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1. JOHDANTO 

 

Onko levottomuutta herättävillä kuvilla sijaa nuorten kuvataidekasvatuksessa? Siinä kysymys, joka 

aiheuttaa ristiriitaisia mielipiteitä: nuoria pitää suojella, mutta toisaalta kasvattaa kohti vastuullista 

aikuisuutta. Kuvat voivat altistaa vaikutteille, mutta myös herkistää näkemään uusilla tavoilla. 

Koska opettaminen sinänsä on haastavaa ja koska hyvään opettajuuteen kuuluu oppilaan ottaminen 

opetuksen ensisijaiseksi lähtökohdaksi, voi olla vaikea käsittää miksi jotkut opettajat tuovat 

tietoisesti opetukseensa sellaista kuvamateriaalia, joka saattaa heille itselleenkin näyttäytyä 

levottomuutta herättävänä, haastavana, vaikeana, hämmentävänä, ravistelevana. Miksi ottaa 

opetukseen kuvia, jotka sisältävät enemmän mielipiteitä hajottavia kuin yhdistäviä elementtejä −  

jotka herättävät levottomuutta ympäristössä, joka pitää lähtökohtaisesti levottomuutta oppimista 

häiritsevänä tekijänä?  

Työni taustalla vaikuttaa oma suhteeni kuviin kuvataidekasvattajana, kuvataidekriitikkona ja 

kuvataiteilijana. Olen toiminut kuvataiteen opettajana yläkoulussa, lukiossa ja kansalaisopistossa ja 

havainnut työni kautta miten erilaisia haasteita eri-ikäiset oppilaat ja opetuskäytännöt sisältävät. 

Syy, miksi itse pidän levottomuutta herättäviä kuvia lapsille ja nuorille pedagogisesti 

merkityksellisinä pohjautuu omiin koulukokemuksiini. Käydessäni itse yläkoulua, opiskeltava 

tietoaines vaikutti turruttavan hajanaiselta, pinnalliselta ja kaavamaiselta verrattuna alakoulun ja 

sittemmin lukion tietoainekseen. Oivallusta vaativat kysymykset, jotka raottivat ymmärryksen 

verhoja, syvensivät itsetuntemusta ja jopa maailmankatsomusta, joiden pohtimisen jälkeen olo 

tuntui samalta kuin ajatuksia herättävän elokuvan tai taidenäyttelyn jälkeen, puuttuivat yläkoulusta. 

Tiedosta oli ikään kuin huuhdottu pois syvällisyydestä, kokonaisvaltaisuudesta ja mielenkiintoisista 

kuriositeeteista aiheutuvat havahtumiset, uppoutuminen ja eläytyminen.  

Pidän levottomuutta herättäviä kuvia pedagogisesti merkityksellisinä koska oletan niiden 

poikkeavan mielenkiintoisten kuriositeettien tavoin valtavirrasta, totutusta ja turruttavasta tavoilla, 

joka edistävät havahtumista, uppoutumista ja eläytymistä. Syynä siihen, miksi haluan tutkia 

opettajien käsityksiä levottomuutta herättävistä kuvista on, se, että uskon muidenkin empivän 

tällaisten kuvien näyttämistä nuorille, mutta myös pitävän niitä erityisen tärkeinä ja rohkeina 

esimerkkeinä visuaalisten kulttuurin vaikuttavuudesta.   
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Tutkimusaiheeni on siis levottomuutta herättävien kuvien pedagoginen merkitys nuorten 

kuvataidekasvatuksessa. ”Kuvalla” tarkoitan kaksiulotteista, tiettyä tarkoitusta varten tehtyä 

visuaalista tuotosta. Eri vastaanottajat kokevat saman kuvan eri tavoin ja kuva voi olla vaikeasti 

lähestyttävä monella eri tavalla. Mikä tahansa kuva voi laajasti ajateltuna herättää levottomuutta. 

Yhtä hyvin voisin siis puhua haastavista, ravistelevista, provosoivista tai vaikkapa kohahduttavista 

kuvista. Viittaan tässä tutkimuksessa ”levottomuutta herättävällä” vaikeasti ymmärrettäviin ja siksi 

pedagogisesti haastaviin kuviin. Opetushan on sidoksissa monin tavoin asioiden hallitsemiseen, 

ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen. Myöhemmissä luvuissa pohdinkin mitä kuvan ymmärtäminen 

tarkoittaa tämän tutkimuksen puitteissa. 

Kuvataidekasvattajana hahmotan, heijastan ja jäsennän erityisesti taidekuvien kautta omaa 

maailmankuvaani, persoonallisuuttani, elämääni, ympäröivää todellisuutta, menneisyyttä ja 

tulevaisuutta.  Johtuen ammatillisesta taustastani, minulle merkityksellinen kuva on useimmiten 

taidekuva.  Tutkimuksessa en kuitenkaan rajaa aineistoa ainoastaan taidekuviin, vaan kuviin, joiden 

voi ajatella herättävän levottomuutta pedagogisesti merkityksellisellä tavalla. Puhun taidekuvista 

sillä edellytyksellä, että taidekuvaa koskeva väite sopii myös muunlaisiin kuviin. 

Levottomuutta herättävät kuvat viittaavat usein ulkoisen todellisuuden näennäisyyteen: se mitä 

näemme ensikatsomalta, osoittautuukin harhauttavaksi silmän lumeeksi. Tulkinnan kautta kuvat 

voivat johdatella syvälliseen pohdiskeluun siitä mikä omassa elämässä on tärkeää, mutta ilman 

opetuksen huolellista suunnittelua ja oppilaan omakohtaisen, vastuullisen ja pohdiskelevan 

katsomisen myötä mahdollistuvaa oivaltamista ne voivat myös turhauttaa, jopa loukata.  

Kuvataidekasvattajana motivaationi tämän aiheen tutkimisen on syntynyt tarpeesta korostaa kuvan 

tulkintaa ja kritiikkiä pedagogisesti merkityksellisenä lähtökohtana kuvallisen ilmaisun 

kehittymiselle. Tutkimukseni päätavoite on kasvatustodellisuuden parempi hahmottaminen. Tähän 

tavoitteeseen uskon pääseväni syventymällä nuorten kasvatustodellisuuteen opettajien ja heidän 

kokemustensa välityksellä.  

Historiallisesti levottomuutta herättävillä kuvilla voi sanoa olevan tärkeä merkitys. Varsinkin 

kuvataide on kautta aikojen tuottanut kuvia, joiden tarkoituksena on ollut herättää levottomuutta ja 

johdatella sitä kautta eettisten arvojen pohdintaan. Pyrkimys levottomuuden herättämiseen on ollut 

tarkoitushakuista. Kuvataide on ollut pitkään alisteinen uskonnollisten aiheiden kuvaamiselle, 

hyvän ja pahan havainnollistamisen väline. Barokin ajan kuvat herättivät levottomuutta 
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osoittaessaan kuinka ajan rajallisuus asettui inhimillisten tavoitteiden tielle vanitas-aiheisissa 

maalauksissa. Romantiikan ajan levottomuutta herättävät maalaukset kertoivat ihmisen 

mitättömyydestä luonnon suuruuden edessä kritisoiden luonnontieteiden ylivaltaa länsimaisessa 

kulttuurissa. Levottomuutta herättäviä kuvia on käytetty propagandatarkoituksiin mm. John 

Heartfieldin natsismin vastaisissa valokuvakollaaseissa ja tietoiseen, taiteen itseisarvoa korostavaan 

provosoimiseen mm. monissa modernistisissa teoksissa. Lisäksi kuvien levottomuutta herättävää 

voimaa ollaan käytetty yhteiskunnallisen todellisuuden parempaan tiedostamiseen, esimerkkinä 

mainittakoon 1960-luvun poliittisesti kantaa ottava kuvataide, sekä historiallisesti ja sosiaalisesti 

rakentuneen todellisuuden parempaan tiedostamiseen, esimerkkinä mainittakoon Fred Wilsonin 

rotuun ja valtaan liittyviä kysymyksiä purkavat installaatiot. Nykytaiteessa teosten levottomuutta 

herättävä luonne vaikuttaa usein kytkeytyvän sosiaalisen ja poliittisen todellisuuden kontekstien 

erittelyyn, mikä ilmenee mm. kansainvälisten nykytaidebiennaalien annissa. Inkeri Savan tavoin 

ajattelen, että taide voi osaltaan herättää aistimaan ja näkemään sellaista, jota ei ole vielä osannut, 

halunnut tai uskaltanut nähdä. Taiteilija vie rajalle ja valaisee, pelkistää katsottavaksi kaunista, 

mutta myös ärsyttävää, inhottavaa, jotakin, jota maailma myös on. (Sava 2007, 73.)  

