give back a 
yard7- asenne kuin monia muitakin. Tämän lisäksi toivoin yhteis-
työkumppania, jolla on samankaltainen uskonnollisesti ja poliit-
tisesti sitoutumaton näkökulma kuin itsellänikin. Työntekijöillä ja 

6 HELP Jamaica! 2013.
7 Oma suomennos: antaa takaisin kotiin, yard = piha, koti
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projektissa mukana olevilla voi olla erilainen elämänkatsomus ja 
poliittinen ajatusmaailma, mikä tuo vaihtelua ja näkökulmia toi-
mintaan. Mutta politiikka ja uskonto eivät ole päätöksenteon ja 
toiminnan päävaikuttajia.

Yhteistyökumppanina HELP Jamaica! oli juuri sellainen jollaista 
olin etsinyt ja olin todella iloinen saadessani mahdollisuuden tu-
kea järjestön toimintaa sekä samalla oppia itse lisää itsestäni, 
opettajuudestani sekä jamaikalaisesta kulttuurista

2.1. DANCEHALL JA REGGAE

Reggae ja dancehall-musiikki on Jamaikan tämän hetken isoimpia 
kulttuurisia vientituotteita8. Reggae sekä sen “pikkusisko” dance-
hall musiikkigenreinä ovat syntyneet ja elävät edelleen pääosin 
Jamaikalla. 1960-luvulla Trenchtownissa sekä muissa samankaltai-
sissa Kingstonin slummeissa syntynyt reggae on afro-karibialainen 
musiikkityyli, joka alkuajoiltaan tunnetaan poliittisesta sanomas-
taan sekä keinona kertoa tarinaa jamaikalaisista rasismin ja kolo-
nialismin sosiohistoriallisen kontekstin kautta9. Nykypäivänä reggae 
lyriikat sisältävät monenlaisia teemoja politiikasta, kulttuurisesta 
ylpeydestä sekä tasa-arvosta aina syrjintään, hauskanpitoon ja 
rakkauteen.

Reggaen vaikutuksesta ja levinneisyydestä kertoo se, että innok-
kaita reggae-musiikin kuuntelijoita löytyy nykypäivänä lähes jokai-
sesta maailmankolkasta. Kärjistäen voisi sanoa myös, että kuka 
tahansa maailman suurimmissa kaupungeissa asuva henkilö voi 
törmätä reggae-musiikkiin liittyvään symboliin päivittäin. Musiikin 
kautta miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat oppineet jotain 
Jamaikan historiasta ja yhteiskunnasta10.

8 Knight ym. 2005.
9 Knight ym. 2005
10 Knight ym. 2005.
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Reggaen alalaji Dancehall syntyi 1970- ja 1980-lukujen taitteessa, 
kun elektroniset rytmit löysivät tiensä reggae-artistien käyttöön. 
Dancehall on isosiskoaan Reggaeta nopeatempoisempaa musiik-
kia, jossa lyriikat myös ovat usein suorasukaisempia ja rajumpia. 
Seksistä, yhteiskunnasta, slummeista, aseista, tanssista ja päihteis-
tä kirjoittavilla artisteilla on suuri vaikutus kuuntelijakuntaansa11. 
Dancehallia (ja reggaeta) voidaan pitää omana elämäntapana. 
Jamaikan lisäksi dancehall on suosittua erityisesti Euroopassa 
sekä Japanissa, joissa tätä tyylilajia esiintyy autenttisessa muo-
dossa sekä omiin kulttuureihin muovautuneina versioina.

Minulle ensikosketus Jamaikaan tapahtui juuri reggae- ja dance-
hall musiikin kautta sekä myöhemmin erityisesti dancehall-tanssin 
kautta. Kiinnostus näitä musiikkityylejä ja niiden luomia ilmiöitä 
kohtaan johti suurempaan mielenkiintoon koko jamaikalaiseen 
kulttuuriin ja ihmisiin.

Monille Kingstonin nuorille, erityisesti köyhemmillä alueilla asuvil-
le, dancehall ja reggae ovat keinoja elättää itsensä. Kingstonissa 
on paljon nuoria artisteja, levytysstudioita sekä tuottajia, jotka 
kaikki haluavat osansa Jamaikan omasta vientituotteesta ja koke-
vat musiikin parhaimmaksi ilmaisutavakseen. Dancehallin ympäril-
le on syntynyt oma tanssikulttuurinsa, jonka suunnan näyttäjinä 
Eurooppaan asti toimivat Kingstonin slummien nuorten kokoamat 
tanssiryhmät. Dancehall-musiikilla on vaikutusta Jamaikalla aina 
puhetyyliin, pukeutumiseen ja asenteisiin asti12.

Laulujen sanoitukset kertovat yhtäaikaa artistien kuin ympäröi-
vän yhteisön ajatuksista, asenteista ja toiveista, mutta niiden 
voidaan nähdä myös muovaavan yleisiä asenteita ympäröivässä 

11 Lesser 2008.
12 Cooper 2006; Sjövall 2013.
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yhteiskunnassa13. Dancehall- ja reggae musiikkia ei kuiten-
kaan nähdä ainoastaan positiivisena asiana ja vientituotteena, 
vaan Jamaikalla löytyy myös soraääniä kyseisiä kulttuuri-ilmiöi-
tä kohtaan. Negatiivista suhtautumista havaitsin henkilökohtai-
sesti useamman tuttavan puheissa sekä paikallisissa lehdissä. 
Kritisoinnin kohteena ovat erityisesti artistit, heidän lyriikat sekä 
elämäntapavalinnat14. Alkoholista, huumeista, rahasta, seksistä ja 
väkivallasta kertovat sanoitukset nousevat usein enemmän ylei-
seen keskusteluun, vaikka lyriikoista löytyykin paljon esimerkiksi 
politiikkaa, rauhaa, itsetuntoa ja arvostusta sekä rakkautta käsit-
televiä sisältöjä15.

13 Cooper 1995.
14 Sjövall 2013
15 Lesser 2008.
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3. JAMAIKAN HISTORIASTA, KIELESTÄ JA 

KUVATAITEESTA

3.1. JAMAIKAN HISTORIA

Jamaika on n. 2.9 miljoonan asukkaan saarivaltio, joka sijaitsee 
Karibianmerellä Länsi-Intiassa. Historiansa aikana Jamaika on ol-
lut osa sekä Espanjan, että Iso-Britannian siirtomaavaltakuntia. Se 
on toiminut orjakaupan keskuksena sekä merkittävänä sokerin, 
kaakaon ja kahvin tuottajana. Orjakauppaan liittyvän historiansa 
seurauksena saaren väestö koostuu suurimmalta osin afrikka-
laisten orjien sekä intialaisten ja kiinalaisten maahanmuuttajien 
jälkeläisistä.

Jamaikalla puhuttavat kielet ovat englanti ja Jamaikan kreoli (pa-
tois). Patois on sekoitus afrikkalaisia jäänteitä ja Iso-Britannian 
englantia. Siinä voidaan havaita myös kiinalaisia tavuja. Useissa 
yhteyksissä Patois koetaan oman erillisen kielen sijaan ns. epävi-
ralliseksi “huonoksi englanniksi”16.

Viimeisten kuluneiden vuosien aikana vapaan kauppatalouden 
paineet sekä epäonnistuneet rakenteelliset muutokset näkyvät 
Jamaikalla muunmuassa laiminlyönteinä julkisten tilojen ylläpi-
dossa, elintarviketukien poistossa sekä julkisten palvelujen kuten 
opetuksen ja terveydenhuollon heikkenemisenä17. Jamaika on 
parlamentaarinen demokratia jossa toimii kaksi puoluetta keskus-
ta-vasemmistolainen kansanpuolue People’s National Party (PNP) 
ja keskusta-oikeistolainen Jamaikan työväenpuolue (JLP; Jamaica 
Labour Party). Näiden kahden puolueen välinen jännite on maan 
poliittisen historian aikana johtanut jopa väkivaltaisiin yhteyden-
ottoihin. Poliittinen väkivalta on värittänyt jamaikalaista poliittista 
maailmaa aina vuoden 1944 ensimmäisistä vaaleista asti, jolloin 
maa sai osittaisen itsehallinnon18.

Itsenäisyyden Jamaika saavutti vuonna 1962. Maailmalle maa tuli 

16 Morgan 2012.
17 Hope 2006; Sjövall 2013.
18 Jamaican Information Service,Government of Jamaica 2014; Meditz ym. 1987.



20KOHTAAMISIA KARIBIALLA  REETA KIVIRINNE 2014

tunnetuksi 1960- ja 1970-luvuilla erityisesti poliittisesta ja kult-
tuurisesta taistelutahdostaan jolloin se koki intensiivisen sosiaali-
sen ja poliittisen mullistuksen19. Nykypäivänä Jamaika tunnetaan 
kansainvälisesti yhtenä Karibian tärkeimpänä matkailukohteena, 
reggaemusiikin syntypaikkana ja aivan viime vuosina olympialaisis-
sakin menestystä niittäneiden urheilijoidensa, kuten Usain Boltin, 
Asafa Powellin ja Shelly-Ann Fraser-Prycen, ansiosta20. Jamaikasta 
ei kuitenkaan voida puhua unohtamatta sen myrskyistä sosiaali-
poliittista elämää, väkivaltaisuuksia sekä kasvavaa kaupungistumis-
ta sekä työttömyyttä21.

3.2. KUVATAIDE

Jamaikan varhaiseen kuvataiteeseen kuuluvat Taino-intiaaninen 
jumalhahmoista tehdyt veistokset. Kingstonissa sijaitsevan kan-
sallismuseon The National Gallery of Jamaican22 kokoelmien ja 
taidehistorioitsijoiden mukaan Jamaikan varhainen nykymuotoinen 
kuvataide syntyi 1700-luvulla kolonialismin aikana ja koostui ns. 
“uutta maailmaa” kuvaavista raporteista, joidein aiheina olivat 
luonto, sokeriplantaasit, siirtomaaisännät ja orjat. Taiteen teki-
jöinä toimivat englantilaiset kuvataiteilijat sekä komissiolla työs-
kentelevät paikalliset taiteilijat. Kuten monet siirtomaat, Jamaika 
ja jamaikalaiset esitettiin ajalle tyypillisesti eksoottisina ja reduk-
tiivisesti (alentaen). Tämän kaltaista alentavaa kuvamaailmaa voi 
nähdä mm. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun valokuvissa 
sekä perinteisillä tekniikoilla tehdyissä maisemamaalauksissa ja 
muotokuvissa.

Kolonialismin ajan kuvataidekenttä pysyi samankaltaisena,uut-
ta maailmaa kuvailevina maalauksina, valokuvina ja veistoksina, 
kunnes poliittinen liikehdintä ja itsenäistyminen toivat pitkään 
pinnan alla muhineet muutokset ja mullistukset esiin Yhdeksi vai-
kutusvaltaisimmaksi tekijäksi voidaan nostaa kuvanveistäjä Edna 

19 Poupeye ym. 2012.
20 Cullen ym. 2012.
21 Sjövall 2013.
22 The National Gallery of Jamaica, Jamaikan merkittävin taidemuseo, jossa esillä Jamaikan 
historiallisesti merkittävien taiteilijoiden töitä sekä vaihtuvia kansainvälisiä näyttelyitä.
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Manley (1900-1987). Vuonna 1922 Jamaikalle Iso-Britanniasta 
miehensä Norman Manleyn23 kanssa saapunutta Manleyta pide-
tään “Jamaikan taiteen äitinä” hänen Jamaikan taiteelle antaman 
panoksensa ansiosta24. Voidaan sanoa, että Jamaikan taiteen ke-
hitys siirtyi sysäyksen eteenpäin Manleyn saavuttua Jamaikalle25. 

Jamaikalla viettämiensä vuosien aikana Manley tutustui paikal-
liseen kuvataiteeseen ja tarkkaili ja kritisoi sitä välillä kovinkin 
sanoin. Manley teki veistoksia käyttäen materiaalinaan eri puula-
jeja sekä myöhemmin pronssia26. Manley oli yksi Jamaica School 
of Artin (nykyisin Edna Manley College of Visual and Performing 
Arts) perustajista.

1950- ja 1960-luvulla taiteilijat Manley mukaan lukien kokivat ka-
ribialaisen taiteen ja visuaalisen materiaalin olevan yhä kolonia-
lismin jäljiltä vääristynyttä ja jamaikalaisia alentavaa. He ryhtyivät 
tämän vuoksi luomaan töidensä avulla myönteisempiä jamaikalai-
sia ikoneita jotka korostivat kulttuurisia ja rodullisia erityispiirteitä 
sekä kohteidensa yksilöllisiä ja moderneja puolia27.

Taidemaalari Albert Huie (1920-2010) oli yksi ensimmäisiä 
Manleyn tekemiä ”löytöjä”. Huiea ja Manleya voidaan kutsua ja-
maikalaisen taiteen ”jamaikanisaation” pioneereiksi.

Voidaan nähdä että jamaikalainen kuvataide itsenäistymisen jäl-
keen oli jaettavissa kahteen erilaiseen koulukuntaan, “valtavirtaan” 
ja “intuitiivisen”. Valtavirta-koulukuntaan kuuluivat Iso-Britanniassa 
stipendien avulla opiskelleet taiteilijat, jotka toivat mukanaan 
saarelle eurooppalaisia vaikutteita mm. kubismin, realismin ja 
post-impressionismin muodossa. Intuitiiviseen taideliikkeeseen kuu-
lui enemmän itseoppineita taiteilijoita,  jotka halusivat ylläpitää 
vahvan linkin afrikkalaiseen ilmaisuun ja pidättäytyä ulkoisista 

23 Norman Washington Manley (1893-1969), Jamaikan kansallissankari ja valtiomies.Yksi keskusta-
vasemmistolaisen kansanpuolueen People’s National Party (PNP) perustajista.
24 Cullen ym. 2012.
25 Cullen ym. 2012.
26 Hänen tunnetuin veistoksensa Negro Arroused (mahonki, 1935), jonka pronssinen suurennos 
(1977) on nähtävillä Waterfrontilla Kingstonin Downtownissa. Veistoksen sanotaan kuvaavan mustan 
miehen tuskaa ja vapautumista orjuudesta sekä metaforisesti Jamaikan taistelua itsenäisyyden 
saavuttamiseksi. Veistoksesta on muodostunut Jamaikan sekä mustan rodun voiton ja taistelun 
ikoni.
27 Cullen ym. 2012.
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vaikuttimista28.

Nykypäivänä jamaikalainen kuvataide on luonut vahvan oman fuu-
sionsa sekoittaen vaikutteita eurooppalaisesta, afrikkalaisesta ja 
myöhemmin myös pohjois-amerikkalaisesta taiteesta. Jamaikalla 
paikalliseen taiteeseen tutustuessani törmäsin useimmin klassisiin 
öljyvärimaalauksiin, veistostaiteeseen sekä vastavuoroisesti ka-
tutaiteeseen. Kaikkia näitä kolmea taiteenlajia yhdisti mielestäni 
vahvasti niiden tapa kuvata ympäröivää yhteiskuntaa, karibialaista 
kulttuuria ja yksilön identiteettiä.

28 Cullen ym. 2012.
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4. MINÄ, JAMAIKA JA OPETTAJUUS

“ if you don’t know where you’re coming from you won’t know where you’re 
going” (Marcus Garvey29)

Minulla ja Jamaikalla on jo useiden vuosien ajan ollut erityinen 
suhde. Olen usean vuoden ajan harrastanut dancehall- tanssia. 
Minulle ensikosketus Jamaikaan tapahtui kuuntelemani musiikin 
kautta, mutta tuntemus ja innostus kulttuuria kohtaan vahvistui ja 
syveni löydettyäni dancehallin tanssilajina. Dancehall on tanssina 
sekoitus afrikkalaisia tansseja, hiphopia ja karibialaista asennetta.

Suomessa, Espanjassa ja Jamaikalla dancehall- tanssituntien yh-
teydessä opettajani ovat usein korostaneet (jamaikalaisen) dance-
hall-kulttuurin tuntemusta. Dancehall-musiikin kanssa symbioosissa 
elävää tanssilajia olisi lähes mahdotonta sisäistää ilman, että ym-
märtää tanssin kulttuurisen taustan. Useat tanssiliikkeet viittaavat 
aikaisempiin liikkeisiin, ilmiöihin ja kappaleisiin. Tanssiliikkeissä voi 
nähdä myös niitä samoja ajankohtaisia populaarikulttuurin ilmi-
öitä joista dancehall-kappaleet kertovat. Muun muassa uusimmat 
juorut, uutiset, muoti- sekä internetilmiöt ovat aiheina nykypäivän 
dancehallissa.

Ottaessani itsenäisesti,että opettajieni kanssa selvää liikkeistä ja 
ajatuksista niiden taustalla olen oppinut dancehallin ohella paljon 
myös jamaikalaisesta kulttuurista. Mielestäni tämä samanlainen 
utelias, mutta samalla kunnioittava asenne uusia ilmiöitä ja kult-
tuureja kohtaan on tärkeä myös muilla elämän osa-alueilla.

Ensimmäisellä vierailullani Karbialla sijaitsevaan pieneen saarival-
tioon en juurikaan törmännyt kuvataiteeseen muutamia seinä-
maalauksia ja National Gallerya lukuunottamatta. Tiesin kuitenkin 
muun muassa Karibialaisen taidejulkaisun, ARC-magazinen, kaut-
ta, että Jamaikalla ja muilla karibian saarilla toimii nykypäivänä 

29 Marcus Moziah Garvey (1887- 1940) oli jamaikalainen journalisti ja amerikkalaisten mustien 
nationalistien ensimmäinen johtaja.
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aktiivinen kuvataiteilijoiden verkosto. Kingstonista en kuitenkaan 
löytänyt taidegallerioita. Katukuvaa hallitsee erittäin vahvasti mu-
siikki ja tanssi, jotka vievät huomion hiljaisemmasta kuvataiteesta. 
Mietinkin  ensimmäisissä pohdinnoissani ennen Jamaikalle lähtöä-
ni sitä, millaista kuvaa lapset halusivat tuottaa ja minkälaisista 
visuaalisista teemoista ja elämään liittyvistä asioista he olisivat 
kiinnostuneita. Keskukselle saavuttuani petyin hieman, sillä lasten 
tekemää taidetta ei ollut keskuksella esillä laisinkaan. Lasten pu-
heesta välittyi kuitenkin kiinnostus muunmuassa graffiteihin, dan-
cehall-kulttuuriin sekä sarjakuviin ja sankareihin.

Minulle kuvataideopettajan suurimpia rooleja on toimia apuna 
ja suunnan näyttäjänä visuaalisen kulttuurin saralla. Kuvataide 
on minulle väline erilaisten ajatusten ja  polkujen löytämiseen. 
Kuvataide voi toimia myös siltana ja apuvälineenä hankalienkin 
aiheiden käsittelyyn.

Kuvataide sekä tanssi, toinen minulle erittäin tärkeä ilmaisun vä-
line, ovat näyttäneet minulle erilaisia tapoja hahmottaa maailmaa 
ja ympärilläni olevia ihmisiä. Kehon kielen sekä kuvien voima voi 
kantaa kauas ilman yhtäkään sanaa. Samalla koen oppineeni li-
sää omasta historiastani ja omista juuristani. Se, millä tavalla 
minä voin ja saan ilmaista itseäni kuvallisesti on osa yhteiskun-
taa, jossa elän. On tärkeää tiedostaa sekä omat, että ympäröivän 
kulttuurin rajat ja tabut, jotka liittyvät ilmaisuun.

Kuvataideopettajana voin antaa oppilaille erilaisia ideoita, mahdol-
listaa keskusteluita ja antaa työvälineitä median, ympäröivän maa-
ilman ja kulttuurin sekä oman identiteetin monipuoliseen näkemi-
seen.Jokainen opetusprojektini on ollut erilainen ja samalla myös 
sellainen josta olen oppinut ihmisenä jotain uutta. Olen oppinut 
erilaisia näkemyksiä, erilaisia tapoja kohdata asioita.

Pedagogisesti koen oman opettajuusnäkemykseni olevan lähellä 
kriittisen pedagogiikan sekä sosiaalista ja oikeudenmukaista tai-
dekasvatusta (social justice art education)30. Opettajana minulla 
on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan epätasa-arvoisuuteen, 

30 ks. Tavin 2003; Garber 2004.
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sukupuolen, luokka-aseman tai etnisyyden näkökulmista. 
Suomalaisessa luokkahuoneessa tai sitten Cassava Piecen kes-
kuksen pihamaalla voin omilla teoillani, tehtävänannoillani ja sa-
noillani yrittää tehdä muutoksia siihen millä tavalla ympäröivää 
maailmaa tulkitaan ja millaisia unelmia sen tulevaisuudesta ihmi-
sillä on. Cassava Piecen kaltaisessa poliittisesti ja uskonnollisesti 
neutraalissa ympäristössä pyrin olemaan näiden teemojen osalta 
neutraali, mutta itse koen esimerkiksi sukupuolten tai yhteiskun-
taluokkien tasa-arvon olevan niin tärkeitä asioita itselleni ja osa 
sitä maailmaa jossa haluaisin elää, että väistämättömästi paino-
tan niiden merkitystä tavassani toimia, nuorten kanssa tekemissä 
tehtävissä sekä omassa kuvallisessa ja kielellisessä ilmaisussani.

Minulle kuvataide on väline antaa oppilaille uusia ajatuksia ja tar-
kastella kriittisesti omaa identiteettiä sekä nykypäivän kuvavirtaa. 
Kriittisessä pedagogiikassa on kysymys oppimisesta ajattelemaan 
ja toimimaan uusilla tavoilla. Kansainvälisen kuvataidekasvatuk-
sen professori sekä tutkija Kevin Tavin kirjoittaa mielestäni hyvin 
näistä teemoista artikkelissaan Wrestling with angels, searching 
for ghosts: Toward a critical pedagogy of visual culture. (2003. 
Tavinin näkemyksen mukaan lapset ja nuoret muokkaavat ja 
rakentavat jatkuvassa muutoksessa olevia identiteettejään po-
puläärikulttuurin, kuten televisio-ohjelmien, musiikin, videoiden, 
muodin ja elokuvien avulla. Populaarikulttuuri luo jatkuvasti uut-
ta kielellistä ja kuvallista sisältöä, joka ovat osana jokapäiväistä 
elämäämme. Tämä sisältö auttaa muovaamaan ja säätelemään 
sekä nuorten kuvaa heistä itsestään, että ympäröivästä maailmas-
ta. Kuvataidekasvattajana minulle on oleellista, että otan arkisen 
elämismaailman osaksi opetusta. Tosielämän teemoista ja haas-
teista haettu kuvamateriaali oppitunneilla auttaa luomaan dialogia 
kuvataiteen ja arkipäivän välille. Näin syntyy uusia ajatuksia ja 
ymmärrystä kuvavirran kulloisesta poliittisesta ja historiallisesta 
kontekstista.

Sosiaalinen ja oikeudenmukainen taidekasvatus yhdistää feministi-
siä, monikulttuurisia ja vammaisten oikeuksia, ympäristö- ja yhtei-
sölähtöisiä, kriittisen pedagogian, sosiaalisen rekonstruktionismin 
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ja visuaalisen kulttuurikasvatuksen lähtökohtia ja tavoitteita31. 
Elizabeth Garberin mukaan taidekasvatuksen tulisi perustua so-
siaalisesti aktiiviseen oppimiseen. Moniulotteinen sosiaalinen ja 
oikeudenmukainen taidekasvatus ei keskity vain taiteen ja kulttuu-
rin suhteeseen vaan visuaalisessa kulttuurissa kuvataidekasvatus 
linkittyy myös sosiaaliseen muutokseen ja sosiaaliseen oikeuden-
mukaisuuteen ja sitä kautta opetettavat asiat laajenevat yhteisö-
taiteeseen, mediaan ja pop-kulttuuriin32.

Kriittinen pedagogiikka näkyy tavassani nähdä kuvataide me-
diana ympäröivän maailman hahmottamiseen  ja siinä, että ku-
vataidetuntien sisältö ei rajoitu vain tekniikkaan ja taidehistori-
an sisältökehikon piirissä työskentelyyn vaan teemoja tunteihin 
ammennetaan ympäröivästä maailmasta ja pop-kulttuurista33. 
Kuvataidekasvatuksen avulla voin pyrkiä myös rikkomaan rajoja 
ja luomaan demokraattista dialogia itseni ja oppilaiden välille. 
Kriittisessä pedagogiikassa opettajat toimivat muutoksen agent-
teina. Heidän tulisi nähdä muutoksen mahdollisuudet ja tuoda ne 
oppilaiden tietoisuuteen, jolloin myös oppilaat oppivat reflektoi-
maan ja toimimaan maailmassa muuttaakseen sitä34.

