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JOHDANTO

Muistellessani	varhaislapsuuttani,	mieleeni	nousee	kaksi	asiaa,	jotka	tekivät	minusta	
erilaisen	suhteessa	muihin	 lapsiin	 ja	 joilla	on	edelleen	suuri	vaikutus	siihen,	kuka	
olen	nyt.	 Tutkin	 tässä	opinnäytetyössäni	noiden	kahden	asian,	 syövän	 ja	 taiteen,	
samankaltaisuutta.	Työni	ei	ole	lääketieteellinen	tutkimus,	vaan	omiin	kokemuksiini	
perustuva	 taiteellinen	 tutkielma.	 Innoittajanani,	 keskustelukumppaninani	 ja	
tukenani	 toimii	 yhdysvaltalaisen	 kirjailijan	 Susan	 Sontagin	 vuonna	 1991	 julkaistu	
teos	Sairaus	vertauskuvana	&	AIDS	ja	sen	vertauskuvat.	Kyseessä	on	riemastuttava	
kahden	esseen	paketti,	jonka	takakannessa	kerrotaan	seuraavasti:

”Vuonna	1978	Susan	Sontag	kirjoitti	syövästä	toipuessaan	esseen,	jota	on	ylistetty	
yhdeksi	 aikamme	 vapauttavimmista	 kirjoista.	 Sontag	 riisuu	 syövältä	 kaiken	

t  TÄMÄN VUONNA 1991 PIIRTÄMÄNI KUVAN HAHMOJA OLEN KÄYTTÄNYT 
MYÖHEMMIN	TAIDETEOKSISSA,	MM.	TIPPAPUSSIT	-TEOKSESSA	VUONNA	2013.
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symbolisen	 kuorrutuksen	 ja	 osoittaa	 sen	 pelkäksi	 sairaudeksi.	 Kymmenen	 vuotta	
myöhemmin	Sontag	kirjoitti	esseelleen	jatkon	aidsista,	joka	oli	valloittanut	syövän	
aseman	 pelätyimpänä	 tautina.	 Siinä	 Sontag	 vapauttaa	 sekä	 sairastuneet	 että	
paniikkiin	joutuneet	aidsiin	liittyvistä	mielikuvista,	jotka	ennemminkin	heijastelevat	
pelkoa	tulevaisuudesta	kuin	lääketieteellisiä	tosiasioita.”

Olen	itsekin	kokenut	syövän.	Sairastuin	vuonna	1992,	ollessani	4,5-vuotias.	Hoidot	
kestivät	 puolitoista	 vuotta	 ja	 pitkä	 jälkiseuranta	 aina	 aikuisiälle	 asti.	 Parannuin,	
toisin	 kuin	 Susan	 Sontag,	 joka	 menehtyi	 syöpään	 lopulta	 71-vuotiaana,	 vuonna	
2004.	Vaikka	omasta	sairausajastani	on	jo	yli	kaksikymmentä	vuotta,	syöpä	seuraa	
minua	 läpi	 elämäni.	 Syöpäkasvain	 on	 tuhottu,	 leikattu	 pois,	mutta	 syöpä	 on	 silti	
jollain	tasolla	olemassa,	ainakin	mielessäni.	Se	on	jotain,	joka	syntyi	minussa,	joka	
minusta	vietiin,	ja	joka	jätti	pysyvän	henkisen	ja	fyysisen	muiston.	

Susan	Sontagin	Sairaus	 vertauskuvana	–esseen	aihe	ei	ole	 fyysinen	 sairaus,	 vaan	
sairauden	 käyttäminen	 metaforana.	 Sontag	 väittää,	 että	 sairaus	 ei	 ole	 metafora	
ja	 hänen	mukaansa	 vertauskuvallisesta	 ajattelusta	 irroittautuminen	mahdollistaa	
rehellisimmän	tavan	suhtautua	sairauteen,	sekä	terveellisimmän	tavan	olla	sairas	
(Sontag	 1991,	 9).	 Olen	 samaa	 mieltä	 siinä,	 että	 sairauteen	 liittyvät	 metaforiset	
kielikuvat	saattavat	hämmentää,	eivätkä	anna	todellista	tietoa	sairaudesta	tai	sen	
hoidosta,	mutta	tästä	huolimatta	en	tuomitse	metaforien	käyttöä.	Leikittelen	tässä	
työssäni	sairauden	vertauskuvilla	ja	käytän	syöpää	metaforana	ja	allegoriana	eräälle	
toiselle	sisälläni	kasvaneelle	(ja	kasvavalle)	elementille,	taiteelle.	Olen	kuvataiteilija	
ja	taide	on	minulle	ainoa	tapa	olla	olemassa.	Elän	taidetta.	

VASEN MUNUAISENI POISTETTIIN KOKONAAN LEIKKAUKSESSA, JOKA TEHTIIN 
JUHANNUSVIIKOLLA 1992. KUVASSA ESITTELEN ARPEANI LÄMPIMÄNÄ 

KESÄPÄIVÄNÄ KOTIMME PARVEKKEELLA HEINÄKUUSSA 1992.  u 
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Taide	 ja	 syöpä	 ovat	 osa	 minua	 ja	 löydän	 niistä	 paljon	 yhtäläisyyksiä.	 Nykyään	
puhutaan	paljon	taiteen	terveysvaikutuksista	ja	terapeuttisuudesta	ja	mm.	siksi	taide	
ja	 syöpä	saattavat	ensin	vaikuttaa	 toistensa	vastakohdilta.	Pidemmän	 tarkastelun	
myötä	yhdistäviä	tekijöitä	 löytyy	kuitenkin	valtavasti,	kenties	 jopa	enemmän	kuin	
eroja.	Onko	taidekin	jonkinlainen	syöpä?	Entä	voiko	syöpä	olla	taidetta	tai	taiteen	
kaltainen?	 Mikä	 näitä	 kahta,	 syöpää	 ja	 taidetta	 yhdistää?	 Voiko	 syövän	 kokea	
esteettisenä?

Halusin	 muuttaa	 syövän	 konkreettisesti	 taiteeksi.	 Opinnäytetyöni	 taiteellinen	
osuus	kulminoituu	SYÖPÄ	–nimiseen	teoskokonaisuuteen,	josta	kerron	tarkemmin	
neljännessä	 luvussa.	Tässä	kirjallisessa	työssä	pohdin,	mitä	syövän	estetiikka	voisi	
olla.	 Lähestyn	 teemaa	 oman	 syöpäkokemukseni	 sekä	 taiteeni	 kautta	 ja	 peilaan	
tuntemuksiani	Susan	Sontagin,	sekä	kohtaamieni	lapsisyöpäpotilaiden	ajatuksiin.	

Syöpä	 liittyy	 luonnollisesti	 aina	 vahvasti	 siihen	 sairastuneeseen	 henkilöön.	
Syöpäsairauksia	 on	 lukemattomia	 ja	 viime	 vuosina	 erityisesti	 rintasyöpä	 on	 ollut	
usein	esillä	mediassa.	Tässä	projektissa	en	halunnut	rajata	aihetta	minkään	tietyn	
syöpäsairauden,	 vaan	 potilaiden	 iän	mukaan.	 Keskittyminen	 lapsisyöpäpotilaisiin	
oli	 varsin	 luontevaa	 juurikin	 siksi,	 että	 sairastin	 itsekin	 syövän	 lapsuusiällä.	
Opinnäytetyöni	ensimmäisessä	luvussa	kerron	yleisesti	lasten	syöpäsairauksista	ja	
niiden	hoidosta	Suomessa,	sekä	käyn	läpi	oman	sairauskertomukseni	ensimmäisistä	
oireista	 alkaen.	 Rinnastan	 tarinani	 Susan	 Sontagin	 esseisiin	 ja	 etsin	 niistä	
yhtäläisyyksiä.

Tällä	hetkellä	taide	on	elämässäni	ajankohtaisempi	kuin	syöpä,	jonka	sairastamisesta	
on	kulunut	jo	useita	vuosia.	Päästäkseni	syvemmälle	aiheeseen,	oli	minun	tehtävä	
paluu	lapsuuteeni.	Halusin	vierailla	paikoissa,	jotka	tulivat	sairauteni	aikana	tutuiksi	
sekä	kohdata	ihmisiä,	jotka	ovat	samassa	tilanteessa	kuin	minä	ja	perheeni	aikoinaan.	
En	 siis	 ainoastaan	 tyytynyt	 muistelemaan	 menneitä,	 vaan	 pyrin	 laajentamaan	
näkökulmaani	tapaamalla	muita	saman	kokeneita.	
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Jännittävä	 matkani	 takaisin	 syövän	 maailmaan	 alkoi	 vuoden	 2013	 alussa	 ja	
kesti	 lähes	 koko	 vuoden.	 Luvussa	 2.	 kerron	 taidetyöpajoista,	 jotka	 järjestin	
lapsisyöpäpotilasperheille	 Porissa	 keväällä	 2013,	 yhteistyössä	 Satakunnan	
syöpäyhdistyksen	kanssa.	Avaan	työpajoissa	käyttämäni	Vauvojen	värikylpy	–metodin	
taustoja	 ja	 esittelen	 jokaisen	 työpajan	 yksitellen.	 Samana	 keväänä	 vierailin	myös	
HYKSin	Lastenklinikan	osasto	K10:llä,	jossa	minua	aikoinaan	hoidettiin.	Kolmannessa	
luvussa	kerron	tästä	vierailusta,	sekä	vien	lukijan	mukanani	Kuorttiin,	syöpälapsille	ja	
heidän	sisaruksilleen	suunnatuille	kesäleireille	ja	paljastan	yksityiskohtia	leiriläisten	
kanssa	 käymistäni	 syöpään	 liittyvistä	 keskusteluista.	 Kyseisillä	 Kympin	 lapset	 ry:n	
järjestämillä	lasten	ja	nuorten	leireillä	kävin	itsekin	aikoinani	ahkerasti.	

Työpaja-	 ja	 leiritilanteista	 nousseiden	 ajatusten	 pohjalta	 syntyi	 SYÖPÄ	 –näyttely,	
joka	 oli	 esillä	 Porissa	 ja	 Helsingissä	 syksyllä	 2013.	 Neljännessä	 luvussa	 avaan	
näyttelyn	teosten	syntyprosessia,	sekä	näyttelyn	suhdetta	omaan	menneisyyteeni	
ja	kohtaamisiin	syöpälasten	kanssa.	Tämän	jälkeen,	viimeisessä	luvussa,	rinnastan	
syövän	ja	taiteen	toisiinsa	mm.	elokuvien	kautta,	etsin	niistä	yhtäläisyyksiä	ja	avaan	
syövän	estetiikkaa.

Pyrkimykseni	ei	ole	esittää	lapsisyöpäpotilaita	syövän	uhreina	tai	taidetta	terapiana,	
jonka	kautta	nämä	”lapsiparat”	voivat	purkaa	pahaa	oloaan	ja	ahdistustaan	vaikeassa	
elämäntilanteessa.	Ei,	päinvastoin.	Etsin	syövästä	kauneutta,	esitän	taiteen	syöpänä	
ja	käsittelen	syövän	 ja	 taiteen	suhdetta.	Terapeuttisia	 taidetyöpajoja	 ja	 liikuttavia	
selviytymistarinoita	 olen	 nähnyt	 jo	 tarpeeksi.	 Syöpä	 voi	 olla	 myös	 jotain	 aivan	
muuta.
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1. 
LAPSISYÖPÄPOTILAS

Kerron	seuraavaksi	yleisesti	lasten	syövistä	käyttäen	apunani	Suomen	syöpäsairaiden	
lasten	 ja	 nuorten	 yhdistys	 Sylva	 ry:n,	 sekä	 Syöpäjärjestöjen	 internetsivuja.	
Lasten	 syövät	 ovat	 harvinaisia	 ja	 Suomessa	 syöpään	 sairastuu	 joka	 vuosi	 noin	
150	 lasta.	 Lasten	 syöpien	 alkuperä	 on	 erilainen	 kuin	 aikuisten	 syöpien	 ja	 ne	
paranevat	keskimäärin	paremmin.	Viime	vuosikymmeninä	valtavasti	kehittyneiden	
hoitokäytäntöjen	ansiosta	kolme	neljästä	syöpään	sairastuneesta	lapsesta	paranee	
pysyvästi.	 Eri	 syöpäsairauksien	 paranemisennusteet	 kuitenkin	 vaihtelevat,	 sillä	
esimerkiksi	lasten	munuaiskasvaimissa	paranemisprosentti	on	lähes	sata,	kun	taas	
joissain	kasvaimissa	paranemisen	todennäköisyys	on	alle	50	prosenttia.	Suomessa	
lasten	yleisimpiä	syöpiä	ovat	leukemiat	ja	aivokasvaimet.

t  MINÄ VUONNA 1992. HIUKSET OVAT JO LÄHTENEET.
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Suuri	 osa	 lasten	 kiinteistä	 syövistä	 on	 diagnoosihetkellä	 jo	 suuria	 ja	 joskus	 ne	
ovat	 myös	 lähettäneet	 etäpesäkkeitä.	 Sytostaattien	 ja	 muiden	 syöpähoitojen	
yhdistelmät	 tehoavat	 kuitenkin	 usein	 hyvin	 lasten	 syöpiin,	 mutta	 rankoista	
hoidoista	koituvia	haittavaikutuksia	 saattaa	esiintyä	vielä	vuosia	hoitojen	 jälkeen.	
Keskeinen	 hoitomuoto	 on	 sytostaatti-	 eli	 solunsalpaajahoito,	 jossa	 annettu	
sytostaattilääke	 estää	 syöpäsolujen	 kasvua	 ja	 jakautumista.	 Sytostaattien	 lisäksi	
käytetään	 sädehoitoa,	 joka	 on	 syöpäsoluja	 tuhoavaa	 ja	 kasvaimia	 pienentävää	
säteilyä.	 Sen	 käyttö	 on	 tosin	 viime	 vuosina	 hieman	 vähentynyt	 siitä	 aiheutuvien	
sivuvaikutusten	 vuoksi.	 Etenkin	 kiinteiden	 kasvainten	 kohdalla	 turvaudutaan	
myös	 kirurgiseen	 hoitoon	 eli	 leikkauksiin,	 ja	 usein	 potilaan	 hoidossa	 yhdistetään	
näitä	 kaikkia	 hoitomuotoja:	 sytostaatteja,	 sekä	 säde-	 ja	 leikkaushoitoa.	 Potilaille	
saatetaan	tehdä	myös	kantasolusiirtoja,	ja	tukihoitona	annetaan	usein	punasolu-	ja	
trombosyyttisiirtoja.

Hoitomuotoja	kehitetään	jatkuvasti	ja	vanhoista	sytostaattihoidoista	luodaan	uusia,	
tehokkaampia	 muotoja,	 joilla	 on	 vähemmän	 haittavaikutuksia.	 Parantuneiden	
elämää	 ja	 jäännöstauteja	 seuraamalla	 saadaan	 uutta,	 merkittävää	 tietoa,	 jonka	
avulla	 syöpähoitojen	 haittavaikutuksia	 saadaan	 vähennettyä,	 mikä	 vaikuttaa	
positiivisesti	parantuneiden	elämänlaatuun.	Tulevaisuuden	syöpähoitoa	ovat	myös	
kasvainten	verisuonimuodostukseen	vaikuttavat	lääkkeet,	sekä	ns.	täsmälääkkeet,	
jotka	tehoavat	syöpäsoluihin,	vaikuttamatta	haitallisesti	niitä	ympäröiviin	terveisiin	
kudoksiin.

Hoidon	onnistumisen	kannalta	erittäin	tärkeää	on	myös	hyvä	jokapäiväinen	perushoito	
ja	toimiva	arki.	Lapsen	syöpädiagnoosi	on	perheelle	kova	isku	ja	pitkä,	raskas	matka	
verottaa	 sekä	 lapsen,	 että	 tämän	 läheisten	 voimia.	 Sairaalan	 hoitohenkilökunta	
auttaa	perhettä	antamalla	ajanmukaista	tietoa	lapsen	sairaudesta.	Tärkeää	on	myös	
samassa	asemassa	olevilta	perheiltä	saatu	vertaistuki	ja	syöpäyhdistysten	tarjoama	
tuki-	ja	tapahtumatoiminta.	(Sylva	ry	2014	&	Syöpäjärjestöt	2013)
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”Soitin	töistä	Jorviin.	Tilanne	oli,	että	Jennin	vasemmasta	munuaisesta	oli	löytynyt	
kasvain.”	

Tällaisen	 päiväkirjamerkinnän	 Isäni	 kirjoitti	 maaliskuussa	 1992.	 Syy	 pitkään	
jatkuneeseen	 sairasteluuni	 oli	 vihdoin	 selvinnyt.	 Vanhempani	 saivat	 tiedon	
syövästäni	 maanantaina	 16.3.1992.	 Erään	 toisen	 syöpälapsen	 isä	 kehotti	
vanhempiani	kirjoittamaan	päiväkirjaa	sairauteni	aikana,	joka	päivä.	Kirjoittaminen	
auttaisi	pitämään	ajatukset	kasassa	ja	tytär	kuulemma	haluaisi	varmasti	lukea	nuo	
päiväkirjat	myöhemmin.

Muistan	 sairausajastani	 melko	 paljon,	 mutta	 yksittäiset	 muistikuvat	 eivät	 tahdo	
asettua	kronologiseen	järjestykseen,	vaan	poukkoilevat	siellä	täällä.	Niinpä	pyysin	
äitiäni	kertomaan	yksityiskohtaisesti	miten	tapahtumat	etenivät,	aina	ensimmäisistä	
oireista	alkaen.	Äitini	avustuksella	kirjoitin	tämän	sairauskertomukseni:

MINUN SYÖPÄNI, WILMSIN TUUMORI
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MAALAAN SAIRAALASSA KEVÄÄLLÄ 1992. HOIDOT OVAT VASTA ALUSSA. p 
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Täytin	 neljä	 vuotta	 lokakuussa	 1991	 ja	 tuona	 samana	 syksynä	 alkoivat	 oireet.
Minulla	 oli	 usein	 sahaavaa	 kuumetta,	 mutta	 ei	 muita	 lapsille	 tyypillisiä	 flunssan	
oireita.	Ei	yskää,	eikä	nuhaa.	Kuumetta	oli	toisinaan	noin	38	astetta	ja	olin	tällöin	
todella	väsynyt.	Välillä	saattoi	kuitenkin	olla	täysin	oireettomia	päiviä.	Huolestuneet	
vanhempani	kantoivat	minua	lääkäriltä	toiselle,	mutta	tutkimukset	eivät	johtaneet	
mihinkään,	eikä	verikokeissakaan	näkynyt	mitään	poikkeavaa.