Kuvataiteen lähihistoria sisältää paljon myös kuvia, jotka herättävät levottomuutta tavalla joka ei 

vaikuta viittaavan mihinkään erityiseen viestiin mikäli viestillä tarkoitetaan selkeän poliittisen 

kannan ottamista jonkin asian puolesta tai jotakin asiaa vastaa. Jotkut taiteilijat, mm. Annette 

Messager ja Gerhardt Richter jopa itse toteavat, ettei heidän kuvillaan ole viestiä tai sanomaa.   

Historia on myös täynnä varoittavia esimerkkejä levottomuutta herättävien taidekuvien kieltämisen 

seurauksista. Poliittista ideologiaa ihannoivia teoksia on käytetty yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 

hyväksyttämiseen mm. imperialistisia arvoja välittävissä kirkkomaalauksissa ja kommunistisessa 

julistetaiteessa. Hitler julkaisi valtakaudellaan ”rappiotaiteen luettelon”, johon sisältyivät kaikki 

uskaliaat modernin taiteen suuntausten teokset. Saksalaisen ekspressionismin mestarien teokset 

nimettiin ”rappiotaiteeksi” ja yleisesti taiteeksi hyväksyttiin vain siloteltu, realistinen, ruumiillista 

voimaa sekä nuoruutta kuvaava akateeminen maalaustyyli. Sodan kauhuja kuvaavissa 

ekspressionistisissa ja kubistisissa töissä katsoja näkee todellisen julmuuden mm. vääristyneissä 

muodoissa, kärsivän näköisissä ihmisissä, ahdistavissa väreissä sekä ahtaassa sommittelussa, joihin 

verrattuna akateemisen maalaustyylin mukaisia teoksia voi pitää jähmeinä ja kylminä. 

Ihanteellisuuteen keskittyvällä kuvataiteella voi siis olla myös tuhoisat tarkoitusperät tai seuraukset. 

Savan mukaan nimenomaan kasvatuksessa idealisoidaan hyvän ja kauniin voitto pahasta ja rumasta. 
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Tähän sisältyy se vaara, että pahuuden tuhoaminen pitää yllä utopiaa hyvän lopullisesta voitosta. 

Pahan tunnistaminen itseen ja maailmaan kuuluvana on kuitenkin Savan mukaan ehto eettiselle 

elämälle. Pahan ja ruman näkeminen osana elämän kokonaisuutta – ei niiden pois rajaaminen, 

torjuminen tai ulkoistaminen – on kasvatuksellisesti ensiarvoista. (Sava 2007, 82.)  

Tutkimukseni empiirinen aineisto koostuu neljältä kuvataidekasvattajalta keräämästäni 

haastatteluaineistosta sekä heidän valitsemistaan ja opetuksessa käyttämistään, levottomuutta 

herättävistä kuvista. Tutkimusmetodeina käytän kyselyä, ryhmähaastattelua ja ryhmäkeskustelua. 

Kysely toimi ajatuksia suuntaavana lähtökohtana varsinaiselle haastattelutilaisuudelle.  

Ryhmähaastattelu on kysymys-vastaustyyppistä toimintaa, yksilöhaastatteluja ryhmätilanteessa. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 223-224).  Valitsin sen  tutkimusmetodikseni, koska näin uskoin 

saavani henkilökohtaista ja konkreettista tietoa kasvatustodellisuudesta. Ryhmäkeskustelun kautta 

halusin saada tietoa siitä, miten opettajat suunnittelivat levottomuutta herättäviin kuviin 

pohjautuvaa opetusta. Ryhmäkeskustelu sen sijaan on täysin vapaata keskustelua jostain aiheesta.  

Keskustelun kirvoittamiseksi käytetään usein ns. virikemateriaalia, vaikkapa kuvia. Pyysin opettajia 

valitsemaan levottomuutta herättäviä kuvia virikemateriaaliksi ja opetussuunnittelun lähtökohdaksi.  

Empiirisen aineiston kautta toivon pystyväni hahmottamaan paremmin levottomuutta herättävien 

kuvien pedagogista merkityksellisyyttä, kuvien kohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä ja ylipäätään 

kuvien roolia kasvatustodellisuudessa. Toivon voivani valottaa kuvien kohtaamiseen liittyvää 

problematiikkaa opettajien omien kokemusten kautta. Tutkimuskysymyksiäni ovat: Mikä tekee 

levottomuutta herättävästä kuvasta pedagogisesti merkityksellisen ja miten opetus, jossa käytetään 

levottomuutta herättäviä kuvia, rakentuu? Minkälaisia ovat levottomuutta herättäviin kuviin 

perustuvan opetuksen reunaehdot? Onko levottomuutta herättävillä kuvilla sijaa nuorten 

kuvataidekasvatuksessa? Mitä levottomuutta herättävien kuvien kohtaaminen näyttää nuorten 

koulutodellisuudesta? 

Tutkimusaiheeni kytkeytyy levottomuutta herättävien kuvien pedagogisen merkityksen 

selventämiseen tämän päivän kuvataidekasvatuksessa. Tutkimukseen osallistuneiden 

kuvataidekasvattajien levottomuutta herättäviin kuviin perustuvalle opetukselle antamat reunaehdot 

auttavat toivon mukaan myös muita kuvataidekasvattajia jäsentämään kuvien roolia ja niiden 

kohtaamiseen liittyvää problematiikkaa kasvatustodellisuudessa. Tähän tavoitteeseen pyrin 

selvittämällä, minkälaisia pedagogisia ajatuksia oli opettajien valitseman, levottomuutta herättävän 



7 

 

 

kuvamateriaalin taustalla. Miten pedagogiset ajatukset näkyivät opetuksessa? Miten opettajat 

toivoivat kuvan vaikuttavan? Minkälaista esteettistä orientoitumista he painottivat suhteessa 

levottomuutta herättävien kuvien tulkintaan?  

 

2. KUVAN MERKITYKSELLISYYS TUTTUUDEN TAI  VIERAUDEN KOKEMUKSENA   

2.1 Katsaus taidekasvatuksen nykyisiin painotuksiin 

 

Taidekasvatuksen kentällä vallitsee monenlaisia näkemyksiä siitä, minkälaisten kuvien uskotaan 

johdattavan kriittiseen ajatteluun. Edita Musneckiene toteaa kansainvälisen kuvataidekeskustelun 

linjoja hahmottavassa artikkelissaan populaarikulttuurin ja nykytaiteelle ominaisten ajattelutapojen 

olevan otollisia lähtökohtia kriittisen ajattelun kehittämiselle. Molemmat kytkeytyvät vallitsevaan 

visuaaliseen kulttuuriin, nuoren elämismaailmaan ja sosiaalisiin ongelmiin. (Musneckiene 2012, 

142.) 
1
  

Musneckienen mukaan kuvataidekasvatuksessa korostuvat tutkimuspohjainen oppiminen, 

nykytaiteen käytäntöjen kriittinen ymmärtäminen, ongelmanratkaisu, taiteen ja olennaisten 

kulttuuristen ja sosiaalisten teemojen välisten suhteiden tutkiminen, sekä persoonallisen, poliittisen 

ja kulttuurisen tietoisuuden kehittäminen. (Musneckiene 2012, 146.) Kuvataidekasvatuksessa 

korostuvat myös populaarikulttuurin kuvat. Populaarikulttuurista on tulossa holistinen, 

korkeakulttuurin alistava systeemi. Siksi sen visuaaliset ilmentymät ovat myös kasvatuksellisesti 

merkittäviä. Populaarikulttuurin nykyiset muodot ovat olennainen osa jokapäiväistä elämää ja sen 

vaikutukset muotoilevat ja säätelevät suoraan oppilaan käsitystä maailmasta ja itsestä. Lapset ja 

nuoret kehittävät muuttuvan identiteettinsä sekä muodostavat arvonsa ja maailmankuvansa 

populaarikulttuurin kautta. (mt.162.)   