Opettaja on osana oppimisprosessia ei niinkään auktoriteettina 
tai tiedon jakajana vaan myös itse oppimassa ja tutkimassa35. 
Opettaja voi oppia oppilaiden arkisistakin kokemuksista ja arvos-
taa ja hyödyntää niitä ja oppimaansa oppilaiden oppimisproses-
sissa36 Projektini aikana tämä tuli erittäin hyvin esiin, sillä oma 
roolini hyppelehti jatkuvasti oppijan, opettajan ja tutkijan roolien 
välillä. Kuuntelin, tarkkailin, opetin, mukauduin ja opin. Minulle 
oppilaiden kokemukset ja näkemykset ovat yhtä arvokkaita kuin 
omaninkin. Kuvataidetunnit ovat minulle tilaisuuksia itsetietoisuu-
den kasvuun, omien ja muiden näkemysten ja kokemusten avulla.

Projektissani Cassava Piecellä yritin parhaani mukaan tuoda 

31 Garber 2004.
32 Hiltunen 2009.
33 Tavin 2003.
34 Hiltunen 2009.
35 Suoranta 2014.
36 Tavin 2003.
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itselleni tärkeitä näkökulmia ja opetustapoja esiin kuitenkin kuun-
nellen ja parhaani mukaan mukautuen keskuksen opettajan Tamar 
Lewisin toiveisiin. Keskuksella opettaessani en pystynyt täysin 
toimimaan oman pääni mukaan ja tuomaan ajatuksiani kasvatuk-
sesta esiin niin suurella volyymillä kuin tekisin esimerkiksi omassa 
luokkahuoneessani, mutta yritin kuitenkin tuoda opetukseeni hie-
man kriittisen pedagogiikan sävyjä. Kirjoittaessani tässä opinnäy-
tetyössä pedagogisista käsityksistäni puhun opettajan ja oppilaan 
välisestä pedagogisesta suhteesta. Projektini aikana tein Tamaria 
varten tuntisuunnitelmia, jotka pohjautuvat muunmuassa kriittisen 
pedagogiikan37 sekä sosiaalisen ja oikeudenmukaisen taidekas-
vatuksen38 käsityksiin ja siksi olen keskittynyt opinnäytteessäni 
kertomaan ja perustelemaan lapsille suunnittelemiani tehtäviä. 
Projektini aikana toimin kuitenkin ensisijaisesti Tamarin ohjaajana 
ja kumppanina, joten projektissani oppilaan ja opettajan välisen 
pedagogisen suhteen ohella oli olemassa myös minun ja Tamarin 
välinen opettaja ohjaa opettajaa- suhde.

37 Tavin 2003.
38 Garber 2004.
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5. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO

5.1. TUTKIMUSMENETELMÄT

Opinnäyteprojektini alkuvaiheessa miettimäni toimintatavat aineis-
tonkeruun ja oman roolini suhteen istuivat hyvin toimintatutkimuk-
sen malliin. Projektin edetessä työni löysi kuitenkin myös etnogra-
fisia, sekä aineiston avulla narratiivisia, piirteitä. Oma toimintani, 
aineistonkeruumenetelmät sekä toteutus antoivat puitteet kokeilla 
näiden eri tutkimusmenetelmien liittoa.

Toimintatutkimuksesta puhutaan sellaisten tutkimusten yhteydessä, 
joissa kohteena olevaan organisaatiota tai yhteisöä tutkittaes-
sa sitä pyritään myös kehittämään vaikuttamalla sen toimintaan. 
Laadullisiin tutkimusmenetelmiin kuuluvalla toimintatutkimuksella 
etsitään ratkaisuja erilaisiin sosiaalisiin, teknisiin, ammatillisiin tai 
vaikkapa yhteiskunnallisiin ongelmiin. Olennaista tutkimuksessa on 
se, että tutkimuksen kohteena oleva yhteisö sekä itse tutkija ovat 
aktiivisina vaikuttajina tutkimuksen kulussa. Toteuttamani projektin 
kohdalla keskuksen henkilökunnalla oli toiveita kuvataidetuntien 
kehittämiseksi. He kaipasivat minulta osallistuvaa otetta ja vinkke-
jä muutokseen. 

Toimintatutkimuksen pääpiirteinä voidaan pitää ongelmakeskeisyyt-
tä, tutkittavien ja tutkijan aktiivista roolia toimijoina muutosproses-
sissa, tutkija ja tutkittavan suhteen perustana olevaa yhteistyötä 
sekä tutkimuksen käytäntöön suhtautumista.Tutkimuksen kohteena 
voi olla lähes mikä tahansa ihmiselämään liittyvä piirre39, mutta 
useimmiten toimintatutkimusta käytetään erilaisia (työ)yhteisöjä 
tutkittaessa. Aloite tutkimuksen tekemiseen voi löytyä aiempi-
en tutkimusten avulla havaittujen ongelmien perusteella, mutta 
useimmiten todennäköisempää on, että tutkimuskohde tai sitä 
edustava järjestö on tutkimuksen aloitteentekijänä40. Tämän tutki-
muksen tapauksessa aloite yhteistyöhön tuli minulta, mutta ehdo-
tus toimintatutkimusmaiseen projektiin syntyi yhdessä käymiemme 

39 Rissanen 2006.
40 Rissanen 2006.
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keskustelujen ja keskuksen tarpeiden mukaan.

Rissasen (2006) mukaan toimintatutkimuksen keskeisessä roolissa 
on kohteen kuvaamisen ja selittämisen ohella muutokseen pyrki-
minen. Muutokselle ei tutkimuksessa sen aktiivisen ja arvaamat-
toman luonteen takia voida asettaa tarkkoja tavoitteita. Muutos 
voi tapahtua tai olla tapahtumatta tai sen lopputulos voi olla 
täysin alun toiveiden vastainen. Vaikka tutkimuksen lopputulos ei 
olisikaan tutkijan odotusten mukainen, on hyvin mahdollista, että 
tutkimustuloksien avulla voidaan löytää uusia näkökulmia. Myös 
muuttumattomuudesta voidaan nostaa esille kohteeseen liittyviä 
tuloksia. Voidaan pohtia miksi muutosta ei tapahtunut ja mikä 
on muuttumattomuuden syy. Tällaisissa tilanteissa on mahdollis-
ta tuoda tietoiseksi sellaisia seikkoja kohteen valtarakenteissa, 
asenteissa ja työkulttuureissa, jotka saattaisivat muutoin jäädä 
huomaamatta. Myös tutkijan aktiivinen rooli saattaa vaikuttaa hy-
vän sijaan myös huonolla tavalla tutkimustuloksiin. Tutkija saattaa 
esimerkiksi omalla asenteellaan, väärin valittujen sanojen tai vain 
erilaisuutensa vuoksi muuttaa tutkimuksen muiden toimijoiden 
käytöstä tai jopa estää tutkimuksen toivotunlaisen etenemisen. 
Tutkijan on tämän vuoksi tärkeä huomioida itsensä sekä tutki-
muksen subjektien aktiivinen ja osallistuva rooli tutkimuksessa ja 
tiedostaa omat asenteensa41.

Etnografisen tutkimuksen perusideana voidaan pitää kulttuurista 
läsnäolevaa havainnointia, joka tapahtuu paikan päällä kohteessa, 
toimijoiden ollessa aidoissa elämänympäristöissä ja elämäntilan-
teissa42. Sitä käytetään kuvailemaan muunmuassa erilaisia työyh-
teisöjä, työtapoja, ilmiöitä ja vähemmistöjä. Tutkimuksen kohteena 
olevista henkilöistä käytetään usein termejä toimija tai informant-
ti43. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin tutkimuksen koh-
teiden eli toimijoiden tai informanttien toimintaa ja kokemuksia 
tutkijan rajaamassa kontekstissa44. Tutkimus tähtää myös kohteen 

41 Rissanen 2006.
42 Lappalainen 2007.
43 Vuorinen 2005; Kankkunen 2013.
44 Vuorinen 2005.
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kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja kuvaamiseen monipuolisen 
havainnoinnin avulla. Kuten omassa tutkimuksessani havainnointi 
tapahtuu useimmiten fyysisenä läsnäolona ja vuorovaikutuksessa 
tutkittavien ihmisten kanssa.

Etnografisen tutkimuksen painopiste määräytyy tutkijan roolin 
ja sijoittumisen mukaan aina ulkopuolisesta etäisyyttä ottavasta 
tarkkailijasta empaattiseen intensiivisesti osallistuvaan lähesty-
mistapaan. Minun tapauksessani roolini oli jotain näiden kahden 
ääripään väliltä, olin toimintaan osallistuva, mutta samalla kult-
tuurisesti ulkopuolinen tarkkailija eli ns. osallistuva havainnoija. 
Yleensä etnografisten tutkimusten havainnoiva ja osallistuva jakso 
eli niin sanottu kenttäjakso on suhteellisen pitkäkestoinen, jotta 
tutkija saa tarpeeksi kattavan kuvan kohteestaan. Etnografinen 
tutkimus voi kuitenkin tapahtua myös pidemmällä aikavälillä niin, 
että tutkija tutustuu kohteeseen useaan kertaan, mutta lyhyem-
missä ajanjaksoissa45. 

Tutkimusvälineinä etnografilla on havainnointikyky, tarkkaavaisuus 
sekä itse valitsemat muistiinpanovälineet. Käyttämällä tutkimusvä-
lineitään Etnografi tarkkailee, kyselee ja havainnoi ympäristöään. 
Keräämäänsä aineistoa tutkija voi suodattaa jo osittain paikan 
päällä. Kenttätutkimuksen aikana tutkija tutustuu itse tutkimus-
kohteeseensa ja opettelee toimimaan sen arkisten, sosiaalisten 
ja kulttuurisiten normien puitteissa46. Omassa kohteessani tämä 
tarkoitti tutustumista kohdealueeseen vapaa-ajan vieton puitteis-
sa, syömällä paikallista ruokaa, liikkumalla samoilla kulkuvälineillä 
kuin informanttini.

Tässä tutkimuksessa käytin etnografista tutkimusmenetelmää juuri 
sen kuvailevan ja tutustuvan lähestymistavan vuoksi. Työssäni löy-
tyy kuitenkin toimintatutkimuksen piirteitä erityisesti työskentelyta-
voissa ja aineistonkeruussa. Havainnoin omaa toimintaani pitäen 
päiväkirjaa ja keskustellen informanttieni kanssa.

Kuten sekä toimintatutkimuksen että etnografisen tutkimuksen 

45 Vuorinen 2005.
46 Kankkunen 2013.
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luonteeseen kuuluu, tutkimuksen alkuvaiheessa tarkkoja tutkimus-
suunnitelmia toteutuksesta ja tiedon keruusta on vaikeaa tehdä. 
Karen Hudzel ja Nadine Scott (2011) toteuttivat toimintatutkimuk-
sen monikulttuurisen kuvataidekasvatuksen verkkokurssiin liittyen. 
Osallistujina toimivat yhdysvaltalaiset sekä jamaikalaiset taide-
kasvatuksen opiskelijat. Verkkokurssi, jonka aiheena oli monikult-
tuurinen kuvataidekasvatus, muodostui itsessään monikultturiseksi 
pedagogiseksi prosessiksi kurssin aikana syntyneiden esimerkkien 
ja kohtaamisten vaikutuksesta. Kurssin kuluessa tutkijat Hudzel ja 
Scott havainnoivat kurssilla syntyneitä keskusteluita ja muokkasi-
vat yhdessä oppilaiden kanssa kurssin sisältöä sen esiin nostanei-
den teemojen ja dilemmojen mukaan. Tällainen muovautuva pro-
sessi ja sykleissä tapahtuva eteneminen on toimintatutkimukselle 
tyypillistä47. Tutkimuksen edetessä suunnitelmat elävät, tutkimuk-
sen kohde tarkentuu ja tutkija oppii lisää tutkimuskohteestaan ja 
menetelmistään48.

Sekä etnografian, että toimintatutkimuksen tutkimusmetodien mu-
kaisesti tein itselleni alustavan suunnitelman siitä, mitä haluaisin 
toteuttaa ja millä keinoin. En siis lähtenyt Jamaikalle suunnit-
telematta tulevaa toimintaani. Pohdin erilaisia skenaarioita siitä 
mitä tuleva tammikuu saattaisi tuoda mukanaan. Nämä suunnitel-
mat eivät kuitenkaan toteutuneet sellaisenaan vaan käytin niitä 
enemmänkin ennakoimaan ja pohtimaan mahdollisia tapahtumia. 
Alkuperäiset suunnitelmat auttoivat minua näkemään asiat jotka 
toteutuivat toisin. Ne alleviivasivat minulle ennakkokäsityksiäni tu-
levasta projektista, sekä loivat pohjan jolle rakentaa uusia ajatuk-
sia ja asetelmia.

Reilun kuukauden ajan tutustuin tarkkaillen, haastatellen ja osal-
listuen HELP Jamaica! Education Centerin toimintaan sekä kulttuu-
rien kohtaamiseen keskittyen erityisesti kuvataiteen opetukseen. 
Työni oli siis luonnollisissa olosuhteissa tehtävää periodimais-
ta kenttätyötä tutkimuskohteenani olevan kulttuurin ja ryhmän 

47 ks. Eskola ym. 1998.
48 Eskola ym. 1998; Heikkinen ym. 2007.
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parissa. Ajatuksenani projektissa oli etnografiseen malliin liittyen 
kohteeseen sisälle meneminen, siihen henkilökohtaisesti tutustumi-
nen, havainnoiminen ja siitä oppiminen49. Samalla tutkimukseni oli 
myös interventioon perustuva, käytännönläheinen sekä osallista-
va toimintatutkimuksellinen projekti, jonka tarkoituksena oli tutkia 
keskuksen nykyisiä toimintatapoja, jotta voisin yhdessä keskuksen 
henkilökunnan kanssa muuttaa niitä haluttuun suuntaan50.

Projektini osallistujina/kohteina olivat järjestön edustajat Birte 
Timms, keskuksen rehtori Virginia Chinn (myöhemmin Mrs. Chin), 
keskuksessa käyvät lapset ja paikan muu henkilökunta sekä tär-
keimpänä yhteistyökumppanina keskuksen kuvataideopettajana 
toimiva Tamar Lewis. Kulttuurisia havaintoja tein myös alueella 
asuvia ihmisiä tarkkailemalla sekä jamaikalaisten ystävieni avulla.

Työskennellessäni Cassava piecessa koin olevani yhtäaikaa sisällä 
omassa tutkimusprojektissani, mutta samaan aikaan ulkopuoli-
sen roolissa ympäristöni suhteen. Omat havaintoni ja välittömät 
kokemukseni vaikuttavat siihen kuinka aineistoani käsittelen ja 
minkälaisia asioihin olen tutkimusaineistoa kerätessä kiinnittänyt 
huomiota. Tutkimuksen edetessä kokemukseni ja havaintoni ovat 
siis johdatelleet minua mutta rinnalla lukemani kirjallinen aineisto 
on auttanut minua ymmärtämään syitä omiin havaintoihini ja ko-
kemuksiini syventäen lopulta tietoisuuttani tutkittavasta kohteesta 
sekä erityisesti itsestäni opettajana, tutkijana ja kokijana51.

Projektini oli toimintatutkimuksellinen ajallisesti rajattu tutkimus- 
ja kehittämisprojekti, jonka aikana suunnittelimme ja kokeilimme 
uudenlaisia toimintatapoja52 .Teimme kokeiluja erilaisten tehtävien 
muodossa ja kuuntelin ja tarkkailin henkilökunnan sekä lasten 
reaktioita tehtyihin kokeiluihin. Tavoitteena oli luoda muutosta 
nykyiseen kuvataideopetukseen keskuksella. Tutkimuksessani osal-
listuin kokeiluihin ja keskuksen toimintaan. Toimintatutkimuksen 
erityispiirteenä voidaan nähdä tutkijan aktiivinen rooli, jossa hän 

49 Vuorinen 2005.
50 ks. Heikkinen ym. 2007.
51 ks. Heikkinen ym. 2007.
52 ks. Heikkinen ym. 2007.
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ei edes oleta olevansa ulkopuolinen ja neutraali53. Projektini al-
kuvaiheessa roolini tarkkailin ja pyrin osallistumaan kaikkeen 
toimintaan, mutta ennen kun alun sosiaalinen jää murtui, koin 
kuitenkin itseni ulkopuoliseksi. Vaikka toimintatutkimuksen periaat-
teiden mukaisesti pyrinkin valamaan uskoa omiin kykyihin ja toi-
mintamahdollisuuksiin54 ja erityisesti halusin tukea Tamar Lewisia, 
että hän pystyisi kehittämään työtään omalta ja lasten kannalta 
paremmaksi, puhtaasti toimintatutkimuksen mallia noudattavaa ei 
projektistani lopulta tullut. Projektini oli ajallisesti suhteellisen ly-
hyt enkä ole projektini jälkeen päässyt havaitsemaan tutkimukseni 
mahdollisia vaikutuksia. 

Vaikka etnografiseksi tutkimukseksi kenttäjaksoni oli lyhyt, ke-
räämääni aineistoon tutustuessani huomasin etnografisen sekä 
narratiivisen menetelmien olevan sopivampi lähestymistapa tutki-
muskohteeseeni kuin toimintatutkimus. Alunperäisen suunnitelman 
mukainen toimintatutkimus Cassava Piecen keskuksen kuvataide-
tuntien tutkimus- ja kehittämisprojektin puitteissa oli erinomainen 
projektin alkuunpanija ja sitä koossa pitävä voima, mutta siirsin 
sen aineistoa lähemmin tutkiessani taka-alalle. 

Muistiinpanoni pursuivat tunnelmia ja havaintoja erilaisista kohtaa-
misista ja eroavaisuuksista. Lukiessani ja muistellessani uudelleen 
ja uudelleen kokemaani kuukautta Cassava Piecessä ymmärsin, 
että löytämäni kohtaamisen teemat kiinnostivat ja koskettivat mi-
nua eniten. Halusin analysoida ja tehdä löytöjä kokemuksistani 
ja käyttää niitä yhdessä toiminnallisen tutkimukseni puitteissa to-
teutettujen kuvataidetuntien kanssa muodostamaan omanlaiseni 
näkemyksen jamaikalaisen kuvataidekeskuksen ja suomalaisen tai-
dekasvattajan yhteistyöstä. Tällaiset pienetkin projektit voivat olla 
tärkeitä, sillä aina asioita pohtiessa ja eri näkökulmista katsoes-
sa voi nousta uusia ennen näkemättömiä asioita esiin. Suhteeni 
Tamar Lewisiin ja muuhun henkilökuntaan olisi ollut erilainen, jos 
projektini olisi ollut pidempikestoinen. Kuukaudessa en välttämättä 

53 ks. Heikkinen ym. 2007.
54 Heikkinen ym. 2007.
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päässyt niin lähelle tutkittavaa aihetta ja tutkimukseni informant-
teja kuin olisin toivonut.55

Tampereen Yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkija 
Kimmo Vuorinsn mukaan vaarana etnografisessa tutkimuksessa 
on se, että tutkittavat voivat olla tietämättömiä tai harhaanjoh-
dettuja tutkittavan ympäristön tai ammattialansa asioiden suhteen. 
Ihmiset saattavat muunnella totuutta henkilökohtaisista syistä tai 
tabujen ja kollektiivisten salaisuuksien salassa pitämisen vuoksi56. 
Syynä erilaisiin vastauksiin ja jopa valehteluun voi myös olla se, 
että henkilöt eivät ole perillä asioista, joita yhteisössä tapahtuu 
tai he eivät osaa pukea sanoiksi ajatuksiaan. Omassa projektis-
sani tiedostin, että on mahdollista saada eri ihmisiltä hyvinkin 
erilaisia vastauksia riippuen siitä kuka puhuu kenenkin kanssa, 
kuinka luottamuksellinen ja läheinen henkilöiden suhde on, ja siitä 
minkälaisia valtarakenteita yhteisössä on. Mielestäni yhtä ainoaa 
totuutta etnografisessa tutkimuksessa on mahdotonta löytää. 
Opinnäytteeni ja sen tulokset ovat erilaisten henkilöiden anta-
mien tietojen summa, joka on läpikäynyt minun subjektiivisella 
historialla kyllästetyn mieleni. Olisi mahdotonta olettaa objektiivis-
ta lopputulosta, kun suodatan muiden sanat ja omat havaintoni 
omien ajatusmallieni ja henkilökohtaisen kokemushistoriani läpi. 
Esimerkiksi kuvatessani työskentelyäni mainitsen muutamaan ker-
taan, että olen pyrkinyt dialogisuuteen Tamar Lewisin ja oman 
opetusnäkemykseni välillä. Tässä tapauksessa tarkoitan dialogisuu-
della sitä, etten tuo omia ajatuksiani suuressa määrin esiin, mutta 
tiedostan kyllä, että omat pedagogiset käsitykset näkyvät työni 
taustalla.

Opinnäytteeni viidennessä osiossa käytän narratiivista tutkimus-
otetta57. Kirjoitin aineistoni pohjalta narratiivista otetta käyttäen 
kertomuksen projektini vaiheista. Narratiiviin sisällytin erilaisia 
matkani aikana mieleeni nousseita teemoja ja käyn niiden kanssa 
läpi tapahtumia ja tunnelmia projektini ajalta. Tämä narratiivi on 

55 Vrt. Vuorinen 2005.
56 Vuorinen 2005.
57 ks. Saaranen-Kauppinen ym. 2006.



35KOHTAAMISIA KARIBIALLA  REETA KIVIRINNE 2014

kirjoitettu yhtälailla minulle itselleni kuin lukijoillenikin. Se antaa 
kuvan tapahtumista joita olisi muulla tavoin ollut haasteellista 
kertoa.

Käytän tätä narratiivia opinnäytteeni analysoinnissa. Narratiivinen 
ote tarjosi mahdollisuuden kulttuuristen sekä henkilökohtaisten 
havaintojen tekemiseen. Se auttoi minua tulkitsemaan tapahtumia 
ja huomaamaan asioita, jotka olisivat saattaneet muulla tavoin 
jäädä huomaamatta.Narratiivin avulla löysin yksityiskohtia ja muis-
toja projektista, jotka olisivat helposti muuten päässeet hukku-
maan muun materiaalin keskelle. Usein narratiivista tutkimusotetta 
käytetään esimerkiksi tulkitsemaan toimintatapoja, arvoja, usko-
muksia ja normeja. Tarinoiden avulla haetaan saman tyyppisiä 
asioita kuin etnografisessa lähestymistavassa, vain media on eri. 
Tarinoihin liittyy usein jonkinlainen opetus, joiden tulkinnan avulla 
yhteisön jäsenet saavat luotua itselleen pysyvyyttä ja jatkuvuutta. 
Kertomukset ylläpitävät sekä yksilöllistä että kollektiivista identi-
teettiä, hyvässä ja pahassa58.

5.2 AINEISTON ESITTELY

Tarja Kankkunen kertoo omassa etnografisessa tutkimuksessaan 
hylänneensä ajatuksen, jossa kenttävaiheessa tehtäisiin vain ha-
vaintomerkintöjä ja myöhemmin kirjoitettaisiin varsinainen analyysi. 
Hänen mukaansa kenttävaiheessa voi kirjoittaa jo jäsenneltyjä, 
yksityiskohtaisia juttuja, jotka voi myöhemmin liittää laajempaan 
etnografiseen kertomukseen59. Omassa työssään etnografina 
Kankkunen on jättänyt kirjoitetut muistiinpanot työstään pois lä-
hes kokonaan ja hän on siirtynyt tallentamaan ajatuksiaan ja ha-
vaintojaan valokuviin, videoihin sekä blogipostauksiin. Hän käyttää 
videoita ja kuvia tallentamaan kohteidensa toimintaa ja töitä ja 
myöhemmin jutteluiden, havainnoimiensa tapahtumien ja toimin-
nan pohjalta hän on kirjoittanut pieniä muistinvaraisia tarinoita 
blogiinsa. Nämä tarinat voivat olla hyvinkin lyhyitä ja epätarkkoja 
ja useimmiten tuoreeltaan kirjoitettuja, mutta hän saattaa joskus 

58 Löytönen 2014.
59 Kankkunen 2013.
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kirjoittaa muistiinpanonsa myös pidemmänkin ajan jälkeen60. 
Omassa työssäni olen käyttänyt juuri tätä muistin ja kuvien va-
rassa pohdintaa ja tilkkutäkkimäistä muistiinpanotapaa. Kirjoitin 
välillä lyhyempiä ja välillä pidempiä ajatuksia ylös aina päivän 
päätteeksi. Kertasin tällöin mielessäni päivän tapahtumat ja sa-
malla kirjoitin muistiin tulevien päivien suunnitelmia ja mieleen he-
ränneitä ajatuksia. Tekemäni muistiinpanot eivät siis aina liittyneet 
suoraan myöhemmin tehtävään analyysiin, vaan muistiinpanot oli-
vat sekoitus sen aikaista nykyhetkeä, lähitulevaisuutta ja tutkimuk-
selle tärkeää informaatiota. Minulle projekti oli ensimmäinen laatu-
aan, joten noviisina pitäydyin jossain määrin perinteisessä tavassa 
ja keskityin elämään ja havainnoimaan ympäristöäni ja projektiani 
tietäen, että puran kokemukseni analyysin muodossa myöhemmin.