Helmikuun	 lopulla	 1992,	 kesken	 talvilomareissun,	 minulle	 nousi	 jälleen	 korkea	
kuume	ja	aloin	olla	jo	todella	huonossa	kunnossa.	Lopulta	mikään	ruoka	ei	pysynyt	
sisällä	 ja	 oksensin	 jatkuvasti.	Minut	 vietiin	 päivystyksen	 kautta	 Jorvin	 sairaalaan,	
jossa	havaittiin	CRP:n	eli	tulehdusarvojen	olevan	erittäin	korkealla.	Sain	antibiootteja	
suoraan	 suoneen	 ja	 jouduin	 jäämään	 yöksi	 sairaalaan.	 Isäni	 jäi	 kanssani	 ja	 äitini	
meni	vuoden	 ikäisen	veljeni	kanssa	kotiin.	Seuraavana	päivänä	meidät	 lähetettiin	
Lastenklinikalle,	kun	selvisi,	että	kyse	oli	jostakin	todella	vakavasta.	Lisätutkimuksissa	
diagnoosi	varmistui:	munuaissyöpä,	Wilmsin	tuumori.	

Wilmsin	tuumori,	eli	nefroblastooma	on	lapsuusiän	munuaiskasvain,	johon	sairastuu	
Suomessa	vuosittain	noin	kymmenen	lasta.	Wilmsin	tuumorin	syntymekanismi	on	
tuntematon.	 Hoitoina	 käytetään	 solusalpaajia	 ja	 leikkauksia,	 joiden	 lisäksi	 moni	
potilas	saa	myös	sädehoitoa.	Leikkauksessa	sairas	munuainen	yleensä	poistetaan.	
Wilmsin	tuumoriin	sairastuneista	lapsista	yli	90	%	paranee.	(Sylva	ry	2014)

Lastenklinikan	henkilökunta	lohdutti	vanhempiani	kertomalla,	että	tällaiset	tapaukset	
kyllä	hoidetaan.	Sairaudesta	ei	saisi	syyttää	ketään.	Ei	itseään,	eikä	lääkäreitä,	jotka	
eivät	 osanneet	 heti	 epäillä	 syöpää.	 Tässä	 vaiheessa	 suuren	 kasvaimen	 saattoi	 jo	
tuntea vatsaa paineltaessa.

Rankat	 sytostaattihoidot	 alkoivat	 jo	 samalla	 viikolla	 ja	 niiden	 aikana	 voin	 todella	
pahoin,	enkä	suostunut	ottamaan	suun	kautta	annettavia	lääkkeitä.	Minulle	laitettiin	
nesteytystä	 ja	 sytostaatteja	 varten	 letku	 rintaan.	 Kasvainta	 pyrittiin	 kutistamaan	
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sytostaattihoidoilla	 ennen	 leikkausta,	 mutta	 ensimmäiset	 hoidot	 osoittautuivat	
tehottomiksi.	 Rankkojen	 hoitojen	 välillä	 olin	muutamia	 päiviä	 kotona.	 Seuraavat	
lääkkeet	alkoivat	tehota	ja	alkukesällä	olin	hoitojen	välillä	jo	enemmänkin	kotona.	
Leikkaus	 tehtiin	 juhannusviikolla,	 reilun	 kolmen	 kuukauden	 kuluttua	 syövän	
toteamisesta.

Laskennallisesti	leikkaus	oli	0-hetki	ja	siitä	alkoi	vielä	65	viikkoa	kestävä	hoito,	joka	
sisälsi	myös	sädehoitoa.	Hoitoni	 jakautuivat	hoitokaavioni	mukaan	kuuden	viikon	
jaksoihin,	 joissa	 yhtä	 viikon	 kestävää	hoitojaksoa	 seurasi	 viiden	 viikon	 väli,	 jonka	
ajaksi	pääsin	kotiin,	mikäli	vointini	ja	veriarvot	olivat	riittävän	hyvät.	Viimeisimpien	
hoitokertojen	välillä	minulla	oli	kuumetta,	joten	jouduin	takaisin	sairaalaan.	

Viimeisen	 sytostaattihoitoni	 sain	 6-vuotissyntymäpäivääni	 edeltävänä	 päivänä,	
2.10.1993.	Kävimme	vielä	lukuisissa	tarkastuksissa,	mutta	kaikki	oli	aina	kohdallaan.	
Joulukuussa	1993	pääsin	aloittamaan	päiväkodissa.

En	koskaan	kysynyt	äidiltä	tai	isältä,	voinko	kuolla	syöpään.
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Tarinastani	ja	Susan	Sontagin	esseistä	löytyvistä	yhtäläisyyksistä	huomioni	kiinnittyy	
erityisesti	 syyllisyyden	 teemaan.	 Syöpään	 sairastunut	 kokee	 usein	 tilanteensa	
kohtuuttomaksi	 ja	 kysyy,	miksi	 syöpä	 osui	 juuri	 hänen	 kohdalleen	 (Sontag	 1991,	
43).	 Diagnoosin	 aiheuttama	 voimakas	 reaktio	 on	 edelleen	 varsin	 tavallinen,	
vaikka	ajat	ovat	muuttuneet	 ja	 lääketiede	kehittynyt.	Tieto	syövästä	kauhistuttaa,	
eivätkä	 syöpään	 liittyvät	 tarinat,	 uskomukset	 ja	 stereotypiat	 lievitä	 sairastuneen	
ahdinkoa.	 Syöpä	 saatetaan	 nähdä	 ”kirouksena”,	 jonka	 osuessa	 kohdalle	 syöpään	
sairastunut	ja	tämän	läheiset	alkavat	herkästi	etsiä	syyllistä	joko	itsestään,	muista	tai	
ympäristöstä.	Mitä	olen	tehnyt	ansaitakseni	syövän?	Olisinko	voinut	ehkäistä	tämän	
jotenkin?	Miksei	lääkäri	huomannut	syöpää	aiemmin?	Nykyään	hoitohenkilökunta	
pyrkii	faktoja	kertomalla	riisumaan	syövän	myyttisyyttä	ja	lohduttamaan	vaikeassa	
elämäntilanteessa.	Potilaalle	ja	tämän	läheisille	vakuutetaan,	ettei	sairaudesta	tule	
syyttää	ketään.	Näin	toimittiin	myös	vanhempieni	kohdalla,	kun	sairauteni	todettiin.

EI KENENKÄÄN SYY
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Syöpään	 sairastuneen	 pelkoa	 lisäävät	myös	 tulevat	 syöpähoidot,	 joita	 kuvaillaan	
erittäin	rankoiksi	ja	sellaisia	ne	valitettavasti	usein	ovatkin,	lääketieteen	kehityksestä	
huolimatta.	Muistan	elävästi	omalta	 sairausajaltani	 sen,	miten	 taistelin	 jatkuvasti	
lääkkeiden	 ottoa	 vastaan.	 Usein	 annettava	 lääke	 oli	 pahoinvointilääke,	 joka	
lieventäisi	muista	hoidoista	aiheutuvaa	huonoa	oloa.	Raskaiden	sytostaattihoitojen	
aiheuttama	 jatkuva	 pahoinvointi	 ja	 kurja	 olotila	 aiheuttivat	 sen,	 etten	 lopulta	
suostunut	syömään	mitään	sairaalassa	ollessani.	Hoitojaksojen	välillä	olin	kotona	ja	
voin	hyvin,	mutta	sairaalaan	astuessani	lopetin	syömisen	välittömästi.	Niin	ironista	
kuin	se	onkin,	kaikista	sairaimman	ja	väsyneimmän	olotilan	aiheuttivat	nimenomaan	
syöpähoidot	eikä	syöpä	itse.	

Myös	 Sontag	 kirjoittaa	 sekä	 lääkärien	 että	 potilaiden	 sanovan	 usein,	 että	 hoito	
on	pahempaa	kuin	itse	sairaus.	Sontag	kuvaa	syövän	hoitomuotoja	brutaaleiksi	ja	
nostaa	esiin	mielenkiintoisen	sotilasterminologian,	jota	syövästä	ja	syöpähoidoista	
puhuttaessa	 käytetään.	 Esimerkiksi	 sädehoidossa	 potilasta	 ammutaan	 tappavilla	
säteillä.	Syöpähoito	on	syövän	tuhoamiseen	tähtäävää	sodankäyntiä,	josta	potilaan	
toivotaan	 selviävän	 hengissä.	 Hoitojen	 hirvittävät	 sivuvaikutukset	 ovat	 surullisen	
kuuluisia.	 (Sontag	 1991,	 68-69)	 Nämä	 militaristiset	 kuvaukset	 saavat	 potilaat	
pelkäämään	 kenties	 entistä	 enemmän.	 Kuinka	 hirvittävä	 sairaus	 syöpä	 oikein	
onkaan,	jos	sen	voittamiseen	tarvitaan	kokonainen	sotakoneisto?
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EIKÖ TIETO LISÄÄKÄÄN TUSKAA?

”Niin	kauan	kuin	tiettyä	sairautta	pidetään	pahana	ja	voittamattomana	petona,	eikä	
pelkästään	 sairautena,	 on	 aivan	 luonnollista	 että	 useimpien	 syöpää	 sairastavien	
ihmisten	itsetunto	romahtaa,	kun	he	saavat	tietää	sairautensa	laadun.	Asiaa	tuskin	
ratkaistaan	 sillä,	 että	 lakataan	 kertomasta	 syöpäpotilaalle	 totuus;	 pikemminkin	
pitäisi	muuttaa	koko	sairauden	käsitettä,	puhdistaa	se	kaikesta	mystiikasta.”	(Sontag	
1991,	12-13)

Sontagin	 huomio	 on	 erittäin	 tärkeä.	 Hän	 jatkaa	 kertomalla,	 miten	 Ranskassa	 ja	
Italiassa	on	 tapana,	 etteivät	 lääkärit	 kerro	 syöpädiagnoosista	ollenkaan	potilaalle	
itselleen.	Ainoastaan	tämän	läheiset	saavat	kuulla	totuuden.	Lääkärit	perustelevat	
ratkaisua	sillä,	että	ainoastaan	poikkeuksellisen	kypsät	ja	älykkäät	potilaat	kestäisivät	
totuuden.	 (Sontag	 1991,13)	 Käytäntö	 tuntuu	 hurjalta,	 teksti	 kun	 on	 peräisin	
vuodelta	1978.	Kuinka	painava	onkaan	taakka,	jota	syöpää	tietämättään	sairastavan	
henkilön	 läheiset	 joutuvat	kantamaan?	Ja	miltä	 lääkäristä	tuntuu,	kun	hän	 löytää	
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potilaan	 kehosta	 tappavan	 syövän?	 Syöpää	 pidetään	 kuoleman	 synonyymina	
ja	 syöpäpotilaisiin	 kohdistuva	 valehtelu	 osoittaakin	 vääjäämättä	 sen,	 miten	
irrationaalisena	kuolemaa	nykyään	pidetään	ja	miten	vaikeaa	sen	hyväksyminen	on	
(Sontag	1991,	14).

Onko	 siis	 sairastuneen	 kannalta	 parempi	 olla	 tietämättä	 totuutta,	 vaikka	 syöpä	
tarkoittaisikin	 hänen	 kohdallaan	 kuolemaa?	 Tieto	 lisää	 tuskaa,	 niinkö?	 Joissain	
tapauksissa	 vanha	 sananlasku	 pitää	 varmasti	 edelleen	 paikkaansa,	 mutta	 tästä	
huolimatta	 nykyään	 potilaille	 kerrotaan	 totuus,	 oli	 se	mikä	 tahansa.	 Kertomisen	
tapaan	kiinnitetään	myös	huomiota	ja	tieto	pyritään	välittämään	mahdollisimman	
rauhallisesti,	potilasta	tai	tämän	läheisiä	järkyttämättä.	Myös	lapsille	kerrotaan	totuus	
heidän	kehitystasolleen	parhaiten	soveltuvalla	 tavalla.	 Itse	en	kuitenkaan	muista,	
miten	syöpädiagnoosi	minulle	aikoinaan	selitettiin.	Äitini	mukaan	hoitohenkilökunta	
tuntui	 välttävän	 sanaa	 ”syöpä”	 ja	 sen	 sijaan	 puhuttiin	 ”kasvaimesta”.	 Uskoivatko	
lääkärit	ja	hoitajat	sanan	”kasvain”	kuulostavan	lempeämmältä?	Kenties	syöpää	yhä	
seuraavat	metaforat	olivatkin	syöpä-sanan	välttelyn	syy.	

Jos	 totuus	ei	ole	 toivottu,	onko	 ihminen	onnellisempi	tietämättömänä?	Potilas	 ja	
tämän	 läheiset	odottavat	autuaina	 totuutta,	 jota	eivät	halua	kuulla.	 Syöpä	on	ei-
toivottu	 totuus.	On	 olemassa	 paljon	muutakin,	 jota	 ihmiset	 eivät	 tahdo	 kohdata	
tai	 jolle	 he	 kääntävät	 selkänsä	 joko	 tarkoituksella,	 tai	 tietämättään.	 Totuus	 ehkä	
tiedetään,	mutta	halun	ja	voimavarojen	puuttuessa	se	kielletään.	Tällöin	”lääkärin”	
roolissa	 on	 usein	 taiteilija,	 joka	 pyrkii	 taiteensa	 kautta	 tuomaan	 näkymättömän	
näkyväksi.	 Taiteilija	 ei	 yleensä	 ”paranna”	 tai	 ratkaise	 ongelmaa,	 vaan	 herättelee	
nukkuvia	ja	pyrkii	näyttämään	totuuden.	

Jos	totuus	 löytyy	syövästä	 ja	taiteesta,	ovatko	syöpä	 ja	taide	yhtä?	Toimivatko	ne	
samanlaisesti	 ja	miten	me	 suhtaudumme	niihin?	 Taiteen	 läsnäolo	on	elämässäni	
juuri	nyt	erittäin	voimakas,	kun	taas	syöpä	on	vuosien	saatossa	painunut	taka-alalle,	
osaksi	lapsuusajan	muistoja.	Ajatus	syövästä	ei	ole	aktiivinen,	vaan	se	uinuu.	Tästä	
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syystä	löytääkseni	vastauksia	yllä	mainitsemiini	kysymyksiin,	minun	oli	herätettävä	
uinuva	 ja	 tutustuttava	 rohkeasti	 syöpään	 uudelleen.	 Tähän	 tarvitsin	 lukuisten	
muiden	syövän	kokeneiden	apua.
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2. 
TYÖPAJOJA 

POTILASPERHEILLE

Syöpä	ei	kosketa	ainoastaan	siihen	sairastunutta,	vaan	myös	tämän	koko	lähipiiriä.	
Ilmiö	korostuu	mielestäni	aivan	erityisesti	lapsen	sairastuessa.	Lapsipotilas	kokee	ja	
käsittää	tilanteensa	omalla	tavallaan,	kenties	melko	erilaisesti	kuin	aikuinen.	Olen	
kiitollinen	siitä,	että	sairastuin	lapsuusiällä,	enkä	myöhemmin.	Teini-ikäiselle	minulle	
syöpädiagnoosi	olisi	varmasti	ollut	musertava	ja	aikuisenakin	olisin	todennäköisesti	
ottanut	 tiedon	 syövästä	 vastaan	 huomattavasti	 raskaammin,	 kuin	 4,5-vuotiaana.	
Voin	vain	kuvitella,	miten	järkyttävä	tuo	diagnoosi	on	ollut	vanhemmilleni.	

Oli	henkilö	sairastuessaan	minkä	ikäinen	tahansa,	uskon,	että	kaikki	syöpäpotilaat	
hahmottavat	sairautensa	omalla	tavallaan,	eikä	kahta	täysin	samanlaista	käsitystä	
ole.	Kuitenkin	juuri	se,	minkä	ikäinen	olin	sairastuessani,	tekee	syöpäkokemukseeni	

t  TYÖPAJASSA MAALATTIIN MYÖS ILMAN SIVELTIMIÄ.
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omanlaisensa	 vivahteen.	 Nyt	 aikuisiälläkin	 hahmotan	 sairauteni	 pitkälti	 sen	
kautta,	mitä	 lapsuudestani	muistan.	 Nämä	muistot	 sekoitettuna	 kaikkeen	 siihen,	
mitä	vanhempani	ovat	kertoneet	 ja	mitä	myöhemmin	olen	 lukenut,	muodostavat	
yhdessä	monimutkaisen	ja	kirjavan	kokonaisuuden,	joka	tiivistyy	päässäni	”omaksi	
syöväkseni”	tai	käsityksekseni	siitä.	Uskon,	että	monet	lapsena	syövän	sairastaneet	
kokevat	 sairautensa	 myöhemmin	 aikuisenakin	 jollain	 tasolla	 erilaisesti,	 kuin	
aikuisiällä	sairastuneet.	

Lapsen	syöpä	on	koko	perheen	asia	ja	erityisesti	tästä	syystä	halusin	tavata	perheitä,	
joille	lapsen	sairaus	on	juuri	nyt	ajankohtainen,	ja	jotka	ovat	nyt	samassa	tilanteessa	
kuin	minä	ja	perheeni	yli	20	vuotta	sitten.	Päätin	lähestyä	perheitä	taiteen	kautta,	
järjestämällä	 koko	 perheelle	 suunnattuja	 työpajoja.	 Käytin	 työpajojen	 pohjana	
Vauvojen	värikylpy™	–metodia,	josta	kerron	seuraavaksi	tarkemmin.
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VAUVOJEN VÄRIKYLPY™

Vauvojen	värikylpy™	on	vauvaperheille	 suunnattu	 taidetyöpaja,	 joka	on	kehitetty	
2000-luvun	 alussa	 Porin	 lastenkulttuurikeskuksen	 toiminnanjohtaja	 Päivi	
Setälän	 toimesta.	 Työpajat	 noudattavat	 Värikylpy-metodia™,	 jonka	 keskeiset	
toimintaperiaatteet	ovat	värien	moniaistinen	kokeminen	ja	elämyksellisyys,	vauvan	
ja	 vanhemman	 välinen	 vuorovaikutus,	 hetkessä	 oleminen	 ja	 toimijalähtöisyys.	
Työpajojen	nuorimmat	osallistujat	ovat	vain	kolmen	kuukauden	ikäisiä.

Vauvojen	 värikylvyssä	 hyödynnetään	 lapsen	 luontaista	 uteliaisuutta.	 Värit	 ja	
materiaalit	 kohdataan	 kokonaisvaltaisesti	 ja	 usein	 myös	 hyvin	 kehollisesti.	
Vauva	 tutkii	 ympäristöään	 kaikkia	 aistejaan	 käyttäen,	 katsoen,	 kuunnellen,	
maistaen	 ja	 koskettaen.	 Jokaisessa	 työpajassa	 on	 tarkoin	 suunniteltu	 teema	 ja	
moniaistiset	 elämykset	 syntyvätkin	 ammattitaitoisen	 ohjaajan	 tekemillä	 väri-	 ja	
materiaalivalinnoilla.	 Pajaa	 suunnitelleessaan	 ohjaaja	 ottaa	 huomioon	 vauvojen	
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iän	ja	kehitysasteen	sekä	kaikkien	osallistujien	allergiat	ja	valitsee	materiaalit,	jotka	
ovat	osallistujille	turvallisia.	