Kevin Tavin pitää kuvataidekasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena lapsen tai nuoren identiteettien 

rakentamisen tukemista. Populaarikulttuurin ilmentymät muotoilevat ja säätelevät oppilaiden 

ymmärrystä itsestään ja maailmasta suodattuen omaa identiteettiä koskeviksi odotuksiksi ja 

                                                            
1 Musneckienen kuvataidekasvatuksen suuntauksia käsittelevän artikkelin taustalla on vuonna 2005 perustetun BaltArt- 

Contemporary Art Life:n teettämä tutkimus, johon osallistui kuvataidekasvatuksen tutkijoita itämeren maista ja 

pohjoismaista. 
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haaveiksi. Museotaiteen sijoittaminen keskeiselle sijalle opetussuunnitelmassa ei näin ollen vastaa 

hänen mielestään oppilaiden tämän hetken tarpeita ja lähtökohtia. Tavinin mukaan taidekasvattajat 

alentavat oppilaidensa kokemuksen jokapäiväisestä elämästä ja ylläpitävät tuttuja kulttuurisia 

hierarkioita keskittyessään korkeakulttuurin kanonisoimiin taideobjekteihin. Sen sijaan 

populaarikulttuurin kuvasto ja artefaktit ovat oppilaille tuttuja, merkityksellisiä ja nautinnollisia. 

(Tavin 2003, 197-198).  

Muistamme kuitenkin elämämme merkitykselliset hetket juuri poikkeamina tuttuuden keskellä. 

Siksi tuntuu mielestäni oudolta ajatella, että kuvan tuttuus vaikuttaisi erottomattomasti sen 

merkitykselliseksi kokemiseen. Tavin vetoaa kriittiseen pedagogiikkaan, joka ottaa 

lähtökohdakseen populaarikulttuurin ensisijaisuuden osana oppilaan jokapäiväistä elämää. 

Kriittisessä pedagogiikassa populaarikulttuurin opettamisen nähdään auttavan oppilasta identiteetin 

rakentamisessa. Tietoisuus muotoutuu oppilaan valitessa monimutkaisista identiteetin rakentamisen 

muodoista itselleen sopivia henkilökohtaisen koskettavuuden perusteella. Kyse ei ole 

yksisuuntaisesta manipulaatiosta, koska oppilas valitsee joitakin ja vastustaa toisia identiteetin 

rakentamisen muotoja.  Taidekasvattajat voivat auttaa oppilaitaan ymmärtämään 

populaarikulttuurin pedagogista voimaa sellaisten kuvien kautta, joille he muutenkin altistuvat. 

Näin taidekasvatus voi saattaa oppilaat kosketuksiin todellisen elämän haasteiden kanssa. Tavinin 

mukaan taidekasvattajan tehtävä on antaa ajattelun välineitä populaarikulttuurin pohtimiseen. 

Välineitä ovat mm. näkökulmien moninaisuus, esitetyt tulkinnat sekä merkityksellinen tuottaminen.   

(Tavin 2003,199- 201.)  

Mielestäni kriittisen ajattelun sitominen yksinomaan populaarikulttuurin kuvastoon ei voi palvella 

ristiriidattomasti kriittisyyden harjaannuttamista ja arvostelukyvyn kehittymistä, koska eri 

aikakausia, kulttuureja ja sosiaalisista ryhmittymiä ilmentävien kuvien tarkasteleminen irrottaa 

omaan elämismaailmaan rajautuvasta ja siksi itsekeskeisestä tulkitsemisesta. Kaikenlaiset kuvat 

ovat tärkeitä, koska ne tuottavat omanlaisiaan visuaalisen kielen vivahteita ja merkityksiä.  

Elämismaailma on alun perin Edmund Husserlin luoma käsite. Se viittaa maailmassa elämiseen 

ennen sen teoreettista analysointia tai esittämistä. Martin Heideggerin maailmassa-oleminen on 

käsitteellisesti hyvin lähellä elämismaailmaa. Jürgen Habermasin edelleen kehittämänä 

elämismaailma merkitsee ihmisen henkilökohtaista, arkitodellisuuden muodostamaa 

osatodellisuutta. Maailmaan sopeudutaan yhteiseen kulttuuriin ja kieleen perustuvan 

http://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
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elämismaailman välityksellä. Elämismaailma koostuu identeetistä, tilannearvioista, 

yhteiskunnallisesta solidaarisuudesta, toimintaan kytkeytyvästä tapakulttuurista ja perinteistä. 

Kommunikaatio ja toiminta toteutuvat siis usein elämismaailman varassa.  (elektroninen 

dokumentti).  

Nuoren elämismaailmalle tutut populaarikulttuuriin kuvat voivat mielestäni toimia hyvänä 

lähtökohtana, mutta niitä on mahdotonta merkityksellistää ilman muunlaisten kuvien tuntemista. On 

olemassa vaara, että empatia ja erilaisuuden sietäminen jäävät syrjään kun keskitytään vain omaan 

elämismaailmaan, kun oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunne ja ryhmähenki perustuvat yhteisiin 

arjen kuviin.  

Populaarikulttuurin kuvat ovat mielestäni nähtävissä selkeästi omaan elämismaailmaan kuuluvina ja 

sitä heijastavina.  Kuitenkin, koska populaarikulttuurin kuvat ovat suunnattu kaikille, ne ovat 

tulkittavissa ennen kaikkea yhteisöllisestä näkökulmasta. Moninaisten tulkinnallisten perspektiivien 

esittämisestä huolimatta ne eivät välttämättä taivu yksilön kannalta ratkaisevia elämänkokemuksia 

ja valintoja vaaliviksi.   

Martin Heideggerin filosofista ajattelua tutkinut Reijo Kupiainen kuvailee, miten Heideggerin 

mukaan juuri arkiymmärrys on stardardisoivan ja toiseutta hävittävän manipulaation kohde. ”Kuka 

Tahansa” kuvaa standardisoituun arkipäiväisyyteen kadotettua ihmistä, joka ymmärtää ja kokee 

maailmaa kuten kuka tahansa. Kuka Tahansa ei tulkitse mitään itsestään käsin, vaan antaa täyden 

vastuun tulkinnan tekemisestä standardisoivalle arkiymmärrykselle: 

 Julkisten kulkuneuvojen käytössä ja uutisvälityksen (lehdistö) käytössä on jokainen toinen kuten 

muutkin. Tämä keskenään oleminen hajottaa oman olemassaolon kokonaan toisten olemistapaan, 

nimittäin niin, että toiset katoavat vielä enemmän erilaisuudessaan ja ilmeisyydessään. Tässä 

huomaamattomuudessa ja määräämättömyydessä Kuka Tahansa kehittää varsinaisen 

diktatuurinsa. Me nautimme ja huvittelemme, kuten Kuka Tahansa nauttii: me luemme, näemme ja 

arvioimme kirjallisuutta ja taidetta, kuten kuka tahansa näkee ja arvioi: mutta myös vetäydymme 

”suurista laumoista” syrjään kuten kuka tahansa vetäytyy: pidämme kuohuttavana sitä, mitä Kuka 

Tahansa pitää kuohuttavana. Kuka Tahansa, joka ei ole mitään määrättyä ja on kaikki, mutta ei 

summana, määrää jokapäiväisen olemistavan.    
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Tiivistäen voisi todeta, että Kuka Tahansa on sosiaalisesti pakottava, mutta tavanomaisuuteen ja 

neutraaliuteen kätkeytyvä tapa tulkita asioita. Nimenomaan media välittää Kenen Tahansa 

arkiymmärrystä.  (Kupiainen 1997, 76-77.)   