Palatessani lukemaan tekemiäni muistiinpanoja kenttävaiheen jäl-
keen, huomasin kuitenkin, että myös minulle, kuten Kankkusellekin 
valokuvien ja videoiden voima oli yllättävän suuri. Monet hetkessä 
otetut, sinällään ulkopuoliselle mitäänsanomattomat, kuvat toivat 
minun mieleeni vahvasti erilaiset tunnelmat, hajut, sanat ja miet-
teet, joita olin kokenut kuvanoton hetkellä. Käytin opinnäytteeni 
narratiivista osuutta kirjoittaessani hyödykseni tekemiäni muistiin-
panoja sekä ottamiani valokuvia. Osa näistä valokuvista on liitetty 
tähän opinnäytteeseen erillisinä valokuvasivuina. En usko, että il-
man valokuvia olisin pystynyt palaamaan kokemuksiini yhtä inten-
siivisesti kuin nyt pystyin.

Tamar Lewisin kanssa kävin useita keskusteluita hänen kuvatai-
teeseen ja kuvataideopetukseen liittyvistä toiveista, näkemyksistä 
ja toimintatavoista. Olin suunnitellut nauhoittavani käymiämme 
keskusteluja ja mahdollisia haastatteluita puhelimessani olevan 
nauhurin avulla. Lewis ei kuitenkaan halunnut minun nauhoitta-
van tai tallentavan keskusteluita millään tavalla, joten kirjoitin 
keskusteluista lyhyitä muistiinpanoja, jotka liitin päiväkirjamerkin-
toihini. Toivomiani ja suunnittelemiani haastatteluita en pystynyt 
Tamarin päätöksen vuoksi tekemään. Tarkkaa syytä haastattelujen 

60 Kankkunen 2013.
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tallentamiskieltoon en Tamarilta saanut, mutta luulen, että osa-
syynä oli ensimmäisen päivän huonosti alkanut ensikohtaami-
nen, josta kerron lisää narratiivisessa osuudessa. Luulen, että 
mikäli projektini kesto olisi ollut hieman pidempi olisin myöhem-
mässä vaiheessa saanut luvan keskusteluiden nauhoitukseen. 
Muistiinpanoni keskusteluistamme osoittautuivat mielestäni kuiten-
kin riittäviksi tämän opinnäytteen kirjoittamiseen.

Projektin aikana kävin keskusteluja myös esimerkiksi Birte Timmsin 
kanssa. Birten kanssa emme löytäneet kuitenkaan tarpeeksi so-
vittua yhteistä aikaa, jolloin olisin voinut tehdä hänestä viralli-
semman haastattelun. Tämän vuoksi myös Birten kertomat asiat 
ovat omien heti keskuskustelujen jälkeen tekemien muistiinpanojen 
varassa.

Etnografinen osallistuva tutkija käyttää tutkimusvälineenä muiden 
ohessa myös omaa personaansa ja samalla kun hän havainnoi 
hänen ympärillään tapahtuvia asioita hän havainnoi myös omaa 
kokemustaan ja reaktioitaan reflektoiden niitä muistiinpanoissaan61 
. Minun työssäni tämä oman persoonan läsnäolo näkyy suhteel-
lisen vahvasti. Samalla kun havainnoin itseäni ja muita ympärillä 
oleviani roolini tutkijana oli julkinen. Vuorinen kirjoittaa roolien 
mukanaan tuomista haasteita siinä, kuinka oman tutkijan roolin 
avoimuudesta huolimatta, tutkijan omat mielenkiinnon kohteet ja 
mahdolliset tavoitteet eivät ole välttämättä näkyvillä, ellei tut-
kija niistä erikseen kerro. Tämä voi Vuorisen mukaan aiheuttaa 
pahimmassa tapauksessa tutkimuksen informanteissa halutto-
muutta yhteistyöhön tai epäluuloja tutkijan motiiveja kohtaan62. 
Ensimmäisten päivien aikana henkilökunnan varautuneisuus ja 
keskustelujen vaitonaisuus saattoi johtua siitä, etteivät he tien-
neet minun motiiveistani ja persoonastani. Toisaalta myös tutkijan 
roolini saattoi aiheuttaa vaitonaisuutta projektini alkuvaiheessa. 
Myöhemmin tutustuttuamme paremmin, keskustelut ja ilmapiiri 
muuttuivat rennommiksi.

61 Kankkunen 2013.
62 Vuorinen 2005.
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Opinnäytteeni materiaali on pääosin havainnoinnin avulla kerät-
tyä. Roolini tutkimuksessa oli aiemminkin mainitsemani osallistuva 
havainnoija. Erona osallistuvan havainnoinnin ja esimerkiksi haas-
tattelun välillä voidaan nähdä se, että havainnoijan keräämista-
pa on haastattelua passiivisempaa63 Haastattelija voi tahtoen tai 
tahtomattaan vaikuttaa haastateltavan vastauksiin ja puheenaihei-
siin, kun taas havainnoija keskittyy kuuntelemaan, katselemaan ja 
oppimaan. Ilman haastattelijan kysymyksiä havainnoijalta saattaa 
jäädä joitakin näkymättömissä olevia asioita huomaamatta, niiden 
jäädessä sanomatta. Molemmilla tavoilla saadaan erilaista infor-
maatiota ja näitä kahta lähestymistapaa voidaan toteuttaa saman 
projektin puitteissa. Käymäni keskustelut keskuksen henkilökunnan 
kanssa olivat avoimia. Näin keskusteluun nousivat monenlaiset, 
eivät minun valitsemat näkökulmat , mikä oli projektini kannalta 
hedelmällistä.

Merkinnät ja valokuvat yhdessä muiden empiiristen havaintojeni 
sekä havainnoista kirjoittamani narratiivinsn tekstin kanssa ovat 
tutkimukseni pääaineisto. Opinnäytteessäni pohdin aineistoni sekä 
kirjallisten lähteiden avulla erilaisia teemoja, pitäen omia koke-
muksiani ja havaintojani kuitenkin tärkeimpänä lähteenäni. Näin 
tämä opinnäytetyö kuvaa etenkin ajatteluprosessejani ja oppimis-

tani kulttuurien kohtaamisesta ja niiden välisestä dialogista64

63 Kankkunen 2013.
64 Ks. Heikkinen ym. 2007.
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6. VUOROVAIKUTUS JA KULTTUURIENVÄLINEN 

KOHTAAMINEN

PROJEKTIN ALKUMETRIT JA ENSIMMÄISET AJATUKSET

Kun saavuin Kingstoniin uuden vuoden aattona tuntui paikka mi-
nulle yhtäaikaa tutulta ja vieraalta. Tuttu sekoitus katukeittiöiden 
mausteita, aamuauringossa kuivuvan kostean maan, kukkien, ros-
kien, ja meren tuoksua tunkeutui tajuntaani, tuttu lämpö Suomen 
talven kylmettämällä iholla ja tuttu tunnelma, joka syntyi liiken-
teen rytmistä, ohiajavien autojen sekä kauppojen stereoista kuulu-
vasta musiikista sekä hymyilevistä ihmisistä. Tutut ihmiset ja kas-
vot olivat minua vastassa ja minusta tuntui siltä, ettei edellisestä 
vierailusta ollut kulunut hetkeäkään. Samaan aikaan mielessäni 
pyöri tämä uusi vierauden tunne. Tunne syntyi alkamassa ole-
van projektini aiheuttamasta jännityksestä. Mietin mielessäni sitä, 
kuinka minun täytyisi seuraavan kuukauden aikana olla aiempaa 
tarkkaavaisempi ja vastaanottavaisempi kaikille ajatuksille, erilaisil-
le tavoille ja ihmisten reaktioille. Huomasin jännittäväni tätä uutta 
roolia. Olin yhtäaikaa sekä innoissani että peloissani siitä, että 
minun tulisi olla hyvin reflektiivinen uusien kokemusteni kanssa. 
Minun täytyisi tiedostaa omat ajatukseni, asenteeni ja kulttuuriset 
piirteeni, jotta projektini onnistuisi. Katsoin tuttua aamuista kau-
punkia kaksin erilaisin silmin. Huomasin, että tututkin asiat tun-
tuivat heti vieraammilta, kun vain ajattelinkin tulevaa projektiani. 
Mietin, tiesinkö sittenkään tästä maasta ja sen ihmisistä niin pal-
jon kun luulin tietäväni.

Tällä matkalla en kokenut itseäni samalla tavalla turistiksi kuin 
aiemmin. En kokenut sitä kokonaisvaltaista uutta kulttuurielämystä, 
jonka koin ensimmäistä kertaa saarelle astuessani. Aikaisemmin 
näkemäni paikat ja ihmiset loivat tunteen siitä, että tiesin missä 
olin ja kuinka Kingston kaupunkina toimii. Syvällä sisimmässäni 
kuitenkin tiesin, että tutkimusmatkani tähän karibian saarivaltioon 
ja sen kulttuuriin oli vasta alkamassa.

Uusiin ja henkisesti haastaviin tilanteisiin heittäytyminen on 
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minulle suuri ilo, mutta samalla myös kauhun aihe. Ahdistun 
helposti uusista tilanteista, mutta silti kerta toisensa jälkeen ha-
keudun niihin. Ajatus siitä, että jämähdän paikalleni ja kaikki ym-
pärillä oleva tulee liian tutuksi tuntuu pahemmalta kuin uusien 
asioiden pelko, joten valitsen useimmiten uusien haasteiden koh-
taamisen paikalla pysymisen sijaan. Projektia aloittaessani tilanne 
oli hermoilleni aavistuksen verran helpompi siinä, että puitteet, 
joissa tulisin työskentelemään olisivat osittain tuttuja.

Kun edelliset matkani Jamaikalle olivat keskittyneet saareen tu-
tustumiseen paikallisten ystävien, yöelämän, musiikin ja tanssin 
kautta niin nyt tehtäväni oli työskennellä lasten ja tuntemattomien 
aikuisten kanssa. Jamaikalainen koulukulttuuri ja yleisesti työelä-
mä oli minulle vielä hyvin vieras.

Ennen ensimmäistä käyntiä keskuksella vierailin Birte Timmsin luo-
na, jonka koti  sijaitsi lähellä omaa majapaikkaani Liguaneassa, 
Pohjois-Kingstonissa. Koska matka Birten luo kestäisi vain kym-
menen minuuttia, päätin kulkea matkan jalan. Puhelimessa Birte 
ei ollut täysin varma siitä, olisiko kävely illalla auringon laskettua 
kaikkein parhain idea ja pohdimme yhdessä kannattaisiko minun 
ottaa varmuuden vuoksi taksi tai vaihtoehtoisesti jättää kaikki ar-
votavarat kotiin ja kirjoittaa muistiinpanot tietokoneen sijaan pa-
perille. Tällaisten asioiden huomioon ottaminen tuntui normaaliru-
tiinilta vaikka Kingston onkin aina näyttäytynyt minulle vaarallista 
mainettaan kiltimpänä.

Ryöstöt ja väkivaltaisuudet eivät Jamaikan pääkaupungissa ole 
täysin vieraita asioita, joten niitä varten on hyvä pitää mukana 
aina hieman käytännöllistä mieltä. Liguanea ei ole esimerkiksi 
Suomen Ulkoasiainministeriön välteltäväksi luokiteltua aluetta, toi-
sin kuin projektini kohde Cassava Piece tai moni muu vastaava 
asuinalue65. Se mikä sai Birten ja minut miettimään mahdollista 
ryöstöä oli se, että alueella asuu varakkaampaa väestöä kuin 
vaikkapa Trenchtownin tai Tivoli Gardensin alueilla, joten ryöstä-
jille mahdollisuudet saada parempi saalis on suurempi. Pimeän 

65 Ulkoministeriö 2014.
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aikaan ryöstöjen mahdollisuus ei alueen varakkuustason vuoksi 
ollut täysin mahdoton. Asunnot Liguaneassa on suojattu vartioin, 
koirin ja korkein aidoin.

Taitoin matkan autotien vierellä, tienpenkalla korvat ja katse tark-
kana. Metallisten aitojen toisella puolen koirat haukkuivat, autot 
ajoivat paikalliseen tapaan ohitseni korkein nopeuksin vaikka tie 
oli paikoittain erittäin kapea ja mutkikas. Tunsin hetkittäin itseni 
hölmöksi, sillä tiesin, että jamaikalainen olisi mitä luultavimmin 
ottanut valitsemalleni matkalle taksin. Tunsin itseni, uhkarohkeak-
si, ja mietin, miksi olin halunnut näin jääräpäisesti luottaa oman 
kulttuurini ja oman kotimaani tapoihin - siihen, että jos vain pi-
dän mielen rohkeana ja itsevarmana, minulle ei tapahdu mitään 
pahaa. Muutaman pusikosta hypähtäneen liskon tai rotan lisäksi 
matkani Birten luo sujui lopulta ilman suurta draamaa. Mielessä 
pyörivä projektini sai minut olemaan tässä tapauksessa aikaisem-
paa kulttuurisesti tietoisempi ja pohtivampi toimintani ja valintojeni 
suhteen kuin aiemmin.

Vierailun aikana keskustelimme omista ennakkoajatuksistamme 
projektini suhteen, kävimme läpi käytännön asioita kuten keskuk-
sen aikataulua, henkilökuntaa sekä yleisiä toimintatapoja joita 
keskuksella toteutetaan. Saksalainen Birte Timms on yksi HELP! 
Jamaican perustajajäsenistä ja tällä hetkellä heistä ainoa joka 
asuu Jamaikalla. Birte on toiminut elämässään erilaisissa järjestö-
projekteissa, mutta HELP Jamaica! on hänelle yksi tärkeimmistä. 
Birte tekee parhaillaan jatko-opintojaan Kingstonissa karibialaises-
ta kulttuurista samalla kun hän toimii varainkerääjänä ja järjestön 
kasvoina Jamaikalla sekä verkossa.

Istuttuamme alas Birte  kertoi minulle aikaisemmin toteutetuista 
projekteista kuten seinämaalauspäivästä sekä keskuksella aiemmin 
työskennelleistä vapaaehtoisista sekä yleisellä tasolla keskuksella 
asioivista lapsista, nuorista ja aikuisista. Tämä keskustelu antoi 
minulle paljon uusia ideoita ja varmisti sen minkä tyyppistä pro-
jektia lähdemme yhdessä toteuttamaan. Minulle merkitsi paljon 
se, että sain jonkinlaisen näkemyksen siitä mitä ensimmäiseltä 
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vierailupäivältä sopi odottaa. Sovimme Birten kanssa, että pari en-
simmäistä päivää keskuksella keskittyisin vahvasti tarkkailemaan ja 
kuulostelemaan ympärilläni tapahtuvia asioita, jotta tietäisin tar-
kemmin minkälaista opetusta ja minkälaisia tapoja keskuksella on 
käytössä. Sain hieman lisää kulttuurista ymmärrystä.

Projektini alkaessa tammikuun 2013 alussa Cassava Piecen kes-
kus oli palaamassa joululomalta. Keskus oli myös käymässä läpi 
pientä murrosvaihetta, opetuksen, henkilökunnan ja tavoitteiden 
suhteen. Paikan rehtori oli vaihtunut puoli vuotta aiemmin ja uusi 
rehtori, Mrs. Chinn, oli vielä hakemassa omia tapojaan ja miet-
timässä tavoitteitaan. Aiemmin syksyllä tehdyt, keskuksen päivit-
täistä toimintaa kuvaavat lukujärjestykset olivat päässeet unoh-
tumaan henkilökunnalta eikä sovittuja työpajoja muistettu pitää. 
Vuoden ajan keskuksella työskennellyt ja aikatauluista huolehtinut 
vapaaehtoistyöntekijä oli lähtenyt juuri viikkoa aiemmin takaisin 
Saksaan.Tästä pienestä kaaoksesta huolimatta lapset tulivat iloisin 
mielin paikalle ja paikka oli auki. Birte Timms ja Mrs. Chinn koki-
vat, että nyt oli juuri otollinen hetki minun projektilleni. Muutoinkin 
muutoksia ja uusia sääntöjä kaipaava keskus oli vastaanottavai-
nen minun ajatuksilleni ja ideoilleni.

ENSIKOHTAAMINEN

Taksimatka Cassava Piecen keskukselle tuntui todella pitkältä. 
Katselin jokaista kadunkulmaa ja taloa matkan aikana. Olin saa-
nut Birteltä paikan osoitteen, mutta en löytänyt tarkkaa sijaintia 
käyttämästäni karttapalvelusta. Kaavoitukseltaan Cassava Piece 
poikkeaa esimerkiksi Helsingistä sillä, että pieniä polkuja ja teitä 
ei ole merkitty tai nimetty - ihmiset tietävät missä paikat konk-
reettisesti sijaitsevat ilman kadunnimiä ja numeroita. Tapaamisia 
sovittaessa ja aikaisemmin tuntematonta paikkaa etsiessä käyte-
tään tunnettuja maamerkkejä, kuten toreja, suuria puita, joenuo-
mia tai virastorakennuksia.

Reilun puolen tunnin matka kuumassa taksissa kului hitaasti. 
Lämpöasteita oli reilusti yli kolmenkymmenen ja aikaisempien 
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päivien shortseista ja topeista koostuvat asut olin vaihtanut kes-
kuksen pukukoodiston mukaisempiin pitkiin housuihin ja lyhythi-
haiseen kauluspaitaan. Cassava Piecen keskuksella vierailevien tai 
työskentelevien aikuisten asun tulee olla siisti ja ammattimainen, 
mutta samalla rento. Birten kuvailu pukukoodiin oli “comfortable, 
so that you can play with the kids.professional and not too sexy, 
so that the kids and people around you respect you and unders-
tand that you are working. not too posh because we are after all 
in the ghetto.”

Hikoillessani taksin kyydissä tarkkailin jokaista kadunkulmaa 
ja taloa sillä tämä osa Kingstonista ei ollut minulle tuttu. 
Taksikuskikaan ei ollut täysin varma missä keskus tarkkaanottaen 
sijaitsee, mutta lopulta parin kyselyn jälkeen keskuksen vihreä-kel-
tainen rakennus löytyi isolta puulta vasemmalle, poliisilaitokselta 
mäkeä ylöspäin ja ennen koulua ruokakojujen takaa.

Astuttuani vanhan klinikan paikalla sijaitsevan Education Centerin 
metalliportista sisään minua oli vastaanottamassa Mrs. Chinn sekä 
muutama aluella asuva äiti. Paikka tuntui kiireiseltä vaikka lapset 
olivat yhä jalkapallokentän toisella laidalla sijaitsevassa koulussa. 
Harjakattoinen, kelta-vihreäksi maalattu vanha kivirakennus näytti 
sympaattiselta ja luokseen kutsuvalta. Education Center koostuu 
päärakennuksesta, jossa sijaitsee rehtorin toimisto sekä isompi 
tila, joka toimii aulana, kirjastona sekä luokkahuoneena. Tämän 
lisäksi rakennuksen takaosaan on rakennettu lisäsiipi, jossa sijait-
see varasto, pienempi luokkahuone  sekä wc-tilat. Iso tila toimii 
paikan sydämenä, jossa ovat myös keskuksen kolme tietokonetta. 
Tila on usein hälyinen ja kolmen uloskäynnin ansiosta se toimii 
läpikulkupaikkana. Toinen luokkahuone on pienempi ja rauhalli-
sempi tila, jossa pidetään vierailevien opettajien tunteja pienem-
mille ryhmille. Rakennuksen ja lisäosan ohella Education Centeriin 
kuuluu olennaisena osana myös sen nurmikosta ja puista sekä 
laatoitetusta alueesta koostuva piha. Aidatulla pihalla keskuksella 
käyvät lapset pääsevät leikkimään ja juoksentelemaan turvallisesti 
ilman pelkoa ohi ajavista autoista. Talon ympäri juokseminen ja 
sisääntulopolun laidalla olevien matalien pensaiden yli hyppiminen 
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ovat myös suosittuja leikkejä.

Ensimmäisen päivän aikana tutustuin tiloihin ja henkilökuntaan 
sekä keskustelin lisää Mrs. Chinin kanssa toiveistani ja tavoitteis-
tani vierailuni suhteen. Kerroin ajatuksestani yhteistyöstä Tamarin 
kanssa ja siitä, että tutkisin mielelläni heidän kanssaan mahdolli-
suuksistani auttaa Tamaria kehittämään opetustaan.

Ennen lapsien saapumista aamupäivästä keskuksella autetaan ja 
annetaan neuvoja paikallisille aikuisille. He voivat käyttää kes-
kuksen tietokoneita, täyttää työhakemuksia ja lainata kirjoja. 
Keskuksen alaikärajana virallisesti toimii neljän vuoden ikä, mutta 
päiväsaikaan monet alueella asuvat äidit tulevat keskukselle pie-
nempien lastensa kanssa viettämään aikaa. Tuona tammikuisena 
tiistaina ensikosketukseni paikallisiin äiteihin tapahtui ensimmäis-
ten tuntieni aikana. Nopean tutustumiskierroksen jälkeen Mrs. Chin 
palasi toimistoonsa ja muutamalle työntekijälle minut esiteltyään 
kehotti juttelemaan äitien ja työntekijöiden kanssa kunnes Tamar 
Lewis saapuisi paikalle. Ensimmäisten tuntien aikana yritin luoda 
kontaktia keskuksen työntekijöihin, mutta monet tuntuivat olevan 
kiireisiä tai he olivat keskittyneet juttelemaan toistensa kanssa. 
Koin oloni ulkopuoliseksi, kuten kuka tahansa uuteen paikkaan ja 
ihmisiin tutustuttaessa.

Keskuksella vieraana olevat naiset olivat kuin minä en olisikaan 
paikalla, mutta huomasin heidän sivusilmällä luovan katseita. 
Istuin alas ja lähellä asuva nuori nainen istui viereeni. Hän kertoi 
käyvänsä keskuksella päivisin juttelemassa työntekijöiden, erityi-
sesti Tamarin, kanssa, sillä hän haluaisi luoda uraa kuvataiteen 
saralla. Keskustelimme taiteesta ja hän esitteli minulle kainalos-
saan rullalla olleita öljyvärimaalauksia. Katsoessamme Shanealin 
tekemiä töitä kuulin selkäni takaa suuren kolahduksen. Käännyin 
ympäri ja näin noin kolmevuotiaan pikkutytön itkemässä pöy-
dän alla samalla kun tämän äiti yritti saada lapsensa sieltä pois 
vetämällä tätä jalasta ja huutamalla. Onnistuttuaan äiti otti las-
ta kovakouraisesti kädestä kiinni ja löi tätä takapuolelle sekä 
takaraivoon lasta  samalla toruen. Muut tilassa olleet aikuiset 
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kerääntyivät nopeasti paikalle ja tilanne oli ohi muutamissa se-
kunneissa. Mrs. Chin tuli ulos toimistostaan ja pelästyneet kasvoni 
huomatessaan lähestyi minua pysähtyen kuitenkin itkevän tytön 
ja tämän äidin kohdalla. Mrs. Chin kehotti lempeällä mutta var-
malla äänellä lapsen äitiä olemaan hieman löyhempi rankaisevan 
kätensä kanssa ja sanoi, ettei fyysinen kuritus ole aina se ainoa 
vaihtoehto. Ennen kuin huomasinkaan äiti ja lapsi olivat kadon-
neet rautaportista kadulle ja kuulin vain lapsen vaimeata itkua. 
Tultuaan luokseni Mrs. Chin kysyi olinko järkyttynyt näkemästäni 
ja sanoi, että aikaisempien eurooppalaisten vierailijoiden kans-
sa hän oli oppinut sen,että meillä fyysistä kuritusta ei käytetä. 
Kerroin hämmentyneeni kohtauksesta, sillä en ollut tottunut näke-
mään vastaavanlaista kasvatusta, jolloin  Mrs. Chin kertoi pienen 
kurituksen olevan paikallisille varsin tavallinen metodi, josta minun 
ei tarvitsisi huolestua.