Vauva	osallistuu	työpajaan	aina	yhdessä	vanhemman	(tai	muun	aikuisen)	kanssa.	
Oikein	 toteutettuina	Vauvojen	värikylpy	–työpajat	 tukevat	vauvan	 ja	vanhemman	
välistä	varhaista	vuorovaikutusta.	Ohjaajan	tehtävä	on	tukea	tätä	vuorovaikutusta,	
mutta	 myös	 vanhemman	 osallistuminen	 ja	 intensiivinen	 läsnäolo	 on	 lapsen	
keskittymisen	 kannalta	 erittäin	 tärkeää.	 Aikuinen	 ja	 lapsi	 tekevät	 yhteistyötä	
kokien	 yhdessä	 yllätyksiä,	 ihmetyksiä	 ja	 onnistumisia.	 Työpaja	 on	 hetki,	 jolloin	
myös	 vanhemmilla	 on	 lupa	 pysähtyä	 ja	 rentoutua.	 Tarkoituksena	 on	 keskittyä	
visuaalisen	toiminnan	riemuun	ja	unohtaa	stressaava	arki.	Työskentely	ei	saa	olla	
suorituskeskeistä,	vaan	vauvalle	 tulee	antaa	mahdollisuus	edetä	 rauhassa	omaan	
tahtiinsa	 ja	 visuaalisten	 jälkien	 on	 annettava	 syntyä	 omalla	 painollaan.	 Näyttävä	
lopputulos	 ei	 ole	 pääasia,	 vaan	 merkityksellisiä	 ovat	 itse	 prosessi	 ja	 sen	 aikana	
saavutetut	elämykset	ja	ilon	hetket.	Työpajassa	edetään	suunnitelman	mukaisesti,	
mutta	joustavasti,	vauvan	ehdoilla.	

Vauvojen	 värikylpy	 -työpaja	 etenee	 materiaalien	 ja	 värien	 tutkimisesta	 itse	
tuotettuun	 jälkeen.	 Aluksi	 virittäydytään	 tunnelmaan	 tarkastelemalla	 kuivia	
materiaaleja,	jotka	voivat	olla	pajan	teemasta	riippuen	kankaita,	palloja,	lankakeriä,	
valoja	jne.	Vaihtoehtoja	on	lukemattomia!	Virittäytymisvaiheesta	edetään	vähitellen	
märkien	materiaalien	(“maalien”)	pariin,	tuotetaan	jälkiä	ja	tutkitaan	niitä.

Vauvojen	kanssa	työskenneltäessä	toiminnan	ja	materiaalien	turvallisuus	korostuu	
erityisesti.	Rauhallinen	ja	puhdas	työskentelytila,	sekä	vauvoille	sopivat	materiaalit	
ovat	 onnistuneen	 työpajan	 kulmakiviä.	 Vaikka	 tarkoitus	 ei	 ole	 ruokailla,	 tulee	
käytettävien	“maalien”	olla	syötäviä,	sillä	vauva	tutkii	ympäristöään	myös	suullaan.	
(Setälä	2011,	6-25)	
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TUUMASTA TOIMEEN

Sain	 idean	 värikylpymetodin	 soveltamisesta	 lapsisyöpäpotilasperheille	 jo	 syksyllä	
2012,	 jolloin	 suoritin	Vauvojen	värikylpy	–täydennyskoulutuksen.	Näin	metodissa	
valtavasti	potentiaalia	monenlaisten	kohderyhmien	kanssa	käytettäväksi	ja	metodin	
soveltaminen	 käytännössä	 kiinnosti	 kovasti.	 Porin	 lastenkulttuurikeskuksessa	 on	
sovellettu	 Vauvojen	 värikylpy	 –työpajoja	 erityisryhmille,	 mutta	 syöpäsairaiden	
lasten	kanssa	metodia	ei	oltu	koskaan	kokeiltu.	Päätin	luoda	työpajakokonaisuuden	
värikylpymetodia	mukaillen	ja	kohderyhmän	erityistarpeet	huomioiden.	

Värikylvyn	 toimintaperiaatteet	 ovat	 pitkälti	 juuri	 sitä,	 mitä	 halusin	 tuoda	
potilasperheiden	 taidetyöpajoihin.	 Keskeistä	 on	 erityisesti	 toimijalähtöinen	
työskentely.	 Värikylvyssä	 kaikki	 osallistujat	 ovat	 samalla	 viivalla	 ja	 toiminta	 sopii	
niillekin,	 jotka	 eivät	 taiteita	 yleensä	 harrasta.	 Työskentelyyn	 ei	 ole	 oikeaa,	 eikä	
väärää	 tapaa	 ja	 jokaisella	 on	 lupa	 edetä	 omaan	 tahtiinsa	 haluamallaan	 tavalla.	
Lopputulos	ei	ole	tärkein,	vaan	itse	prosessi.	
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Lapsisyöpäpotilasperheiden	 kohdalla	 koen	 erittäin	merkittäväksi	myös	 toiminnan	
vuorovaikutuksellisuuden,	 sekä	 hetkessä	 olemisen.	 Värikylvyn	 oli	 tarkoitus	 olla	
nimenomaan	perheen	yhteinen	hetki,	eikä	ainoastaan	lapsille	tarkoitettu	työpaja,	
vaikka	 osallistuvat	 lapset	 olisivatkin	 voineet	 ikänsä	 puolesta	 osallistua	 työpajaan	
yksin.	Tarkoitukseni	oli	luoda	tilanne,	jossa	lapsi	ja	aikuinen	voivat	yhdessä	pysähtyä	
visuaalisten	 elementtien	 äärelle	 kokeilemaan,	 leikkimään	 ja	 viettämään	 yhteistä	
aikaa.	 Kiireetön	 ja	 rento	 tunnelma	 antaa	mahdollisuuden	 hengähtää	 ja	 unohtaa	
hetkeksi	arjen	huolet,	sekä	lapsen	vakavan	sairauden.

Maailma	 saattaa	 näyttäytyä	 lapselle	 hyvin	 erilaisena	 kuin	 meille	 aikuisille.	 Lapsi	
hahmottaa	 ympäristönsä	 omasta	 näkökulmastaan	 ja	 käsittelee	 kokemaansa	
osaamillaan	 tavoilla,	 esimerkiksi	 leikin	 avulla.	 Joillekin	 lapsille	 (ja	 aikuisille)	
piirtäminen	 on	 yksi	 tällainen	 tapa.	 Taide	 voi	 avata	 uusia	 tapoja	 ymmärtää	 ja	
käsitellä	 ympäröivää	 maailmaa	 ja	 sen	 kautta	 voi	 purkaa	 erilaisia	 tunteita,	 sekä	
positiivisia	 että	 negatiivisia.	 Äitini	 mukaan	 piirtäminen	 oli	 aikoinaan	 minulle	
terapeuttista,	 ja	 se	 tarjosi	 tavan	käsitellä	 koettua.	Vaikeina	 turhautumisen,	 surun	
tai	 pettymyksen	 hetkinä	 Äiti	 kehotti	minua	 piirtämään,	 ja	 syöpää	 sairastaessani	
piirustuksia	ja	maalauksia	syntyikin	erityisen	paljon.	Luulen	visuaalisen	itseilmaisun	
olleen	jonkinlaista	eskapismia,	 jonka	kautta	pääsin	pakenemaan	johonkin	toiseen	
maailmaan.	Taiteen	avulla	pystyin	hetkeksi	unohtamaan	todellisuuden,	syövän,	 ja	
saman	mahdollisuuden	halusin	tarjota	myös	työpajoihini	osallistuneille	perheille.

Kirjoitin	edellisessä	luvussa	minua	hoitaneiden	sairaalan	työntekijöiden	puhuneen	
mieluummin	kasvaimesta	 kuin	 syövästä.	Ajattelivatko	he	 sanan	 ”syöpä”	 lietsovan	
pelkoa	 tai	 epätoivoa?	 En	 tiedä,	 mikä	 pohjimmiltaan	 oli	 käyttäytymisen	 syy,	
mutta	 huomasin	 yhtäkkiä	 itsekin	 vältteleväni	 hetkittäin	 erästä	 sanaa	 ohjaamieni	
värikylpytyöpajojen	 yhteydessä.	 Yritin	 pitää	 toiminnan	 mahdollisimman	 helposti	
lähestyttävänä	 ja	 ehkä	 sisimmässäni	 pelkäsin	 tuon	 sanan	 luovan	 osallistujille	
paineita.	Tuo	sana	ei	ole	syöpä,	mutta	se	voi	olla	joillekin	yhtä	pelottava.	Taide.	
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Alkuvuonna	 2013	 järjestin	 syöpälapsiperheille	 neljä	 värikylpytyöpajaa	 Porissa	
yhteistyössä	 Satakunnan	 syöpäyhdistyksen	 kanssa.	 Yhdistyksen	 alla	 toimiva	
lapsisyöpäpotilasperheiden	 kerho	 Syöpykät	 tiedotti	 tulevista	 pajoista	 jäsenilleen,	
jonka	 lisäksi	 kävin	 esittelemässä	 projektiani	 tammikuussa	 potilasperheiden	
kokoontumisessa.	 Pajoihin	 ilmoittautui	 6	 perhettä,	 joissa	 oli	 sisarukset	 mukaan	
lukien	yhteensä	8	 lasta.	Määrä	tuntui	aluksi	melko	pieneltä,	mutta	osoittautuikin	
käytännössä	työpajojen	ja	tilan	kannalta	oikein	sopivaksi.	Lasten	ikä	oli	3-9	vuotta.

Kun	pohdin,	missä	työpajat	järjestäisin,	kohtasin	ensimmäisen	haasteen.	Mahdollisten	
infektioriskissä	olevien	lasten	takia	tilan	tulisi	olla	ulkopuolisilta	suljettu.	Yhteistyö	
Satakunnan	 syöpäyhdistyksen	 kanssa	 kuitenkin	 ratkaisi	 ongelmani,	 sillä	 yhdistys	
tarjosi	käyttööni	Porin	keskustassa	sijaitsevia	tilojaan.	Sijainti	oli	mitä	parhain,	tilat	
olivat	 perheille	 entuudestaan	 tutut	 ja	 avara	 luentosali	 sopi	 työpajatarkoitukseen	
erinomaisesti.	 Sain	 järjestää	 työpajani	 rauhassa	 viikonloppuisin,	 jolloin	 tiloissa	 ei	
ollut	muuta	toimintaa.	

Pyysin	 ja	 sain	 osallistujilta	 luvat	 työpajojen,	 osallistuvien	 henkilöiden	 ja	 pajoissa	
syntyvien	teosten	valokuvaamiseen.	Pyysin	myös	lupaa	saada	käyttää	kuvia	tämän	
opinnäytetyön	 kuvituksena	 sekä	 taidenäyttelyissä.	 Kuvien	 avulla	 pystyisin	 myös	
palaamaan	työpajoihin	myöhemmin	ja	muistamaan	yksityiskohdat	paremmin.
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JÄLJET	-	ENSIMMÄINEN	VÄRIKYLPYTYÖPAJA

Pidin	 ensimmäisen	 värikylpytyöpajan	 sunnuntaina	 10.2.2013.	 Tunnin	 mittaiseen	
työpajaan	osallistui	5	perhettä,	yhteensä	7	lasta.

Salin	 lattialla	oli	 jokaiselle	 lapselle	oma	A2-kokoinen	kartonki,	 jonka	ympärillä	oli	
istuintyynyjä.	 Työpajan	 teema	oli	 jäljet.	Aloitimme	 työskentelyn	pelkän	hiekan	 ja	
veden	kanssa.	Kuivalla	ja	kostealla	hiekalla	tehtiin	kartongin	pinnalle	erilaisia	jälkiä,	
omia	sormia	käyttäen.	Tämän	jälkeen	tarjosin	maaleja,	aloittaen	vaaleista	sävyistä	ja	
siirtyen	kohti	tummempia.	Ensin	tuli	valkoinen,	jonka	jälkeen	keltainen,	punainen,	
sininen	ja	lopuksi	halukkaat	saivat	vielä	mustaa.	Maalailun	lomassa	tarjosin	lapsille	
myös	pieniä	mikropalloja,	sekä	pehmeää	ja	karheaa	karvaa	maaleihin	sekoitettaviksi.	
Näin	maaleihin	saatiin	erilaista	tuntumaa,	sormilla	kun	maalattiin.

t  NEA KESKITTYY.
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Lapset	 työskentelivät	 intensiivisesti	 ja	vanhempien	 läsnäolo	osoittautui	 tärkeäksi.	
Vanhemmat	 olivat	 hienosti	 mukana	 ja	 tunnelma	 oli	 kannustava	 ja	 positiivinen.	
Työskentely	sujui	niin	vaivattomasti,	että	minulle	jäi	aikaa	myös	valokuvaamiseen.	
Perheet	 suhtautuivat	 kuvaamiseen	 hyvin,	 eikä	 työskentely	 häiriintynyt.	 Lapset	
maalasivat	luontevasti	käsillään,	vaikka	välillä	pitikin	käydä	pesemässä	liikoja	maaleja	
pois.	 Jokainen	 heittäytyi	 hienosti	 värileikkiin	 ja	 koin	 onnistuneeni	 välittömän	 ja	
rennon	ilmapiirin	luomisessa.	

Työpajan	jälkeen	eräs	6-vuotias	esitteli	minulle	maalaustaan,	ja	kertoi	työn	keskelle	
sijoitetun	sinisen	kuvion	olevan	eläin.	Kun	tiedustelin,	mikä	eläin	on	kyseessä,	lapsi	
katsoi	kuvaa	kauan	 ja	vastasi	sen	 jälkeen,	ettei	tiedä.	Kysyin	myös	kuvan	toisessa	
laidassa	 olevasta	 ympyrän	muotoisesta	 kuviosta.	 Hetken	 kuvaa	 tutkittuaan,	 lapsi	
sanoi	pohdiskelevasti:	”Se	on	vähän	niin	kuin	 joku	tommoinen	auton	ratti”.	Lapsi	
oli	maalannut	kokeillen,	lopputulosta	miettimättä.	Valmiit	teokset	ovat	kerrassaan	
upeita.

Yhdistyksen	 väki	 oli	 hankkinut	 meille	 mehua,	 keksejä	 ja	 kahvia.	 Laitoin	 tarjoilut	
valmiiksi	 ennen	 työpajaa,	 ja	 maalausten	 valmistuttua	 kehotin	 kaikkia	 siirtymään	
välipalalle.	 Tämä	 osoittautui	 toimivaksi,	 ja	 näin	 myös	 saman	 perheen	 jäsenet	
kykenivät	lopettamaan	työskentelyn	silloin	kun	itse	halusivat	ilman,	että	kenenkään	
tarvitsi	 odotella	 tai	 hoputtaa	 toista.	 Tunnelma	 pysyi	 leppoisana	 myös	 työpajan	
päätyttyä	ja	päätin,	että	järjestän	kahvihetken	myös	tulevien	pajojen	yhteydessä.

VAUHDIKASTA MAALAAMISTA. u



35





37



38



39

VESI	-	TOINEN	VÄRIKYLPYTYÖPAJA

Järjestin	toisen	työpajani	reilun	kuukauden	kuluttua	ensimmäisestä,	sunnuntaina	17.	
maaliskuuta.	Tällä	kertaa	osallistuvia	perheitä	oli	viisi,	yhteensä	5	lasta	ja	6	aikuista.	
Olin	pyytänyt	ystäväni	Johanna	Salmen	valokuvaamaan	työpajaa.	Näin	vapauduin	
itse	kamerasta	 ja	pystyin	keskittymään	ohjaamiseen	entistä	paremmin.	 Johannan	
ottamat	kuvat	ovat	onnistuneita	ja	perheiden	lisäksi	myös	minä	näyn	kuvissa.	

Työpajan	teema	oli	vesi.	Huoneen	lattialla	oli	suuri	rullapaperi,	”joki”,	jonka	toinen	
pää	 nousi	 ylös	 pöytää	 vasten,	 muodostaen	 ”vesiputouksen”.	 Paperin	 päällä	 oli	
sinisiä	 harsomaisia	 kankaita	 ja	 niiden	 alla	 sinertäviä	 akvarelliliituja.	 Työskentely	
aloitettiin	 kankaita	 ihastelemalla	 ja	 liituja	 kokeilemalla.	 Pohdimme,	mitä	 vedestä	
löytyy,	väritimme	jokea	ja	piirsimme	kaloja	 ja	muita	veden	olentoja.	Kaikki	 lapset	

t  MINÄ JA LAPSET VESIPUTOUSTA TUTKIMASSA
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lähtivät	 hienosti	 työskentelyyn	 mukaan.	 Vähitellen	 siirryttiin	 värittämään	 myös	
vesiputousta.	Annoin	lapsille	lisää	erivärisiä	liituja	ja	näin	piirtäminen	jatkui.

Seuraavaksi	aloin	suihkia	vettä	vesiputoukseen	suihkepullon	avulla.	Liidut	 lähtivät	
liukenemaan	 veteen	 ja	 lapset	 innostuivat.	 Jokainen	 sai	 oman	 suihkepullon,	 sekä	
siveltimiä.	Nappasin	kankaat	pois	vedenpaisumuksen	tieltä	ja	maalaaminen	alkoi.	
Lopuksi	lapset	saivat	vielä	pieniä	maalaushuovasta	leikattuja	kaloja,	joita	maalattiin	
ja	väritettiin	sekä	kuivina,	että	märkinä.	Suosikkikalat	sai	viedä	mukanaan	kotiin.
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SILMÄT	KIINNI	-	KOLMAS	VÄRIKYLPYTYÖPAJA

Järjestin	kolmannen	työpajani	tutussa	paikassa	tuttuun	aikaan	sunnuntaina	
14.	huhtikuuta.	Johanna	Salmi	oli	jälleen	mukana	valokuvaamassa	työskentelyä.