Populaarikulttuurin kuvat ovat usein mediakuvia. Mediakuva herättää levottomuutta eri tavalla kuin 

taidekuva. Mediakuva houkuttelee, vetoaa ja provosoi ehkä suoremmin kuin taidekuva. Liian usein 

mediakuvan suostutteleva, haluihin vihjaava voima peittää alleen tulkitsemisen tarpeen.  

Tutkimukseni lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan visuaalinen herkkyys kehittyy kuvan 

tulkitsemisen myötä.   Herkkyyden kehittäminen on kuvallisen kehityksen ehdoton edellytys. Sen 

kehittäminen on kuitenkin vaikeaa, koska niin monet ihmiset pitävät kaikenlaista herkkyyttä 

pikemminkin heikkoutena kuin itsereflektion ja maailman merkityksellistämisen lähteenä. 

Herkkyyden kanavoima mielikuvitus voi kuitenkin olla myös kannatteleva voima elämän raskauden 

keskellä. Kokemukseni mukaan lapsen välinpitämättämyys on usein seurausta tukahdutetusta 

herkkyydestä, siitä miten sydämen hartaus, vilpitön yritys, omaperäinen näkemys muuttuvat 

liiallisten myönnytysten jälkeen muiden miellyttämiseksi ja lopulta mielialattomuudeksi.  

Heideggerin mukaan mielialaan liittyvät tunteet, kuten toiveikkuus, ilo, innostus, hilpeys, 

kyllästyneisyys, ikävyys ja alakulo, mutta myös pelko ja ahdistus. Nämä joko kohottavat tai 

latistavat mielialaa. Sen sijaan välinpitämättömyyden mielialattomuus ei tartu mihinkään, ei 

kiinnostu mistään, vaan antautuu sille mitä päivä tuo tullessaan. Välinpitämättömyyden mieliala 

demonstroi parhaiten jokapäiväiseen huolehtimiseen keskittyvää unohtamisen voimaa. (Heidegger 

2000, 409-414.) Levottomuutta herättävien kuvien pedagoginen merkityksellisyys rakentuu 

mielestäni juuri tämänkaltaisen mielialattomuuden vastustamiseen.  

Taidekuva on usein mediakuvaa vaikeampi kohdata ilman tietoista tulkintaa. Kuvat, jotka herättävät 

levottomuutta ja ovat vaikeasti ymmärrettäviä, haastavat kriittisen ajattelun ja arvostelukyvyn, 

koska niiden kohtaaminen edellyttää tulkitsemista. Voisi ajatella että mediakuva, joka on tuotettu 

kaikille kuuluvan arkiymmärryksen kautta, ei erityisemmin kuulu kenellekään. Kuvan tuttuus ei 

riitä sen merkitykselliseksi kokemiseen, ellei merkityksellisyyttä samaisteta haluun tai nostalgiaan.  

En näe kuvien maailmaa dualistisena, museotaiteen ja populaarikulttuurin kuviin jakautuvana.  

Taidesarjakuva, elokuva ym. populaarikulttuurin ja kuvataiteen piirteitä ja tavoitteita  ilmentävät 

lajityypit osoittavat myös rajanvedon mahdottomaksi.  En siis puolusta taidekuvia sen vuoksi, että 
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pitäisin niitä muita kuvia tärkeämpinä, vaan koska erilaisten kuvien rinnastaminen voi mielestäni 

rikastaa ja monipuolistaa oppilaan näkemystä kokonaisvaltaisimmin.  Mediakuva ja taidekuva 

voivat myös provosoida samalla tavalla, jolloin niitä on vaikea erottaa toisistaan. Kuitenkin 

molempia voi tulkita myös hienovaraisesti ja monitasoisesti.   

Oppimisen tavoitteita ei mielestäni tulisi johtaa pelkästään omasta elämismaailmasta ja 

ympäröivästä kulttuurista. Myötätunnon laajentaminen oman elämismaailman ulkopuolelle on 

mahdollista vain, jos astutaan ulos omalta mukavuusalueelta, siitä mikä on populaaria, suosittua, 

tavanomaista ja jokapäiväistä. Koska rajaaminen itsessään kertoo jonkun mieltymyksistä ja 

priorisoinneista − riippumatta siitä vedetäänkö raja korkeataiteen vai populaarikulttuurin kuvaston 

ympärille − on tärkeää, ettei taidekasvatus rajautuisi tietyntyyppistä kuvastoa myötäileväksi, vaan 

juuri erilaisten kuvastojen rinnastamisella luotaisiin pohjaa kriittiselle ajattelulle ja 

arvostelukyvylle. Tulkinnan syvyys on mielestäni olennaisempaa visuaalisen kulttuurin 

merkityksellistämisessä kuin kuvaston tuttuuteen kytkeytyvä ymmärrettävyys.  

 

2.2 Yksilöllisyys vai yhteisöllisyys –  mihin kasvatuksella pyritään?  

 

Musneckiene toteaa visuaalisen kulttuurin tuntemuksen sisällyttävän itseensä visuaalisen taiteen ja 

ympäristön, julkisen ja yksityisen tilan, materiaaliympäristön, visuaalisen median, 

virtuaaliympäristön ja muut populaarit ilmiöt. (Musneckiene 2012, 157-158). Kuvataidekasvatuksen 

kautta saatu visuaalisen kulttuurin tuntemus saattaa hänen mukaansa kehittyä 

kokonaisvaltaisemmaksi näkemykseksi, jonka avulla oppilas kykenee hahmottamaan visuaalisen 

taiteen merkityksiä visuaalisen kulttuurin kontekstissa, sekä postmodernien ilmiöiden taustalla 

vaikuttavia tekijöitä.  (mt. 158.)   Kokonaisvaltainen näkemys visuaalisesta kulttuurista ei voi olla 

mielestäni mahdollinen jos kuvataidekasvatuksessa perehdytään vain populaarikulttuurin ilmiöihin. 

Musneckienen mukaan kuvataidekasvatuksessa arvostetaan nykyisin korkealle kykyä valita yhä 

moninaisemmista tekniikoista ja ilmaisukeinoista sekä mukauttaa tekniikka taiteellisen idean 

ilmaisemiseen. (Musneckiene 2012, 161.)  Taiteellisen sisällön, esteettisten ilmaisukeinojen ja 

teknisen suorituksen välisen tasapainon saavuttaminen on tärkeää. (mt.163). Mikäli taidekasvatus 

keskittyy populaarikuvaston ilmiöihin, nämä em. pedagogiset tavoitteet, eli oppilaiden taiteellista 
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sisältöä koskevat valinnat, valintojen kautta kehittyvä arvostelukyky sekä oma näkemys taiteellisen 

sisällön, esteettisten ilmaisukeinojen ja teknisen suorituksen välisestä tasapainosta, jäävät 

saavuttamattomiin.    

Tavin tuo esille monia taidekuvien opettamiseen liittyviä ongelmia. Hän pitää ongelmia 

kuvataiteeseen liittyvinä vaikka ne ovat mielestäni pikemminkin kuvataidekasvatuksen luomia. 

Tavin kokee ongelmalliseksi tuttuihin kulttuurisiin hierarkioihin keskittyvien, korkeakulttuurin 

kanonisoimien taideobjektien käyttämisen kuvataidekasvatuksessa johtuen niiden valtahierarkioita 

ylläpitävästä luonteesta. (Tavin, 2003, 197.)   Tämä ongelma on mielestäni ratkaistu 

kansainvälisessä kuvataidekeskustelussa.  Musneckienen mukaan tekniikkoihin ja taideobjekteihin 

orientoitumisen kautta tulisi siirtyä käsitteelliseen ajatteluun, taiteellisiin ongelmiin ja ideoihin. Hän 

viittaa Kerry Freedmaniin, jonka mukaan monia opetussuunnitelmia hallitseva formalistinen asenne 

on saanut ihmiset arvioimaan taidetta keinotekoisella ja mielenkiinnottomalla tavalla.  