Tämä oli ensimmäinen hetki, kun tajusin,että minulla on vielä 
paljon opittavaa itsestäni ja omasta kulttuurista, kuin myös muis-
ta ympärillä olevista ihmisistä sekä heidän kulttuuristaan. Oma 
kauhistunut reaktioini tuntui minusta oikeutetulta, mutta ympärillä 
olevat aikuiset ja kasvattajat eivät pitäneet tapahtunutta millään 
tavalla normaalista poikkeavana. Myöhemmin tapahtuman jälkeen 
keskustelin aiheesta muutaman paikallisen ystäväni kanssa ja he 
kertoivat omista kokemuksistaan. Heidän omassa lapsuudessaan 
fyysinen kuritus, kuten takapuolelle tai päähän läpsiminen, kädes-
tä tai hiuksista vetäminen tai jopa lyöminen olivat olleet osalle 
arkisia tapoja saada lapset käyttäytymään paremmin. Ystäväni ko-
kivat, että ilman kuritusta he eivät olisi välttämättä oppineet käyt-
täytymään kunnolla.

Mietin keskuksella tapahtunutta ja pohdin pikkutytön kasvoja, jois-
ta äidin hyökkäyksen aikana ei minun silmiini välittynyt suurta 
pelkoa tai kauhua. Yritin jälkeenpäin miettiä asiaa niin, että minä 
reagoin kohtaukseen voimakkaammin kuin muut, koska muille, 
lapsi mukaan lukien, tilanne ei välttämättä näyttäytynyt niin voi-
makkaana. Tämä kurinpidon ja rangaistusten teema jäi kuiten-
kin kummittelemaan mieleeni, vaikka huomasinkin keskuksella 
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ja kaupungilla ollessani sulkevani silmäni muilta vastaavilta ta-
pauksilta. Itselleen vieraiden asioiden kohtaamiseen liittyy aina 
epävarmuutta sillä emme pysty ennakoimaan tai selittämään uu-
dessa tilanteessa omaa ja toisen käyttäytymistä (Salo-Lee 1996). 
Epävarmuus voi johtaa turhautumiseen ja pahemmassa tapaukses-
sa uusien asioiden kohtaamisen pelkoon.

Minulle tämä oli yksi niistä hetkistä, jotka jäivät vahvasti mieleeni, 
sillä tilanne oli minulle monella tasolla uusi ja vieras. Ilman äidin 
ja lapsen välistä tapaustakin olin tilanteessa hieman hämmenty-
nyt. Kyse oli minulle vielä tuntemattomista ihmisistä ja hetkestä, 
jolloin olin vasta tutustumassa ympäristöön ja kulttuuriin.

Välikohtauksen jälkeen toiminta keskuksella jatkui samaan mal-
liin kuin aiemmin ja minä jäin sekavin mielin odottamaan lapsien 
sekä tulevan yhteistyökumppanini Tamarin tapaamista. Odotin 
jännityksellä Tamarin saapumista keskukselle ja olin mielessäni 
käynyt läpi asioita, joista haluaisin keskustella hänen kanssaan. 
Mietin miten esittäisin toiveeni yhteistyöstä hänelle mahdollisim-
man neutraalisti, sillä en vielä tiennyt haluaisiko hän toimia kans-
sani. Kaikki miettimäni suunnitelmat hyvästä aloituksesta kuitenkin 
kariutui jo ensimetreillä suulaan ja voimakastahtoisen Mrs. Chinin 
puuttuessa asiaan. Ote päiväkirjastani kertoo kuinka ensitapaami-
nen sujui:
“Kun Tamar saapui paikalle kävi juuri niin kuin olin ikävimmissä kuvitelmis-
sani kuvitellut. Toiveistani huolimatta ja Mrs. Chinin persoonasta johtuen 
minun ja Tamarin esittely ei sujunut aivan ongelmitta. Ensimmäisenä Chin 
kertoi Tamarille jotakuinkin näin: ”Hei Tamar, tässä on Reeta hän on kuva-
taideopettaja Suomesta ja hän tulee nyt auttamaan sinua kuvataideopetuk-
sessa. Nyt alkaa puhaltaa uudet tuulet näin vuodenvaihteen kunniaksi. Enää 
täällä ei väritellä sinun tekemiä piirustuksia vaan täällä otetaan oikeita 
pedagogisia sisältöjä opetukseen. Nyt te voisitte yhdessä Reetan kanssa 
vähän jutella taiteesta ja alkaa suunnittelemaan iltapäivän opetusta”

Kuuntelin kauhulla esittelyäni ja näin kuinka Tamarin ilme muuttui loukkaan-
tuneeksi ja hän poistui paikalta. Myöhemmin sain kuulla, että keskiviikkoisin 
tapahtuva kuvispäivä oli ollut toiminnassa aiemmin viime syksynä, mutta 
juuri pedagogisten valmiuksien takia päivät (kuten itseasiassa muutkin tee-
mapäivät) olivat pikkuhiljaa vain tippuneet pois sunnitelmista sillä ne eivät 
olleet toimineet halutulla tavalla. Nyt ilman ilmoitusta Tamarille oli minun 
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nenäni edessä pikaisesti ilmoitettu, että nyt nämä päivät jatkuvatkin taas 
ja että häntä tulee arvioimaan ja seuraamaan sekä opettamaan täysin tun-
tematon henkilö ja että opetusmateriaali tuntia varten pitäisi olla valmiina 
parin tunnin päästä.

Olin varmasti yhtä ahdistunut kuin Tamar ja minulla kesti lähes tunti saada 
vakuutettua Tamar siitä, että en ole täällä myrskytuulen lailla uudistamas-
sa opetusta ja tuomassa omia mielipiteitäni vaan tarkoituksenani olisi itse 
oppia jotain häneltä ,tutustua paikan opetukseen ja sitä kautta ehkä löytää 
yhdessä erilaisia ideoita ja näkökulmia joiden avulla voisin helpottaa hänen 
työtään.  --- Ei ole mitään epämotivoivaa kuin se,että suuret muutokset 
tulevat ilman ennakkovaroitusta ja ilman että asianosaisten mielipidettä 
kuullaan.

Hankalan aloituksen jälkeen lapset olivatkin jo kolkuttelemassa keskuksen 
portteja ja jouduimme jättämään asian sikseen. Sen verran saimme yhdessä 
Tamarin ja Chinin kanssa päätettyä, että tänään en vielä puuttuisi kuva-
taideopetukseen vaan vain tarkkailisin ja tutustuisin paikkoihin.” 8.1.2013

Ennen tapaamista Tamarin kanssa, oli päässäni stereotypia siitä, 
kuinka jamaikalaiset ovat usein hyvin avoimia ja suorapuheisia 
sekä äänekkäitä keskustelukumppaneita. Tamar osoittautuikin huo-
mattavasti hiljaisemmaksi ja vetäytyvämmäksi tarkkailijaksi kuin 
olin osannut odottaa. Tämä aiheutti minussa hämmennystä, enkä 
heti osannut ottaa oikeanlaista otetta hänen kanssaan kommuni-
koimiseen. Olin tottunut siihen, että usein jamaikalaisten kanssa 
vastauksia ja mielipiteitä ei tarvitse erikseen kaivaa henkilöistä 
esiin, vaan keskustelukumppani kertoo avoimesti ja pyytämättäkin 
ajatuksensa keskustelussa olevaan asiaan.

Mainitsemani stereotypiat ovat merkittävässä roolissa vieraiden 
ihmisten kohtaamisessa. Ne ovat tiettyyn ihmisryhmään kohdis-
tuvia yleistyksiä, joita käytämme apuvälineenä hahmottaessamme 
maailmaa. Stereotypiat auttavat meitä ennakoimaan ja selittä-
mään toisten ihmisten käyttäytymistä. Ne helpottavat meitä sope-
tutumaan uuteen kulttuuriin mikäli ihmiset ovat niistä tietoisia 
ja ymmärtävät niiden olevan kärjistettyä informaatiota joka ku-
vaa ryhmää yksilön sijaan. Hyvien stereotypioiden tarkoituksena 
ei ole arvottaa ihmisryhmää kielteisesti tai myönteisesti vaan 
ne lähinnä kuvaavat, millaisia tiettyyn ryhmään kuuluvat ihmiset 
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todennäköisesti tulevat olemaan66 Stereotypioita on tarkoitus 
muokata kun saadaan lisätietoa ja kokemusta.

Mikäli stereotypiosta ei ole tietoinen, ne kohdennetaan ryhmän 
sijaan yksilöön, niihin ladataan vahvasti positiivinen tai negatiivi-
nen kuva eikä niitä pyritä muuttamaan, muuttuvat stereotypiat en-
nakkoluuloiksi. Ennakkoluulot voivat olla hyvän viestinnän tiellä ja 
aiheuttaa turhaa vastakkain-asettelua.  Tamarin kohdalla jouduin 
hakemaan uudenlaista lähestymistapaa tilanteeseen ja päästä-
mään irti omasta käsityksestäni jamaikalaisesta kommunikaatiosta.

Uuteen kulttuuriin tutustuttaessa on hyvä olla edes hieman tietoi-
nen kultuurille tyypillisistä kommunikaation tavoista. Sopeutumista 
ja työskentelyä helpottaa myös se,että tiedostaa omalle kulttuu-
rilleen tyypilliset piirteet ja ymmärtää että itselleen itsestäänselvä 
tapa reagoida ja puhua saattaa toiselle tuntua vieraalta.

Olen uusissa tilanteissa usein Tamarin tapaan hieman arempi. 
Saatan ottaa alkuun enemmän tarkkailijan roolin. Haluan tietää 
minkälaisessa ympäristössä olen, mitkä ovat yleiset kommunikaa-
tion tyylit ja missä on kenenkin paikka. Kun kyseessä on viralli-
sempi, työhön liittyvä tilanne olen myös stereotyyppiseen suoma-
laiseen tapaan suhteellisen ytimekäs67 puheissani. Epävirallisissa 
tilanteissa olen huomattavasti puheliaampi ja runsassanaisempi. 
Minun tarkkaileva ja hieman uudesta tilanteesta epävarma ole-
mukseni yhdistettynä Tamarin samankaltaiseen ja minun stereo-
typiastani poikkeavaan käytökseen oli omiaan luomaan hieman 
kankean ensivaikutelman ja väärinkäsitysten sarjan.

Istuimme esittelyn jälkeen hetkeksi alas, mutta Tamar pysyi hyvin 
vaiteliaana. Hän vastasi small talkiini lyhyin yhden sanan vastauk-
sin ja huomasin hänen kehonkielestään, että hänen olonsa oli 
hyvin vaivautunut. Yritin niellä oman pettymykseni ensitapaamisen 
suhteen ja päätin yrittää lähestyä Tamaria uudemman kerran seu-
raavana päivänä. Pysyttelin kuitenkin hänen lähettyvillään ja seu-
rasin hänen valmistelujaan ennen lapsien saapumista.

66 Salo-Lee 1996.
67 Salo-Lee 1996.
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LAPSET JA LÄHEISYYS

Kellon lyötyä kaksi iltapäivällä seisoin hikisenä Tamarin vierel-
lä keskuksen pääovilla ja katselin jännityksellä koululle päin. 
Puheensorina, kiljahdukset ja nauru täyttivät mäen, jossa koulu ja 
keskus sijaitsevat. Käteni tärisivät ja suutani kuivasi. Mietin mieles-
säni ymmärtäisinkö lasten puhetta, puhuisivatko he minulle, notee-
raisivatko he minua ollenkaan vai jäisinkö ulkopuoliseksi. Pelkoni 
olivat kuitenkin turhia. Lapset saapuivat rautaportista sisään pie-
ninä joukkoina ja monet osoittivat heti kiinnostusta uutta aikuista 
kohtaan. He tulivat kyselemään kuka olen ja mistä tulen. Lapset 
olivat selkeästi tottuneet keskuksella käyviin lukuisiin vieraisiin ja 
ulkomaalaisiin, joten heitä myös heti kiinnosti kuinka kauan aion 
heidän kanssaan viettää aikaa. Nuoremmat lapset halusivat esi-
tellä minulle erilaisia leikkejä ja he tulivat hyvinkin lähelle, halaa-
maan ja pitämään kädestä kiinni. Mrs. Chin kertoi lapsien olevan 
aina uteliaita uusia ihmisiä kohtaan ja keskuksen toimintatavoista 
johtuen keskuksella vierailee paljon eri maista kotoisin olevia ih-
misiä. Mrs. Chin myös kertoi useiden lasten vanhempien olevan 
todella kiireisiä töissä, työajat- ja työmatkat ovat todella pitkiä, 
joten kaikilla vanhemmilla ei ole aina mahdollisuutta antaa lapsil-
leen sitä fyysistä läheisyyttä ja huolenpitoa, joita lapset kaipaavat. 
Tämä läheisyyden kaipuu näkyy keskuksella lapsien halipulana ja 
välillä jopa takertumisena aikuisiin. Mrs. Chinin sanojen mukaillen 
lapset hakevat halauksensa ja läheisyytensä sieltä missä sitä on 
saatavilla. Olin törmännyt samanlaiseen ennakkoluulottomaan fyy-
siseen kontaktiin ja luottamukseen aikaisemmin työskennellessäni 
Koillis-Thaimaalaisessa orpokodissa vuonna 2006. Toki halauksia, 
pään silityksiä ja muuta kosketusta löytyy varmasti mistä tahansa 
suomalaisesta päiväkodista, mutta tämä suunnaton vimma, joka 
lapsia tuntuu ajavan kiipeämään syliin ja hakemaan huomiota, 
tuntui erittäin intensiiviseltä.

Salo-Leen (1996) mukaan läheisyys on myös yksi mittari kult-
tuurien luokitteluperusteista. Puhutaan kontakti-kulttuureista ja 
alhaisen kontaktin kulttuureista.Ihmisten välinen etäisyys, oma 
tila ja koskettaminen ovat vahvasti yhteen liittyviä käsitteitä. On 
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mielenkiintoista, että lämpimässä ilmastossa, kuten Jamaikalla, 
ollaan mielellään lähellä toisiaan ja kosketellaan paljon. Samaan 
tapaan kylmemmän ilmaston maissa, kuten Suomessa, ihmiset pi-
tävät mieluummin välimatkaa muihin ihmisiin ja koskettelevat toi-
siaan vähemmän.

Alkuesittelyn ja kotitehtävien jälkeen siirryimme lasten kanssa leik-
kimään ulos. Sekä nuoremmat, että vanhemmat lapset innostuivat 
leikkimään sovussa erilaisia liikunnallisia mm. tervapadan tyyppisiä 
pelejä. Uutena ihmisenä minun toivottiin osallistuvan lasten kans-
sa juoksenteluun. Naurusta, hien valumisesta ja juoksusta ei mei-
nannut tulla loppua. Keskuksen henkilökunta seisoskeli myhäillen 
varjossa kun suomalainen vierailija hyppeli naama punaisena 36 
lapsen kanssa nurmikolla.

Aurinko alkoi laskea kun kello läheni viittä ja keskuksen ovet 
sulkeutuivat. Lapset keräsivät tavaransa, siivosivat päivän aika-
na syntyneet roskat ja muutama lapsi kerrallaan vilkutusten kera 
katosivat rautaportin toiselle puolelle. Minä otin taksin asuinpaik-
kaani, jossa ystäväni heräilivät päiväunilta ja kertoivat päivän 
tapahtumista.

Ensimmäisen päivän jälkeen tunsin oloni hieman lannistuneeksi. 
Omat suuret odotukseni ja hyvät ideat joita olin Birten kanssa 
suunnitellut, tuntuivat lähes mahdottomilta toteuttaa, mikäli Tamar 
ei olisi innostunut yhteistyöstä. Lapsien kanssa vietetty energinen 
ja hikinen päivä antoi kuitenkin toiveita tulevasta.

YHTEISTYÖN ALKUMETRIT

Muutaman päivän tarkkailun jälkeen onnistuimme löytämään jon-
kinlaisen yhteisen sävelen Tamarin kanssa. Lupaukseni siitä,että 
keskittyisin aluksi vain tarkkailemaan Tamarin tunteja ja kuun-
telisin yhteisten tuntien suunnittelussa päällimmäisenä Tamarin 
toiveita tuntui toimivan. Keskustelimme pitkään hänen näkemyk-
sistään taiteen ja taideopetuksen suhteen. Koska Tamar ei toi-
veistani ja suostutteluistani halunnut, että nauhoittaisin keskus-
teluitamme omia tarpeitani varten, jouduin kirjoittamaan käsin 
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muistiinpanoja keskusteluistamme. Tämä toi lisähaastetta sekä 
tuntien suunnitteluun,että myös tämän opinnäytteen kirjoitukseen, 
sillä jouduin turvaamaan omaan muistiini ja muistiinpanoihini ja 
kuvalliseen aineistoon enemmän kuin olin toivonut.

Tamar Lewis on itseoppinut kuvataiteilija ja taidekasvattaja. 
Tamar on kotoisin Cassava Piecen alueelta, joten hänelle alueel-
la työskentely ja alueen nuorten auttaminen ovat tärkeitä asioita. 
Keskustelimme Tamarin kanssa useaan kertaan siitä mitä ja mil-
lä tavalla hän mieluiten opettaisi. Tamarille mieluisinta ja ominta 
taidetta on öljyvärimaalaus. Hänelle taiteesta nauttimisessa ja 
taiteen tekemisessä tärkeimpiä seikkoja ovat maalaustaiteen rea-
listisuus ja taiteilijan taitava tekninen osaaminen. Tamarille mielui-
sia aiheita omassa taiteellisessa työssä on ihmisten kuvaus sekä 
muotokuvat.

SUUNNITELMIEN TEON HAASTEELLISUUS JA TUNTISUUNNITELMAT

Keskukselle tullessa lapset ovat usein hieman väsyneitä koulupäi-
vän jälkeen, mutta myös todella vilkkaita. Koulun ulkopuolella on 
puisia kanankopeilta näyttäviä myyntikojuja, joista lapset käyvät 
ostamassa välipaloja. Nämä välipalat ovat usein lähinnä sokeripi-
toisia juomia, sipsejä ja mehujäitä. Ensimmäinen tunti lasten kans-
sa meneekin usein ylimääräistä energiaa purkaessa. Keskuksella 
päiväjärjestykseen kuuluu, että ennen virallista leikkihetkeä ja päi-
vän teeman mukaista opetusta lapsien tulisi tehdä koulussa saa-
mansa kotitehtävät aikuisten avustamana. Tämä on Birten ja Mrs. 
Chinin mielestä yksi tärkeimmistä ja suosituimmista toiminnoista, 
joita keskus lapsille tarjoaa. Lapset saavat apua ja opastusta 
läksyjen tekemiseen sekä aikaa keskustella koulupäivästä aikui-
sen kanssa. Aina lapsilla ei ole kotona koulun jälkeen aikuista 
auttamassa tehtävien teossa, sillä monet vanhemmat ovat töis-
sä. Keskuksella lapset ja nuoret voivat ohjatusti viettää iltapäivää 
vanhempien ollessa töissä ja lapset pääsevät kokeilemaan uusia 
asioita ja myös oppimaan jotain uutta koulun ohella.

Lapsien istuttaminen pöytien ääreen, reppujen jättäminen oven 
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vieressä olevalle pöydälle ja läksyjen esille otossa menee keskuk-
sella usein yllättävän kauan aikaa. Sokerilla kyllästetyt, koulupäi-
vän jälkeen väsyneet ja samaan aikaan ylienergiset lapset ja nuo-
ret eivät keskuksen pihalle saavuttuaan malttaisi millään ryhtyä 
kotitehtävien tekoon. Koska tämä on kuitenkin keskuksen yksi tär-
keimmistä ja antoisimmista toiminnoista ohjaajat pyrkivät pienellä 
komennuksilla saamaan lapset kirjojensa ääreen. Muutamat lapset 
juoksivat usein ennen läksyihin ryhtymistä pari kierrosta talon ym-
päri ja istahtivat sitten hengästyneinä kotitehtäviensä pariin.

Minulle lapsien määrä ja heidän valtava energiansa tuntui aluksi 
hurjalta. Suuri kävijämäärä vaikutti merkittävästi tekemiimme suun-
nitelmiin kuvataidetuntien suhteen. Ulkopuolisin silmin katsottuna 
kello kaksi keskuksella vallitsi kaaos, lapset pyörivät ja hyörivät, 
huusivat ja nauroivat. Myöhemmin kuitenkin ymmärsin, että kaaos 
oli hallittua. Aikuiset tiesivät mitä lapset tekivät ja lapset kuun-
telivat ohjeita kun niitä annettiin. Iltapäivän tunnit kuluivat usein 
todella nopeasti, ilman,että ohjaajat saivat lapsien kanssa mitään 
kovin suurta projektia aikaiseksi. Minusta tämä kaoottinen tunnel-
ma tuntui aluksi hyvin ahdistavalta. Mietin, saisiko minkäänlaista 
tuntia pidetyksi? Tiesin, että en voisi muuttaa puitteita haluamik-
seni lasten energian ja keskittymisen suhteen, vaan minun pitäisi 
mukautua lapsien rytmiin.

Tekemäni tuntisuunnitelmat pohjasin tekemiini havaintoihin, ko-
keilemiimme tehtäviin ja Tamarin kanssa pohtimiimme asioihin. 
Tunteja suunnitellessa otin huomioon muunmuassa seuraavat 
seikat: aiemmin mainitsemani lapsien suuri kävijämäärä (20-80 
lasta), laaja ikähaitari (6 - 15 vuotiaat) sekä isot ryhmäkoot. 
Pienistä tiloista ja resursseista johtuen kaikki halukkaat lapset ja 
nuoret osallistuivat samaan toimintaan, joten kuvataidetuokiot täy-
tyi suunnitella eri ikäryhmille soveltuviksi. Myös aika asetti omat 
rajoitteensa tunneille. Vaihtelevalle harrastetoiminnalle oli varattu 
päivittäin aikaa vajaa kaksi tuntia, josta osa ajasta kului useimmi-
ten lapsien ohjeistamiseen ja huomion löytämiseen itse opetuksen 
sijaan.
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Lapset eivät kovin halukkaasti istuneet heti koulusta päästyään 
takaisin pöydän ääreen lukemaan ja kirjoittamaan. Huomasin 
myös, että ohjaajilla olevan vaikeuksia saada lapset kuuntele-
maan tai keskittymään. Suunnittelinkin kuvataidetuntien rakennetta 
niin, että tehtävät eivät olleet yhdellä kertaa kovin pitkäkestoi-
sia, mutta kuitenkin sellaisia,että niihin pystyi helposti palaamaan 
seuraavalla viikolla. Ennen kuvataidetuntien alkua, toteutimme yh-
dessä  jonkinlaisen leikin, jossa lapset pääsisivät orientoitumaan 
alkavaan tuokioon, mutta myös purkamaan ylimääräistä energiaa, 
jotta he jaksaisivat keskittyä opetukseen.

Kuvataiteelle, kuten ei monelle muullekaan välineitä ja materi-
aaleja vaativille tunneille, ei keskuksella budjettia juurikaan ollut. 
Lähes kaikki keskuksen varoista kuluvat työntekijöiden palkkoihin 
ja juokseviin kuluihin, kuten sähköön ja veteen. Aikaisemmin ku-
vataideprojekteja keskuksella oli toteutettu lahjoituksien avulla. 
Paikallinen maalikauppa oli esimerkiksi sponsoroinut keskusta 
seinämaaleilla, joita käytettiin sekä rakennuksen ja aidan maala-
ukseen, että seinämaalauksen tekoon. Liituja ja muita värikyniä 
keskukselta löytyi, samoin kuin kopiopaperia ja muita tarvikkeita. 
Kalliimpia materiaaleja, kuten Tamarin toivomia öljy- tai akryylivä-
rejä keskuksella ei toistaiseksi ollut käytössä. Käytimmekin suun-
nittelemillamme kuvataidetunneilla hyödyksi keskuksella olevaa 
materiaalia aina kirjaston kirjoista ja pihan pensaiden lehdistä 
ylijäämämaaleihin.