Toisessa	 työpajassa	 minua	 jäi	 häiritsemään	 vanhempien	 passiivisuus.	 Lapsen	
pärjäsivät	hienosti	keskenään	akvarelliliitujen	parissa,	joten	vanhemmat	vetäytyivät	
työskentelystä	hetkittäin.	Suunnittelin	kolmannen	pajan	tarkoituksella	niin,	että	se	
aktivoisi	 lasten	 lisäksi	myös	 vanhempia.	 ”Silmät	 kiinni”	 –teeman	mukaisesti	 sekä	
aikuiset	 että	 lapset	 pääsivät	 maalaamaan	 tuntoastin	 varassa,	 toisen	 toimiessa	
vuorollaan	avustajana.	

t  MERIKA MAALAA SILMÄT KIINNI JA MINÄ TOIMIN ASSISTENTTINA.
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Aloitimme	työskentelyn	vanhempien	maalausvuorolla.	Olin	etukäteen	varautunut	
mahdollisuuteen,	 että	 jotkut	 kokisivat	 sokkona	 maalaamisen	 epämiellyttävänä.	
Kaikki	osallistujat	suhtautuivat	teemaan	kuitenkin	erittäin	myönteisesti,	eikä	kukaan	
aristellut	sormin	maalaamista	tai	silmien	sitomista.	Maalaaminen	tapahtui	jälleen	
lattialla.	Työskentely	alkoi	aikuisten	maalausvuorolla.	Lapset	toimivat	vanhempiensa	
apuna,	 neuvoen	 ja	 ojentaen	 haluamiaan	 maaleja.	 Tämä	 oli	 nuorimmille	 melko	
haastavaa,	mutta	onnistui	kuitenkin	avustuksellani.	Työskentelyn	jälkeen	vanhemmat	
kävivät	 pesulla,	 jonka	 aikana	 irrotin	 heidän	 maalauksensa	 ja	 annoin	 tilalle	 ison	
kuupaperin	lapsia	varten.	Sitten	lasten	silmät	sidottiin	ja	työskentely	jatkui.	Lapset	
saivat	toimia	molemmissa	tehtävissä	päättävässä	roolissa,	eli	määrätä,	minkä	värisiä	
maaleja	heidän	vanhempansa	ja	he	itse	käyttävät.	Maalattuaan	sokkona	haluamansa	
ajan,	 lapset	 saivat	 jatkaa	 maalaamista	 silmät	 auki	 ja	 saivat	 käyttöönsä	 myös	
siveltimet.	 Työskentely	 sujui	 jälleen	 hienosti	 ja	 olin	 hyvin	 tyytyväinen	 työpajaan.	
Erilaiset	työskentelyvaiheet	rytmittivät	työpajaa	mukavasti.	
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KESÄSUUNNITELMIA	-	NELJÄS	VÄRIKYLPYTYÖPAJA

Halusin	 viimeisen	 työpajani	 olevan	 erityinen	 ja	 edellisistä	 poikkeava.	 Päätin	
siirtyä	maalaamisesta	muovailuun	 ja	päädyin	 tuttuun	 ja	 turvalliseen	materiaaliin,	
muovailuvahaan.	 Se	 oli	 ominaisuuksiltaan	 tarkoitukseen	 sopiva	 ja	 eri	 värejä	 oli	
tarjolla	 lähes	 rajattomasti.	 Sunnuntaina	 19.5.	 pidetyn	 pajan	 teemaksi	 valitsin	
tulevan	 kesän.	 Onko	 Sinulla	 kesäsuunnitelmia?	Mitä	 aiot	 tehdä	 kesällä,	 tai	 mitä	
haluaisit	tehdä?	Missä	haluat	olla	ja	kenen	kanssa?	

Arvasin	kolmiulotteisen	hahmottamisen	olevan	monelle	lapselle	hieman	hankalaa	
joten	 muovailin	 valmiiksi	 pari	 esimerkkihahmoa.	 Tekniikan	 haastavuuden	 vuoksi	
aikuisten	 apu	 olikin	 tarpeen.	 Työpaja	 osallisti	 vanhempia	 ja	 työskentely	 tapahtui	
lapsen	ja	aikuisen	välisenä	tiiviinä	yhteistyönä.	Muovailimme	pöytien	äärellä	istuen,	

t  ALUKSI LAPSET SAIVAT HALUTESSAAN SUUNNITELLA JA SOMMITELLA 
TULEVAA MUOVAILUTEOSTA PIIRTÄMÄLLÄ.
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joka	 sekin	 oli	 edellisiin	 pajoihin	 nähden	 poikkeavaa,	 niissä	 kun	 työskenneltiin	
lattialla.	 Valmiit	 kesämaailmat	 sai	 viimeistellä	 hiekalla.	 Johanna	 Salmi	 oli	 jälleen	
mukana	valokuvaamassa	tapahtumia.

Työpaja	 oli	 yllättäen	 hauskin	 kaikista	 ja	 toiminta	 kantoi	 pitkään.	 Lapset	 olisivat	
voineet	 jatkaa	 työskentelyä	 vaikka	 kuinka	 kauan	 ja	 myös	 aikuiset	 nauttivat	
muovailusta.	Tunnelma	oli	erittäin	leppoisa	ja	kaikki	nauroivat	paljon.	Kahvihetken	
jälkeen,	perheiden	lähdettyä,	kuvasin	teokset	huolellisesti,	sillä	alkuperäisten	töiden	
säilyttäminen	olisi	ollut	mahdotonta.
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SYÖPÄTILANTEESTA TAIDETILANTEEKSI

”Mikä	hyvänsä	sairaus,	jota	pidetään	mysteerinä	ja	jota	pelätään	riittävän	kovasti,	
koetaan	 moraalisesti,	 joskaan	 ei	 välttämättä	 käytännössä,	 tarttuvana.	 Tämän	
seurauksena	yllättävän	moni	syöpää	sairastava	huomaa	 joutuvansa	sukulaisten	 ja	
ystävien	 syrjimäksi	 ja	 perheenjäsenten	 liioitellun	 hygienian	 kohteeksi,	 ikään	 kuin	
syöpä	olisi	tuberkuloosin	tavoin	tarttuva	tauti.”	(Sontag	1991,	12)	

Sontagin	 mainitsema	 liioiteltu	 hygienia	 ei	 välttämättä	 ole	 pahasta,	 mutta	 sen	
tarkoituksena	 ei	 enää	 olekaan	 suojella	 potilaan	 läheisiä,	 vaan	 potilasta	 itseään.	
Tämä	 on	 huomioitava	 myös	 järjestettäessä	 työpajoja	 lapsisyöpäpotilasperheille.	
Käytettävän	tilan	tulee	olla	ulkopuolisilta	suljettu	ja	sopiva	infektioriskissä	oleville.	
Ohjaajan	 ja	 osallistujien	 välinen	 avoimuus	 on	 tärkeää.	 Lasten	 vanhempien	 tulee	
voida	avoimesti	kertoa	ohjaajalle	sekä	ennen	työpajaa,	että	sen	aikana,	jos	lapsen	
osallistuminen	edellyttää	erikoisjärjestelyjä,	tai	mikäli	lapsen	terveydentila	rajoittaa	
tiettyihin	 aktiviteetteihin	 osallistumista.	 Järjestämiini	 työpajoihin	 osallistuneiden	
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lasten	terveydentila	oli	vakaa,	 ja	 lapset	 jaksoivat	työskennellä	hienosti.	Tilanne	ei	
kuitenkaan	 aina	 ole	 tämä	 ja	 tässä	 kohtaa	 työpajan	 toimijalähtöisyys	 korostuukin	
aivan	 erityisesti.	 Äkillisten	 terveydentilan	 muutosten	 takia	 myös	 viime	 hetken	
peruutuksia	saattaa	tulla.	Pienikin	flunssa	estää	työpajaan	osallistumisen,	oli	kyse	
sitten	 syöpäpotilaasta,	 sisaruksesta,	 vanhemmasta,	 tai	 ohjaajasta.	 Tämä	 näkyi	
myös	järjestämieni	työpajojen	osallistujamäärissä,	sillä	välillä	joku	joutui	jättämään	
työpajan	väliin.

Värikylpyyn	osallistuvan	on	hyvä	olla	tietoinen	 työpajan	 kulusta	 ja	 tarkoituksesta	
yleensä.	 Lapsisyöpäpotilasperheiden	 kohdalla	 mielestäni	 erittäin	 tärkeää	 on	
selventää	 ero	 värikylpytyöpajojen	 ja	 taideterapian	 välillä.	 Värikylpy	 voi	 olla	
terapeuttinen	hetki	sekä	lapselle,	että	vanhemmalle,	mutta	kuvataideterapiaa	se	ei	
ole,	eikä	ohjaajalla	(tässä	tapauksessa	minulla)	ole	terapeutin	koulutusta.	Kohtasin	
perheet	omana	itsenäni,	eli	sekä	kuvataiteilijana	ja	työpajaohjaajana,	että	entisenä	
syöpäpotilaana,	henkilönä,	 joka	on	kokenut	saman	kuin	nämä	 lapset.	Cecilia	Von	
Brandenburg	kirjoittaa	aiheesta	tyhjentävästi	näin:

”Se,	että	taide	saa	olla	ja	näkyä	eri	muodoissaan,	on	tärkein	hyvinvointia	edistävä	
periaate.	 Taidetta	 ei	 pitäisi	 tuoda	 ”laastariksi”	 paikkaamaan	 epäkohtia,	 eikä	 ole	
reilua	 laittaa	 sille	 (tai	 pikemminkin	 taiteilijoille)	 sellaista	 taakkaa,	 joka	 kuuluu	
yhteiskunnan	muille	ammattilaisille.”	(Von	Brandenburg	2012,	261)	

Työpajoista	jäi	aivan	erityisesti	mieleeni	vertaistuen	merkitys,	etenkin	vanhempien	
kohdalla.	En	ollut	ajatellut	sen	korostuvan	niin	paljon.	Työpajat	tarjosivat	perheille	
mahdollisuuden	tavata	toisiaan,	vaihtaa	kuulumisia	ja	keskustella	mieltä	painavista	
asioista.	 Erityisesti	 työpajojen	 jälkeen	 järjestetty	 kahvihetki	 antoi	 vanhemmille	
mahdollisuuden	jakaa	ajatuksia	keskenään,	lasten	keskittyessä	mehuun	ja	pipareihin,	
sekä	leikkimiseen.	Ennen	työpajoja	ajattelin,	että	kahvihetki	saattaa	mahdollisesti	
vetää	 osallistujia	 puoleensa	 hieman	 liikaakin,	 ja	 keskeyttää	 työskentelyn	 ennen	
aikojaan.	Näin	ei	kuitenkaan	tapahtunut,	työpajat	kantoivat	hyvin	ja	lopuksi	kahville	
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siirryttiin	 liukuvasti,	 jokaisen	 omaan	 tahtiin.	 Ryhmän	 keskinäinen	 dynamiikka	 oli	
varsin	toimiva,	ja	vuorovaikutusta	syntyi	puolin	ja	toisin,	sekä	lasten	ja	vanhempien,	
että	perheiden	välillä.	Osallistujat	ottivat	myös	 rohkeasti	kontaktia	minuun,	mikä	
teki	tilanteesta	erittäin	miellyttävän	myös	omalta	kannaltani.	Rohkeaan	ja	rentoon	
ilmapiiriin	 vaikutti	 varmasti	 myös	 se,	 että	 perheet	 tunsivat	 toisensa	 etukäteen	
ainakin	joissain	määrin.	Tämä	aiheutti	myös	haastetta	etenkin	toisessa	työpajassa,	
josta	jo	aiemmin	mainitsin.	Tehtävä	oli	teknisesti	helpohko,	jolloin	tilanne	kääntyi	
siihen,	että	lapset	työskentelivät	ja	osa	vanhemmista	vetäytyi	hetkittäin	taka-alalle	
juttelemaan	keskenään.	Tästä	viisastuneena	 suunnittelin	kolmannen	 ja	neljännen	
työpajan	niin,	että	 tehtävät	vaativat	enemmän	 lapsen	 ja	vanhemman	yhteistyötä	
(silmät	 kiinni	 maalaaminen	 ja	 kolmiulotteinen	 työskentely,	 muovailu).	 Tehtävät	
osoittautuivat	toimiviksi	ja	kahdessa	viimeisessä	pajassa	vanhemmat	työskentelivät	
intensiivisesti,	 jolloin	 lapsen	 ja	 vanhemman	 välistä	 vuorovaikutusta	 syntyikin	
huomattavasti	aiempaa	enemmän.

Syöpä	on	sairaus,	joka	ei	aina	näy	ulospäin.	Syöpähoitojen	aiheuttaman	hiustenlähdön,	
laihtumisen	 tai	 kalpeuden	 voivat	 kaikki	 havaita,	 mutta	 aina	 syöpäpotilaat	 eivät	
kuitenkaan	erotu	massasta.	Työpajoihini	osallistuneista	lapsista	olisi	ollut	tietämättä	
lähes	mahdotonta	arvata,	 ketkä	ovat	 syöpäpotilaita	 ja	 ketkä	heidän	 sisaruksiaan.	
Susan	Sontagin	mukaan	syöpä	on	ruumiin	sairaus,	joka	voi	iskeä	mihin	tahansa	ja	
jonka	ei	voida	ajatella	ilmaisevan	mitään	henkistä	(Sontag	1991,	24).	Tätä	en	täysin	
allekirjoita.	Syöpä	on	ruumiin	sisällä,	piilossa,	syntyvä	ja	siellä	hiljaa	kasvava	kehoon	
kuulumaton.	Syöpä	voi	syntyä	lähes	mihin	ruumiinosaan	tahansa,	mutta	en	silti	pidä	
sitä	 ainoastaan	 ruumiin,	 vaan	myös	mielen	 sairautena.	 Syöpä	 on	muutakin	 kuin	
kasvain,	se	on	tilanne,	 joka	vaikuttaa	(kuten	olen	jo	aiemmin	maininnut)	potilaan	
lisäksi	myös	tämän	lähipiiriin.	Tämä	kuvaa	mielestäni	hyvin	syövän	kykyä	”tarttua”,	
ei	ainoastaan	elimestä	toiseen,	vaan	myös	ihmisestä	toiseen.	Syöpä	ei	kuulu	kehoon,	
mutta	silti	se	syntyy	kehosta	itsestään	ja	yrittää	levittää	itsensä	ruumiin	jokaiseen	
kolkkaan.	 Konkreettisten,	 etäpesäkkeiden	 muodossa	 ilmenevien	 lonkeroittensa	
lisäksi	syövällä	on	käytössään	lukematon	määrä	näkymättömiä	lonkeroita,	jotka	se	
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ulottaa	potilaan	 lisäksi	myös	tämän	 läheisiin.	Näkymättömillä	 lonkeroillaan	syöpä	
vaikuttaa	 nimenomaan	mieleen,	 ei	 ruumiiseen.	 Syöpä	 siis	 voi	 tarttua,	 ja	 tarttuu,	
henkisellä	 tasolla.	 Taiteella	 on	 samanlaisia	 ominaisuuksia.	 Sen	 konkreettiset	
lonkerot	eivät	toimi	täysin	samanlaisesti,	kuin	syövän,	mutta	näkymättömät	lonkerot	
taas	toimivat	ja	ovat	vähintään	yhtä	tehokkaita.	Syövän	tavoin	taidekin	voi	tarttua,	
mutta	 tarttuminen	 voi	 (toisin	 kuin	 syövän	 tapauksessa)	 tapahtua	henkisen	 tason	
lisäksi	myös	konkreettisella	tasolla.	Lonkeroittensa	avulla	taide	yhdistää	sen	äärelle	
kokoontuneet	ihmiset,	muodostaen	taidetilanteen.

Perheenjäsenen	sairastuessa	syöpään	koko	perhe	joutuu	keskelle	syöpätilannetta.	
Kun	useampi	samassa	tilanteessa	oleva	henkilö	kokoontuu	yhteen,	syövät	yhdistävät	
näkymättömät	 lonkeronsa	 ja	 syöpätilanne	 laajenee.	 Tarjosin	 järjestämissäni	
työpajoissa	 vaihtoehdon	 tälle	 ilmiölle.	 Pyrin	 taidetilanteen	 avulla	 syrjäyttämään	
syöpätilanteen	hetkeksi.	Von	Brandenburgin	kirjoitus	taiteen	voimasta	kuvaa	hyvin	
tavoitettani:	

”Taide	on	itsessään	määrittelemätön	ja	sen	merkitys	liitetään	usein	vapauteen.	Taide	
voidaan	 ymmärtää	tilana	 ja	 tapahtumisen	paikkana.	 Taide	 luo	 itse	uusia	tiloja	 ja	
muuntaa	yhteisöjä,	joihin	se	tunkeutuu.	Myös	muuhun	kuin	hyvinvointia	edistävään	
tarkoitukseen	synnytetty	taide	voi	murtaa	totuttuja	käsityksiä	ja	edistää	yksilöllistä,	
yhteisöllistä	ja	yhteiskunnallista	hyvinvointia.”	(Von	Brandenburg	2012,	250)	

En	 yrittänyt	 poistaa	 syöpää	 taiteella	 tai	 tarjota	 osallistujille	 terapiaa,	 vaan	
halusin	muuttaa	 tilanteen	 luonteen	 hetkeksi	 taiteen	 elementtien	 avulla.	Mittaan	
työpajojen	 onnistumista	 niiden	 tunnelman	 ja	 tapahtuman	 luonteen	 kautta,	 enkä	
niissä	 syntyneiden	 jälkien,	 ”teosten”	 mukaan.	 Tällä	 mittarilla	 koen	 onnistuneeni	
työpajoissa	oikein	hyvin.
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3.
PALUU LAPSUUTEEN

Muistan	 kahden	 sairaalarakennuksen	 välisen	pitkän	maanalaisen	 käytävän,	 jonka	
seinille	oli	maalattu	kuvia	hyppivistä	vasikoista.	Muistan,	miltä	lääkkeet	maistuivat	
ja	 miltä	 kaarimalja	 tuoksui.	 Muistan	 katselleeni	 kahdesta	 valaanpoikasesta	
kertovaa	animaatioelokuvaa	aina	uudestaan	 ja	uudestaan.	Muistan,	miten	minua	
ällötti	ultraäänikuvausta	varten	keskivartaloni	iholle	levitetty	geeli.	Muistan	joskus	
olleeni	aikaisin	aamulla	hereillä	odottamassa	sairaanhoitajaa,	 joka	otti	joka	aamu	
verikokeita	nukkuvien	 lasten	 sormenpäistä.	Muistan,	miten	magneettikuvauslaite	
hyrisi,	 kuinka	 lämmin	 se	 oli	 ja	 miten	 yritin	 sinnitellä,	 etten	 nukahtaisi	 kesken	
kuvauksen.	 Muistan	 lääkärin	 pyytäneen	 olemaan	 hengittämättä	 ja	 miettineeni,	
miten	voisin	pidättää	hengitystäni,	jos	nukahtaisin.	Muistan,	miten	isälläni	oli	iltaisin	
sairaalasta	lähtiessään	tapana	vilkuttaa	minulle	huoneeni	ikkunasta.	

t  OSASTO K10, HUHTIKUU 2013.
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On	 myös	 asioita,	 joita	 en	 todennäköisesti	 muistaisi,	 elleivät	 vanhempani	 olisi	
niistä	myöhemmin	minulle	kertoneet.	Hajanaiset	muistikuvat	ja	kuulemani	tarinat	
sekoittuvat	 oudoiksi	 haavekuviksi,	 joissa	 todellisen	 ja	 epätodellisen	 välinen	 raja	
katoaa.	En	aina	ole	varma,	mitkä	tilanteet	muistan	oikeasti,	 ja	mitkä	muistikuvat	
ovat	syntyneet	kertomusten	kautta.	Muistan,	miltä	oksennus	näytti	kaarimaljassa,	
mutta	 en	 muista	 voineeni	 pahoin.	 En	 muista	 hetkiä,	 jolloin	 hiukseni	 putosivat	
päästäni.	Erilaisten	toimenpiteiden	yhteydessä	huusin	aina	minkä	jaksoin,	mutta	en	
muista	sitäkään.	En	muista	kipua,	enkä	lääkäreiden	kasvoja.	