(Musneckiene 2012, 156.)  Mielestäni tämä yksipuolisen formalistista asennetta ruotiva kommentti 

viittaa siihen, että taidekuvat ovat ongelmallisia vain epätarkoituksenmukaisesti tulkittuina.  

Freedman toteaa, että vaikka muodolliset kyvyt ja taiteellinen tuottaminen ovat tärkeitä elementtejä 

taidekasvatuksen käytännöissä, on tärkeää yhdistää ne sosiokulttuurisiin näkökantoihin ja 

tulkintoihin taiteesta. Kuten Tavin, hänkin pitää sosiaalista kontekstia ja ongelmia 

kuvataidekasvatuksen ensisijaisena lähtökohtana. Taiteellisen ilmaisun olisi alistuttava idean 

ilmaisemiselle. (Musneckiene 2012, 156-157.) Tavinin lailla Musneckiene toteaa taidekasvatuksen 

käytäntöjen vieraantuneen sosiaalisesti merkittävistä aiheista ja kritisoi yksipuolista tekniikan ja 

taitojen korostamista kriittisen arvioinnin ja merkityksen omaksumisen sijaan. Hän toteaa, että 

kansainvälisissä kuvataidekasvatusta koskevissa keskusteluissa näihin ongelmiin on jo vastattu ja 

parannuksia kehitetty: taidekasvatuksen nykyisille suuntauksille onkin leimallista taiteellisen 

sisällön korostuminen taiteellisen ilmaisuun ja muodonantoon nähden. (mt. 156.)  

Johtopäätöksenä voisi todeta, että vaikka populaarikulttuurin kuvien merkityksiä avaava opetus on 

tärkeää lasten ja nuorten identiteetin tukemisen kannalta, ei ole tarkoituksenmukaista pitäytyä vain 

sellaisiin kuvastoihin, jotka jo kuuluvat omaan elämismaailmaan. Myös taidekuvat ovat 

pedagogisesti merkityksellisiä, mikäli niiden tulkinta ylittää taideteoksia objektivoivan asenteen. 

Muotoseikkoihin keskittyvää formalistista tulkintaa voi moittia keinotekoiseksi ja siksi 
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mielenkiinnottomaksi, mutta eikö oikeastaan kaikki tulkinta ole keinotekoista? Minkä tahansa 

kuvan merkitykset ovat aina jonkun tekemiä.  

Vaikka populaarikulttuurin kuvastoja analysoitaisiin Tavinin mukaisesti ottamalla huomioon 

näkökulmien moninaisuus, esitetyt tulkinnat sekä populaarikulttuurin merkityksellinen tuottaminen, 

populaarikulttuurin kuvien suuntaaminen kaikille lapsille ja nuorille tekee niiden tulkinnasta 

etupäässä yhteisöllistä ja tulkitsijasta eksklusiivisesti tietyn sukupolven ja ikäluokan edustajan. 

Lapset ja nuoret turvautuvat ensisijaisesti yhteisölliseen näkökulmaan koska eivät vielä tiedosta 

omista rajoistaan, vahvuuksistaan ja heikkouksistaan muotoutuvaa yksilöllistä näkökulmaa. 

Kasvatuksen tärkein tehtävä voisi olla juuri tämän yksilöllisen näkökulman kehittymisen 

tukeminen.  

Räsäsen kokemuksellisen taiteen ymmärtämisen mallissa opetuksen painopiste on sen sijaan 

yhteisöllisyydessä, koska kuvan yhteisöllinen ymmärtäminen on edellytys yksilölliselle 

ymmärtämiselle.  Räsänen viittaa Michael Parsonsiin, jonka mukaan kuvan merkitys ei löydy 

tulkitsijan tai kuvan tekijän yksityisestä näkemyksestä, vaan kuvan sosiaalisen ja historiallisen 

rakentumisen ymmärtämisestä. (Räsänen 1997, 140-141.) Itseymmärryksen lisääntyminen 

mahdollistuu itsen ja ympäristön lisääntyneen ymmärtämisen myötä.  (mt. 44). Kuvan kohtaamisen 

edellytykset ovat ratkaisevia sen ymmärtämisen kannalta. (Räsänen 1993, 157). Kuvan 

ymmärtäminen ruokkii itseymmärrystä ja toisin päin. Identiteetin rakentaminen on kokemuksellisen 

taiteen ymmärtämisen tärkein tavoite. Oppilaan elämismaailma on kuitenkin oppimisen edellytys. 

(Räsänen 2008, 105.) Näin ollen kasvatuksen painopiste tuntuu olevan enemmän nuorten 

kasvattamisessa yhteisöllisyyteen, vaikka identiteetin muodostuminen onkin tärkein tavoite.  

Räsäsen mukaan kuvista oppiminen on ennen kaikkea kokemuksellista ja ymmärtäminen ilmenee 

kykynä soveltaa taidekuvan merkityksiä omaan taiteelliseen ilmaisuun. Tulkinnnan silta rakentuu 

taiteilijasta, taideteoksesta ja oppilaasta. (Räsänen 2000, 47-49.)  Räsäsen mallissa tulkinnan silta  

rakentuu siis oppilaan elämismaailman ja taidemaailman välille. Sen sijaan omaa elämismaailmaa 

heijastaviin kuvastoihin rajoittuessaan tulkinta voi johtaa egosentriseen vertailuun, eristäytymiseen 

omien näkemysten ja kokemusten maailmaan. Maailmaan, joka näyttäytyy vain omien toiveiden ja 

halujen näyttämönä. Opettajien suorittaman vertailun lisäksi oppilaiden keskinäinen vertailu johtaa 

helposti normaaliutta, nuorten samankaltaisuutta korostaviin standardeihin yksilöllisyyden 

vaalimisen sijaan. Joskus tuntuukin, että kuvataidekasvatusta tarjotaan koulussa ikään kuin 
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hyvitykseksi yksilöllisyyden ja siihen liittyvän tunneilmaisun typistämisestä. Itsetarkoituksellisesti 

korostettuina yksilöllisyys ja tunneilmaisu voivat luisua välipitämättömyydeksi muita kohtaan, 

oman näkökulman kaventumiseksi ja näin ollen entisestään pönkittää ”normaaliuden vaatimusta.” 

Yleispäteviä totuuksia voidaan löytää rinnastamalla ja vuorottelemalla erityyppisiä kuvastoja 

keskenään, kuvailemalla niitä ja pohtimalla, mikä niiden sisällöissä on perustavanlaatuisesti 

erilaista. Mahdollisimman erilaisten kuvatyyppien ja eri lailla levottomuutta herättävien kuvien  

rinnastaminen luo tulkinnallista jännitettä todellisuuden erilaisten puolien hahmottamiseen.   

Nuoren oma elämismaailma täytyy toki ottaa kaiken opetuksen lähtökohdaksi, mutta mikäli 

käsiteltävät kuvat ovat sidoksissa eksklusiivisesti omaan elämismaailmaan, paljon uusia kytköksiä 

visuaalisen kulttuurin moninaisuudesta, kriittisyyden ajattelun ja arvostelukyvyn kehittymisestä jää 

puuttumaan. Tuloksena on pahimmillaan suljettu kehä, jossa merkityksellisenä pidetään sitä, mikä 

jo tiedetään merkitykselliseksi, tuttujen kuvastojen kyllä paljastaessa arvostusten takana vaikuttavia 

merkityksiä, mutta jättäessä huomioimatta ymmärryksen rajallisuudesta syntyvän mahdollisuuden 

myötätuntoiseen eläytymiseen. Sen lisäksi, että kasvatuksella tähdätään yhteisön täysvaltaiseen 

jäsenyyteen, on mielestäni tärkeää havahtua oman elämismaailman ja ymmärryksen rajallisuuteen. 

Tähän voi levottomuutta herättävän kuvan syvällinen tulkinta johtaa.  