Omilla tunneillaan Tamar teetätti useimmiten väritystehtäviä, mut-
ta hänellä oli suuri halu myös opettaa muun muassa väriteoriaa, 
öljyvärimaalausta ja piirustusta. Tamar piirsi erilaisia muotoja tai 
sarjakuvahahmoja paperille ja monisti ne kopiokoneella lapsille 
valmiiksi värityskuviksi. En ollut kovinkaan innoissani Tamarin va-
litsemasta opetustekniikasta tehtävän suhteen. Väritystehtävien 
teettäminen tuntui minusta liian yksipuoliselta verrattuna sii-
hen mitä kaikkea kuvataidetunneilla voisi myös tehdä ilman sen 
suurempaa vaivaa. Pedagogiset sisällöt väritystehtävässä jäivät 
mielestäni hieman vajaaksi eikä se siltä osin palvellut kuvataide-
kasvatusnäkemystäni. Tamar ei itsekään ollut täysin tyytyväinen 
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valintaansa, mutta kertoi lasten pitävän värittämisestä ja materi-
aalikustannukset olivat pienet. Teettämiensä tehtävien avulla hän 
sai myös voitettua lisäaikaa itselleen muita keskuksella tehtäviä 
töitä varten.Birte Timms sekä Mrs. Chin halusivat minun tuovan 
lisää rohkeutta, pedagogisempaa otetta ja syvyyttä keskuksen 
kuvataideopetukseen.

Kuvataidetuntien osalta halusin ohjeistaa ja näyttää Tamarille 
sellaisia työskentelytapoja, joita hänen olisi helppo toteuttaa, jot-
ka eivät vaatisi paljoa materiaalikustannuksia, mutta saisivat silti 
lapset ja nuoret jollain tavalla innostumaan/pohtimaan omaa tu-
levaisuutta ja tämän hetken elämäänsä. Toivoin, että tehtäviemme 
avulla lapset voisivat nähdä kuvataiteen avulla asioissa erilaisia 
uusia puolia sekä auttaa heitä käsittelemään heidän mieltään as-
karruttavia teemoja ja ne antaisivat myös välineitä Tamarille las-
ten kanssa keskusteluun.

Eräs suunnittelemistamme tehtävistä oli ns. “Hybridi”-tehtävä. 
Halusin toteuttaa lasten kanssa ryhmätehtävän, jonka tekemisessä 
lapsien mielikuvitus, neuvottelutaidot ja ajatusten jakaminen jou-
tuisivat koetukselle.

Olen kohdannut ensimmäisen kerran tämän tyyppisen tehtävän 
omassa lapsuudessani ja myöhemmin vuonna 2006 Thaimaassa 
opettaessani viikonloppuisin lasten englanninkieleen keskittyvillä 
kielileireillä. Tehtävän ajatuksena on luoda oma supersankari/hah-
mo/hybridi yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa. Tamarin kans-
sa käymäni keskustelun ja omien havaintojeni perusteella ryhmä-
töiden teettäminen keskuksella ei ollut kovinkaan tavallista, joten 
oma mielenkiintoni nähdä lapsien yhteistyökyvykkyys heräsi.

Tässä tehtävässä materiaalina toimivat puuvärit, tussit, liidut tai 
mitkä tahansa paikalta löytyvät värikynät sekä mahdollisimman 
iso paperi. Keskuksella oli remontin jäljiltä jäänyt rullallinen lat-
tioita maalilta suojaamaan tarkoitettua paperia, joten otimme sen 
käyttöön. Tehtävänä on luoda yhdessä muiden kanssa unelmien 
hahmo. Ennen hahmon piirtämistä isolle paperille lapset ideoi-
vat toiveitaan hahmon ominaisuuksista, luonteesta ja ulkonäöstä 
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yhdessä kopiopaperille kirjoittaen. Suunnittelu on yhtä tärkeää 
kuin toteutus. Jokainen saa tuoda ideansa julki ja toteutuksessa 
kaikkien käden jälki tulee näkyviin.

Tällaista tehtävää ohjatessa toteutusta helpottaa mikäli opettaja 
tietää oppilaidensa ryhmädynamiikasta enemmän. Ryhmien kokoa 
ja jakoa muuntelemalla Tamar voisi saada aikaan hyvin erilais-
ta dynamiikkaa sisältäviä kokoonpanoja, joista voi olla hyötyä 
muussa opetuksessa. Oppilaat joutuvat koettelemaan rajojaan ja 
yhteistyökykyään.

VIERAILIJAT KESKUKSELLA

Projektin toisella viikolla keskukselle tuli vieraita. Pieni ryhmä 
Jamaikalla lomaansa viettäviä järjestön toiminnasta kiinnostunei-
ta suomalaisia ja saksalaisia tuli tutustumaan keskukseen. Tuona 
päivänä keskuksen ja järjestön taloudellinen puoli näyttäytyi itsel-
leni selkeämmin kuin aiemmin.

Koska keskuksen toiminta rahoittuu järjestön keräämien varojen 
avuin, järjestö haluaa näkyvyyttä keskuksen toiminnalle tapahtu-
mien, lehti- ja televisio-juttujen sekä vierailijoiden avulla. Vierailijat 
voivat käyntinsä jälkeen kertoa järjestön toiminnasta ja avustus-
kanavista kotimaissaan ja sitä kautta järjestöllä on mahdollisuus 
löytää uusia lahjoittajia tai ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita 
vapaaehtoistoiminnasta tai järjestämään tapahtumia järjestön 
hyväksi.

Vierailupäivänä toiminta keskuksella pysyi lähes normaalina. Mrs. 
Chin ja muu henkilökunta tuntuivat harkitsevan hieman normaalia 
kauemmin sanavalintojaan, mutta tunnelma keskuksella oli yhtä 
rento ja lämmin kuin muinakin päivinä. Poikkeuksena normaaliin 
päivään Mrs. Chin halusi erityisesti esitellä vieraille, mitä kaikkea 
keskuksella tehdään, joten hän toivoi, että tekisimme Tamarin 
kanssa kuvataidetuokion aikana jotain näyttävämpää.

Olimme suunnitelleet kokeilevamme tuona kyseisenä päivänä 
aiemmin esittelemääni ja Tamarin valitsemaa hirviö/supersanka-
ri -ryhmätehtävää, mutta teimme muutoksen suunnitelmiimme. 
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Päätimme toteuttaa seuraavalle viikolle suunnittelemamme ka-
tumaalauksen, jotta vieraat näkisivät jotain mielenkiintoista ja 
suurikokoista. Yleensä maalien käyttö keskuksella oli harvinaista, 
sillä maalit ovat kalliita, mutta nyt oli Mrs. Chinin mielestä oiva 
tilaisuus käyttää lahjoituksena saatujen maalien ylijäämät lapsien 
kanssa. Ennen kuvataidetuokiota lapset kuitenkin tekivät päivittäi-
seen tapaan kotitehtävänsä ja he ottivat myös hyödyn irti ylimää-
räisistä aikuisista lukutuokion muodossa.

Vieraiden takia lapset olivat normaalia energisempiä ja he seura-
sivat vierailijoiden liikkeitä taukoamatta. Mrs. Chin halusi myös an-
taa vierailijoille mahdollisuuden viettää aikaa lasten kanssa, joten 
suurin osa iltapäivästä kuluikin lasten lukiessa yhdessä vieraiden 
kanssa. Lapsien ja aikuisten yhteiset lukuhetket ovat läksyjen teon 
ohella ensimmäisiä alusta asti keskuksella toteutuneita tavoitteita. 
Vieraat asettuivat eri puolille isoa tilaa ja pienemmissä ryhmis-
sä lapset saivat vuorotellen valita kirjan luettavaksi. Lasten iästä 
riippuen joko aikuinen lukee lapsille lapsien valitseman tarinan tai 
luetuttaa sen lapsilla niin, että vuorotellen lapset lukevat tarinaa 
lause tai sivu kerrallaan. Malli kirjojen lukemiseen ja luetuttami-
seen on Birten mukaan otettu keskuksen esittelyssä mainitsemal-
tani TrenchTown Reading Centreltä. Kirjat Cassava Pieceen on 
saatu lahjoituksina. Monet keskuksella käyvät vieraat ovat myös 
tuoneet mukanaan eri ikäisille sopivia kirjoja. Yhteinen lukuhetki 
näytti usein rauhoittavan lapsia, he jaksavat keskittyä uudestaan 
ja uudestaan lukemaan samoja tuttuja tarinoita ja oman vuoron 
odottaminen kirjan valinnassa ja lukemisessa on toimiva keino 
harjoitella jakamista.

Lapset tuntuivat nauttivan uuden aikuisen kanssa yhdessä lukemi-
sesta ja siitä, että vierailta pääsi kyselemään asioita, joten emme 
halunneet pilata tätä hyvää hetkeä vaan aloitimme kuvataidetuo-
kion normaalia myöhemmin.. Lukuhetki toimii hyvänä alustana las-
ten mieltä askarruttaville kysymyksille ja usein tuttujen aikuisten 
kanssa lukemisen lomassa lapset ja nuoret keskustelevatkin erilai-
sista kirjan tarinaan liittyvistä tai mistä tahansa mieleen tulevasta 
aiheista.



61KOHTAAMISIA KARIBIALLA  REETA KIVIRINNE 2014

Lukutuokion venähdettyä huomasimme, että meillä olisi vielä rei-
lun tunnin verran aikaa kuvataiteelle ja katumaalaukselle. Mietin 
aikaisempaa opetuskokemustani yläkouluikäisten kanssa ja ensim-
mäinen ajatukseni oli, että reilussa tunnissa emme ehtisi saada 
kuin välineet esille ja siivoamaan. Tamar kuitenkin rohkaisi minua 
ja yhteistuumin päätimme toteuttaa maalaustuokion.

Maalaustehtävä oli perinteinen ryhmätyöskentelyä ja suurempaa 
mittakaavaa noudattava katumaalaus. Tämän tehtävän tarkoituk-
sena oli yhdessä vaikuttaa keskuksen ulkoasuun ja työskennellä 
luokkahuoneen ulkopuolella. Kadulta keskuksen pääovelle kul-
ki betoninen polku, jolla lapset usein leikkivät erinäisiä leikkejä 
kuten ruutuhyppelyä. Keskuksen avajaisten yhteydessä polulle 
oli maalattu ruutuhyppelyruudukko, mutta suuren kulutuksen ja 
kosteiden sääolosuhteiden seurauksena se oli haalistunut lähes 
olemattomiin. 

Tarkoituksenamme oli koristaa tämä polku lasten itse suunnitte-
lemin maalauksin ja uudistaa samalla ruutuhyppelyruudukko. Värit 
tehtävää varten valikoituivat saatavilla olevien sävyjen mukaan, 
jotka olivat keltainen, valkoinen, musta ja vihreä. Tämän tehtävän 
pedagogisena teemana oli suuren mittakaavan käyttö, elämyk-
sellisyys, suunnitelmallisuus ja yhteistyö. Minun toiveena oli, että 
maalatessa lapset pääsisivät vaikuttamaan keskuksen ulkonä-
köön ja tekemään jotain, jota he voisivat myöhemmin käyttää ja 
ihastella.

Ison ryhmän kanssa maalatessa lapset joutuisivat odottamaan 
välillä vuoroaan ja työskentelemään suunnitelmallisemmin. Vuoroa 
odotellessa lapsille tarjoutui oiva tilaisuus suunnitella omaa maa-
laustaan ja keskustella siitä opettajien kanssa. Mittakaava ruutuja 
maalatessa olisi myös hieman isompi ja vapaampi kuin pape-
rille piirtäessä, joten lapset pääsisivät rohkeammin kokeilemaan 
taitojaan.

Halusin antaa lapsille vapaammat kädet ruutujen toteutuksen 
suhteen. Tämän idean kanssa jouduimme etsimään yhteistä sävel-
tä Tamarin kanssa, sillä hän olisi halunnut antaa lapsille valmiit 
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piirrokset joita värittää. Huomasin jo aiemmin Tamarin tunteja 
seuratessani, että Tamarin teettämillä värityskuvilla saattoi olla 
osuutta siihen, että lapsilla tuntui olevan suhteellisen korkea kyn-
nys lähteä tekemään omaa kuvaa.

Päädyimme tehtävän osalta tekemään kompromisseja omien ope-
tusideoidemme suhteen.  Ennen maalaamista lapsien tuli kertoa 
minulle tai Tamarille mitä hän aikoo maalata ja millä värillä. 
Ainoa rajoitus oli, ettei saisi maalata mitään huonon maun mu-
kaista (kirosanoja, sukupuolielimiä tms). Tämän rajoituksen an-
noimme vanhempien lasten ehdotusten perusteella.  Tämän avulla 
pystyimme hallitsemaan roiskuvan maalin ja kuhisevan lapsilau-
man aiheuttamaa kaaosriskiä. Lapset joutuivat myös hetkeksi py-
sähtymään ja miettimään, mikä sopisi hyvin yhteen muiden lasten 
jo maalaamien kuvien rinnalle.

Tapamme ohjata lapsia olivat erilaiset. En halunnut toimia tehtä-
vässä päälle päsmärinä, joten lyhyen neuvottelun tuloksena minä 
siirryin toteutuksen kohdalla taka-alalle ja annoin Tamarin ottaa 
ohjat.  Tamar ohjasi lapsia hyvin, tavalla joka minulle tuntui ou-
dolta, mutta joka toimi hänen ja lasten välillä. Oli kiehtovaa seu-
rata vierestä Tamarin tapaa olla lasten kanssa.

Tamar puhui lapsille rauhallisella ja hiljaisella äänellä. Omaan 
verkkaiseen tempoonsa hän huikkasi muutamalle vanhemmal-
le lapselle, että he voisivat auttaa hakemaan tarvittavat välineet 
varastosta. Viidessä minuutissa vesiastiat, pensselit ja maalisan-
got ilmestyivät etupihalle ja muut lapset innostuneena ja kysy-
myksiä taukoamatta esittäen kerääntyivät ympärille. Tamar selitti 
maalaustehtävän idean ja pyysi lapsia kerääntymään ympärille. 
Ensimmäisenä maalausvuorossa oli vanhojen ruutujen ääriviivo-
jen vahvistaminen. Tamar otti pensselin käteen ja näytti omalla 
esimerkillään kuinka ohuiden ääriviivojen maalaus tapahtuu. Hän 
kysyi lapsilta kuka olisi tarpeeksi tarkka, taitava ja vakaakätinen 
tähän vaativaan tehtävään. Muutama innokas käsi nousi pystyyn, 
jonka jälkeen halukkaat pääsivät esittämään taitojaan. 

Mikäli lapsen tekemä jälki oli liian epävakaista tai paksua, Tamar 
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keskeytti lapsen muiden kanssa nauraen ja sanoi lapsen olevan 
parempi johonkin muuhun tehtävään.Tällä tavoin kokeilun ja ereh-
dysten sekä onnistumisten kautta Tamar jakoi lapsille heitä miel-
lyttävät ja heidän sen hetkisille taidoille sopivat tehtävät. Vierestä 
seuratessa minun piti useaan otteeseen hillitä itseni, sillä olisin 
halunnut,että kaikki olisivat voineet kokeilla haasteellisempiakin 
tekniikoita ja kehittää itseään. Minulle maalauksen lopputulos ei 
ollut yhtä tärkeä kuin Tamarille. Minua muutama paksumpi ja 
mutkikkaampi ääriviiva ei olisi haitannut, mutta annoin Tamarin 
toimia kuten hän oli tottunut toimimaan ja minä pidin suuni. 
Lapset kokivat tehtävän hauskaksi ja ilon kiljahdukset kaikuivat 
pihamaalla.

Mietin jälkeenpäin, että lapsia arvottaminen ei tuntunut ainakaan 
näennäisesti häiritsevän, he tiesivät pääsevänsä joka tapaukses-
sa maalaamaan oli se sitten “oman tasonsa” mukaisesti vai ei. 
Huomasin aikuisten seurassa ujon ja aran Tamarin olevan to-
della hyvä lasten kanssa toimiessaan. Hän osasi todella hyvin 
nähdä sen kuka haluaisi tehdä mitäkin ja kuinka aremmatkin sai 
mukaan.

Eurooppalaiset vierailijat katsoivat mielenkiinnolla ja hymyssä suin 
lasten maalaamista auringon alkaessa laskea. Kellon lähestyes-
sä viittä pihamaa oli täynnä maaliroiskeita, jalanjälkiä ja likaisia 
käsiä. Lapset olivat tehtävästä erittäin innoissaan, sillä maalien 
käyttö oli keskuksella harvinaista herkkua.Muutamat tahriintuneet 
koulupuvutkin vilahtelivat joukossa. Muistelin omia opetusharjoit-
telukokemuksiani Helsingin Normaalikoulussa ja mietin kauhulla 
kuinka saisimme aiheuttamamme sotkun siivottua kun aikaa kes-
kuksen sulkemiseen oli viisitoista minuuttia. Pelkoni osoittautui 
kuitenkin turhaksi. Mainitessani työntouhussa olevalle Tamarille 
kellosta hän nousi pystyyn ja taputti pari kertaa käsiään yhteen. 
Saman tien lapset keskeyttivät viimeistelyä vaille valmiiden ruu-
dukoiden maalauksen, siirtyivät pesemään käsiä ja siivoamaan 
pihamaata. Viiden minuutin kuluttua piha ja lapset olivat siisteinä 
edessäni ja voin vain kuvitella kuinka matalalle leukani loksahti 
tämän näyn edessä. Mikäli välillä epäilin tämän energiaa ja ääntä 
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täynnä olevan joukon kykyjä noudattaa ohjeita ja kuunnella aikui-
sia, niin viimeistään tuona iltapäivänä epäilyksen rippeet huuhtou-
tuivat maalin mukana viemäriin.

Näiden päivien aikana oma roolini keskuksella muuttui ensimmäis-
ten päivien vierailijan ja ulkopuolisen tarkkailijan sijaan enemmän 
osaksi keskuksen toimintaa. Tutkimuksen alkaessa yleensä etno-
grafi voikin ainakin aluksi olla noviisi tutkittavassa ympäristössä. 
Tämän rooli mahdollistaa sen, että tutkija kykenee tekemään sel-
laisia havaintoja ja kysyä sellaisia kysymyksiä, joita aiheen sisällä 
elävien saattaisi olla hankalaa esittää (vrt. Vuorinen 2005). Oma 
roolini keskuksella oli aluksi juurikin täysin ulkopuolinen ja tark-
kailin ympäristöäni näiden noviisin silmien läpi. Tein kysymyksiä 
ja tutkailin ympärilläni tapahtuvia asioita hyvin erilaisesta näkö-
kulmasta projektini alkaessa kuin myöhemmin projektin edettyä. 
Vuorinen osoittaa ongelman siinä, että myöhemmin tutkijaa voi 
kohdata riski, jossa hän muuttuu noviisista ympäristön natiiviksi ja 
sitä kautta menettää herkkyytensä puolueettomien ja analyyttisten 
havaintojen tekemiseen. Itse koen, että oman roolini lähentyessä 
Cassava Piecen keskuksen henkilökuntaa ja lapsia, osasin myös 
tähdentää paremmin havaintojani, sillä olin tutustunut talon tapoi-
hin ja tiesin osittain mitä odottaa. Aineistoni analysoinnista pu-
huttaessa, en missään vaiheessa olettanutkaan saavani erityisesti 
puolueettomia tai analyyttisiä havaintoja aikaiseksi vaan minun 
kohdallani tiesin, että alusta loppuun käsittelen aineistoa oman 
subjektiivisen kokemukseni läpi. Joissain muissa projekteissa tämä 
“herkkyyden menetys” saattaisi olla kohtalokkaampaa. Itse koin 
sen omassa projektissani olevan vähemmän tärkeää kuin se, että 
ylipäätään pääsisin lähelle tutkimaani yhteisöä. Saavuttaakseni 
luottamuksen keskuksen henkilökunnan ja lapsien keskuudessa 
sekä saadakseni luvan osallistua sen toimintaan tutkijana jou-
duin tekemään suhteellisen paljon töitä ja jouduin käyttämään 
kuuntelutaitojani enemmän kuin normaaliarjessani yleensä käytän. 
Tämä työ ja vaivannäkö on se, mikä on kuitenkin lopputuloksen 
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kannalta vaivan arvoista68

Projektini aikana minun piti keskittyä moneen uuteen asiaan sa-
malla kuin tutkailin ja arvioin omaa elämismaailmaani. Tunsin 
usein keskuksella vietettyjen päivien jälkeen olevani tyhjiin imetty. 
Ajatus siitä, että ympärilläni oleva maailma ja ihmiset toimivat eri 
tavalla kuin minä, enkä välttämättä edes tajua sitä, tuntui isolta 
energiasyöpöltä. Aluksi myös kielimuuri söi osan energiastani.

KIELESTÄ JA VIESTINNÄSTÄ
“Haastetta (lasten kanssa) kommunikointiin toi pieni kielimuuri. Vaikka olen 
matkustellut jamaikalla aiemminkin, kuuntelen paljon jamaikalaista musiikkia 
ja minulla on useita paikallisia ystäviä, oli silti aluksi hieman haasteellista 
yrittää ymmärtää lasten suusta soljuvaa patoista. Joidenkin aikuisten kans-
sa myös jouduin välillä pyytämään heitä toistamaan sanomansa uudemman 
kerran.” Ote päiväkirjasta 8.1.2013

Muutettuani Barcelonaan asumaan reilu vuosi sitten, olen oppinut 
ymmärtämään kuinka paljon ajastamme nyky-yhteiskunnassa käy-
tämme kielellisesti kommunikoiden ja kielipelejä käyttäen. Vuoden 
ajan uusiin ihmisiin tutustuessani, työskennellessäni ja kotona 
toimiessani olen joutunut päivittäin käyttämään kieliä (espanja ja 
katalaani), jotka eivät ole äidinkieltäni. Aluksi kielitaitoni oli suh-
teellisen heikko, ja turhautumisia kommunikoinnissa syntyi lähes 
jatkuvasti, mutta nyt vuosi jälkeen päin on kommunikointi viimein 
alkanut helpottua. Käytän espanjaa ja katalaania tällä hetkel-
lä kaikissa arkipäivään liittyvissä asioissa. Työskentelen ainoana 
ulkomaalaisena asiakaspalvelutehtävissä vaatetusalan yritykses-
sä, jossa kohtaan päivittäin paljon paikallisia ihmisiä ja joudun 
hoitamaan asioita kollegoideni kanssa puhelimitse. Elän myös 
parisuhteessa, jossa kommunikointi tapahtuu jommalla kummalla 
paikallisella kielellä. Käytän äidinkieltäni ainoastaan puhuessa-
ni perheeni kanssa Skypen välityksellä sekä kirjoittaessani tätä 
opinnäytettä. Se, kuinka paljon väsyneempi olen täällä työpäivän 
jälkeen verrattuna siihen miten väsynyt olisin vastaavan työn 
tehtyäni Suomessa, selittyy mielestäni vain kielelliseen ajatteluun 

68 Heikkinen ym. 2007.
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kuluttamalla energialla. Ylipäänsä erilaisten sanojen ja uuden kie-
len oppiminen vaatii paljon energiaa ja päättäväisyyttä, mutta 
kielellisen ilmaisun vivahteiden ja erilaisten sanojen useiden mer-
kitysten ymmärtäminen vaatii jo pidempää aikaa ja tutustumista 
kulttuuriin. Koenkin, että ilman yhteistä kieltä kaikkine kulttuurisine 
vivahteineen olisi lähes mahdotonta ymmärtää toista kulttuuria 
täysin.

Cassava Piecessä kohtasin myös kielellisiä haasteita sekä yleisellä 
tasolla kielen ymmärtämisen, että kielellisten vivahteiden muodos-
sa. Jouduin muutamia kertoja tilanteeseen, jossa en ymmärtänyt 
oppilaiden puhetta tai valittuja sanamuotoja. Myös kuunnellessa-
ni henkilökunnan keskenään käymiä keskusteluja minulta saattoi 
jäädä asioita ymmärtämättä. Vaikka muuten koin päässeeni lä-
hemmäs henkilökuntaa ja lapsia, aina kielellisten hankaluuksien 
esiintyessä tunsin, kuinka ulkopuolisen leima loisti otsassani kilo-
metrien päähän.

Kulttuurieroja voidaan havaita kielellisesti monin eri tavoin. Salo-
Leen (1996) mukaan Jokaisen kulttuurin viestintä ilmentää ky-
seisen kulttuurin tunnetta ja moraalis-esteettistä sävyä. Tämä 
näkyy kaikessa sekä kielellisessä,että ei-kielellisessä viestinnässä. 
Kielellistä viestintää tutkittaessa voidaan havaita erilaisia tietyille 
ryhmille tunnusomaisia kielellisen viestinnän tyylejä. Kulttuurien 
tyylejä voi vertailla keskenään ja havainnoida erilaisten vahta-
kohtaparien avulla. Näitä pareja ovat esimerkiksi suora/epäsuora, 
runsassanainen/ytimekäs, persoonakeskeinen/ kontekstiin tukeutu-
va sekä tulosorientoitunut / prosessiorientoitunut69.