Muistin	 virkistämiseksi	 päätin	 palata	 osastolle,	 jossa	minua	 aikoinaan	 hoidettiin.	
Viime	 kerrasta	 olikin	 kulunut	 jo	 toistakymmentä	 vuotta.	 Pyysin	 äidin	 mukaani	
ja	 huhtikuussa	 2013	 vierailimme	 HYKSin	 Lastenklinikan	 K10	 Kantasolusiirto-
osastolla,	 joka	on	osa	 lasten	syöpä-	 ja	veritauteihin	erikoistunutta	kokonaisuutta.	
Lastenklinikalle	 johtava	 tie	 tuntui	 kaukaisesti	 tutulta.	 Sairaalan	 pihan	 muistin	
selvemmin,	 tosin	 se	 vaikutti	 pienemmältä	 kuin	 ennen.	 Astuessamme	 sisälle	
rakennukseen	 vastassa	 oli	 muovitettuja	 seiniä	 ja	 jostakin	 kuului	 voimakas	
poraamisen	ääni.	Äiti	muisti	tilat	hyvin,	minä	taas	en.	K10-osaston	odotusaulakin	oli	
hieman	erilainen	ja	ahtaampi	kuin	muistin.	Olin	sopinut	tapaamisen	osastonhoitaja	
Nina	Santalan	kanssa	ja	hän	ottikin	meidät	oikein	ystävällisesti	vastaan.	Puhuimme	
sairaushistoriastani	 ja	 siitä,	miten	hoitokäytännöt	ovat	noilta	 ajoilta	muuttuneet.	
Keskustelu	 oli	 erittäin	mielenkiintoinen	 ja	 tilanne	 varsin	 rauhallinen,	mutta	oloni	
oli	hieman	hämmentynyt.	Äitini	kyseli	paljon	kysymyksiä	 ja	puhui	enemmän	kuin	
minä.	 Jostain	 syystä	 minua	 jännitti,	 mikä	 oli	 itselleni	 yllätys.	 Seurasin	 äitini	 ja	
osastonhoitajan	 keskustelua	 ja	 tunsin	 itseni	 jälleen	 sairaaksi	 lapseksi.	 Tunne	 oli	
outo,	mutta	samalla	tuttu	ja	jotenkin	erittäin	turvallinen.	Tilanne	muistutti	minua	
kontrollikäynneistä,	joilla	kävin	parantumiseni	jälkeen	yli	kymmenen	vuoden	ajan,	
aluksi	puolen	vuoden	 ja	myöhemmin	vuoden	välein.	Äitini	oli	aina	mukana	noilla	
käynneillä.
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Tovin	keskusteltuamme	Santala	esitteli	meille	osastoa,	jonka	käytävälle	astuminen	
oli	 todella	 jännittävää.	 Pääsimme	myös	 käymään	 eristyshuoneessa,	 jossa	 ei	 sillä	
hetkellä	ollut	potilasta.	Huone	tuntui	kovin	pieneltä,	samoin	koko	osasto.	Muistin,	
miten	juoksin	tippatelineen	kanssa	pitkin	käytävää,	joka	tuntui	loputtoman	pitkältä.	
Ei	tuntunut	enää.	Vierailumme	jälkeen	oloni	oli	edelleen	hämmentynyt,	jopa	hieman	
pettynyt.	Sairaalan	tilat	tuntuivat	kaukaisesti	tutuilta,	mutta	samaan	aikaan	vierailta.	
Jos	minulle	olisi	osoitettu	mikä	tahansa	sairaalan	käytävä,	ja	sanottu	sen	olevan	K10-
osasto,	olisin	varmaankin	uskonut.	Käytävät	näyttivät	kaikki	samalta,	enkä	löytänyt	
tuttuja	yksityiskohtia.	Pystyin	kuitenkin	näkemään	itseni	lapsena	istumassa	sängyllä	
ja	kävelemässä	käytävällä,	mutten	kyennyt	samaistumaan	tuohon	lapseen.	Minut	
valtasi	vahva	toiseuden	tunne	suhteessa	häneen,	minuun	itseeni.	Tuntui,	kuin	olisin	
katsellut	kaikkea	ulkopuolelta.	

Vaikka	sairaalamaailma	oli	osa	varhaislapsuuttani,	koin	ulkopuolisuuden	 tunnetta	
astuessani	takaisin	tuohon	maailmaan.	Ohjatessani	työpajoja	syöpälapsiperheille,	
tuosta	tunteesta	ei	näkynyt	 jälkeäkään.	Työpajatilanteessa	tunsin	olevani	kotona,	
vaikka	 en	 tuntenut	 osallistujia	 entuudestaan.	Osasto	 K10	 taas	 oli	 aikoinaan	ollut	
”toinen	kotini”	puolentoista	vuoden	ajan,	mutta	nyt	se	näyttäytyi	täysin	vieraana.	
Syövän	 näkymättömät	 lonkerot	 eivät	 yllättäen	 ulottuneet	 minuun	 osastolla	
käydessäni,	 tai	ehkä	ne	ulottuivat,	mutta	eivät	yhdistyneet	oman	syöpäni	kanssa.	
Syöpien	 väliin	 jäi	 omituinen	 kuilu,	 kenties	 vuosikymmenten	 syvyinen.	 Kuitenkin	
työpajoihini	 osallistuneiden	 potilasperheiden	 kanssa	 syöpiemme	 lonkerot	
kietoutuivat	 toisiinsa	 salamannopeasti	 heti	 kun	 tapasimme.	 Tätä	 kietoutumista,	
syöpätilanteen	syntyä,	edesauttoi	vahvasti	työpajatilassa	vallinnut	vaihtoehtotilanne,	
taidetilanne.	 Taide	 yhdisti	 meidät	 ja	 sen	 ansiosta	 syöpätilanne	 syntyi	 nopeasti,	
mutta	jäi	uinumaan	taka-alalle	työpajojen	ajaksi,	taidetilanteen	ottaessa	vallan.
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KESÄLEIRIT KUORTINKARTANOSSA

Vierailin	kesällä	2013	myös	hieman	toisenlaisissa	tutuissa	maisemissa.	Osallistuin	
kahdelle	Kympin	Lapset	Ry:n	järjestämälle	lasten	ja	nuorten	kesäleirille.	Viisi	päivää	
kestävät	 leirit	 järjestetään	 Kuortissa,	 Kuortinkartanossa	 ja	 ne	 on	 tarkoitettu	 yli	
7-vuotiaille	syöpälapsille	ja	heidän	sisaruksilleen.	Noin	kolmenkymmenen	leiriläisen	
lisäksi	leireillä	on	aina	muutamia	yli	15-vuotiaita	isosia.	Lisäksi	menossa	ovat	mukana	
palkattu	 leirinvetäjä	 ja	 sairaanhoitaja.	 Kävin	 itsekin	 aikoinani	 Kuortin	 leireillä	
erittäin	 aktiivisesti	 yli	 kymmenen	 vuoden	 ajan,	 ensin	 leiriläisenä	 ja	myöhemmin	
isosena.	 Leirille	 lähteminen	 aikuisiällä	 oli	 varsin	 jännittävää.	 Tarkoitukseni	 oli	
verestää	vanhoja	 leirimuistojani,	 tutustua	nykyisiin	 leiriläisiin	 ja	haastatella	heitä.	
Leirinvetäjä	 ja	 sairaanhoitajat	 olivat	 minulle	 entuudestaan	 tuttuja,	 mutta	 isosia	
myöden	koko	muu	joukko	oli	uusi.	Vastaanotto	oli	oikein	myönteinen	ja	tunnelma	
yhtä	tuttu	ja	lämmin	kuin	ennenkin.	Koin	heti	kuuluvani	ryhmään	ja	pääsin	nopeasti	
kiinni	 leirin	 rytmiin.	 Osallistuin	 päivittäisiin	 aktiviteetteihin	 yhdessä	 leiriläisten	 ja	
isosten	kanssa,	sekä	järjestin	parina	päivänä	myös	taidetyöpajoja.	Tuttu	ympäristö	
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ja	toiminta	saivat	aikaan	samaa	iloa	ja	jännitystä,	kuin	vuosia	sitten.	Aivan	kuin	olisin	
yhtäkkiä	palannut	ajassa	taaksepäin.	

Leireillä	 viettämäni	 aika	 oli	 vauhdikkaista	 päivistä	 huolimatta	 rentouttavaa.	
Päivittäisten	 ohjelmanumeroiden	 lomassa	 haastattelin	 leiriläisiä	 ja	 muutamia	
isosia	 kahden	 kesken.	 Kysymykseni	 koskivat	 haastateltavan	 sairautta,	 sairaalassa	
oloa,	 elämää	 syövän	 jälkeen	 sekä	 Kuortin	 leirejä.	 Syöpälasten	 sisarusten	 kanssa	
keskustelin	siskon	tai	veljen	sairauden	aiheuttamista	tuntemuksista.	Haastattelujen	
luonne	oli	pohdiskeleva	ja	erittäin	rento.	Muistelimme,	mitä	sairaalassa	oli	ja	miltä	
siellä	 näytti.	 Mikä	 siellä	 oli	 mukavaa	 ja	 mikä	 tuntui	 kurjalta.	 Toivoin	 pääseväni	
haastattelujen	kautta	näkemään	välähdyksiä	syövän	todellisesta	luonteesta,	johon	
ulkopuolelta	 tulevat	 stereotypiat,	 pelot	 ja	 uskomukset	 eivät	 ole	 yltäneet.	Uskon,	
että	 syöpämetaforat	 ja	 -allegoriat	 vaikuttavat	 helposti	 meihin	 aikuisiin,	 mutta	
monet	 lapset	 ovat	 vielä	 vapaita	 tästä	 vertauskuvallisesta	 ajattelusta.	 Pienelle	
lapselle	syöpä	on	sairaus	muiden	joukossa.	Tähän	liittyen	muistan	elävän	esimerkin	
lapsuudestani:	Aloittaessani	uudessa	päiväkodissa	syöpähoitojen	päätyttyä,	minulla	
ei	 ollut	 ollenkaan	 hiuksia.	 Lastentarhanopettaja	 esitteli	 minut	 muille	 lapsille	 ja	
kertoi	kaljuuteni	johtuvan	syöpä-nimisestä	sairaudesta	ja	että	hiukseni	kasvaisivat	
pian	takaisin,	sillä	nyt	olen	parantunut.	Lapset	hyväksyivät	selityksen,	eikä	kukaan	
ihmetellyt	 kaljuuttani	 tämän	 jälkeen.	 Joku	 lapsista	 kommentoi	 ymmärtäväisesti,	
että	hänelläkin	oli	kerran	ollut	vesirokko.	

Valtaosa	 haastattelemistani	 leiriläisistä	 kertoi	 sairaudestaan	 erittäin	 avoimesti	
ja	 haastattelut	 venyivät	 pitkiksi.	 Monilla	 tuntui	 olevan	 kova	 tarve	 puhua	
tuntemuksistaan.	 Lähes	 kaikki	 lapset	 muistivat	 sairaalasta	 pelit	 ja	 erilaiset	
leikkituokiot.	Positiiviset	asiat	 ja	tilanteet	 tuntuivat	 jääneen	hyvin	 lasten	mieleen	
ja	 monet	 kertoivatkin	 erittäin	 yksityiskohtaisesti	 minkälaisia	 heidän	 luonaan	

KUORTINKARTANO JA SEN SUURI, KAUNIS PIHA TARJOAVAT LASTEN JA 
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vierailleet	 sairaalaklovnit	 olivat	 tai	 kuinka	 monta	 DVD-elokuvaa	 osaston	 hyllystä	
löytyi.	Negatiivisiksi	seikoiksi	mainittiin	mm.	huono	olo	ja	se,	ettei	sairaana	päässyt	
liikkumaan.	Myös	 tekemisenpuute	oli	 vaivannut	monia,	 sillä	elokuvien	katselukin	
oli	alkanut	pidemmän	päälle	puuduttaa	pitkien	hoitojaksojen	aikana.	Vain	harvat	
mainitsivat	 kivun,	 joten	 kivunlievitys	 lienee	 tehneen	 tehtävänsä.	 Lapset	 kokivat	
syövän	 vakavaksi	 sairaudeksi,	 sillä	 sen	 aikana	 oli	 oltava	 sairaalassa	 ja	 sen	 hoidot	
kestivät	pitkään.	Jotkut	kertoivat	syövän	aiheuttavan	sääntöjä	ja	eristystä.	Julkisilla	
paikoilla	 käyminen	 oli	 infektioriskin	 vuoksi	 kielletty,	 joten	 lapset	 eivät	 pystyneet	
tapaamaan	 ikätovereitaan	 normaalisti.	 Tämä	 koettiin	 harmilliseksi,	 vaikka	monet	
kertoivatkin	 olleensa	 yhteydessä	 kavereihin	 ja	 kouluun	 skypen	 välityksellä.	 Osa	
lapsista	mainitsi,	että	syöpään	voi	kuolla,	mutta	melko	harvat	sanoivat	pelänneensä	
syövän	takia.	Eräs	7-vuotias	kertoi	minulle	näin:	

”Yks	 lapsi	 on	 kuollut	 syöpään,	 koska	 sillä	 oli	 niin	 vakava.	Mut	 sillon	 ei	 ollu	 ihan	
kunnon	sairaaloita.	Joskus	ihmiset	kysyy	et	voiko	mun	sisko	kuolla	mut	sillä	on	ne	
hoidot	lopussa	niin	ei	se	voi	kuolla.	Tai	mä	luulen	ettei	se	varmaan	kuole.”	

Siskostaan	 tai	 veljestään	 huolissaan	 olevat	 lapset	 olivat	 konkreettinen	 esimerkki	
syövän	 tehokkaasta	kyvystä	kietoa	 lonkeronsa	myös	potilaan	 läheisten	ympärille.	
Haastavinta	 oli	 niiden	 lasten	 kohtaaminen,	 joiden	 sisko	 tai	 veli	 oli	 menehtynyt	
syöpään.	Heti	alkuun	sanoin,	ettei	aiheesta	ole	pakko	puhua	ja	että	voimme	jutella	
vain	Kuortin	leireihin	liittyvistä	asioista.	Lapset	kuitenkin	kertoivat	kokemuksistaan	
hätkähdyttävän	 reippaasti,	 vaikkei	 kyyneleiltäkään	 aina	 vältytty.	 Haastateltavien	
rehellisyys	oli	todella	koskettavaa.	En	ollut	ajatellut	liikuttuvani	haastattelutilanteista,	
mutta	 toisinaan	 jouduin	keräilemään	 itseäni	 lapsen	 lähdettyä	huoneesta.	Näiden	
lasten	 ja	 heidän	 perheidensä	 kohdalla	 syövän	 aiheuttama	 tuska	 voi	 jatkua	 läpi	
elämän.

Kysyttäessä	 muiden	 ihmisten	 reaktioita	 syöpään	 liittyen,	 vastaukset	 vaihtelivat.	
Osa	 lapsista	 ei	 ehkä	 vielä	 ollut	 joutunut	 tilanteisiin,	 joissa	 olisi	 pitänyt	 kertoa	
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sairaudesta	muille.	Jotkut	sanoivat	muiden	kauhistelevan	ja	voivottelevan	ja	osalta	
oli	myös	kyselty	lisäkysymyksiä	syöpään	tai	sen	hoitoon	liittyen.	Eräällä	5-vuotiaana	
sairastuneella,	 nyt	 9-vuotiaalla	 tytöllä	 hoidot	 olivat	 vielä	 kesken.	 Tämä	 erittäin	
reipas	tyttö	kertoi	näin:

”Kun	mä	kerron	mun	syövästä	nii	jotkut	sanoo	et	”harmi”	ja	jotkut	tulee	mun	viereen	
ja	silittää	mua,	ja	mua	ärsyttää	se	koska	se	tavallaan	ahdistaa	kun	mä	haluisin	kertoo	
jotain	ja	sit	mun	luokse	tullaan.	Joskus	ne	on	vähän	surullisia	ja	kyllä	mä	ymmärrän	
sen,	että	eihän	se	tunnu	varmaan	niistäkään	kivalta	ku	kaveri	sairastaa.	Mut	kyl	mä	
ymmärrän,	et	miks	ollaan	huolissaan	ku	se	on	niin	vakava	sairaus.”

Muutamat	kertoivat	hämmästelevien	reaktioiden	ärsyttävän,	ja	erittäin	häiritseviksi	
ne	 koettiin	etenkin	 silloin,	 kun	 sairaus	on	 jo	 voitettu.	 Eräs	 syöpään	12-vuotiaana	
sairastunut,	nyt	15-vuotias	tyttö	kertoi	seuraavasti:

”Mä	pystyn	kertoo	mun	syövästä	hirveen	avoimesti,	mut	kun	mä	kerron	nii	kaikki	
kauhistelee	ja	säälii	kauheesti.	Mut	jotenkin	mä	koen	et	ku	mä	oon	sen	käyny	jo	läpi,	
ja	mä	oon	saanu	kaikki	sympatiat	jo,	nii	mä	en	haluu	sitä	enää.	Mä	haluun	kertoo	
ihmisille	et	mul	on	ollu	syöpä	ja	et	siit	voi	selvitä.	Mul	oli	itellä	joskus	se	käsitys	et	
siihen	kuolee,	mut	siit	voi	selvitä	ja	mä	haluun	kertoo	sen	ihmisille,	mut	mä	en	haluu	
sitä	sympatiaa.”