 

2.3 Kuvan ymmärtämisestä merkitykselliseen tulkintaan 

 

Se, onko levottomuutta herättävillä kuvilla sijaa koulun kuvataideopetuksessa riippuu siitä, mitä 

kuvan ymmärtämisellä tarkoitetaan. Opetus on sidoksissa monin tavoin asioiden hallitsemiseen, 

ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen, joten seuraavassa luvussa pohdin mitä kuvan ymmärtämisellä 

tarkoitetaan, yleisemmin taidekasvatuksen ja erityisesti tämän tutkimuksen puitteissa. Vasta 

ymmärtämiseen itseensä liittyvän monisyisyyden kautta voidaan hahmottaa tutkimuksen tavoitteita 

ja kysymyksiä. 

Ymmärtämisen pohdiskelu on tärkeää myös siksi, että erilaisten kuvien tulkintaan 

harjaantumattomat henkilöt perustelevat turhautumistaan kuvan edessä usein sillä, että he eivät 

ymmärrä teosta. Marjo Räsänen viittaa Tina Eberstein-Virginiin, jonka tutkimuksen mukaan 

harjaantuneet ja harjaantumattomat kuvan tulkitsijat katsovat yhtälailla taidekuvan olevan 
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kommunikaatiota ja pyrkivät ensisijaisesti ymmärtämään sen viestin.  Toisin sanoen taidekuvaan 

suhtaudutaan yleensä esteettisen kehityksen tasosta riippumatta viestin kantajana, ei itseisarvoisena 

esteettisenä kokemuksena. Tarvitaan kuitenkin harjaantumista, vaivan näköä sekä taidekuvia 

koskevista ennakko-odotuksista luopumista jotta kuvan pelkkä muoto voi puhutella sisällön lisäksi. 

Harjaantumattomalla kuvan tulkitsijalla taidekuvan tulkinta perustuu siis ennakko-odotusten 

vahvistamiseen, kuvan ei anneta haastaa eikä johdattaa pohdintoihin maailmankuvaa koskien.  Kun 

kuva jää ymmärtämättä, se koetaan huijauksena. (Räsänen 1993, 173.) Tällaista turhautumista, 

ymmärtämisen vaatimusta ei vaikuta liittyvän juurikaan mediakuvien kohtaamiseen. Miksi? Tähän 

palaan myöhemmin esteettisen tilanteen osatekijöitä käsittelevässä luvussa.  

Näyttääkin siltä, että taidekuvan ymmärtäminen vaatii taiteen kentän, nykytaiteen toimintatapojen ja 

historian tuntemista avautuakseen. Varsinkaan lapsilla ja nuorilla nämä tulkitsemisen tavat eivät voi 

olla kovin tuttuja elämänkokemuksen vähäisyydestä johtuen, joten ymmärtämisen vaatimus 

vaikuttaa kohtuuttomalta. Jos kuva herättää levottomuutta, on vaikea ymmärtää, eikä tuota 

kohottavaa elämystä, niin miten motivaatio kuvan ymmärtämiseen voi edes syntyä? Ymmärtäminen 

on iso sana… ehkä liiankin iso, levottomuutta herättävien kuvien kohtaamista ja nuoria kuvan 

kohtaajina ajatellen. Pohtikaamme kuitenkin ensin mitä ymmärtäminen on. 

Erilaisissa taidekasvatusta koskevissa tutkimusperinteissä ymmärtämisestä ajatellaan eri tavoin. 

Uskoakseni ymmärtämisen suurimmat erot liittyvät psykologisiin ja filosofisiin vivahteisiin. Nämä 

eri tavat eivät ole keskenään vertailtavia. Filosofisena suuntauksena fenomenologia lähestyy 

ymmärtämistä siten, että totuudellisuudessa pysyminen tarkoittaa asioiden selittämättömyyden 

hyväksymistä osana totuutta. Totuuskäsityksessä on jätettävä tilaa kätkeytyvälle, epävarmalle, 

vetäytyvälle, varjolle ja sellaiselle, mitä emme voi tietää. Fenomenologia perustuu siihen, ettei 

totuus ole paljastettavissa. (Kupiainen & Suoranta 2005, 174.) Ymmärtämisen voi siis rinnastaa 

loputtomaan viisauden etsintään, filosofiaan, sokraattiseen kokonaisnäkemykseen siitä, kuinka 

vähän loppujen lopuksi tietää.  

Mielestäni levottomuutta herättävät kuvat ovat pedagogisesti merkityksellisiä erityisesti siitä syystä, 

että ne sopivat oman ymmärtämisen rajoista syntyvän itsetietoisuuden syventämiseen. Kuvien 

pedagoginen merkityksellisyys perustuu näin ollen ymmärtämisen vaikeuden hyväksymiseen. 

Levottomuutta herättävät kuvat eivät vastaa valmiita oletuksia, joten niitä on vaikea luokitella. 

Antero Salminen väittää taideteosten tarkoituksen olevan nimenomaan haasteiden antamisessa 
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omille stereotypioille. Vaikka emme heti ymmärtäisikään teosta, sitä, ettei mikään siinä ole siten 

miten pitäisi, se ei tarkoita ettei nähdyn pohtiminen kannattaisi. Mikäli kykenemme sietämään 

teoksen monimielisyyttä, ajatusten ja tunteiden ennakkoluuloista vapautuminen mahdollistuu. 

(Salminen 2005, 166.) Ymmärtäminen voi olla eettinen päämäärä jota ei voi koskaan täysin 

tavoittaa. Kuvan antoisuuden voisi siis väittää riippuvan ymmärryksen keskeneräisyydestä, koska 

täysin ymmärretty on loppuun ammennettu ja siksi mielenkiinnoton.  

Ymmärtäminen voi olla myös jonkin tehtävän ymmärtämistä, hallitsemista ja soveltamista. Tällöin 

se on havainnollista, yksiselitteisesti todennettavaa, sekä kiinteässä vuorovaikutuksessa 

hyödynnettävyyden kanssa. Räsäsen kehittämä kokemuksellinen taiteen ymmärtämisen metodi 

tukeutuu pääasiassa oppimisteorioihin.  Taiteen ymmärtämisen perusta on tulkitsijan 

elämismaailmassa. (Räsänen 1993, 157.) Räsäsen mukaan taidekuvasta oppiminen on ennen 

kaikkea kokemuksellista ja ymmärtäminen ilmenee kykynä soveltaa taidekuvan merkityksiä omaan 

taiteelliseen ilmaisuun. Tulkinnan silta rakentuu taiteilijasta, taideteoksesta ja oppilaasta. (Räsänen 

2000, 47-49). Oppiminen ilmenee siirtovaikutuksena eli taitona soveltaa opittua erilaisiin 

yhteyksiin.  Kokemuksellisen taiteen ymmärtämisen oppimismallina on tiedonalan ekspertti, 

asiantuntija laajoine asiayhteyksineen. Asiantuntija osaa käyttää aiemmin opittua ongelman 

ratkaisussa. Opettajan velvollisuudeksi nähdään tarttuminen oppilaan mahdollisia väärinkäsityksiä 

aiheuttaviin tietoihin, oppimistapoihin ja asenteisiin. (Räsänen 2008, 104.)  

Räsäsen mukaan opettajan tehtävänä on saada oppilaat käyttämään kuvia tulkinnallisina tiedon 

lähteinä. Tulkinnan kautta oppilas tuo nähtäväksi oletuksensa, uskomuksensa ja ennakkoluulonsa, ja 

yhdistää ne muistoihinsa, älyynsä ja tunteisiinsa. Kuva on väline itsen ymmärtämiselle ja 

rakentamiselle, joten omien kokemusten, halujen ja toiveiden yhdistyminen kuvaan liittyvään 

materiaaliin on välttämätöntä.  Kuvan todellisuuden aprikoiminen johtaa tulkintojen kautta itsen 

ymmärtämiseen. Esim. kuva äidistä ja lapsesta yhdistyy ensiksi tulkitsijan omaan äitiin, jonka 

jälkeen äitiyteen omassa ja muiden kulttuureissa. Aikuistumisen myötä tilanteet nähdään monista 

perspektiiveistä. (Räsänen 1997, 60-61).  