Kulttuureja voidaan luokitella sana- ja asiakeskeisiin kulttuureihin 
(low-context) sekä ihmissuhdekeskeisiin konteksteihin tukeutuviin 
(high-context) kulttuureihin70. Low-context kulttuurin ominaispiirteitä 
on suoran viestintätyylin käyttö, jolloin puhuja ei peittele todellisia 
aikeitaan vaan ilmaisee selkeästi mitä haluaa ja olettaa sanojen 
vastaavan suhteellisen tarkasti sitä mitä tarkoitetaan. High-context 

69 Salo-Lee 1996.
70 Salo-Lee 1996.
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kulttuureissa vain osa informaatiosta ilmaistaan kielellisesti. Suurin 
osa luetaan ympäristöstä eli kontekstista, henkilöstä ja hänen 
ei-kielellisestä käyttäytymisestään ja muista vuorovaikutuksessa 
ilmenevistä tiedoista ja vihjeistä71. Suomalainen kulttuuri, kuten lä-
hes kaikki kulttuurit, on sekoitus low- ja high-context kulttuureja.

Suomessa saatetaan esimerkiksi olettaa muiden ymmärtävän 
asioita “rivien välistä” ja kielellisen ilmaisun sijaan käytetään 
ei-kiellisiä viestejä kuten katseita, vaikenemista ja seisomaan jää-
mistä kunnes toinen on viestin huomannut72 (Salo-Lee 1996). 
Low-context kulttuuri näkyy suomalaisessa kommunikaatiossa taas 
mm. suoraviivaisuuden ja rehellisyyden arvostuksena. Jamaikan 
kulttuurissa on mielestäni paljon high-context kulttuurin piirteitä. 
Epäsuorasta viestinnästä kertoo se, että kuulijan odotetaan tark-
kailevan suomalaista kulttuuria enemmän ei-kielellistä viestintää ja 
tekevän niiden avulla johtopäätöksiä.

Suomalaisia pidetään suorapuheisempina kommunikoinnissaan 
esimerkiksi puhelinkeskusteluissa kuin muita eurooppalaisia. Tämä 
suorapuheisuus on kuitenkin erilaista kuin vaikkapa jamaikalais-
ten suorapuheisuus. Suomalaisten kohdalla tämä voidaan ajatella 
sellaisena että asioista puhutaan ja sovitaan suoraan, eikä turhia 
korulauseita viljellä. Viestintä on ytimekästä. Jamaikalaisten tapa 
puhua on taas hieman suorempaa kuin mihin olen esimerkiksi 
Suomessa tottunut. Ystävieni internetissä käymämme keskutelut73 
ovat antaneet minulle muutaman hyvän esimerkin suorapuhei-
suuden eroista. Jamaikalla matkustaessaan useat tuttavani ovat 

71 Salo-Lee 1996.
72 Salo-Lee 1996.
73 “Jos joku suomalainen sanoo mulle et “sul on tommoset pihtipolvet” ni mä vedän sitä pataan 
mut jos jamaikalainen sanoo et “u have knock knees” ni se on ihan fine varsinki ku se lisää 
siihen että “knock knee gals have fat pumpum. plus yleensä jamaikalaiset ei mun mielestä ilku 
niinku suomalaiset tekee jos ne “sanoo suoraan”.Jos jollain on yks jalka ni sitä on ihan ok sanoo 
yksjalkaseks. suomessa taas kukaan ei sanallakaan kommentoi yksjalkasuutta jollon siitä tulee 
todennäkösesti ongelma sille yksjalkaselle itselleenkin. mut voisin väittää et kukaan yksjalkanen 
suomalainen ei oo kovin mielissään jos joku randomtyyppi kutsuu sitä jalkapuoleks.” (internet 
keskustelu 8.3.2013)

“kerran istuin boklen & co kans tienlaidas “catching a breeze” ja ohi kävelee isomahainen nainen. 
bokle: “takin yu belly fi a walk?” johon nainen nauraa ja vastaa jotain flirttailevaa. repesin. iteki 
hämmentyny siel pari kertaa ku jengi tokassu mm. että “ootpa lihonut!” kunnes ymmärtänyt ottaa 
sen kohteliaisuutena “ (internet keskustelu 8.3.2013)
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kohdanneet esimerkiksi tilanteita, joissa henkilön ulkonäköön tai 
ominaisuuteen kuten vaikkapa länkisääriin, liittyvää kommentointia 
esiintyy ilman pilkantekoa tai turhaa kritiikkiä. Kaikkien nähtävillä 
oleva asia vain sanotaan ääneen eikä aihetta yritetä vältellä.lisää 
alaviite

Tämän tyyppinen “sensuroimaton” kommunikaation tapa yllätti 
minut useasti projektini aikana. Jo ensimmäisen matkan aikana 
tiedostin jamaikalaisille tyypillisen kainostelemattoman tyylin kom-
mentoida ja keskustella, mutta silti joka kerta huomaan hieman 
hätkähtäväni kohdatessani tämän tyyppistä kursailematonta kom-
munikaatiota. Erityisesti keskuksella huomasin sisäisen kukkahat-
tutätini pyörittelevän pöyristyneenä silmiä kun lapset ja aikuiset 
keskustelivat tuohon tapaan.

Lapsia puhuteltiin ja heidän käytöstään kommentoitiin jamaika-
laiseen suoraan tyyliin, joka itseäni aluksi aina hätkähdytti. “Yo, 
likkle bwoy. U haffi stop that! U stupid?” (Hei, pikkupoika. Sun 
täytyy lopettaa toi heti! Oletko tyhmä?).Minun kulttuuriini ja mi-
nun taustaani vasten kommentit saattoivat välillä jopa kuulostaa 
kiusaamiselta. Sitä se ei kuitenkaan ollut vaan huomasin kerta 
toisensa jälkeen, ettei keskustelun kumpikaan osapuoli loukkaan-
tunut suorista sanoista.

Asia, mistä suomalaisena saa usein ytimekkään puhetyylin ohella 
maailmalla kuulla viestintätilanteisiin liittyen on hiljaisuus. Taukojen 
ja hiljaisten hetkien määrä ja pituus sekä päällekkäin puhuminen 
vaihtelevat suuresti kulttuureittain. Oman kokemukseni mukaan 
suomalainen pitää pitkiä taukoja lauseiden välissä ja osoittaa 
kunnioitusta kanssapuhujaa kohtaan odottamalla tämän puheen-
vuoron loppuun kommentoimatta ja keskeyttämättä. Tällaisessa 
tilanteessa kokemani mukaan jamaikalainen tai espanjalainen 
saattaa kokea suuremman hiljaisuuden määrän vaivaannuttavana. 
Jamaikalaisessa sekä espanjalaisessa keskustelutyylissä puhutaan 
usein päällekäin ja keskeytetään toisen puheenvuoro kommen-
toimalla oma mielipide asiaan. Keskeyttämällä puheen jamaika-
laiset tuttavani kertoivat kokevansa,että heidän mielipidettään 
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kuunnellaan ja toinen on ns. mukana keskustelussa. Tuntemieni 
jamaikalaisten mukaan hiljaisuus ja oman vuoron odottaminen 
saatetaan kokea välinpitämättömyytenä tai tyhmyytenä.

SARJAKUVALAUANTAI

Eräänä lauantaina projektini puolivälin paikkeilla lupauduin avuksi 
keskukselle, sillä osa henkilökunnasta oli sairaana. Suunnittelin 
käyttäväni ajan hyödyksi lapsiin tutustuen ja heidän kanssaan 
leikkien. Saavuttuani keskukselle Mrs. Chin kertoi lauantain askar-
telupäivää ohjanneen opettajan sairastuneen ja häneltä puuttui 
lapsille sopivaa tekemistä ulkona leikkimisen ohella. Tartuin tilai-
suuteen ja päätin kokeilla lasten kanssa sarjakuvatehtävän tekoa. 
Mietin hetken haluaisinko toteuttaa tehtävän ilman Tamaria, sillä 
hän oli viettämässä vapaapäiväänsä, ja lopulta päätin kokeilla 
tehtävää yksin.

Ennen tätä opetuskertaa olin jo tutustunut lapsiin kohtalaises-
ti, mutta en ollut aiemmin pitänyt heille tunteja ilman Tamaria. 
Yhteisillä tunneilla annoin Tamarin lähes aina olla suuremmassa 
roolissa luokan edessä ja jäin itse sivummalle, jossa olin tar-
vittaessa käytettävissä ja apuna. Astuttuani luokan eteen lapset 
tuntuivat heti miettivän mistä mahtoi olla kyse. He olivat jo tottu-
neet minun olevan usein ns. taka-alalla vastaamassa kysymyksiin 
ja auttamassa, mutta kuitenkin vähemmän auktoriteettimaisessa 
asemassa. Tunnin alussa lapset jopa halusivat minun kirjoittavan 
nimeni taululle “niinkuin oikeat opet tekee”.

“JOS OLISIN”- sarjakuva- tai piirustustehtävän  idean sain ennen 
matkaani keskustelemalla muiden samassa opinnäyteseminaa-
rissa olevien taidekasvatuksen opiskelijoiden kanssa matkastani. 
Tehtävän materiaaleina toimi tavallinen piirustus tai kopiopaperi 
sekä keskukselta löytyvät värikynät ja muut saatavilla olevat pii-
rustus- ja askartelumateriaalit. Tehtävän ideana on pyytää oppi-
laita kuvittelemaan itsensä joksiksin toiseksi ihmiseksi, eläimeksi, 
kasviksi tai miksi tahansa muuksi hahmoksi. Keskustelemalla mui-
den oppilaiden tai opettajan kanssa oppilaat pohtivat minkälaista 
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elämä olisi tänä toisena hahmona. Tämän kuvitelman pohjalta op-
pilaat piirtävät valitsemansa hahmon elämästä sarjakuvan tai ku-
van. Tässä tehtävässä nousee esiin myös kriittisen pedagogiikan 
ajatus yhdistää kuvataide lasten ja nuorten elämisympäristöön ja 
tuoda uusia näkökulmia siihen keskustelun ja taiteellisen työsken-
telyn avulla74.

Selitin lapsille (sarjakuva)tehtävän idean, kaivoimme esiin työväli-
neet ja ryhdyimme luonnostelemaan. Aivan alkuun lapsilla tuntui 
olevan hankaluuksia tehtävän aloittamisessa. He kyselivät minulta 
ideoita eivätkä millään halunneet tehdä ensimmäisiä piirtoja puh-
taalle valkoiselle paperille.Monet aloittivat helpommalla hahmolla 
kuten eri eläimillä ja luonnon elementeillä. Mietin, johtuiko aloi-
tuksen hankaluus antamistani ohjeista vai lasten vähäisestä koke-
muksesta keskuksella oman kuvan tekoon.

Annoin tehtävän ohjeet uudestaan, annoin lapsien valita halusi-
vatko he toteuttaa kuvasarjan, sarjakuvan tai vain yhden kuvan ja 
kerroin muutamia esimerkkejä. Kiertelin luokassa jutustellen lasten 
kanssa, jolloin lähes jokainen halusi minun pysähtyvän kohdallaan 
ja keskustelevan valitsemastaan aiheesta. Ensimmäisen kierroksen 
jälkeen näin luokassa keskittyneitä ilmeitä, hieman arkaa tekemis-
tä ja monia lähes identtisiä kuvia. Huomasin kierrokseni aikana, 
että muut lapset kuuntelivat tarkasti aina jutellessani yhden lap-
sen kanssa. Monet valitsivat täysin saman aiheen ja piirustukset-
kin olivat lopulta hyvin samankaltaisia.

Koska aikaa oli tähän tehtävään runsaasti, kehotin lapsia valit-
semaan vielä toisen, hieman vaativamman aiheen. Ensimmäisten 
piirustusten jälkeen lapsien tekeminen tuntui jo vapautuvan ja 
huomasin heidän löytävän toisistaan erilaisia teemoja. Myös to-
teutustavat olivat toisella kierroksella monimuotoisempia. Osa haki 
ulkoa kasvien osia ja lehtiä, joilla he sommittelivat. Osa keskittyi 
käyttämään runsaasti erilaisia värejä ja osa keskittyi yksityiskoh-
tiin lyijykynän avulla.

Tämän tyyppinen tehtävä toteutuu parhaiten sellaisen opettajan 

74 ks. Tavin 2003.
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ohjauksella joka tuntee oppilaansa pidemmältä ajalta, jolla on yh-
teinen (äidin)kieli oppilaiden kanssa tai jolla on reilusti kulttuurista 
tietämystä oppilaiden elämysmaailmasta. Koska tehtävän tärkeänä 
teemana on ennakkoluuloista keskusteleminen hyvä kommunikaa-
tio oppilaiden ja opettajan välillä on ensisijaisen tärkeää.

Sarjakuvatehtävä tehtävä kuvaa ajatustani täydellisestä kuva-
taideprojektista Cassava Piecen kaltaisiin paikkoihin sen edulli-
sen toteutuksen, keskustelevuuden ja muokattavuuden ansiosta. 
Tehtävän materiaalikustannukset ovat vähäiset sillä materiaaliksi 
kelpaa kaikki tämän tyyppisistä paikoista valmiiksi löytyvät tai hal-
valla ostettavissa olevat paperit ja värit. Tehtävän avulla lapset 
ja nuoret voivat käydä mielessään läpi erilaisia ennakkoluuloihin 
liittyviä teemoja, mutta työn voi pitää myös kevyenä ja helppo-
na nuorempia oppilaita silmällä pitäen. Tässä tehtävässä minulle 
tehtävänannon ja toteutuksen tärkein rooli on toimia keskustelun 
avaajana. Itse koen, että toteutus ja sen aikaansaama proses-
si ovat usein lopputulosta tärkeämpiä. Tässä työssä toteutuksen 
aikana ja sitä suunniteltaessa ajatusprosessin osuus on suuri. 
Valmiit työt voivat näyttävät myös muille oppilaille erilaisia nä-
kemyksiä ympäröivästä maailmasta. Oppilaat voivat parhaimmil-
laan oppia jotain uutta itsestään ja ennakkoluuloista, harjoittavat 
empatiakykyä ja pohtivat sitä mikä elämässä voi olla kenellekin 
tärkeintä.

Tamar voisi muokata tehtävän vaikeustasoa eri ikäisille sopivaksi 
valitsemalla erilaisia hahmoja aina eläimistä haastavimpiin hah-
moihin. Cassava Piecessä esille tulleita hahmoja olivat mm. koira, 
kukka, aurinko, sokea, rikas, tanssija, ghetto youth75, Usain Bolt76 
ja homo.

75 Vapaa suomennos: ghetto nuoret
76 Usain St. Leo Bolt (s. 21. elokuuta 1986 Trelawny, Jamaika) on jamaikalainen pikajuoksija.
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PROJEKTIN PUOLIVÄLI

Jossain vaiheessa projektin puolivälin tiimoilla, huomasin keskit-
tyneeni ja sulautuneeni keskuksen toimintaan niin suurella inten-
siteetillä, että itse projekti, aiemmin tekemäni suunnitelmat ja nii-
den taidekasvatukselliset taustat tuntuivat täysin kadonneen. Olin 
hukkunut kaoottiseen arkeen, ihmisten kohtaamiseen ja lasten 
kanssa ajan viettämiseen unohtaen projektini tarkoituksen. Mietin 
usein, onko tällainen työhön uppoutuminen kuitenkin se, mikä on 
kaikkein tärkeintä? Suunnitelmissa taidekasvatukselliset tavoitteet, 
tarkkaileva rooli ja kaikki itselleni ylös kirjoittamat asiat tuntui-
vat yhtäkkiä kovin ulkopuolisilta. Ne kuuluivat koulumaailmaani, 
opintoihini ja Karibian auringon alla ne eivät tuntuneet läheskään 
yhtä tärkeiltä itse elämisen rinnalla.Minun täytyi pysähtyä kunnolla 
miettimään kaikkea tapahtunutta, sitä mitä haluan projektiltani ja 
kuinka sen pystyisin toteuttamaan.

Projektin tässä vaiheessa havahduin myös ajoittain huomaa-
maan,että aikaisemmin epätavallisena tai haastavana kokemani 
tavat toimia alkoivat tuntua luontevilta ja niiden mahdolliset syyt 
ja perusteet tuntuivat järkeviltä. Yksi havaitsemani esimerkki koki 
alussa tuntemaani kaaoksenomaista tunnelmaa. Minusta tuntui,että 
ympärilläni tapahtui liian paljon asioita yhtä aikaa, eivätkä kaikki 
osaset olleet hallinnassa. Omat tuntemukseni johtuivat mitä to-
dennäköisimmin kulttuuriemme aikakäsityksen eroista.

Kulttuurienvälisen viestinnän emeritus-professorin Liisa Salo-Leen 
(1996) mukaan kulttuurit voidaan luokitella yksi- ja moniaikai-
siin (mono- ja polykronisiin) kulttuureihin. Suomalainen kulttuuri 
on lähempänä yksiaikaista kulttuuria kuin moniaikaista kulttuuria. 
Suomalaisena pyrin usein työskennellessäni keskittymään yhteen 
asiaan kerrallaan ja saattamaan tekemäni asian loppuun ennen 
toiseen tehtävään ryhtymistä. Koen,että tuolloin voin antaa it-
sestäni eniten. Oppilaalle esimerkin näyttäminen, toisen oppilaan 
auttaminen eri ongelmassa sekä samaan aikaan keskustelu kes-
kuksen henkilökunnan kanssa ja järjestyksen ylläpito luokkahuo-
neessa tuntui minulle jo ajatuksena täysin mahdottomalta. Silti 
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sain seurata usein vierestä tätä moniaikaista toimintaa päivit-
täin Tamarin ja muiden opettajien toimesta. Alun kaoottisuus oli 
useimmiten oikeasti henkilökunnan hallinnassa.

Sekä Kingstonissa, Kampalassa, että nykyisessä kotikaupungissani 
Barcelonassa aikakäsitys tuntuu olevan selkeästi moniaikaisempi 
kuin Suomessa. Ihmiset kykenevät hoitamaan luontevasti useita 
asioita useiden henkilöiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisissa 
kulttuureissa on usein enemmän joustovaraa yllätyksille kuin yk-
siaikaisissa kulttuureissa77. Kun itse yritin pitää jossain määrin 
kiinni suunnitelmastani ja tehdä yhden asian kerralla loppuun, 
saattoi Tamar hoitaa ilman kiirettä useaa eri asiaa samanaikai-
sesti. Tämä kiireetön toimintatapa tuntui minusta alkuun jopa 
laiskuudelta, mutta huomasin  lopulta että pääsimme lähes aina 
samaan tulokseen toimintatavoistamme riippumatta. Tamar tun-
tui vain säästyvän itse turhalta stressiltä jota itse koin. Projektin 
aikana huomasin, että moniaikaisessa kulttuurissa mieleni pikku-
hiljaa rentoutui, sillä aika tuntui erilaiselta. Minun ei tarvinnut vä-
littää minuuttiaikatauluista ja tuntui, että omaan elämään sai eri-
laisen otteen kun osasi nauttia nykyhetkestä murehtimatta liikaa 
seuraavaa tuntia, päivää, viikkoa.

Yhteisiä asioita sovittaessa ajankäytön erilaisuus saatetaan ko-
kea esimerkiksi loukkaavana, epä-ammattimaisena tai henkilön 
persoonallisuuden piirteenä78. Tapaamisia sovittaessa ja tule-
vista opetuskerroista puhuttaessa huomasin projektini aikana 
usein sen, että aikakäsityksemme Tamarin kanssa oli erilainen. 
Ugandassakin työskennellessäni tämä oli haaste. Sovitut tapaa-
misajat saattoivat ilman erityistä syytä venyä useilla tunneilla ja 
jopa opetustilanteessa oppilaat saattoivat olla 3-4 tuntia sovitusta 
aloitusajankohdasta myöhässä. Erilaisen aikakäsityksen ymmärtä-
minen ja opettelu on mielestäni yksi hankalimmista asioista joita 
uuteen kulttuuriin tutustuttaessa tarvitsee sisäistää. Yksiaikaisesta 
kulttuurista kotoisin olevana täsmällisenä ihmisenä koin aluksi 

77 ks. Salo-Lee 1996.
78 Salo-Lee 1996.
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myöhästelyt loukkaavana sillä koin että minun yhteiseksi varaa-
maa aikaa ja omaa vapaa-aikaani tuhlattiin. Jamaikalla osasin on-
neksi jo ottaa hieman rennommin ja olin osannut varautua siihen, 
että asiat eivät tapahdu samalla tavalla ja samassa aikataulussa 
kuin olen suunnitellut ja olemme yhdessä sopineet.

PROJEKTIN VIIMEISET PÄIVÄT

Viikot keskuksella kuluivat intensiivisesti ja nopeasti. Alun kan-
keuden ja arkuuden karistua päivät viilettivät ohitse lasten kans-
sa ajasta nauttien ja uusia ideoita kokeillen. Viimeinen viikkoni 
keskuksella alkoi kuitenkin sekavin tuntein. Palasin Kingstoniin 
viikonlopun kestäneeltä matkaltani Portlandista rentoutuneena ja 
suurin odotuksin, sillä mielessäni oli vielä monta asiaa ja ideaa 
joista halusin keskustella Tamarin kanssa. Maanantaina keskuksen 
paahteiselle etupihalle astuessani minua vastassa olikin Tamarin 
sijaan Mrs. Chin, joka kertoi Tamarin olevan sairaana eikä hän 
saapuisi keskukselle ennen keskiviikkoa. Tunsin saman tien pie-
nen ahdistuksen ja paniikin nousevan iholleni. Tiesin jo ennen 
viimeisten päivien koittoa, etten saisi jäljellä olevan ajan puitteissa 
tehtyä kaikkea sitä, mitä toivoin, mutta nyt viimeisetkin toivon pil-
kahdukset tuntuivat hiipuvan. Otin uutisen kuitenkin rohkein mielin 
vastaan ja ryhdyin pohtimaan kuinka saisin toteutettua yhteiseksi 
suunnittelemiani kuvataidetehtäviä kokeiltua itsenäisesti. Lapset 
tuntuivat myös hieman väsyneiltä tuona maanantaina. Ehkä jou-
lulomasta oli kulunut jo tarpeeksi monta viikkoa, jotta keskuksen 
uutuuden viehätys oli karisemassa ja kaikki olivat ajautuneet rutii-
ninomaiseen arkeen.

Keskiviikkoaamuna heräsin valtavaan kurkkukipuun. Päätäni jyskyt-
ti ja sängystä noustessa huimasi. Keitin ensimmäiseksi chilistä ja 
inkivääristä itselleni teetä ja päätin,että oloni kohenisi kupillisen 
juotuani. Suomalaisten ystävieni keskuudessa oli edellisen viikon 
ja viikonlopun aikana kulkenut useita päiviä kestävä kuumeflunssa, 
jonka kourissa uskoin Tamarinkin olevan. En voinut uskoa todek-
si, että myös minä olin onnistunut saamaan saman tartunnan. 
Parin tunnin hereillä olon ja terassilla teekupin kanssa istumisen 
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jälkeen jouduin luovuttamaan ja siirtymään peittojen alle. Soitin 
Mrs. Chinille ja kerroin heikosta voinnistani. Toivoin suuresti,että 
pääsisin flunssan kanssa vähällä ja olisin hyvin levätyn päivän 
jälkeen uudessa vedossa valmiina viimeisiä päiviä varten. Toiveeni 
kuitenkin osoittautuivat turhiksi ja seuraavat kolme päivää vietin 
tiiviisti teekupin ja särkylääkkeiden äärellä. Tämä takaisku oli suu-
ri projektiani ja toiveitani ajatellen. Tunsin oloni turhautuneeksi, 
sillä ymmärsin, että jo alun alkaen ajallisesti erittäin lyhyt projek-
tini jäisi toteuttamatta loppuun. Mietin, olisiko tekemäni työ täysin 
turhaa opinnäytettäni ajatellen. En saisi sellaista päätöstä projek-
tilleni kuin halusin ja tavoittelin.

Seuraavan viikon tiistaina koitti kotiinpaluu. Lauantaihin asti kes-
tänyt kuume ja flunssa olivat sunnuntain aikana viimein hellittä-
neet ja otin viimeisen kerran taksin Ottawa Drivelta kohti Cassava 
Piecea. Usean päivän poissaolon jälkeen tuntui kotoisalta ja hai-
kealta palata keskukselle. Valkoisena auringonvalossa loistava 
rakennus häikäisi silmiä, mutta samalla tuntui hyvälle ihailla sen 
seiniä ja kaikkea sitä hyvää mitä koin paikan edustavan.