Nuorimmat	 lapset	 vaikuttivat	 olevan	 vapaita	 erilaisista	 syöpään	 liittyvistä	
stereotypioista,	 kun	 taas	 yläkouluikäiset	 olivat	 niistä	 jo	 selkeästi	tietoisia.	Omien	
kokemustensa	ansiosta	nuoret	kuitenkin	tuntuivat	näkevän	näiden	vertauskuvallisten	
verhojen	läpi.	Siskonsa	sairaudesta	avoimesti	puhunut	15-vuotias	kommentoi	näin:

”Mä	yleensä	toivon	et	ihmiset	reagois	vähän	eri	tavalla	kun	ne	kuulee	mun	siskon	
syövästä	ku	ne	on	aina	ihan	kauhuissaan	ja	kyselee	et	kuoleeks	se	ja	voi	ei,	kamalaa.”
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SYÖVÄN SYNNYTTÄMÄ RYHMÄ

Syöpä	eristää	 joskus	hyvin	konkreettisesti,	 sillä	 infektioriskissä	oleva	ei	voi	 tavata	
muita	normaalisti	tai	käydä	julkisilla	paikoilla.	Syöpä	nykäisee	ihmisen	ulos	yhteisöstä	
ja	 tekee	 tästä	 potilaan.	 Eikä	minkä	 tahansa	 potilaan,	 vaan	 syöpäpotilaan.	 Susan	
Sontag	kirjoittaa	aiheesta	seuraavasti:

“Syöpä	on	pelätympi	kuin	sydäntauti,	vaikka	ihminen	jolla	on	sepelvaltimosairaus	
kuolee	siihen	paljon	todennäköisemmin	muutaman	seuraavan	vuoden	aikana	kuin	
syöpää	 sairastava	 kuolee	 syöpäänsä.	 Sydänkohtaus	 on	 tapaus,	mutta	 se	 ei	 anna	
ihmiselle	uutta	identiteettiä,	ei	tee	potilaasta	yhtä	“heistä”.	(Sontag	1991,	127)

Syöpäpotilas	on	muihin	(”meihin”)	nähden	”toinen”.	Nämä	hämmentävät	”toiset”,	eli	
”he”	eristetään	”meistä”	muista	sairaaloihin,	suljettujen	ovien	taakse.	Syöpäpotilas	
on	yksi	”heistä”	vielä	parantumisensa	jälkeenkin.	Kuortinkartanossa	järjestettävillä	
lasten	 ja	 nuorten	 leireillä	 ”he”	 kokoontuvat	 yhteen.	 Leireillä	 vallitsee	 vahva	
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ryhmähenki.	Kuortin	leireistä	kysellessäni	haastateltavien	vastaukset	olivat	erittäin	
positiivisia	 ja	 kaikki	 kertoivat	 saaneensa	 leireillä	uusia	 ystäviä.	 Leirien	 tunnelman	
sanottiin	 olevan	 kannustava	 ja	 leppoisa.	 Vertaistuen	 merkitys	 nousi	 monissa	
haastatteluissa.	 Yhteenkuuluvuuden	 tunne	 on	 voimakas,	 eikä	 leirillä	 koskaan	
hämmästellä	 toisen	 arpea,	 lääkkeitä	 tai	 puuttuvia	 hiuksia.	 Samaistun	 näihinkin	
vastauksiin	erittäin	vahvasti,	sillä	leirit	ovat	jääneet	mieleeni	upeina	kokemuksina	ja	
olen	solminut	niillä	läpi	elämän	kestäviä	ystävyyssuhteita.

Syöpätilanne	 yhdistää	 leiriläisiä	 positiivisessa	 mielessä.	 Terveiden	 ja	 syöpää	
sairastavien	 vastakkainasettelu	 kääntyy	 leiriympäristössä	 päälaelleen.	 Leirillä	
syöpäpotilaat	 sisaruksineen	 ovat	 ”me”	 ja	 muut	 ovat	 ulkopuolisia,	 ”he”.	 Leirit	
ovat	tilanteita,	 joihin	 ”heillä”	ei	 ole	mitään	asiaa.	Monet	 lapset	 kokivat	olevansa	
etuoikeutettuja	mahdollisuudestaan	olla	osa	tätä	leiriyhteisöä.	Tämä	iloinen,	hyvin	
eri-ikäisistä	lapsista	ja	nuorista	koostuva	tiivis	ryhmä	on	mielestäni	elävä	esimerkki	
pelottavan	 syövän	 kääntöpuolesta,	 syövän	 synnyttämästä	hyvästä.	 Taiteen	 tavoin	
syöpäkin	voi	yhdistää	erilaisia	 ihmisiä,	 jotka	eivät	 ilman	sitä	ehkä	koskaan	löytäisi	
toisiaan.



72



73

4.
SYÖPÄ-NÄYTTELY

Taide	 ei	 aina	 näyttäydy	 kauniina	 ja	 joskus	 taideteos	 saatetaan	 kokea	 rumana,	
ahdistavana	 tai	 epämiellyttävänä.	 Silloin	 tällöin	 taide	 pyrkii	 tahallaan	 esittämään	
aiheensa	 negatiivisessa	 valossa	 tai	 näyttäytymään	 ”rumana”.	 Taiteilijat	 hakevat	
usein	kontrastia	työnsä	teeman	ja	sen	esitystavan	välille,	 luoden	yleisesti	rumana	
koetusta	kaunista	tai	päinvastoin.	 Joidenkin	aiheiden	estetisoiminen	on	kuitenkin	
yksinkertaisempaa	 kuin	 toisten.	 Esimerkiksi	 ihmisten	 tuottama	 jäte	 voidaan	
estetisoida	 melko	 helposti	 valmistamalla	 siitä	 viehättäviä	 kierrätystaideteoksia,	
mutta	 mm.	 liikenneonnettomuuden	 estetisoiminen	 on	 huomattavasti	
haastavampaa.	Asian	näkeminen	kauniina	voi	 tuntua	mahdottomalta,	etenkin	 jos	
aiheesta	on	omakohtaisia	negatiivisia	kokemuksia.	

t   EN OLE NÄHNYT SYÖPÄKASVAINTANI, JOTEN TEIN SIITÄ KUVAN. KÄYTIN 
KYSEISTÄ	KUVAA	SYÖPÄ	-NÄYTTELYIDEN	JULISTEISSA	JA	KUTSUKORTEISSA.
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	 “Kukaan	ei	 kuvittele	 syöpää	 samanlaiseksi	 kuin	 tuberkuloosi	 kuviteltiin	aikanaan	
–	 koristeelliseksi	 ja	 usein	 jopa	 lyyriseksi	 kuolemaksi.	 Syöpä	 on	 harvinainen	 ja	
yhä	 pahennusta	 herättävä	 aihe	 runoudessa:	 sairaus	 jonka	 estetisoimista	 tuntuu	
mahdottomalta	edes	kuvitella.”	(Sontag	1991,	25)

Tämän	Susan	Sontagin	lähes	neljäkymmentä	vuotta	sitten	kirjoittaman	kommentin	
allekirjoittaa	 varmasti	 moni	 vielä	 tänäänkin.	 SYÖPÄ-teoskokonaisuudella	 pyrin	
kääntämään	 tuon	 ajatuksen	 päälaelleen.	 Lähes	 mistä	 tahansa	 rumaksi	 koetusta	
teemasta	on	mahdollista	luoda	jotakin	esteettistä.	Miksei	myös	syövästä?	Järjestin	
7.9.-24.9.2013	 taidenäyttelyn	 Poriginal	 galleriassa,	 Porissa.	 Kahden	 installaation	
ja	 yhden	 veistoksen	 näyttely	 sai	 nimekseen	 SYÖPÄ.	 Kokonaisuuteen	 kuului	myös	
työpajoissa	 otetuista	 dokumenttikuvista	 koostuva	 valokuvasarja,	 joka	 oli	 samaan	
aikaan	 nähtävillä	 24/7-ikkunagalleriassa,	 Porissa.	 Lokakuussa	 SYÖPÄ	 siirtyi	
Helsinkiin,	AVA	Galleriaan.

Värikylpytyöpajoissa	ja	Kuortinkartanon	kesäleireillä	kohtaamani	lapset	vaikuttivat	
voimakkaasti	 SYÖPÄ	 –näyttelyn	 syntyyn.	 Heidän	 tyyni	 suhtautumisensa	 syöpään	
oli	 varsin	 ihailtavaa,	 ja	 tuota	 rauhallista	 rehellisyyttä	 pyrin	 tuomaan	 myös	
teoksiini.	Halusin	kuvata	syövän	positiivisen	 ja	kauniin	kautta,	sekä	 lapsen	tavoin,	
avoimesti.	Tavoitteeni	oli	 luoda	 teoskokonaisuus,	 joka	ei	alleviivaisi	aihetta	 liikaa,	
sillä	 syöpäpotilaastakaan	 sairaus	ei	 aina	näy	ulospäin.	 Katsoja	ei	 välttämättä	heti	
näe	 syöpää	 teoksista,	 mikäli	 aihe	 ei	 omaa	 elämää	 kosketa.	 Syöpä	 on	 siis	 läsnä,	
muttei	näyttäydy	suoraan.	Sen	voi	aistia,	mutta	se	ei	revittele.	Syöpä	on	hiljainen	ja	
piilotteleva,	mutta	olemassa.	Kuten	haastattelemani	lapsetkin	kertoivat,	syöpä	voi	
olla	alku	jollekin	hyvälle,	esimerkkinä	lasten	positiiviset	kokemukset	Kuortin	leireistä.	
Syövästä	 voi	 kehittyä	 myös	 taidetta	 ja	 näenkin	 näyttelyni	 jonkinlaisena	 oman	
syöpäni	 jatkumona,	etäpesäkkeenä.	Halusin	 luoda	eheän	näyttelykokonaisuuden,	
joka	 kertoisi	 syövästä	 kauniisti	 ja	 hiljaa.	 Tarkoitukseni	 oli	 rauhoittaa,	 ei	 järkyttää.	
Susan	 Sontag	 kertoo	 kirjoittaneensa	 Sairaus	 vertauskuvana	 –esseensä	 melko	
samanlaisista	syistä:
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PORIN	24/7-IKKUNAGALLERIASSA	SYYSKUUSSA	2013.
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“Halusin	tarjota	muille	syöpää	sairastaville	ihmisille	ja	heidän	hoitajilleen	välineen	
näiden	metaforien,	näiden	estojen,	purkamiseen.	Toivoin	onnistuvani	taivuttelemaan	
pelon	lamauttavia	sairaita	ihmisiä	kääntymään	lääkäreiden	puoleen,	tai	vaihtamaan	
epäpätevät	 lääkärinsä	 päteviin,	 sellaisiin	 jotka	 antaisivat	 heille	 oikeaa	 hoitoa.	
Suhtautumaan	 syöpään	 ikään	 kuin	 se	 olisi	 pelkkä	 sairaus	 –	 hyvin	 vakava	 tosin,	
mutta	sairaus	yhtä	kaikki.	Vailla	“merkityksiä”.	Ei	kirous,	ei	rangaistus,	ei	häpeä.	Eikä	
välttämättä	myöskään	kuolemantuomio.”	(Sontag	1991,	104)

En	 halunnut	 kuvata	 teoksissani	 sairaita,	 kaljuja	 lapsia,	 sillä	 tapa	 tuntui	 turhan	
hyökkäävältä	 ja	 kuvamaailma	 niin	 kovin	 käytetyltä.	 Lähestyin	 syöpäteemaa	
epäsuoremmin,	 readymade-materiaalien	 kautta.	 Aluksi	 suunnittelin	 käyttäväni	
sairaalojen	vuodevaatteita	sekä	näköesteenä	toimivia	verhoja,	mutta	siirrettäessä	
toiseen	kontekstiin,	ne	muuttavat	merkityksensä.	Ulkopuolisen	silmin	tyynyliina	ei	
ole	 syöpäpotilaan	 tyynyliina	muualla,	 kuin	 sairaalassa.	 Lopulta	 päädyin	 kolmeen	
pienehköön	objektiin,	 joista	uskon	monille	syntyvän	vahvoja	mielikuvia	 ja	 joita	ei	
usein	 kohtaa	muualla	 kuin	 sairaaloissa.	Nämä	esineet	olivat	tippapussi,	 kaari-	 eli	
oksennusmalja	 sekä	 lääkelasi.	 Materiaalien	 metsästys	 oli	 yllättävän	 haastavaa,	
mutta	parin	kuukauden	etsintöjen	jälkeen	olin	500	kaarimaljan,	50	tippapussin	 ja	
yli	 tuhannen	 lääkelasin	 onnellinen	 omistaja.	 Kesän	 2013	 aikana	 nuo	 materiaalit	
muuttuivat	kolmeksi	teokseksi,	joita	voi	tarkastella	yksitellen,	mutta	jotka	toimivat	
kenties	parhaiten	kokonaisuutena,	vaikuttaen	toinen	toisiinsa.	

Sain	 näyttelystä	 valtavasti	 positiivista	 palautetta	 ja	 monet	 lähestyivät	 minua	
kertoakseen	omista	syöpään	liittyvistä	kokemuksistaan.	Aihe	selvästi	kosketti	ja	sain	
kommentteja	rohkeudestani.	Katsojan	kokemus	on	aina	subjektiivinen.	En	kuullut	
kenenkään	ahdistuneen	teoksistani,	mutta	pelkkä	näyttelyn	nimen	kuuleminen	sai	
jotkut	jättämään	näyttelyn	väliin.	Eräskin	henkilö	kertoi	minulle	myöhemmin,	että	
olisi	 halunnut	 tutustua	 näyttelyyni,	muttei	 sen	 aiheen	 vuoksi	 pystynyt.	 Syöpä	oli	
liian	lähellä	häntä.	Jotkut	kertoivat	myös,	että	näyttelyyn	uskaltautuminen	oli	heille	
valtava	ponnistus,	mutta	teosten	äärellä	helpotuksen	tunne	oli	niin	suunnaton,	että	
se	purkautui	itkuna.
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TIPPAPUSSIT

Tippapussit-installaatio	 koostuu	 viidestäkymmenestä	 steriiliä	 vettä	 sisältävästä	
litran	 tippapussista.	 Vedostin	 serigrafialla	 pussien	 kylkeen	 eläinhahmoja,	 jotka	
skannasin	lapsena	piirtämistäni	kuvista.	Ensivilkaisulla	kuvia	ei	välttämättä	huomaa,	
mutta	 tarkemmin	 katsottaessa	 katsoja	 löytää	 pupuja,	 lintuja,	 leijonia,	 siilejä	 jne.	
Tippapussit	 roikkuivat	 katosta	 siimojen	 varassa	 satunnaisessa	 järjestyksessä.	
Ripustin	pussit	intuitiolla	ja	jokainen	löysi	lopulta	paikkansa.
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MAALAUS

Maalaus-installaatio	 on	 viidensadan	 kaarimaljan	 kokonaisuus,	 jonka	 voi	 ripustaa	
lukemattomin	 eri	 tavoin,	 tilasta	 riippuen.	 Poriginalin	 näyttelyssä	 päädyin	
muodostamaan	 maljoista	 kookkaan	 seinämän,	 jonka	 ympäri	 pääsi	 kävelemään.	
Seinämä	muodostui	450	kaarimaljasta	ja	se	oli	noin	2,5	metriä	korkea	ja	yli	kuusi	
metriä	 leveä.	 Jätin	 50	 maljaa	 pois	 kokonaisuudesta,	 odottamaan	 seuraavaa	
ripustusta.	Kaarimaljat	on	maalattu	 lennokkaasti	roiskien	 ja	akryylimaalien	 lisäksi	
niissä	on	käytetty	lakkaa	ja	glitteriä.	Sattumalla	oli	suuri	merkitys	lopputulokseen.
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PUPU

Pupu	 on	 teoskokonaisuuden	 ainoa	 veistos,	 jonka	 rakennusaineena	 toimivat	
läpinäkyvät,	muoviset	 lääkelasit.	 Suunnittelin	 pitkään	 veistoksen	muotoa,	 jotakin	
selkeää	 ja	 abstraktia,	 mutta	 päädyin	 ajatuksissani	 aina	 uudelleen	 ja	 uudelleen	
lapsuuteni	 lemmikkikaneihin.	 Jänismäinen	 hahmo	 tuntui	 luontevalta	 valinnalta.	
Veistos	 syntyi	 lääkelaseja	 yksitellen	 toisiinsa	 liimaamalla,	 pala	 palalta,	 vähitellen.	
Tarkka	työskentely	toi	vastapainoa	yllätykselliselle	ja	vauhdikkaalle	maalaamiselle.	
Pupu	ja	Maalaus	syntyivät	samaan	aikaan,	samassa	tilassa.
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HELSINGISSÄ,	AVA	
GALLERIASSA	PUPU	
SAI SISÄLLEEN VALON 
JA TIPPAPUSSIT 
RIPUSTETTIIN 
TIIVIISTI PIENEEN, 
AHTAASEEN TILAAN.  
t
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AVA	GALLERIAN	
NÄYTTELYSSÄ 

MAALAUS SISÄLSI 
PERÄTI 500 

KAARIMALJAA, 
VAIKKA 

NÄYTTELYTILA OLI 
HUOMATTAVASTI 

EDELLISTÄ PIENEMPI. 
PORIN NÄYTTELYSSÄ 

KAARIMALJOJA OLI  
“VAIN”	450	KPL.	

u
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5.
SYÖPÄ JA TAIDE

Tutkimusmatkani	syövän	maailmaan	oli	avartava	ja	mielenkiintoinen.	Matkan	aikana	
käsitykseni	sekä	syövästä	että	taiteesta	muuttui	ja	löysin	itselleni	aivan	uuden	syövän	
kokemisen	tavan.	Opin	katselemaan	syöpää	taiteen	kalvon	lävitse.	Tässä	viimeisessä	
luvussa	avaan	tuota	vapauttavaa	ja	erilaista	syövän	näkemisen	tapaa,	käsittelemällä	
syöpää	taiteen	kautta.	Sukellan	syvemmälle	syövän	ja	taiteen	maailmoihin	ja	nostan	
esiin	niiden	yhtymäkohtia.	Ehkei	syöpä	olekaan	aina	pelottava,	eikä	taide	hyvä.

t	SAIRAALASTA	GALLERIAAN.	MILLOIN	KAARIMALJA	MUUTTUU	
TAIDETEOKSEKSI?
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KEHOON KUULUMATON ”TOINEN”

Syövän	syntyprosessi	on	varsin	paradoksaalinen.	Syöpä	ilmestyy	aina	sinne,	missä	
sitä	 ei	 kaivata.	 Se	 on	 kehoon	 kuulumaton,	mutta	 kuitenkin	 sen	 sisällä	 syntyvä	 ja	
siellä	hiljalleen	kasvava	objekti,	josta	sekä	keho,	että	mieli	haluavat	päästä	eroon.	
Syöpä	 on	 aina	 ylimääräinen,	 kuin	 syntymätön	 lapsi,	 jota	 odottava	 äiti	 ei	 halua.	
Syöpä	 on	 demoninen	 raskaus	 (Sontag	 1991,	 19).	 Ulkopuoliset	 tekijät	 saattavat	
altistaa	syövälle,	mutta	tästä	huolimatta	syöpä	ei	”hyökkää”	kehoon	ulkopuolelta,	
vaan	syntyy	sisältäpäin,	kehosta	itsestään.	Syöpä	ei	ilmoita	itsestään	suoraan,	vaan	
erilaisten	 oireiden	 muodossa,	 epäsuorasti.	 Sekä	 syöpä,	 että	 taide(teos)	 löytyvät	
usein	 etsimällä	 ja	 eri	 mahdollisuuksia	 poissulkemalla.	 Lukuisia	 vaihtoehtoja	 ja	
oireita	karsitaan	yksitellen,	kunnes	jäljelle	jää	yksi:	syöpä,	taideteos.