Toisaalta myös Räsänen ammentaa aineksia fenomenologiasta ja hermeneuttisesta menetelmästä 

joka on hänen mukaansa eksistentialismiin ja fenomenologiaan sisältyvä tieteenfilosofinen 

suuntaus. (Räsänen 1993, 23). Hans-Georg Gadamerin mukaan jo antiikin retoriikka sisälsi 

näkemyksen hermeneuttisesta säännöstä, eli kokonaisuuden ymmärtämisestä osista ja osien 
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ymmärtämisestä kokonaisuudesta käsin. Koska yksityiskohtien ja kokonaisuuden vastavuoroisuus 

on ehto ymmärtämiselle, teksti tai kuva on ymmärettävissä oikein ainoastaan siitä itsestään käsin. 

(Gadamer 2004, 29-30.) Hermeneuttisessa kehässä ymmärtäminen ei ole yhden asian johtamista 

toiseen, päätelmän kehämäisyys on edellytys, ei este ymmärryksen avautumiselle. (mt. 208).  

Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen on myös Räsäsen mukaan jatkuva prosessi. Samaan tapaan 

kuin kokemuksen välittyminen toiselle ei toteudu milloinkaan täydellisesti, taidekuvan 

ymmärtäminenkin on asteittaista. Räsäsen painottaa taidekuvan tulkinnan johtavan esiymmärryksen 

muuttumiseen ja korjautumiseen ymmärtämisen sekä tulkinnan edetessä. Taidekuvan tulkinta on 

hänen mukaansa tulkitsijan ja kuvan tekijän persoonallisten ja kulttuuristen elämismaailmojen 

kohtaamista. (Räsänen 1997, 44.)  

Ihmistä ajaa eteenpäin halu ymmärtää. Mutta voiko ymmärtämisen tarpeen samaistaa maailman 

merkityksellistämiseen? Pitääkö kuva ymmärtää, jotta siihen voi eläytyä ja pitää sitä 

merkityksellisenä? Rajoittuuko merkityksellisenä pitäminen siihen, mikä ymmärretään? Se, ettei 

ymmärrys riitä, voi tehdä jonkin asian luotaantyöntäväksi. On helpompi tuntea myötätuntoa 

sellaisia asioita kohtaan, joita ymmärtää tai ainakin kokee ymmärtävänsä. Tätä ymmärtämisen 

pakottavuutta pohtii myös Mika Hannula puhuessaan ”väärinymmärtämisen etiikasta.” Hannulan 

mukaan suhteellisen väärinymmärtämisen hyväksyminen mahdollistaa todellisen kohtaamisen, 

olivatpa kyseessä sitten taideteokset tai muut ihmiset. Väärinymmärtämisen etiikan lähtökohtana on 

se, ettei mitään tule väkisin ymmärtää ja näin hallita. Kaikki ymmärtäminen on suhteellista, siis aina 

enemmän tai vähemmän väärinymmärtämiseen perustuvaa. (Hannula 2001, 96.) Hannula painottaa, 

ettei ymmärtämisen ja määrittelyn tarvetta kannata aliarvioida. Ymmärtäminen on poikkeuksetta 

hallintaa, tavoitteenahan on osapuolten yhteisymmärrys. Ymmärtäminen ei voi olla ikinä valmista 

tai neutraalia, vaan se perustuu lähtökohtaisesti sortoon. Ymmärtäminen kiistää kohtaamiselle 

tärkeät asianhaarat, eli ainutlaatuisuuden, erilaisuuden ja käsittämättömyyden. Sietämisen sijaan 

ymmärtäminen tavoittelee ratkaisua, neutralointia ja kesyttämistä. Sen sijaan väärinymmärtämisessä 

myönnetään, ettei yhteistä perustaa ole, koska toisen asemaan on mahdotonta asettua. Silti 

vierauden, toiseuden, erilaisuuden kohtaamiseen voi pystyä.  (mt. 56-57.) Ihmettely voi olla siis 

lähtökohta paremmalle ymmärtämiselle tai laaja-alaisemmalle tulkinnalle.   
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Räsäsen mukaan kuva on tekijänsä sisäisen maailman ilmaisu, joka on suunnattu ulkoiselle 

maailmalle. Kuvan vaatiessa ymmärtämistä, ymmärtäminen käsitetään syiden löytämiseksi. 

(Räsänen 1997, 140-141). Mutta vaatiiko kuva ymmärtämistä? Kuka tai mikä ymmärtämistä 

oikeastaan vaatii? Eikö kuvaa koskevien, syvällisten tulkintojen ymmärtäminen ole pikemminkin 

se, mitä kaivataan? Ehkäpä kuvan selitettävyys ei ole kaikkein olennaisinta kuvan tulkitsemisessa, 

vaan kuvaan eläytyminen, sen herättämille sysäyksille herkistyminen. Kriittisen tulkinnan ei tarvitse 

sisältää taidekuvan tarkoituksen selittämistä. 

Ainakin osittain ymmärtämisen vaatimus kytkeytyy käsitykseen kuvasta yksiselitteisenä kielenä. 

Näin on joskus ollut: mm. keskiajalla kuvat korvasivat tekstin lukutaidottoman kansan perehtyessä 

kirkoissa olevien seinämaalausten välityksellä Raamatun sanomaan. Myös Marcia Muelder Eatonin 

mukaan kuvasta puhutaan nykyään hieman harhaanjohtavasti kielenä, ikäänkuin kuvat olisivat 

käännettävissä suoraan toiselle kielelle. Muelder Eaton viittaa Nelson Goodmaniin, jonka  mielestä  

taidekuva ei ole kieli, koska kielen reunaehtoihin kuuluu toistettavuus. Toistettavien merkkien 

tunnuspiirteisiin kuuluu taas se, että ne ovat yksiselitteisesti toisistaan erottuvia. (Muelder Eaton 

1994, 79.) Lähtökohtana on käsitys taiteen kielen vertauskuvallisesta luonteesta, josta seuraa, että 

muukin kuin kielellinen viestintä on mahdollista.  Kaikki kuvaa koskevat huomiot eivät ole viestejä.  

(mt. 87.) Kielellinen viestintä on kuitenkin tärkeää kuvan herättämien ajatusten artikuloimiseksi tai 

totuusarvon esiin tuomiseksi. Kielellinen viestintä siis avaa ei-kielellinen viestin. Kuvan viestin 

kääntämisen sijaan Muelder Eaton puhuukin mieluummin merkityksen jäsentämisestä. Erilaisia 

ilmiöitä, maailmaa tai ihmisyyttä koskevien huomioiden kielellisen vahvistamisen tai kumoamisen 

seurauksena kuvien uskottavuus konkretisoituu tai jää konkretisoitumatta.  (mt. 88.) Kuvan 

tulkinnassa ei ole mielestäni olennaisinta sen ymmärtäminen, vaan huomioiden mukainen 

merkityksellistäminen. Itse kuvan ymmärtämiseen liittyvä problematiikka voidaan siis ylittää 

keskittymällä merkityksellistävään tulkintaan.  

Muelder Eatonin mukaan kuvan kriittinen tulkinta on paitsi asioiden osoittamista siten, että 

havaitseminen paranee kriitikon osoitettua merkityksellisiä ja siksi kiehtovia huomioita 

syvällisemmin pohdiskeltavaksi, myös asioiden kontekstualisoimista, jonka ansiosta pystymme 

ajattelemaan laaja-alaisemmin ja omatoimisemmin. Hän viittaa John Ellisiin, jonka mukaan kritiikin 

hyvyys on suhteessa sen laaja-alaisuuteen ja huomioiden johdonmukaisuuteen merkityksen 

jäsentämisen kannalta.    (Muelder Eaton, 1994, 142-143.) Muelder Eatonin mukaan kritiikki on 

paitsi perusteluiden esittämistä, myös ihmisten kehottamista tarkkanäköisyyteen ja ohjaamista 
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mieltä kiinnittävien seikkojen äärelle.  (mt. 135). Katsojat koetetaan kritiikin kautta usuttaa 

huomioimaan asioita, joita he eivät olisi itse tulleet huomanneeksi, oivaltamaan mikä on esteettisesti 

arvokasta,  huomion arvoista. (mt. 114).  