Viimeinen päiväni keskuksella ei henkilökunnan näkökulmasta 
varmaankaan eronnut hyvästien lisäksi juurikaan muista päivis-
tä. Oma kaoottisuuden ja järjestyksen tasapaino vallitsi lasten ja 
ohjaajien sekä keskuksen aitojen sisä- ja ulkopuolisen maailman 
välillä. Leikin viimeisenä päivänä lasten kanssa muutaman ylimää-
räisen leikin ja varmistimme Mrs. Chinin kanssa, että yhteystie-
tomme mahdollisia lisäkysymyksiä ja yhteydenottoja varten olivat 
ajan tasalla. Tamar oli valitettavasti yhä sairaana, joten en saanut 
vaihdettua hänen kanssaan kasvotusten sanoja projektin päättymi-
seen liittyen. Lähdin iltapäivällä keskukselta sekavin tuntein. Tiesin, 
että projektini oli jäänyt ikävästi kesken, enkä tiennyt pääsisinkö 
sitä koskaan saattamaan loppuun haluamallani tavalla.

Lentokoneessa istuessani mieleni tuntui kulkevan monimutkaisem-
paa vuoristorataa kuin menomatkalla. Ymmärsin, että henkilö-
kohtaisella tasolla matka oli ollut onnistunut, olin oppinut itses-
täni sekä ympäröivästä maailmasta paljon uutta. Olin tutustunut 
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moniin hienoihin ihmisiin ja kokenut asioita, joita moni ei vält-
tämättä pääse elämänsä aikana kokemaan. Samaan aikaan mu-
rehdin tulevaa opinnäytettäni, mietin, olinko epäonnistunut. Koin 
suurta epävarmuutta siitä olisiko minulla tarpeeksi materiaalia 
tästä lyhyestä projektistani, jota en edes pystynyt saattamaan 
loppuun, jotta saisin kirjoitettua opinnäytteeni.

Nyt istuessani tietokoneeni äärellä kodissani Barcelonassa, reilu 
vuosi Jamaikalta paluuni jälkeen, koen,että epävarmuuteni opin-
näytteen suhteen oli turha. Asiat eivät menneet suunnitelmieni 
mukaan, kuten en alun perin olettanutkaan, mutta kaikesta koke-
mastani opin paljon siitä miltä kuvataideopetus Cassava Piecen 
kaltaisissa keskuksissa voi olla, millä tavalla kulttuuriemme erot 
näyttäyvyvät projektini aikana sekä siitä millaista kuvataidetta ja 

kuvataidekasvatusta samankaltaisissa kohteissa voisi toteuttaa.
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7. ANALYSOINTI
Analyysissani keskityn pohtimaan kulttuurisia eroja, niihin liittyviä 
erilaisia taidekäsityksiä ja pedagogisia näkemyksiä. Pohdin myös 
projektin aikan ottamiani saamiani rooleja, sijoittumistani sekä 
henkilökemiaa.

Tarja Kankkusen Etnografiaa tekemällä oppimassa (2013) antoi 
minulle monia oivalluksia aineistoni tarkasteluun. Pystyin smais-
tumaan etnografista tutkimusta Chilessä tehneeseen Kankkuseen, 
jolla oli samankaltaisia kokemuksia tutkimuksen tekemisessä kuin 
itsellänikin. Koen, että muutamia asioita oivaltaakseni minun piti 
päästä fyysisesti ja henkisesti tarpeeksi kauas projektistani ja 
kulttuuristani, jotta voisin tarkastella uudella tavalla aineistoani ja 
näkisin siellä olevia itsestäänselvyyksiä. Se, että olen kirjoittanut 
tätä opinnäytettä ja käsitellyt aihetta mielessäni puolitoista vuotta 
on mahdollistanut sen,että tänä päivänä (joka päivä hieman vä-
hemmän) vieraassa kulttuurissa, Kataloniassa, pystyn lähestymään 
itse kirjoittamaani ja kokemaani aineistoa hieman ulkopuolisemmin 
ja arvioivemmin silmin.

7.1. KULTTUURISISTA EROISTA

Kulttuurien välisen viestinnän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena 
on usein kulttuurierojen ja samankaltaisuuksien esiin tuominen79. 
Jotta ymmärtäisimme kuinka kulttuurit toimivat ja muodostuvat 
on hyvä tiedostaa erilaisten kulttuurien olemassaolo, niiden moni-
muotoisuus sekä vivahteikkuus. Toimiaksemme omasta kulttuurista 
poikkeavassa ympäristössä tai ryhmässä jossa eri kulttuureista 
tulevat ihmiset kohtaavat, on tärkeää ymmärtää ja tiedostaa kult-
tuurien erot.

Termille kulttuuri on olemassa useita erilaisia määritelmiä riippu-
en siitä, mikä on näkökulma. Salo-Lee (1996) jaottelee kulttuurin 
kahdella tavalla. Ensimmäisen määritelmän mukaan kulttuurina 
voidaan nähdä korkeakulttuuri muun muassa taiteen ja teatterin 

79 Salo-Lee 1996.
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muodossa. Toisena kategoriana kulttuuri voi olla myös laajempi 
merkityksinen, kollektiivinen ilmiö, johon sisältyy tapa hahmottaa 
maailmaa, omaksutut elämäntavat sekä maailman merkityksellisek-
si ja mielekkääksi tekevät asiat. Salo-Leen mukaan jälkimmäisen 
näkemyksen etuna voidaan nähdä se, ettei se arvota kulttuuria 
korkeaksi tai matalaksi vaan sen avulla kaikki ihmisen toiminta 
ja tulokset mm. kieli, perhe, työ ja taide voidaan nähdä heijaste-
levan yhteiskuntaa ja arkielämää ja siten kulttuuria. Kaikkinensa 
kulttuuria siis on koko ihmisyys. 

Kulttuuriksi voimme siis nähdä ihmisten erilaisen ja yhteneväisen 
toiminnan ja elämäntavan. Kulttuuria ei rajoitu vain niin kutsut-
tuihin. kansallisiin kulttuureihin vaan kulttuurit ovat limittyneenä 
toisiinsa. Kuten Salo-Leekin toteaa voi saman kansakunnan piiris-
sä olla jo paljon alueellisia eroja, kulttuureja ovat myös erilaiset 
alakulttuurit ja sukupuoli. Jokaisella meistä on oma yksilöllinen 
kulttuuritausta, jossa siis kuulumme useisiin erilaisiin kulttuurei-
hin. Itsekin tiedän kuuluvani moniin erilaisiin kulttuureihin ja ala-
kulttuureihin elämänpiirieni mukaan. Nämä kulttuurit vaikuttavat 
toimintaani ja näkemyksiini ympäröivästä maailmasta. Etnisyys 
taas voidaan nähdä ensisijaisesti ihmisen tunteena kuulua tiet-
tyyn ryhmään. Kulttuuri voidaan kokea eräänlaisena kollektiivisena 
tietoisuutena. Taiteella ja kulttuurilla on vahva sidos keskenään. 
Voidaankin sanoa, että on olemassa yhtä montaa taidetta kuin 
on kulttuureja ja alakulttuureja80.

Kasvatus on se, joka muokkaa meidän asenteemme ja käsityk-
semme itsestämme, muista ja ympäristöstämme81. Kasvatus on se, 
joka muodostaa meidän kulttuurisen identiteettimme. Nämä tee-
mat me opimme ihmisiltä ympärillämme. Ihmisinä olemme samaan 
aikaan sekä kulttuurimme ohjaamia että omien kokemuksiemme 
ja yksilönkehityksemme summa82. Kulttuuri on jotain jota opim-
me sosiaalistumisprosesseissa ja “se on ainakin osittain yhteis-
tä ihmisille, jotka elävät tai ovat eläneet samassa sosiaalisessa 

80 Mason 1999.
81 Salo-Lee 1996.
82 Salo-Lee 1996.
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ympäristössä”83. Me opimme omistamme sekä muista kulttuureista 
viestinnän välityksellä. Viestintä on myös se kanava jolla kulttuuria 
ylläpidetään ja jolla siihen vaikutetaan.

Yksi havaitsemani vahva kulttuurinen ero minun ja Tamar Lewisin 
välillä oli aikakäsitykseen liittyvä ero. Yksiaikaisena suomalaisena 
moniaikaisen jamaikalaisen kanssa työskentely oli erilaista, opet-
tavaa ja haastavaa. Minun toivoessa dynaamista, asiat yksi ker-
rallaan loppuun saatettua ja täsmällistä toimintaa Tamar pystyi 
hyvin venyttämään viideksi minuutiksi kuvaamansa hetken puoleen 
tuntiin, aloittamaan usean asian tekemisen yhtä aikaa ja saatta-
maan ne loppuun sattumanvaraisessa järjestyksessä. Aikataulujen 
muutokset eivät olleet hänelle yhtä stressaavia kuin minulle. 
Oletan muiden olevan täsmällisiä ja suorittmaan aloittamansa työt 
loppuun.

Etsiessäni eroja ja yhtäläisyyksiä kulttuuristen tapojemme välillä 
löysin myös jotain yhteistä. Yleisesti jamaikalaiset eivät vahvasti 
kollektiiviseen kulttuuriin kuuluvina pidä siitä, että ruoka syödään 
yksin. Sosiaaliset suhteet ja ihmisten kanssa tapahtuva kanssa-
käyminen ovat tärkeä osa päivittäistä toimintaa jamaikalaisessa 
kulttuurissa. Tamarista tutustumisemme jälkeen nousi kuitenkin 
esiin itselleni yllättävän tuttu piirre siinä, että hän kaipasi monia 
muita tuntemiani jamaikalaisia enemmän itsekseen oloa ja taukoa 
sosiaalisista tilanteista. Tässä suhteessa pystyimme samaistumaan 
toisiimme. Minä pidän hiljaisuudesta, yksinolosta, ja minulle on 
välillä hankalaa ymmärtää etteivät kaikki pidä siitä että seurassa 
ollaan hiljaa, tai kotona voi olla yksin useita tunteja puhumatta 
sanaakaan. minulle sosiaaliset tilanteet ovat energiasyöppöjä, pi-
dän ihmisten seurasta mutta liian suurina annoksina tarjoiltuna 
väsyn ja tarvitsen tilaa olla itsekseni.

7.1.1. TAIDEKÄSITYS

Projektissani taidekäsitysten ja pedagogisten näkemysten erot 
nousivat vahvasti esille

83 Salo-Lee 1996.
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Keskustellessamme taiteesta Tamar Lewisin kanssa ja havainnoi-
dessani hänen kuvataideopetustaan esiin nousi näkemyseroja siitä 
miten arvotamme kuvataidetta. Käydessäni opinnäyteaineistoani 
läpi havaitsin pohtineeni taidenäkemyserojamme toistuvia kertoja. 
Eroavaisuudet opetustavoissamme sekä taiteen katselijoina, että 
tulkitsijoina olivat keskeisessä roolissa koko projektin ajan.

Tamar Lewisin ajatus hyvästä ja arvostettavasta taiteesta sisältää 
minulle perinteisenä näyttäytyvää taidetta kuten realistista öljyväri-
maalausta, muotokuvamaalausta sekä maisema-aiheita. Tamar ko-
rosti itselleen tärkeänä asiana vahvaa teknistä osaamista ja esit-
tävyyttä. Minulle juuri nämä kyseiset taiteen teemat ja tekniikat 
tuntuvat puhkikuluneilta ja rajoittavilta. Koen olevani kaikenlaisen 
taiteen ystävä ja minua ehkä eniten häiritsee ajattelumalli, jossa 
toinen kuvataiteen laji olisi toista parempi tai arvostetumpi. Mutta 
miksi näin on? Miksi minua suomalaisena kuvataideopettajana ah-
distaa ajatus, että öljyvärimaalaustaide olisi täydellinen esimerkki 
hyvästä kuvataiteesta?

Minulle öljyvärit, realistinen ilmaisu ja muoto- sekä maisema-
maalaukset ovat varmasti juuri niitä taiteen muotoja joihin olen 
tutustunut ensimmäisenä oman elämäni varrella. Ne ovat juuri 
ne samat teemat, teokset ja taiteilijat, jotka ovat nousseet esille 
kuvataidehistorian tunneilla eri kouluasteilla. Kertoessani oleva-
ni kuvataideopettaja on keskustelukumppanini usein saattanut 
kommentoida ammattiani sanomalla “sinä varmaan sitten osaat 
piirtää/maalata realistisesti ihan minkä vain” tai “eikös se öljyväri-
maalaus ole todella vaikeaa?”.

Mielipiteittemme takana voisi ajatella olevan yksinkertaisesti 
makuerot. Samat erilaiset mieltymykset kuvataiteeseen voisivat 
löytyä keiden tahansa naapureiden, bussissa istuvien henkilöi-
den tai ystävien väliltä. Minun ei tarvitsisi lähteä Kingstoniin 
asti etsimään erilaista kuvataidenäkemystä. Löytäisin varmasti 
eriävän mielipiteen kysymällä muutamalta vastaantulijalta hei-
dän ajatuksiaan kuvataiteesta. Kulttuurilla ei näin ollen olettaisi 
olevan suurta merkitystä. Ajattelen kuitenkin, että kulttuurilla ja 
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koulutuksella sekä elämismaailmoillamme on paljonkin vaikutus-
ta taiteellisiinmakumieltymyksiimme. Yksi tapa ymmärtää taiteen 
arvotuksen eroja Tamarin ja itseni väliltä on tarkastella niitä jäl-
kikolonialismin näkökulmasta. Jamaika entisenä kolonialistisena 
valtiona on läpikäynyt hyvin erilaisia vaiheita kuin Suomi. Monissa 
entitissä siirtomaissa taiteen ilmiöt kulkevat eri tahdissa ja eri-
laisin merkityksin kuin länsimaissa84. Usein euroopalaiset ja poh-
jois-amerikkalaiset kuvataiteen ilmiöt näkyvät entisissä siirtomaissa 
jälkijunassa85.

Kirjoittaessaan monikulttuurisuuden käsitteestä taidekasvatuksen 
professori Rachel Mason (1999) on nostanut esiin eurosentrisyy-
den sekä länsimaisen taidekaanonin. Mielestäni nämä ovat mie-
lenkiintoiset ja oleelliset seikat pohdittaessa Tamarin ja minun 
erilaisia taidekäsityksiä ja niiden syntyä.

Masonin (1999) mukaan monikulttuurisesta näkökulmasta katsoen 
eurosentrisyys on yksi ongelmakohta länsimaisen taidekaanonin 
käytössä ja olemassaolossa. Suuressa osassa maailman taidekou-
lutusjärjestelmiä länsimainen lähestymistapa taiteeseen on domi-
noivassa roolissa. Tämä näkyy Masonin mukaan todistetusti esi-
merkiksi “luovuuden” painotuksessa opetusohjelmissa, neuvovassa 
lähestymistavassa piirustukseen sekä oppikirjoissa. 

Länsimainen taidekaanon ohjaa oppilaita valheellisesti uskomaan, 
että eurooppalaisten arvojen mukainen kuvataide on ainoaa ”oi-
keaa” taidetta, öljyvärimaalaus, kuvanveisto sekä monumentaa-
linen arkkitehtuuri ovat kaikkein tärkeimpiä taidemuotoja. Näitä 
taidemuotoja tulisi myös arvostella “oikeellisuuden” mukaan, jonka 
ovat luoneet läntisen estetiikan asiantuntijat. Voidaankin nähdä, 
että länsimaisen taidekaanonin mukainen opetusmateriaali rajaa 
muiden kulttuureiden historiaa pois esittäen ainoastaan länsimai-
sia taideikoneita86. Omat eri kouluasteiden kuvataidekasvatusko-
kemukset ovat olleet juuri tämän länsimaisen kaanonin mukaisia. 
Lähes poikkeuksetta taidehistorian tunneilla aina ala-asteelta 

84 Amselle ym. 2003
85 Amselle ym. 2003.
86 Mason 1999.
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yliopistoon on korostettu samoja länsimaisia kuvataiteilijoita ja 
maailman kuvataiteen historiasta puhuttaessa esimerkit ovat olleet 
eurooppalaisia. Muiden maanosien taidehistoria on yleensä ohi-
tettu yhdellä kappaleella tai niputettu ns. etniseksi taiteeksi. Olen 
siis nuoresta asti sisäistänyt varsin länsimaisen tavan tarkastella 
kuvataidetta ja siksi Tamarin suuresti ihannoima öljyvärimaalaus-
taide tuntuu minusta jo kuluneelta ja vanhanaikaiselta. Vastaavasti 
täysin samasta syystä voi johtua se, että Tamarille öljyvärien 
käyttö ja muut modernit kuvataiteen ihanteet tuntuvat ajankohtai-
silta sekä arvokkailta.

Taidekasvattaja Ana Mae Barbosa kirjoittaa (1999) siitä kuinka 
monissa post-kolonialistisissa maissa taideopetuksen ongelmana 
on se,että kasvattajat usein kopioivat kaiken kehittyneemmiltä 
metropoleilta. Esimerkiksi Brasiliassa ongelmana on, että maan 
omia taiteilijoita ei tunnusteta ennen kuin he ovat menestyneet 
ulkomailla. Barbosa kertoo siitä kuinka Brasiliassa taidekasvatuk-
sen päätoimijat rajoittavat mahdollisuuksia muuttaa opetusta ja 
taidekenttää kulttuurisesti asianmukaisempaan suuntaan omak-
sumalla ja välittämällä suoraan länsimaista mallia. Kun on itse 
läpikäynyt länsimaisen taidekaanonin sisältämää taideopetusta ja 
elänyt sen keskellä on hankalaa olla ajattelematta että oma käsi-
tys on paras.

Jo aiemmin erittelemistäni syistä kuvataide ei esittäytynyt minulle 
kovinkaan suuressa roolissa Jamaikaan tutustuessani. Minun oli 
vaikeaa tunnistaa ja ymmärtää mikä oli “oikeaa jamaikalaista tai-
detta”, sillä en tiennyt missä suhteessa länsimainen taidekäsitys 
(huom. jamaikan taidehistoria, kolonisaatio)  ja ihannointi kohtasi 
lähempänä karibialaista kulttuuria olevan taidekäsityksen. Myös 
omat lähtökohtani taiteen tarkasteluun ja sen erittelyyn ovat niin 
vahvasti eurooppalaiset, etten pysty irtautumaan omasta länsimai-
sesta “taidetaakasta” vaikka haluaisinkin.

Jäin pohtimaan oliko kohtaamani jamaikalainen kuvataide vain 
historiansa summa vai näkyikö siellä tätä Barbossan mainitsemaa 
ihannointia. Jamaikan kolonialistisen (taide)historian huomioon 
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ottaen on myös hyvin mahdollista, että yksinkertaisesti jamaika-
lainen kuvataide on, kuten aiemmin olen maininnutkin, omankal-
taisensa sekoitus eurooppalaisesta, afrikkalaisesta ja myöhemmin 
myös pohjois-amerikkalaisesta taiteesta. Jos jo kolonialismin ai-
kana ja sen jälkeen useat jamaikalaiset taiteilijat saivat oppinsa 
euroopassa, on hyvinkin mahdollista, että nykypäivänäkin kuva-
taiteen ihanteet löytyvät näistä samoista teemoista aina euroo-
pasta karibialle ilman, että kuvataidekasvatuksessa nykypäivänä 
välttämättä tietoisesti ihannoitaisiin länsimaista taidetta Barbossan 
kuvaamalla tavalla.

7.1.2 ERILAISET PEDAGOGISET TAVAT

Kuvataiteella on keskeinen rooli identiteetin määrittelyssä. Koska 
taide kuvastaa tietyn kulttuurin tai ryhmän sosiaalisia ja moraali-
sia arvoja, asenteita ja uskomuksia, se on erittäin vahva työkalu 
istuttaa ja kehittää jaettua identiteettiä ja kulttuurista perintöä87. 
Ja vaikka kuvataide on yksi niistä tavoista joilla kulttuuria opi-
taan, välitetään, ylläpidetään ja muokataan, sillä on silti se pe-
dagoginen etu, että sitä ei voi määrittää sanoin88. Puhuttu kieli 
ei ole kuvataiteen rajoitteena, vaan kuvataide on rajoja ylittävää 
ja rikkovaa. Taidekasvattaja voi myös  parhaimmillaan vaikuttaa 
positiivisella tavalla oppilaidensa kuvanlukutaitoon, antaa eväitä 
nähdä asioita erilaisista näkökulmista sekä vahvistaa aktiivista 
kansalaisuuden kokemusta. Tämän vuoksi taidekasvattajan, kuten 
muidenkin opettajien, täytyy mielestäni muistaa opetuksensa mu-
kana tuleva suuri vastuu.

Tamarilla oli käymiemme keskustelujen mukaan toiveita ku-
vataideopetuksen parantamiseksi, mutta hänelle projektini tuli 
aluksi suurena yllätyksenä, johon hän ei ollut osannut varau-
tua. Hänellä ei hänen omien sanojensa mukaan ollut keinoja 
tai tietoa tuntien muuttamiseksi, vaikka mielenkiintoa olisikin 
riittänyt. Turhauduttuaan oman tietotaidon ja keskuksen budje-
tin riittämättömyyden alla hän oli ajautunut tuntiensa suhteen 

87 Mason 1999.
88 Mason 1999.
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välinpitämättömyyden tielle. Väritystehtävät, joita hän teetti olivat 
helppoja ja vähän opettajalta vaativia. Hän huomasi usein ole-
vansa innostuneempi leikkimään lasten kanssa kuvataidetuntiensa 
sijaan. Myös pedagogisen kokemuksen puute aiheutti ahdistusta 
opetuksen suhteen.

Tamarin tapa opettaa ja hänen puheistaan välittynyt idea siitä 
kuinka hän haluaisi opettaa olivat hieman erilaiset. Tamarin toi-
veena kuvataidetta opettaessa olisi mestari-kisällimäinen opetus, 
jossa hän voisi henkilökohtaisemmin opastaa omalla esimerkil-
lään oppilaitaan. Opetus olisi tekniikkakeskeistä ja tähtäisi vah-
vaan tekniseen osaamiseen ja taiteilijuuteen. Kun Tamarin ideaali 
opettajan roolista oli mestari-kisälli tyyppinen asetelma, minun 
ajatukseni hyvästä roolista kuvataideopettajalle olisi lähempä-
nä asiantuntija-ystävä-tyyppistä roolia. Asiantuntija-ystävä-roolilla 
tarkoitan opettajaa, joka tietää opettamastaan teemasta, mutta 
joka voi itsekin oppia yhdessä oppilaiden kanssa ja oppilailtaan. 
Asiantuntija-ystävä-opettaja ei oleta tietävänsä jo kaikkea vaan 
hän voi aina löytää uusia tapoja ja näkökulmia opetettavaan 
asiaan. Rooli on keskusteleva ja monitahoisesti vuorovaikutteinen. 
Minulle kuvataideopettajana kokeilevuus, taiteen käyttö keskustelu-
välineenä sekä uskallus kokeilla asioita materiaaleista riippumatta 
on tärkeämpää kuin itse lopputulos tai tekninen osaaminen. Toki 
niilläkin on merkitystä, mutta lasten kanssa työskennellessä minul-
le on tärkeää se mitä tunnilla tapahtuu, mistä puhutaan ja mitä 
asioita tehtävän puitteissa käsitellään.

Tamarin tapa puhua oppilaiden kanssa ei ollut minun korvaani 
aina kovinkaan kannustava. Narratiivisessa osiossa kirjoitin suo-
rasanaisesta kommunikaatiosta, jossa asioista puhutaan kiertele-
mättä. Tamarin kohdalla tämä näkyi muun muassa siinä, että hän 
saattoi kutsua oppilaitaan tyhmiksi mikäli he eivät käyttäytyneet 
sopivalla tavalla. Varsinaista keskustelua en tamarin ja oppilai-
den välillä kuvataiteeseen liittyen kuullut. Opetuskerrat keskit-
tyivät enemmän järjestyksen ylläpitoon ja ohjeiden jakamiseen. 
Tiedonjakoa tapahtui vain yhdensuuntaisesti. Tamar antoi tarvit-
tavan tiedon, jonka pohjalta lapset toimivat. Näin, että Tamarin 
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toivomat asiat tuli suoritettua, mutta en ole varma tuntien elä-
myksellisyydestä.Itselleni oppilaiden kanssa keskustelu on olennai-
nen osa opetusta.

Opetuksemme erojen uskon johtuvan vahvasti kulttuuriemme ja 
koulutuksemme eroista, jotka heijastuvat myös taidekäsityksiimme. 
Suunnittelemissani tehtävissä sekä pedagogisissa tavoitteissani 
voidaan nähdä länsimaisen yksilöllisen itseilmaisun piirteitä, kun 
taas Tamarin opetus edustaa yhteisöllisempää lähestymistapaa. 
Katumaalausta tehdessä lapset ottivat Tamarin ehdotukset kunkin 
oppilaan taitoja vastaavasta tehtävästä ilolla vastaan, sillä he ei-
vät olleet suorittamassa mitään yksilönä vaan osallistumassa yh-
teiseen. Minun ylevä ajatukseni ryhmätehtävien harjoittelemisesta 
suunnittelemieni tehtävien avulla näyttäytyi  minulle jälkeenpäin 
hieman huvittavana.