Syöpäkasvaimen	 löytyminen	 on	 kuin	 räjähtävä	 pommi,	 joka	 repii	 potilaan	 ja	
tämän	 läheisten	 maailman	 kappaleiksi.	 Joskus	 myös	 taideteoksen	 ilmestyminen	
kaupunkitilaan	voi	olla	vastaavanlainen	pommi.	Taide	aiheuttaa	reaktioita	ja	joskus	
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taideteos	halutaan	leikata	pois	uudelta	paikaltaan.	Se	voidaan	kokea	loukkaavana	
tai	uhkaavana,	jolloin	siitä	yritetään	päästä	eroon,	samoin	kuin	kasvaimesta,	joka	on	
yllättäen	havaittu,	mutta	joka	on	ennen	löytymistään	sikissyt	jo	kauan	paikoillaan,	
kenenkään	huomaamatta.	Kukaan	ei	tiedä,	milloin	se	syntyi	ja	kuinka	kauan	se	sai	
rauhassa	kasvaa	piilossaan,	potilaan	tietämättä.	Minunkin	”syöpäpommini”	räjähti	
vasta	 noin	 puolen	 vuoden	 oireilun	 jälkeen.	 Ties	 kuinka	 kauan	 olin	 kenenkään	
tietämättä	kantanut	kehoni	sisässä	tuota	outoa,	vierasta	elementtiä,	kasvainta,	joka	
olisi	hoitamattomana	voinut	koitua	kohtalokseni.	Myös	”taidepommin”	räjähtämistä	
edeltää	 usein	 pitkä	 suunnittelu-	 ja	 valmisteluprosessi,	 joista	 kaikki	 julkisen	 tilan	
käyttäjät	eivät	välttämättä	ole	tietoisia	ennen	taiteen	esiin	astumista.

Näen	 taiteen	 syövän	 kaltaisena,	 ihmisen	 sisällä	 sikiävänä	 toisena.	 Taide	 on	
uskoakseni	kytenyt	sisälläni	syntymästäni	lähtien	ja	ollessani	4-vuotias,	sen	rinnalle	
syntyi	syöpä.	Nuo	kaksi	ovat	olleet	osa	minua	niin	kauan	kuin	muistan	ja	vuosien	
saatossa	 käsitykseni	 niistä	 ovat	 muuttuneet.	 Lapsena	 en	 hahmottanut	 syövän	
vakavuutta	 yhtä	 laajasti	 kuin	 nyt	 ja	 taiteenkin	 todellinen	 mittakaava	 näyttäytyi	
kunnolla	vasta	aikuisiän	kynnyksellä.	Tällöin	ymmärsin,	etten	voi	määrätä	sisälläni	
pulppuilevaa	taidetta,	vaan	minun	on	annettava	sille	valta	päättää	elämästäni.	Tämä	
pelottava	mutta	samalla	varsin	vapauttava	oivallus	ajoi	minut	taidekouluun.	Tekikö	
taide	minusta	 jonkun	muun?	 Taiteilijan?	 Entä	muuttuuko	 ihminen	 syövän	myötä	
joksikin	toiseksi	ja	kuinka	konkreettinen	tämä	muutos	on?	

Susan	 Sontag	 kuvaa	 syöpää	 tapahtumaksi,	 jossa	 epä-älylliset,	 primitiiviset	 solut	
lisääntyvät	ja	samalla	ihmisen	minä	korvautuu	ei-minällä.	Syöpä	on	Toisen	sairaus,	
joka	 etenee	 tieteiskirjallisuuden	 käsikirjoituksen	 mukaan.	 Uhri	 joutuu	 vieraiden,	
terveitä	 soluja	 voimakkaampien	 ”mutanttisolujen”	 hyökkäyksen	 kohteeksi.	
Esimerkkeinä	 tästä	 Sontag	mainitsee	 neljä	 klassikkoelokuvaa:	 Varastetut	 ihmiset,	
Mies	joka	kutistui,	Valuva	kuolema	ja	Se	–	toisesta	maailmasta.	(Sontag	1991,	71)	
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Päätin	katsoa	Sontagin	mainitsemat	elokuvat	(tai	niiden	uudemmat	versiot),	 jotta	
hahmottaisin	selkeämmin	niiden	ja	syövän	samankaltaisuuden.	Kuvaan	seuraavaksi	
syövän	kehitystä	yhden	katsomani	elokuvan,	The	Thing,	juonen	avulla.	Vuonna	1982	
valmistunut	The	Thing	on	uudelleenfilmatisointi	elokuvasta	The	Thing	from	Another	
World	(Se	–	toisesta	maailmasta),	vuodelta	1951.	Kutsun	ulkoavaruuden	olentoja	
”syöpäsoluiksi”,	ihmisiä	”terveiksi	soluiksi”	ja	elokuvan	tapahtumapaikkaa,	jäätiköllä	
sijaitsevaa	tutkimuskeskusta	syövän	tapahtumapaikaksi	eli	”ihmiskehoksi”.

Tarina	 alkaa,	 kun	 terveet	 solut	 löytävät	 kehon	 uumenista	 niille	 entuudestaan	
tuntemattoman,	 vieraan	 solun,	 jota	 ne	 luulevat	 kuolleeksi.	 Vieraasta	 solusta	
ollaan	erittäin	kiinnostuneita	ja	sitä	aletaan	tutkia.	Yllättäen	vieras	solu,	syöpäsolu,	
herääkin	eloon,	hyökkää	välittömästi	terveiden	solujen	kimppuun	ja	alkaa	jakautua.	
Syöpäsolun	 etenemistapa	 on	 erikoinen:	 Ahmaistuaan	 terveen	 solun	 sisäänsä,	 se	
pyrkii	 jäljittelemään	uhriaan	ja	muuttuu	lopulta	 lähes	täydelliseksi	kopioksi.	Tämä	
tekee	 syöpäsoluista	 erittäin	 vaikeasti	 havaittavia.	 Vaikka	 syövän	 olemassaolo	 on	
pian	kaikkien	terveiden	solujen	tiedossa,	syöpäsolujen	tunnistaminen	on	hankalaa	
ja	syövän	aggressiivinen	leviäminen	haittaa	solujen	toimintaa.	Syöpäsoluja	tuhotaan	
väkivaltaa	ja	voimaa	käyttäen	ja	toiminnan	seurauksena	myös	terveitä	soluja	kuolee.	
Lopulta	koko	keho	on	tuhottu	ja	jäljelle	jää	vain	kaksi	tervettä,	mutta	kuolevaa,	solua.

Elokuvan	 lopussa	 ”ihminen”	 siis	 kuolee	 syövän	 ja	 rankkojen	 syöpähoitojen	
seurauksena.	Yhtä	surkeasti	päättyy	myös	Invasion	of	the	Body	Snatchers	-	Varastetut	
ihmiset,	vuodelta	1978.	Myös	tässä	elokuvassa	syöpäsolut	etenevät	terveitä	soluja	
kopioimalla	ja	lopulta	syöpäsolut	löytävät	viimeisenkin	terveen	solun,	jolloin	peli	on	
pelattu.	Kuinka	jännittävää	taistelua	syöpäpotilaan	sisällä	käydäänkään!	Potilas	itse	
ei	kaikkea	tätä	kuitenkaan	huomaa.

Elokuvien	 tapahtumien	 kulusta	 on	 löydettävissä	 samankaltaisuutta	 myös	 siihen,	
millä	tavoin	taide	syntyy	ja	kasvaa	ihmisen	sisällä.	Seuraavaksi		rinnastan	elokuvien	
”syövän”	taiteeseen.	Elokuvan	tapahtumapaikka	on	ihmisen	mieli	ja	henkilöhahmot	
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ihmisen	 ajatuksia.	 Tarina	 alkaa	 siitä,	miten	 taide	 ilmestyy	 yhtäkkiä	 ihmisen	 pään	
sisään	(tai	vaihtoehtoisesti	se	on	aina	ollut	siellä,	piilossa).	Taide	 liikkuu	rauhassa	
muiden	 ajatusten	 lomassa,	 niitä	 häiritsemättä.	 Jossain	 vaiheessa	 taide	 alkaa	
korottaa	ääntään	ja	tämä	aiheuttaa	sekasortoa.	Ajatukset	sekoittuvat	ja	mielen	rytmi	
muuttuu.	Joku	voi	kokea	tämän	häiritseväksi	tilaksi,	toinen	taas	nauttii	siitä.	Taide	
siis	häiritsee	mieltä,	eikä	tunnu	asettuvan	aloilleen.	Syöpä	tekee	saman	ruumiille.

Minun	sisälläni	taide	on	jotain	selittämätöntä,	joka	tapahtuu	tahdostani	riippumatta.	
Tämä	 aiheuttaa	 hetkittäin	 voimakasta	 ahdistusta	 ja	 jopa	 pahoinvointia,	 mutta	
tosinaan	myös	äärimmäistä	nautintoa.	En	kykene	varsinaisesti	hallitsemaan	taidetta,	
mutta	voin	silti	ohjailla	sitä	 ja	 toimia	 joko	sen	mukaan	tai	sen	vastaisesti.	Syövän	
tavoin	 taide	 syntyi	 kehoni	 sisällä,	 halusin	 sitä	 tai	 en.	 Onko	 taidekin	 ”demoninen	
raskaus”?
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KUKA ON SAIRAS?

Taiteen	hyvinvointivaikutuksista	on	puhuttu	paljon	viime	aikoina.	Taide	eheyttää	ja	
tarjoaa	keinoja	erilaisten	tunteiden	purkamiseen.	Taiteen	terapeuttiset	vaikutukset	
ovat	 yleisesti	 tiedossa	 ja	 yhteisötaideprojektien	 avulla	 taide	 pyritään	 tuomaan	
osaksi	 ihmisten	arkea.	Onko	 tällä	 kaikella	 kuitenkin	olemassa	 kääntöpuoli?	Voiko	
taide	sairastuttaa?	

Syöpä	on	 sairaus,	 joka	eristää	 ihmisen	muista,	 ei	 tosin	enää	 samasta	 syystä	 kuin	
ennen.	 Syöpäpotilas	 katoaa	 kaupunkikuvasta,	 sillä	 hän	 joutuu	 vetäytymään	
infektioriskin	 vuoksi	 sairaalaan	 tai	 kotiinsa.	 Syöpä	 eristää	 (sairaan)	 ihmisen	
(terveestä)	yhteiskunnasta,	tehden	hänestä	toisen.	Joskus	taide	tekee	tuon	saman.	
Henkilö,	 joka	 pystyy	 näkemään	maailman	 taiteen	 kautta,	 koetaan	 usein	 hieman	
muista	poikkeavaksi.	Hänen	kykyään	käsitellä	tunteitaan	ja	kohtaamiaan	tilanteita	
taiteen	avulla	saatetaan	kuitenkin	arvostaa,	ja	jotkut	pitävät	häntä	hyvin	onnekkaana.	
Taide	on	kuin	voima,	joka	avaa	aistit	ja	saa	ihmisen	näkemään	maailman	laajemmin	
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ja	huomaamaan	herkemmin	ympärillään	 tapahtuvat	pienet	muutokset.	Ne,	 joilla	
tätä	kykyä	ei	ole,	näkevät	maailman	suppeammin	ja	tyytyvät	juoksemaan	omassa	
oravanpyörässään	 vuosi	 toisensa	 jälkeen,	 vailla	 käsitystä	 todellisuudesta.	 Onko	
taiteilija	etuoikeutettu	ja	onko	taide	pyhä	totuus,	josta	valtaosa	maailman	ihmisistä	
on	täysin	tietämätön?	Vai	muodostavatko	yhteiskunta	ja	sen	veronmaksajat	oikean	
todellisuuden,	jossa	väärinymmärretty	taiteilija	on	toinen,	ylimääräinen	ja	erilainen?	

Taiteilijat	ovat	usein	erityisen	herkkiä	persoonia,	jotka	ovat	omimmillaan	juuri	taiteen	
maailmassa,	 eli	 siellä,	 missä	muut	 eivät.	 Tämä	 erilaisuus	 saattaa	 joskus	 kääntyä	
taiteilijaa	 itseään	 vastaan.	 Se	 saattaa	aiheuttaa	tilanteen,	 jossa	 taiteilija	 on	 yksin	
ajatustensa	kanssa,	eikä	saa	vastakaikua	ympäriltään.	Tämä	voi	aiheuttaa	voimakasta	
turhautumista	 ja	 ahdistusta,	 jota	 edes	 taiteen	 keinot	 eivät	 välttämättä	 aina	 riitä	
purkamaan.	Jos	ahdistus	kasvaa	liian	suureksi,	voi	 lopputuloksena	olla	romahdus,	
joka	 saattaa	 ilmetä	 jopa	 sairastumisena.	 Uskon	 siis,	 että	 taide	 voi	 sairastuttaa,	
mutta	 onko	 taide	 itse	 sairaus	 ja	 voiko	 siitä	 parantua?	 Ovatko	 kaikki	 taiteilijat	
sairaita?	Vai	onko	yhteiskunta	 sairas,	mutta	kansalaiset	eivät	 sitä	havaitse?	Onko	
arkeen	turtunut,	liukuhihnalla	työskentelevä	yksilö	kaikessa	tietämättömyydessään	
onnellinen?	Olisinko	itse	onnellisempi	jos	yrittäisin	tukahduttaa	taiteen,	hankkisin	
”oikean”	ammatin,	astuisin	oravanpyörään	ja	juoksisin	siinä	elämäni	loppuun	asti?	
Olisiko	arki	tällöin	helpompaa	ja	turvallisempaa?	Taloudellisesti	saattaisi	ollakin.	

Näkökulmia	 on	 erilaisia,	 mutta	 huomioni	 kiinnittyy	 tilanteen	 tiedostamiseen	 ja	
tiedostamattomuuteen.	 Ehkä	 tieto	 todella	 lisää	 tuskaa.	 Ihminen	 on	 onnellinen,	
kun	 hän	 ei	 kaipaa	 parempaa,	 eikä	 ole	 tietoinen	 olemassa	 olevasta	 pahasta.	
Syöpään	sairastunut	saattaa	elää	pitkiäkin	aikoja	autuaan	tietämättömänä	sisällään	
kasvavasta	 pahasta.	 Edes	 oireiden	 ilmaantuessa	 hän	 ei	 vielä	 tiedä	 totuutta.	 Niin	
kauan,	 kun	 syöpä	 pystyy	 kasvamaan	 hiljaa	 piilossa,	 saattaa	 potilas	 kokea	 itsensä	
täysin	 terveeksi.	 Tieto	 sairaudesta	 tekee	 yhtäkkiä	 terveestä	 ihmisestä	 sairaan,	
potilaan.	
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Sairauden	kokemus	eli	potemus	voi	olla	 ristiriidassa	 lääketieteellisen	 tautisuuden	
kanssa.	Lääketieteellisesti	tautiseksi	määritelty	ei	välttämättä	pidä	itseään	sairaana	
eikä	itsensä	sairaaksi	kokevaa	aina	määritellä	tautiseksi.	Joskus	potemus	ja	tautisuus	
kuitenkin	 ovat	 yhtenevät,	 esimerkkinä	 terve	 henkilö,	 joka	 myös	 tuntee	 olonsa	
terveeksi.	Yksilön	kokemukseen	vaikuttavat	vahvasti	myös	kollektiiviset	kokemukset.	
(Mäki-Kuutti	&	Torkkola	2012,	112)

Syöpäpotilaankin	 kohdalla	 muiden	 puheilla	 voi	 olla	 suuri	 vaikutus	 yksilön	
henkilökohtaiseen	 kokemukseen.	 Pahimmillaan	 syöpään	 liittyvät	 metaforat	 ja	
stereotypiat	 vaikuttavat	 syöpäpotilaan	 potemukseen	 erittäin	 negatiivisesti.	 Jos	
syöpää	 jatkuvasti	 pelätään	 tai	 pidetään	 kuolemantuomiona,	 siihen	 sairastuneen	
asema	 on	 entistä	 raskaampi.	 Sairaus	 leimaa	 ihmisen	 joksikin,	 jota	 hän	 ei	 ennen	
sairastumistaan	 ollut.	 Tuo	 leima	 annetaan	 ulkopuolelta	 ja	 siitä	 on	 vaikea	 päästä	
eroon.	Taiteilija	voi	joskus	olla	samankaltaisessa	asemassa	näyttelyä	järjestäessään.	
Jos	 teoksia	 ei	 ymmärretä,	 ne	 leimataan	 joksikin	 muuksi,	 ja	 koko	 näyttely	 (sekä	
taiteilija	itse)	saatetaan	tuomita	epäonnistuneeksi.	Mikäli	taiteilijan	teoksia	kuvataan	
sairaiksi	tai	mielipuolisiksi,	taiteilija	itsekin	saatetaan	nähdä	sairaana.	Jos	taiteilija	on	
suuren	yleisön	mielestä	sairas,	kokeeko	hän	kohta	itsekin	itsensä	sairaaksi?	Miten	
käy	syöpäpotilaalle,	jos	suuri	yleisö	uskoo	sairauden	koituvan	tämän	kohtaloksi?
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SYÖVÄN JULKISUUS

Muiden	 puheet	 vaikuttavat	 meihin	 aina	 jollain	 tasolla	 ja	 vaikka	 jättäisimme	 ne	
huomiotta,	 ne	 voivat	 jäädä	 mieleemme.	 Yksilön	 kokemukset	 ja	 kollektiiviset	
kokemukset	 saavat	 vaikutteita	 myös	 mediasta,	 jonka	 luomat	 kuvat	 puolestaan	
voivat	olla	erittäin	harhaanjohtavia.	Media	vaikuttaa	voimakkaasti	erityisesti	niihin,	
joilla	 on	 heikko	 medialukutaito.	 Päivän	 yleiseksi	 puheenaiheeksi	 nousee	 aihe,	
jonka	media	tuona	päivänä	nostaa	esille,	mutta	valitettavasti	aiheeseen	liittyy	aina	
paljon	sellaista	tietoa,	joka	ei	lehtien	palstoille	mahdu.	Julkaistu	tieto	on	suppeaa	
ja	lukuisat	eri	näkökulmat	jäävät	vaille	minkäänlaista	huomiota.	On	siis	ilmiselvää,	
että	 esimerkiksi	 sairaudesta	 kerrottaessa	 totuus	 vääristyy	 vääjäämättä.	 Annettu	
informaatio	 voi	 olla	 tieteellisesti	 todistettua,	mutta	mm.	 sairauden	 dramatisointi	
ja	 asiayhteys	 luovat	 vajavaisen	 kuvan,	 joka	on	 kaukana	 todellisuudesta.	 Kun	 tätä	
tehdään	riittävän	kauan,	vääristyneet	käsitykset	iskostuvat	mieliimme	niin	vahvasti,	
että	niistä	on	vaikea	päästä	irti.
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Jotkut	 sairaudet	 saavat	 enemmän	 julkisuutta	 kuin	 toiset.	 Mitkä	 sairaudet	 sitten	
päätyvät	lehtiartikkelien	aiheiksi	ja	millä	perusteella	ne	valitaan?	Anna-Maria	Mäki-
Kuutin	ja	Sinikka	Torkkolan	mukaan	media	ei	ole	niinkään	kiinnostunut	sairauden	
lääketieteellisestä	 luonteesta,	 vaan	 sen	 kulttuurisista	 ja	 yhteiskunnallisista	
merkityksistä.	 Median	 valokeilaan	 joutuvat	 usein	 uudet,	 parantumattomina	 ja	
uhkaavina	 näyttäytyvät	 taudit,	 kuten	 syöpätaudit	 ja	 tartuntatautien	 epidemiat.	
Arkiset	ja	vähemmän	dramaattiset	sairaudet	jäävät	vähemmälle	huomiolle.	(Mäki-
Kuutti	&	Torkkola	2012,	109)

Syöpään	 liittyvää	 pelkoa	 voidaan	 helposti	 lisätä	 median	 avulla,	 vaikka	 toisaalta	
juuri	 media	 on	 avainasemassa	 myös	 näiden	 pelkojen	 poistamisessa	 ja	 tiedon	
lisäämisessä.	 Syövän	 tavoin	 taidekin	 saattaa	 joskus	 saada	 osakseen	 turhaa	
negatiivista	 huomiota	median	 kautta.	 Oman	 lisänsä	mediasoppaan	 tuovat	 viime	
vuosina	yleistyneet	 internetin	keskustelufoorumit	 ja	sosiaalinen	media.	Totuuksia	
on	 helppo	 lausua	 nimimerkin	 takaa,	 joten	 internetissä	 kaikenlaiset	 ajatukset	
tulevat	 julki.	 Kansan	 mielipide	 taiteesta	 tulee	 nykyään	 hyvin	 ilmi	 kuvataiteesta	
kertovien	nettiartikkelien	yhteydessä.	Kenties	 lähes	 jokaisen	artikkelin	alta	 löytyy	
kommentteja,	jotka	ilmoittavat	lyhyesti	ja	ytimekkäästi	taiteen	olevan	paskaa.	Jotkut	
lukijat	 myös	 näyttävät	 häpeilemättä	 oman	 tietämättömyytensä	 kertomalla,	 että	
taiteen	 apurahat	 revitään	 suoraan	 veronmaksajien	 selkänahasta	 ja	 tähän	 toinen	
kommentoi	päättäväisesti,	että	raha	tulisi	laittaa	vanhusten	tai	lasten	hyvinvointiin,	
eikä	antaa	jollekin	hullulle,	joka	tanssii	alasti	torilla	taiteen	nimissä.	