Sellaisina päivinä kuten katumaalauspäivä Tamar oli huomattavas-
ti osallistuvampi ja ohjaavampi. Hän opasti lapsia välineiden käyt-
töön, neuvoi maalaamisessa ja kontrolloi enemmän lapsien toimia. 
Ajoittain hänen ohjauksensa oli jopa minun silmistäni katsottuna 
liiankin kontrolloivaa. Tamar ei halunnut antaa lapsien toimia va-
paasti vaan hän olisi mielellään tehnyt katumaalauksestakin väri-
tystehtävän kaltaisen tehtävän, jossa hän piirtäisi ääriviivat joiden 
mukaan lapset maalaisivat. Nämä kaksi erilaista opettajan roolia 
tuntuivat vuorottelevan Tamarin työskentelyssä. Hänen tapansa 
opettaa oli joko erittäin passiivista tai sitten lähes turhankin in-
tensiivistä ja kohtrolloivaa. Minulle Tamarin molemmat opetustek-
niikat tuntuivat itselleni vierailta ja vierestä tarkkaillen ja seuraten 
huomasin jopa turhautuvani.

Mietin jälkikäteen, kuten myös taidekäsityksiemme kohdalla, mik-
si koin niin vahvoja tunnereaktioita Tamarin opetukseen liittyen? 
Turhautumistani voi selittää vieraiden asioiden kohtaamiseen liit-
tyvä epävarmuus sekä uusien tilanteiden selittämättömyys, josta 
mainitsin narratiiviessa osiossa lapsen ja äidin väkivaltaisen koh-
taamisen yhteydessä. Matkailijan roolissa minun on ollut yleen-
sä helpompi kohdata uusia ja itselle vieraita ajattelutapoja, sillä 
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kohtaamani erot ovat arkipäiväisempiä ja sitä myöten minulle ke-
veämpiä. Olen joutunut hämmentyneenä huomaamaan erityisesti 
tämän projektin kohdalla, että sellaisten asioiden kohdalla joihin 
itsellä on vahva mielipide (esimerkiksi taide ja pedagogiikka) on 
paljon hankalampaa kohdata täysin omasta kokonaisvaltaisesta 
ajattelutavasta (länsimainen yksilöllinen taidekäsitys) poikkeavia 
ajattelutapoja. On lähes mahdotonta irtautua omista ajatusmal-
leista ja analysoida asioita omasta länsimaisesta ajattelutavasta 
poiketen. Pystyn ymmärtämään ja pohtimaan esimerkiksi peda-
gogisia näkemyseroja mikäli keskustelen asiasta toisen länsimai-
sen kulttuurin sisällä kasvaneen kanssa, sillä tiedän ajatusten 
historiasta ja ymmärrän länsimaisten kulttuurien eroja helpom-
min. Haasteellisen toisen ajatusten ymmärtämisestä tekee se, jos 
kumppanina on täysin erilaisessa kulttuurisessa ympäristössä kas-
vanut henkilö.

Minua auttoi ymmärtämään Tamarin pedagogiikkaa sekä länsimai-
sen taidekaanonin ulkopuolista taidekäsitystä jamaikalaisen taiteen 
tekemisen vertaaminen Dancehall-kulttuuriin. Dancehallissa musiikin 
tuottajat tekevät rytmin eli kappaleiden instrumentaalisen taus-
tan89. Tähän rytmiin artistit tekevät omat versionsa tuoden rytmin 
päälle omat lyriikkansa ja melodiansa. Tuottajat kasaavat kappa-
leet yhteen ja markkinoivat rytmiänsä artistien avulla. Samalla ar-
tistit pääsevät ilmaisemaan ajatuksiaan sanoitusten avulla. Rytmit 
myydään tai lahjoitetaan kaikkien samaan rytmiin tehtyjen kappa-
leiden kokonaisuutena radiokanaville sekä DJ:lle. Kokonaisuuteen 
kuuluu siis  tunnetumpien sekä vielä hieman tuntemattomampien 
artistien kappaleet. Tällä tavoin uudet artistit saavat näkyvyyttä 
menestyneimpien artistien avulla. Myös tanssi toimii yhteistyössä 
musiikin kanssa. Dancehallissa tanssiliikkeet syntyvät musiikin ja 
sanoitusten ympärille ja kappaleet voivat saada inspiraation tans-
sijoista ja tanssiliikkeistä. Tanssiliikkeet saattavat joissain tapauk-
sissa tulla inspiraation antanutta kappalettakin tunnetummaksi 
ja se taas synnyttää uusia kappaleita sekä liikkeitä90. Suurin osa 

89 Hope 2006.
90 Sjövall 2013.
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tanssijoistakin tanssii ryhmässä (crewssa) ja uudet liikkeet luo-
daan ja nimetään sekä esitetään ryhmänä91. Vaikka dancehallin 
sisältä löytyy paljon erilaisia klikkejä ja historiansa aikana jopa 
väkivaltaisia yhteydenottoja eri artistien ja heidän “jengiensä” vä-
lillä92, dancehall musiikki syntyy yhteistyön ja jakamisen ympärille.

Jakaminen ja yhdessä oman asian tekeminen näkyi myös lasten 
taiteellisessa työskentelyssä keskuksella. Väritystehtävissä he loi-
vat omat versionsa Tamarin luomaan “rytmiin” eli värityspohjaan. 
Samoin teettämässäni sarjakuvatehtävässä näkyi se, että lapset 
halusivat tehdä oman versionsa ääneen sanotun idean ympäril-
le. Katumaalaustehtävässä oppilaat antoivat oman panoksensa 
omien kykyjensä mukaan. Jokainen voi kertoa oman tarinansa, 
mutta käytössä on yhteinen kehikko. Toki dancehall- artistit teke-
vät myös täysin omia kappaleitaan ja luovat omia uriaan, mutta 
mielestäni rytmit ja niiden työstäminen yhdessä kuvastaa hyvin 
asennetta, joka Jamaikalla on nähtävissä taiteellisen työskentelyn 
suhteen.

Projektini kenttävaiheen jälkeen jäin miettimään suunnittelemiani 
tehtäviä. Tiesin tehtävien kuvastavan minun ajatuksiani siitä min-
kälaista opetusta Cassava Piecen kaltaisessa keskuksessa voisi 
kuvataiteen puitteissa toteuttaa. Näin jälkeenpäin en kuitenkaan 
ole varma siitä kohtasivatko tehtävät tarpeeksi  Tamarin hyvin 
erilaisten pedagogisten näkemyksten kanssa. Useissa tehtävissä 
korostin keskustelua yli tekniikan, vaikka projektini aikana minulle 
selvisi Tamarin toive mestari-kisällimäisestä opetuksesta. Olivatko 
toteuttamani tehtävät lopulta vain minun ajatuksiani joita väkisin 
sovitin Tamarille sopivaan muottiin?

Amanda Alexander on kirjoittanut yhdessä Manisha Sharman 
kanssa globalisaation vaikutuksesta taiteen muotoihin (2013). 
Kirjoituksessaan hän sivuaa postkolonialismin teemaa puhuessaan 
taidepedagogisesta työskentelystään. Länsimaisena taidekasvatta-
jana Alexander kyseenalaisti Perussa toteuttamassaa projektissa 

91 Sjövall 2013
92 Stanley-Niaah 2006.
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hänen haluaan ja oikeuttaan vaikuttaa taiteen tekemiseen ja 
lopputulokseen. Hänen tarkoitusperänsä projektinsa aikana olivat 
vilpittömät ja hyvät, mutta omilla neuvoillaan hän tiedostamatta 
ohjasi tekemistä lähemmäksi hänen omaa näkemystä ja sitä kaut-
ta kulttuurista taustaansa. Oman roolinsa hän tämän vuoksi näki 
imperialistisena. Alexanderin ajatukset saivat myös minut kyseen-
alaistamaan omat näkemykseni ja toimintatapani Tamarin opetuk-
sen suhteen: Oliko omien kasvatus- ja taidenäkemysteni tuominen 
opetukseen imperialistista? Olisiko tämän saman työn voinut teh-
dä paremmin joku koulutuksen saanut Jamaikalainen kuvataide-
kasvattaja? Oliko yhteistyöstämme  jotain hyötyä kulttuuristen 
kohtaamisten näkökulmasta vai ei? Vaikka koin omien näkemys-
teni eroavan jonkin verran Tamarin vastaavista ja toin Tamarin ja 
minun yhteisiin tunteihin paljon omia taiteeseen ja kasvatukseen 
liittyviä pointteja, ei tarkoitukseni ollut päällepäsmäröidä tai lytätä 
Tamarin työtä vaan näyttää erilaisia näkökulmia,joihin hän voisi 
halutessaan myöhemmin tarttua.

Yritän perustella suunnittelemiani tehtäviäni sillä, että minulta toi-
vottiin Mrs. Chinin ja Birte Timmsin taholta uusia näkökulmia ja 
erilaista otetta Tamarin kuvataidetunteihin. Olisin kuitenkin voinut 
ottaa enemmän huomioon Tamarin ajatuksia hänen roolistaan 
opettajana. Meidän pedagogisten näkemystemme ollessa niinkin 
erilaiset, luotin tehtäviä suunnitellessani omaan kokemukseen ja 
opintojeni aikana saamaan tietoon yli Tamarin toiveiden. Halusin 
toteuttaa omia näkemyksiäni Tamarin kautta, mikä ei välttämättä 
ollut paras tapa.

7.2 HENKILÖKEMIA JA LÄHELLEPÄÄSY

Tutustuessani keskuksen toimintaan ja henkilökuntaan pidin mie-
lessäni Jamaikalaisen ystäväni minulle Suomessa antaman neuvon 
kolmesta tärkeästä L-kirjaimesta. Look (katso), Listen (kuuntele) ja 
Learn (opi) olivat ohjenuoranani juuri tuossa samaisessa järjestyk-
sessä.Nämä kolme sanaa mielessäni muistin pitää itseni valppaa-
na ja avoimena uusille asioille ilman,että pyrkisin ensimmäisenä 
tuomaan itseäni esille.
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Projektissani pyrin pääsemään sisälle itselleni vieraiden ihmisten 
maailmaan ja vieraaseen kulttuuriin ja oppia siitä. Kenttävaiheen 
jälkeen aina viime päiviin asti olen vastavuoroisesti pyrkinyt pää-
semään kauemmas projektista ja omista kokemuksistani jotta nä-
kisin niistä syntyvän suuremman kuvan ja yhteydet yksityiskohtien 
välillä. En tiedä olisinko onnistunut työssäni samalla tavalla mikäli 
olisin jäänyt Suomeen ja kirjoittanut opinnäytteeni kasaan lyhyem-
mällä aikavälillä. Uskon, että nyt vuoden suomalaisen kulttuurin 
ulkopuolella asuneena ja etäisyyttä aineistooni ottaneena näen 
asiat selkeämmin.

Kun elää arkea, jossa monet erilaiset kulttuurisesti, sosiaalises-
ti ja poliittisesti määrittyneet arvot risteävät on vaikeaa kuvail-
la kokemuksia sanoin. Tuntemukset risteilevät  ulkopuolisuuden 
ja sisäpuolisuuden välillä. Chilessä tekemänsä projektin aikana 
Kankkunen havaitsi olevansa erilaisissa rooleissa. Hän ei kuvai-
lunsa mukaan ollut liioin neutraali tai sukupuoleton olento vaan 
esimerkiksi ensi näkemältä hän oli pohjoismaalainen, vaalea nai-
nen, “gringa” ja vasta myöhemmin tutustumisen jälkeen, vähän 
vanhempi, korkeasti koulutettu, keskiluokkainen nainen93. Omassa 
projektissani löysin itselleni, että yhteistyökumppaneilleni myös 
näitä erilaisia rooleja. Projektin alkaessa toivoin kiihkeästi pääse-
väni projektin aikana osaksi keskusta ja sen arkipäivää. 

Tutkimukseni kenttävaiheen alkumetreillä keskukseen tutustues-
sani ensivaikutelmien ja ensimmäisten kohtaamisten arvoa ei voi 
vähätellä. Projektini pääyhteistyökumppanin Tamar Lewisin kanssa 
ensikohtaaminen ei sujunut aivan toiveideni mukaan ja yhteistyön 
alku oli takkuinen. Uudessa paikassa, uusien ihmisten ympäröimä-
nä käytämme stereotypioita helpottamaan uuden tilanteen synnyt-
tämää stressiä94. Ennakkokäsitykseni ja ajatukseni Tamarista eivät 
kohdanneet todellisen Tamarin kanssa vaan aluksi hämmennyin 
Tamarin muista tapaamistani jamaikalaisista poikkeavasta ole-
muksesta. Tamar oli hiljainen, ujo ja hieman vetäytynyt persoona, 

93 Kankkunen 2013.
94 Salo-Lee 1996.
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jonka kanssa luottamuksen löytyminen ja yhteisen sävelen etsimi-
nen oli aluksi haastavampaa.

Projektin edetessä koin pääseväni lähemmäs projektini kohteen 
työntekijöitä sekä lapsia. Myös kommunikointini Tamarin kanssa 
muuttui paremmaksi ajan saatossa. 

Etnografisissa tutkimuksissa tutkijan ja tutkittavan suhde ja etäi-
syys vaikuttavat aina tutkimuksen tuloksiin eikä tutkija välttä-
mättä pääse tarpeeksi lähelle tutkittavaa kohdetta esimerkiksi 
liian lyhyen perehtymisen tai muiden ongelmien vuoksi95.Tamarin 
ja minun kohdallani yhteistyön hankalaan alkuun ja hieman vii-
leään kommunikointiin vaikutti varmasti moni asia aina henkilö-
kemiasta projektin lyhyeen kestoon ja sitä kautta tutustumisen 
keskeneräisyyteen.

Yksi seikka joka saattoi aiheuttaa pientä kitkaa, epäluottamusta 
ja haastetta Tamarin ja minun yhteistyön alkutaipaleella saattoi 
olla se, että toiveet projektiin ja sen sisältöön tulivat paikan reh-
torilta, Mrs. Chinniltä sekä HELP Jamaica!-järjestön Birte Timmsiltä. 
He olivat projektin alkuunpanijoita ja joiden toiveita kuunnellen 
suunnittelin alunperin oman projektini. Missä menimme mielestä-
ni väärään suuntaan Mrs. Chinin ja Birte Timmsin kanssa oli se, 
että päätin heidän kanssaan ryhtyä projektiin ilman, että olisimme 
ensin kysyneet halusiko projektin tärkein kumppani, Tamar Lewis, 
antamaani apua. Uskon, että yhteistyö Tamar Lewisin kanssa olisi 
lähtenyt nopeammin sopivaan suuntaan, jos hän olisi ollut alkupe-
räisen kehitystoiveen esittäjänä.

Cassava Piecen keskuksen kaltaisissa paikoissa päätöksentekoon 
vaikuttaa usea ihminen ja useat seikat. Minun kokemukseni mu-
kaan Timms ja Chinn ajattelivat kanssani ensimmäisiä suunnitel-
mia tehdessään ensisijaisesti keskuksella käyviä lapsia ja kes-
kuksen tekemiä opetuksellisia ja sisällöllisiä tavoitteita. Projektin 
alkaessa nämä tavoitteet eivät keskuksella Tamar Lewisin kanssa 
toteutuneet, joten he kaipasivat apuani. Tavoitteiden täyttymi-
nen on tärkeää keskuksen kaltaisissa kohteissa, sillä keskuksen 

95 Vuorinen 2005.
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rahoitusta varten kohteen tulee täyttää asettamansa tavoitteet tai 
vahvasti pyrkiä niitä kohti.

Nämä yhteisöjen sisäiset hierarkiat ja tabut sekä henkilökohtai-
set syyt on etnografista tutkimusta tehdessä tutkijan hyvä ottaa 
huomioon. Etnografisen tutkimuksen kohdalla tutkijalta vaaditaan 
herkkyyttä virheille96. Omassa projektissani jouduin aluksi pohti-
maan henkilökunnan kanssa käymiä keskusteluja kriittisin mielin. 
On mahdollista, että kohteeni henkilöt ovat värittäneet totuutta, 
jättäneet asioita sanomatta tai olla tietämättömiä keskustelemas-
tamme aiheesta. Tämä kaikki on normaalia vuorovaikutusta, jossa 
erilaiset motiivit vaikuttavat keskusteluun ja joka muodostaa mi-
nun “totuuteni” tapahtuneesta. Projektistani kirjoittamat asiat ovat 
juuri minun tulkintani tuloksia, eikä vastaavanlaisista projekteista 
koskaan saada tulokseksi absoluuttista totuutta. Projektini aika-
na pohdin ajoittain sitä, oliko Cassava Piecen henkilökunta aina 
rehellisiä kanssani vai jättivätkö he asioita sanomatta, koska tie-
sivät minun tekevän tutkimusta samalla kun teen yhteistyötä. On 
mahdollista, että jotkut sanat on sanottu motiivina paikan julki-
suuskuva - oikeanlaisen mielikuvan herättäminen ja julkisuuskuvan 
eteenpäin vieminen.

Epärehellisyys ja asioiden sanomatta jättäminen kävivät mielessä-
ni lähinnä projektin alkumetreillä, jolloin vasta tutustuin ihmisiin 
ja jolloin kielimuuri henkilökunnan kanssa oli korkeampi. Projektin 
edetessä ja luottamuksen kasvaessa annoin yhä enenevässä mää-
rin painoarvoa sillä mitä näin ja koin käymiemme keskustelujen 
ohella. Kommunikointi ihmisten kanssa, oli tilanne mikä tahansa, 
on aina arvaamatonta ja moniulotteista.

Etnografisissa tutkimuksissa tutkijan täytyy aina pitää mielessä 
tutkijan oma vaikutus kohteeseen97. Vaikutukset voivat olla ta-
hattomia,mutta ne tulee tiedostaa. Tarja Kankkunen kirjoittaa 
omassa etnografisessa tutkimuksessaan (2013) tilanteesta, jossa 
hän on saattanut mahdollisesti kärjistää tulehtunutta tilannetta 

96 Löytönen 2014.
97 Vuorinen 2005.
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kahden graffitiryhmän välillä julkaisemalla kuvia tilanteista, joissa 
toinen jengistä maalaa toisen jengin tekemän maalauksen pääl-
le. Tällaisen vähemmän positiivisen intervention mahdollisuus on 
etnografisissa tutkimuksissa aina olemassa. On aina olemassa 
mahdollisuus, että tutkija vaikuttaa tavalla tai toisella tutkimaan-
sa yhteisöön. Kankkusen mukaan juuri siksi etnografian eettiset 
näkökulmat eivät erityisesti poikkea arkielämästä vaan ihmisiä on 
kohdeltava yhtäläisin eettisin periaattein kontekstista riippumat-
ta98. Oma vaikutukseni keskuksen arkipäivään ja toimintaan oli 
projektissani sen toiminnallisen sytykkeen takia oletettua, mutta 
on asioita ja näkökulmia, joita en osannut ennen projektin alkua 
etukäteen pohtia. Olen miettinyt mahdollisia vaikutuksiani esimer-
kiksi Tamar Lewisin työhön ja siihen suhtautumiseen. Tulin ilman 
hänen toivettaan tutkimaan hänen työtään ja muuttamaan hänen 
rutiinejaan.

Vaikkakin projektin viimeisinä yhteisinä hetkinä Tamarin kanssa 
yhteistyömme sujui oikein hyvin ja pystyimme puhumaan kaikes-
ta projektiin liittyvästä, minulle jäi lopulta itselleni ulkopuolisen 
tunkeutujan tunne. Tavoitteeni ja toiveeni projektin suhteen olivat 
hyvät ja sain projektista Mrs. Chiniltä ja Birte Timmsiltä hyvää 
palautetta, mutta olen usein pohtinut sitä saiko Tamar Lewis koh-

taamisestamme mitään käteen.

98 Kankkunen 2013.
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8. LOPPUPÄÄTELMÄT
Henkilökohtaisella tasolla HELP Jamaica!n kanssa yhteistyössä 
toteuttamani projekti Cassava Piece keskuksella on ollut minulle 
tärkeä ja opettavainen kokemus.

Pääsin projektin avulla havainnoimaan omaa kulttuurista herk-
kyyttäni sekä tutustumaan omasta kulttuurisesta taustasta poik-
keavaan työyhteisöön, erilaisiin pedagogisiin näkemyksiin sekä 
kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksiin. Opin kulttuurien välisestä 
kohtaamisesta, kulttuurien eroavaisuuksista sekä omasta opetta-
juudestani ja sen rakentumisesta.

Opinnäytteessäni tutkin ja pohdin narraation keinoin sekä etno-
grafisin menetelmin minun ja Tamar Lewisin välisiä kulttuurisia 
eroja, jotka heijastuivat näkemyksiimme kuvataiteesta sekä taide-
kasvatuksesta. Erilaisten lähtökohtiemme sekä kulttuuristen tausto-
jemme vaikutukset tapoihimme opettaa olivat havaittavissa tammi-
kuussa 2013.

Haasteista huolimatta kahden keskenään erilaisen persoonan 
ja kulttuurin yhteistyö poiki mielenkiintoisia havaintoja. Projektin 
ajoitus ja aloitus eivät kuitenkaan olleet tämän tyyppiselle pro-
jektille kaikkein suotuisimmat. Liian lyhyt orientoituminen kohtee-
seen sekä vajavainen tutustuminen tutkimusmetodeihin rajoittivat 
tutkimusta. Projekti oli kokonaisuutena hyvin lyhytkestoinen, mikä 
näkyi muun muassa tehtävien suunnittelussa sekä toteutuksessa. 
Sairaustapausten takia osa tehtävistä jäi toteuttamatta. Tehtävien 
suunnittelu tapahtui projektin alkuvaiheilla, jolloin tutustuminen 
kohteeseen oli vielä alkumetreillä. Tehtävissä ei mielestäni tämän 
vuoksi tullut haluamallani tavalla riittävästi esille Tamar Lewisin 
pedagogisia piirteitä  vaan ne edustivat selkeämmin minun ide-
ologiaani. Postokolonialistista kuvataidekäsitystä, yhteisöllistä kult-
tuuria sekä mestari-kisälli-asettelua edustavan Tamarin ajatukset 
jäivät vähemmälle huomiolle minun yksilöllisestä länsimaisesta 
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taidekäsityksestä, kriittisestä pedagogiikasta sekä sosiaalisesta ja 
oikeudenmukaisesta taidekasvatuksesta mallinsa saavan ajattelu-
tavan dominoidessa suunnitelmia. Kokeilemamme tehtävät onnis-
tuivat kuitenkin toteutuksessaan mainiosti ja ne auttoivat minua 
näkemään opetuksemme eroja paremmin sekä löytämään uuden-
laisia toteutustapoja.

Omien kulttuuristen ajattelumallien “ohi” näkeminen on vaikeaa. 
Tämä näkyy opinnäytteessäni siinä, että pidempi kirjoitustauko ja 
ennen kaikkea oman kulttuurin ulkopuolelle muuttaminen nosti-
vat havaintoja paremmin pintaan  ja auttoivat pääsemään pintaa 
syvemmälle aineistoon. Projekti opetti minulle kommunikoinnin 
tärkeydestä, siitä kuinka oleellista yhteisymmärryksen kannalta on 
ymmärtää kielellisiä eroja sekä puhetavan vivahteita.

Lyhyen projektin aikana emme saaneet aikaiseksi selkeää konk-
reettista muutosta keskuksen kuvataidetunteihin, mutta uskon, 
että Tamar sai uusia ajatuksia ja ideoita siitä mitä muuta kuva-
taideopetus voisi olla ja millä tavalla hän halutessaan voisi tuoda 
erilaisia elementtejä työhönsä. Minulle projektin tärkein anti on ol-
lut oma henkinen kasvuni sekä tieto, jonka sain kahden kulttuurin 
ja ajattelutavan välisistä kokemuksista.

Uskon, että kaikesta kokemuksesta ja kokeilemistamme tehtävistä 
on hyötyä myös muille tahoille. Ideat, joita kokeilimme, voisivat 
varmasti toimia muissakin vastaavanlaisissa kohteissa. Olisi hie-
noa, jos joskus pystyisi toteuttamaan ajallisesti pidemmän vas-
taavanlaisen projektin hyödyntäen keräämäämme tietoa ja saisi 
koottua toimivan tehtäväpankin muihin Cassava Piecen kaltaisiin 
paikkoihin.
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