Näitä	 ”totuuksia”	 lukiessani	 huokaisen	 syvään	 ja	 hillitsen	 haluni	 kirjoittaa	 vasta-
argumentti.	Tuskin	saan	kitkettyä	yleistä	negatiivisuutta	kommentilla,	 joka	kertoo,	
mistä	apurahat	todellisuudessa	tulevat.	Muutokseen	tarvitaan	jotakin	suurempaa	
ja	toisaalta	nuo	internetin	totuuden	torvet	toimivat	kommentteineen	myös	hyvänä	
viihteenä,	mustana	huumorina,	 joka	paljastaa	 yhteiskuntamme	 rappion.	 Tässäkin	
tapauksessa	 taide	 paljastaa	 totuuden,	 yleisen	 sivistymättömyyden	 ja	 taiteesta	
vieraantumisen.	
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Taiteen	 ja	 taideteollisuuden	 historian	 professori	 Yrjänä	 Levanto	 kuvaa	 taidetta	
solvaavaa	suurta	yleisöä	riemastuttavan	osuvasti	näin:

”Suuri	 yleisö,	 se	 yleisönosastoista	 ja	 mielipidemittauksista	 tuttu	 taidemaailmaa	
ympäröivä	välttämätön	paha,	 joka	ei	 toimi	 ja	ajattele	 toivotulla	 tavalla”	 (Levanto	
2005,	86)

Syöpäpotilaan	tapauksessa	”suuri	yleisö”	pitää	sisällään	ne	ihmiset,	joiden	elämää	
syöpä	ei	kosketa.	Omasta	kokemuksestani	voin	sanoa,	että	tässäkään	yhteydessä	suuri	
yleisö	ei	aina	toimi	toivotulla	tavalla	ja	moni	haastattelemani	lapsikin	oli	samaa	mieltä.	
Lapset	toivoivat	muilta	neutraalimpaa	suhtautumista	syöpään,	sekä	kykyä	ja	halua	
kuunnella	heitä.	Muiden	voimakkaat	reaktiot	ovat	 lasten	mukaan	ymmärrettäviä,	
mutta	 siitä	 huolimatta	 turha	paniikki	 ärsyttää.	 Eräs	 10-vuotias	 kertoi,	 että	hänen	
ystäviensä	 äidit	 menevät	 aina	 tolaltaan	 kuullessaan	 hänen	 siskonsa	 syövästä.	
Syövän	 vieraus	 on	 yksi	 merkittävä	 syy	 yleiseen	 kammoksuntaan.	 Syöpäpotilaita	
hoitaneiden	 lääkäreiden	 vanha	 tapa	 piilotella	 totuutta	 lisäsi	 ymmärrettävästi	
syövän	mystisyyttä	aikoinaan	(Sontag	1991,	13).	Potilaisiin	kohdistuneen	valehtelun	
myötä	yleinen	tietämättömyys	ja	pelko	vain	kasvoivat.	Syöpää	ei	pidetty	ainoastaan	
sairautena,	 vaan	 myös	 demonisena	 vihollisena	 ja	 häpeällisenä	 rangaistuksena	
(Sontag	1991,	60-61).	Viime	vuosikymmenten	aikana	syöpätietous	on	 lisääntynyt	
ja	nykyään	syöpää	ei	enää	yleisesti	pidetä	mystisenä	hirviönä,	vaan	lähinnä	erittäin	
vaarallisena	sairautena.	Syöpä	on	kuitenkin	vieras	ja	ihminen	luonnollisesti	pelkää	
sellaista,	mitä	ei	tunne.	Valtaosalle	ihmisistä	syöpä	ei	ole	todellinen,	vaikka	jokainen	
on	 kuullut	 sanan	 ”syöpä”	 ja	 jokaisella	 on	 käsitys	 siitä	mitä	 se	 tarkoittaa.	 Taiteen	
tavoin	syöpäkin	 leijuu	 jossain	kaukana	 ihmisten	ulottumattomissa	 ja	kun	se	sieltä	
yllättäen	hyökkää,	reaktiot	voivat	olla	voimakkaita.	Tuntematon	aiheuttaa	pelkoa,	
torjuntaa	ja	jopa	vihaa,	joka	voi	purkautua	aggressiivisuutena.	Tätä	epävarmuutta	
pyritään	hälventämään	tuomalla	tuntematon	näkyviin,	tekemällä	vieraasta	julkista.
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Muiden	 sairauksien	 tavoin	 syöpäkin	 on	 aina	 yksityinen,	 mutta	 se	 muuttuu	
julkiseksi,	 kun	 se	paljastetaan	muille.	Nykytaiteessa	esiintyy	usein	 tätä	yksityisen	
paljastamista,	 kun	 taiteilija	 tuo	 julkisesti	 esille	 elementtejä	 henkilökohtaisesta	
elämästään.	Mikäli	katsoja	löytää	teoksista	jotain	hänen	omaan	elämäänsä	liittyvää,	
julkinen	 muuttuu	 jälleen	 yksityiseksi.	 (Turpeinen	 2005,	 131)	 Taiteilijan,	 katsojan	
ja	 teosten	 väliset	 suhteet	 tekevät	 käsiteltävästä	 aiheesta	 samaan	 aikaan	 sekä	
julkisen	että	äärimmäisen	yksityisen.	SYÖPÄ	-näyttelyni	yhteydessä	tapahtui	paljon	
tätä	 yksityisen	 ja	 julkisen	 sekoittumista.	 Menneisyyteni	 ja	 sairauteni	 muuttuivat	
näyttelyn	 ja	 siitä	 kirjoitettujen	 lehtiartikkelien	 myötä	 erittäin	 julkisiksi	 ja	 monet	
tulivat	näyttelyn	nähtyään	kertomaan	minulle	omista	syöpäkokemuksistaan.	Taide	
herkistää	 tehokkaimmin	 juuri	 silloin,	 kun	 teosten	 aihe	 on	 kosketuksissa	 katsojan	
omaan	elämään.	Syöpäkin	koskettaa	voimakkaimmin	henkilöä,	jonka	lähelle	se	on	
joskus	iskenyt.
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TAITEISTUMINEN	–	SYÖPÄISTYMINEN

Nykyään	 syöpävertauksia	 kuulee	 jokapäiväisessä	 kielenkäytössä	 melko	 harvoin.	
Tästä	 huolimatta	 syöpää	 käytetään	 edelleen	 vertauskuvana	 ja	 tämä	 on	 helposti	
havaittavissa	internetissä.	Kirjoitin	(3.9.2014)	Googleen	hakusanaksi	”syöpä	on”.	Haku	
johti	pääosin	syöpäjärjestöjen	sivuille	ja	tulokset	eivät	olleet	kovin	vertauskuvallisia,	
vaan	melko	lääketieteellisiä.	Seuraavaksi	käytin	hakusanaa	”yhteiskunnan	syöpä”	ja	
sain	lukuisia	metaforisia	tuloksia,	joista	luettelen	seuraavaksi	muutamia	esimerkkejä	
satunnaisessa	 järjestyksessä.	 Yhteiskunnan	 syöpiä	 ovat	 mm.	 juristipalkkiot,	
nykynuoret,	 harmaa	 talous,	 verokikkailu,	 puhelinmyynti,	 päihdeäidit,	 urheilu,	
anarkismi,	korruptio,	sosialidemokratia,	SDP,	jääkiekkoilu,	markkinatalous,	ateismi,	
media,	vakuutuspetokset,	SAK,	väkivalta,	sekä	eliittitaide.	Näyttää	siltä,	että	lähes	
mitä	tahansa	voidaan	verrata	syöpään.	Tämä	osoittaa	sen,	miten	taitavasti	syöpä	on	
soluttautunut	ympärillemme.	Se	on	tunkeutunut	mieliimme,	muuttanut	päidemme	
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sisällä	muotoaan	ja	levinnyt	metaforisten	puheittemme	kautta	joka	puolelle.	Taide	
käyttää	 samoja	 levittäytymisen	 keinoja	 ja	 tämän	 ansiosta	 se	 voi	 olla	 kaikkialla	 ja	
kaikessa.	Maailma	taiteistuu.

Taiteistuessaan	 asia	 alkaa	 näyttää	 erilaiselta.	 Arkipäiväisen	 askareen,	 esimerkiksi	
siivoamisen	 kutsuminen	 taiteeksi	 nostaa	 esiin	 sen	 hyviä	 puolia.	 Kun	 siivoaminen	
tehdään	järjestelmällisesti	ja	huolellisesti,	lopputulos	on	tila,	joka	on	hämmästyttävän	
puhdas	ja	hallittu,	kuin	taideteos.	Taitestuminen	muuttaa	asian	merkityksiä,	usein	
sen	positiivisia	puolia	korostaen.	Tilanne	on	päinvastainen,	kun	 jotakin	kutsutaan	
syöväksi.	 Jos	nykynuorisosta	puhutaan	yhteiskunnan	syöpänä,	vertaus	on	kaikkea	
muuta	kuin	miellyttävä.	”Syöpäistyminen”	saattaa	asian	negatiiviseen	valoon.

Mitä	 tapahtuu,	 kun	 jotakin	 asiaa	 aletaan	 yhtäkkiä	 kutsua	 taiteeksi?	 Usein	 tässä	
yhteydessä	 pyritään	 selittämään,	 mitä	 taiteistuvalle	 asialle	 tapahtuu,	 ja	 samalla	
unohdetaan	 se,	 mitä	 tapahtuu	 taiteelle	 itselleen.	 Mitä	 jos	 esimerkiksi	 urheilun	
kutsuminen	taiteeksi	ei	enää	olisi	vertaus,	vaan	normaali	käytäntö?	Olisiko	maalaus	
silloin	 taidetta?	 (Naukkarinen	 2005,	 23)	 Jos	 harmaa	 talous	 on	 syöpä,	 niin	 mikä	
syöpä	 silloin	 on?	 Mitä	 syövälle	 ja	 taiteelle	 tapahtuu	 maailman	 syöpäistyessä	 ja	
taiteistuessa?	 Menettääkö	 syöpä	 vertauskuvallisen	 merkityksensä	 levitessään	
taiteen	 tavoin?	 Joissain	 määrin	 varmasti	 menettää,	 sillä	 tiedon	 lisääntyessä	 ja	
hoitojen	 kehittyessä	 syöpää	 ei	 ehkä	 kohta	 enää	 koeta	 niin	 pelottavana	 ilmiönä.	
Juurikin	 tähän	metaforien	 riisumiseen	 ja	 tiedon	 lisäämiseen	 Susan	 Sontag	 pyrki	
Sairaus	vertauskuvana	–esseellään,	jonka	hän	päättää	osuvasti	näin:

“Meidän	 käsityksemme	 syövästä,	 ja	 metaforat	 joissa	 me	 käytämme	
syöpää	 hyväksemme,	 ovat	 paljolti	 heijastumia	 tämän	 kulttuurin	 suurista	
vajavuuksista:	 pinnallisesta	 suhteestamme	 kuolemaan,	 tunteiden	 pelostamme,	
kyvyttömyydestämme	rakentaa	kehittynyt	teollisuusyhteiskunta,	joka	säätelisi	oikein	
kulutusta,	ja	oikeutetusta	pelostamme	historian	yhä	väkivaltaisemmaksi	muuttuvaa	
kulkua	 kohtaan.	 Syöpämetafora	 jää	pois	 käytöstä,	 niin	haluaisin	 ennustaa,	 kauan	
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ennen	kuin	ihmiskunta	pystyy	ratkaisemaan	ongelmat,	joita	tämä	metafora	on	niin	
elävästi	heijastanut.”	(Sontag	1991,	89-90)

Sontag	on	varmasti	oikeassa	siinä,	miten	hidasta	metaforien	häviäminen	on,	mutta	
tarvitseeko	niistä	päästä	kokonaan	eroon?	Mielestäni	ei	tarvitse,	sillä	lääketieteellistä	
faktatietoa	on	nykyään	paljon	saatavilla	ja	lääkärien	käytös	syöpäpotilaita	kohtaan	on	
muuttunut	avoimemmaksi.	Metaforien	ja	faktatiedon	välinen	hienoinen	raja	tulee	
vain	 löytää	 ja	molempia	 saa	 käyttää	 sopivassa	 suhteessa.	 Syöpämetaforia	ei	 tule	
ottaa	turhan	vakavasti	ja	niihin	voi	joissain	tapauksissa	suhtautua	jopa	huumorilla.	
Totisuus	ei	pidemmän	päälle	tee	kenellekään	hyvää	ja	pieni	annos	mustaa	huumoria	
kantaa	jokaista,	sairastakin.	
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MITÄ JÄÄ JÄLJELLE?

Ihmisen	sisällä	sikisevä	taide	saattaa	taantua	piilevään,	uinuvaan	tilaan,	mikäli	sille	
ei	anneta	vapautta	ja	tilaa	kasvaa	ja	kehittyä,	mutta	tästä	huolimatta	uskon,	että	sitä	
on	mahdotonta	kukistaa	kokonaan.	Taide	on	jotain	pysyvää,	joka	ei	lähde	ihmisestä,	
jos	se	häneen	on	joskus	pesiytynyt.	Tässä	yhteydessä	taide	eroaa	syövästä	hieman.	
Syöpä	 on	 usein	 parannettavissa	 ja	monissa	 tapauksissa	 se	 leikataan	 irti	 kehosta,	
jolloin	 siitä	 eroon	 pääseminen	 on	 erittäin	 konkreettista.	 Leikkaus,	 läpikäydyt	
syöpähoidot	 ja	 terveen	 paperit	 eivät	 kuitenkaan	 poista	 syövän	 ajatusta,	 joka	 jää	
potilaan	 mieleen.	 Tätä	 jäljelle	 jäänyttä	 leijuvaa	 ajatusta	 voisi	 verrata	 uinuvaan	
taiteeseen,	joka	lipuu	passiivisena	ja	nujerrettuna	ihmisen	mielessä,	mutta	on	silti	
olemassa.	 Nämä	 syövän	 ja	 taiteen	 haamut	 voivat	 joissain	 tapauksissa	 herätä	 ja	
konkretisoitua	uudelleen.	Syövän	kohdalla	tämä	tarkoittaa	syövän	uusiutumista	ja	
taiteen	kohdalla	yksilön	taiteellista	heräämistä,	taiteen	yllättävää	esiin	astumista.

Entisten	 syöpäpotilaiden	 koskettavia	 selviytymistarinoita	 näkee	 lehtien	 palstoilla	
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vähän	 väliä.	 En	 yleensä	 kykene	 lukemaan	 niitä	 paria	 lausetta	 pidemmälle	 niiden	
imelyyden	vuoksi.	En	jaksa	enää	kuunnella,	kuinka	syöpäkokemus	kasvattaa	ihmistä	
henkisellä	tasolla	ja	miten	vakavan	sairauden	jälkeen	on	helpompaa	olla	kiitollinen	
pienistä	 ja	 itsestään	 selvistä	 asioista.	 Helpompiakin	 kasvun	 tapoja	 on.	 On	melko	
surullista,	jos	jonkun	on	ensin	läpikäytävä	syöpä,	jotta	hän	voisi	oppia	nauttimaan	
elämän	pienistä	iloista.	Hienoa	kuitenkin	on,	jos	silmät	aukeavat	edes	siinä	vaiheessa.	
Ei	ihminen	tarvitse	syöpää	nähdäkseen	selkeämmin.	Siihen	riittää,	että	avaa	silmänsä	
ja	katsoo.	En	toivo	syöpää	kenellekään,	enkä	vähättele	syöpäpotilaiden	tuskaa	tai	
sairauden	vakavuutta.	Haluan	osoittaa	tällä	työlläni,	että	syöpä	on	tosiaan	pelkkä	
sairaus	 ja	sen	vakavuudesta	huolimatta	syövän	ajatuksella	voi	 leikitellä	 rohkeasti.	
Syöpä	ei	kenties	sairautena	ole	kovin	viehättävä,	mutta	syövän	leviämisen	tavoista	
ja	sen	seurauksista	on	löydettävissä	esteettisiä	piirteitä.	Syöpä	yhdistää	ja	juuri	siinä	
piilee	sen	kauneus.

Oma	 syöpäni	 jätti	 jälkeensä	 ajatuksen	 ja	 kolme	 arpea,	 sekä	 kilpirauhasen	
vajaatoiminnan,	jonka	yhteyttä	syöpään	ja	syöpähoitoihin	ei	tosin	pystytä	täydellä	
varmuudella	osoittamaan.	Oli	miten	oli,	 kilpirauhaslääkitys	on	elinikäinen.	Lisäksi	
syöpä	synnytti	epävarmuuden	siitä,	voinko	koskaan	tulla	äidiksi.	Se	selvinnee	vain	
kokeilemalla.	 Kaikesta	 huolimatta	 en	 ole	 syövälle	 katkera.	 Olen	 saanut	 syövästä	
paljon	 taiteeseeni,	 sekä	 aiheen	 opinnäytetyölleni.	 Syöpä	 mahdollisti	 aikoinaan	
osallistumiseni	 lasten	 ja	 nuorten	 leireille	 Kuortinkartanossa,	 jossa	 olen	 saanut	
viettää	 lapsuuteni	 ja	 teini-ikäni	parasta	aikaa.	Syövän	ansiosta	elämässäni	on	nyt	
ihmisiä,	joita	en	muuten	olisi	koskaan	tavannut.	Olen	heistä	äärimmäisen	kiitollinen.
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