Se, onko levottomuutta herättävillä kuvilla sijaa nuorten koulumaailmassa riippuu siis paitsi 

kuvista, myös siitä, mitä kuvan ymmärtämisellä tarkoitetaan. Oma lähestymistapani 

tutkimusaiheeseen on enemmänkin filosofinen kuin oppimispsykologinen. Ymmärtäminen voi 

viitata selittämättömyyden hyväksymiseen osana totuutta tai opitun soveltamiseen.  Nämä erilaiset 

tavat kertonevat myös filosofisten ja psykologisten näkemysten taustalla olevien ihmiskäsitysten 

erilaisuudesta. Ymmärtämisen erilaisista painotuksista ja oppilaiden kyvystä lähestyä kuvia riippuu 

myös se, missä määrin opetus rakentuu ihmettelystä ammentavalle tulkinnalle ja missä määrin 

oman elämismaailman sisältämille odotuksille kuvista. 

 

2.4 Kuvat ymmärryksen rajoille johdattavina kokemuksina  

 

Seuraavaksi tarkastelen esimerkinomaisesti kahta omasta mielestäni levottomuutta herättävää 

kuvaa. Syy, miksi alunperin valitsin nämä kuvat (ks. kuvat 1 ja ja 2) taidekasvatusseminaarityöni 

aineistoksi on oma kapinani kuvan viihde- ja elämysarvoa vastaan. Elämyksellisyys on vain osa 

kokonaisvaltaista kuvan tulkintaa ja kohtaamista. Mielestäni kuvan pitäisi olla enemmän ollakseen 

merkityksellinen. Elämyksellisyyteen ja viihteellisyyteen liittyvä mielihyvä, tuttuus ja turvallisuus 

eivät johda kuvallisen ilmaisun kehittymiseen. Uskon, että monet kuvataidekasvattajat pitävät itseni 

lailla kuvia liian tärkeinä typistettäviksi  pelkiksi mielihyvän lähteiksi.  

Heideggerin mukaan laskelmointi merkitsee älykkään ongelmanratkaisun lisäksi tuotannollisuutta, 

josta käsin todellista on ainoastaan ennakoitu, suunniteltu ja organisoitu: sanalla sanoen, tuotettu. 

Elämys ja laskennallisuus täydentävät toisiaan. Laskelmoinnin avulla objekti palautetaan itselle, 

subjektiin, elämyksen avulla kokemus varmistetaan itse elettynä kokemuksena, otetaan haltuun. 

Näin syntyy representaatio. Kokemus on sen sijaan avautumista kohti vierasta ja kontrolloimatonta, 

kohti pohjimmiltaan outoa, kuten totuuden tapahtumista teoksessa. Heideggerille elämyksestä 

poiketen vaaliminen on viipymistä taidekuvassa tapahtuvassa totuudessa. Pidättyminen on 

vastakohta elämyksen laskelmoivalle varmistamiselle. Se jättää teoksen omaan olemiseensa.  
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Vaaliminen kuvaa suhdetta taidekuvan totuuteen, sysäykseen. Sysäys toimii outona kokemuksena, 

shokkina jokapäiväisyyden, luotettavan, tutun keskellä. Sysäämiseen ei liity mitään väkivaltaista. Se 

ei ole passiivista, vaan uuden avoimuuden sietämistä.  Sietokyvyn rajoilla voi tapahtua 

vapautuminen olemiselle. Koska Heidegger kaihtaa psykologisointia, vaaliminen ei voi perustua 

asenteelle tai suhtautumiselle, vaan alttiudelle. Taidekuvan vaikutus ei ole vaikuttamisessa, vaan 

sen vangitseva luonne perustuu puoleensa vetävyydelle, tavanomaisuuden ylittämiselle, ei 

elämyksellisyydelle. (Luoto 2002, 81-85.)  

Heidegger mieltää kuvan tapahtumaksi ja avautumiseksi. Tekijä ja vastaanottaja eivät ole teoksista 

riippumattomia, objektista eli teoksesta irrallaan tarkastelevia subjekteja, vaan teos tapahtumana 

aukaisee suhteen. Taide elämyksenä kiistää teoksen, koska taideteos alistetaan arvioinnin kohteeksi, 

jossa merkitystä punnitaan sen aiheuttaman tunnevaikutuksen, elämyksen herätteenä toimimisen 

perusteella. (Luoto 2002, 19-20.)  Vaikka Heidegger käsittää elämyksen olevan lähtökohta 

taidenautinnolle ja taiteen luomiselle, hän pitää elämystä myös taidekuvaa kuolettavana. Kokemusta 

ei tulisi mieltää elämykseksi. Teoksessa tapahtuvaa totuutta ei voi saavuttaa elämyksen avulla, 

koska se eristää, sulkee ihmiset itseensä.  Elämyksessä kokemus palautuu itseriittoiseen subjektiin, 

eikä altista jollekin toiselle, mahdollisesti ihmisenä olemista uudestaan määrittävälle. (Kupiainen & 

Suoranta 2005, 292-293.)   
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                     kuva 1 

 

Esimerkki 1: Muotokuvamaalaus levottomuutta herättävänä kuvana  

 

Seminaarityössäni lähestyin (Kuva 1) muotokuvaa Tilda (2010) esimerkkinä ymmärryksen rajoilla 

olemisesta ja siitä, kuinka muodostamme rajat ymmärryksellemme kuvitellessamme tuntevamme 

jonkun läpikotaisin. Se kuuluu kuvitteellisista muotokuvista koostuvaan Majailijat-sarjaan. 

Tekniikkana on akryyli ja öljyväri kankaalle. 

 

Tildaa voi pitää levottomuutta herättävänä. Vääristyneet, vetäytyneet muodot, tarinattomuus, 

uhkaava epäselvyys saattavat herättää tällaisen tuntemuksen. Koettelemus muovailee, kipristyy 

herkeämättömäksi tarkkaavaisuudeksi ja kivistäväksi huoleksi kasvoille. Tildan haavoittuvaisuus ja 

se, ettei levottomuuden aiheuttajaa näy, saattaa puistattaa. Mutta onko teos pelottava ja jos on, niin 

miten pelottavuus ilmenee? Heideggerin mukaan pelkoa on kahdenlaista: aluksi tuttuna ja 
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luotettavana näyttäytyvää säikähdetään, täysin tuntematon aiheuttaa kauhua. Hirvittävää on 

sellainen missä yhdistyy säikähdyttävä ja kauhea. Muiksi pelon variaatioiksi kuvataan arkuus, 

ujous, levottomuus ja järkyttyneisyys. (Heidegger 2000, 184.) Maalaus on kuvaus ihmisestä, joka 

ohikiitävän hetken muistuttaa jotain muuta kuin itseään, tai pikemminkin toisten tunnistamaa 

mielikuvaa itsestään.  Tildan voisi siis ajatella olevan säikähdyttävä. Heideggerin mukaan pelko on 

lamaaannusta ja unohtamiseen pohjautuvaa hämmennystä. Pelko ja ahdistus ovat lähellä toisiaan, 

mutta ahdistus johtaa mahdollisuuksien avautumiseen pelon lamaannuttaessa. (Luoto 2002, 72.) 

 

Pelon lisäksi myös ahdistus ilmenee jonkin tähden. Ahdistuksen uhkaavuus nousee esiin siinä, ettei 

millään käsillä tai esillä olevalla ole mitään sanottavaa. Ympäröivä oleva ei mukaudu, vaan 

näyttäytyy merkityksettömänä. (Heidegger 2000, 409-414.) Ahdistus johtuu maailman tyhjyydestä. 

(Luoto 2002, 72-73). Esillä olevan voi kohdata vain sisäistämällä, ettei se voi näyttäytyä muutoin 

kuin tyhjässä armottomuudessaan. Maailman ymmärtäminen vaihtuu ahdistuksen kautta 

maailmassa olemiseen sellaisenaan. (Heidegger 2000, 409-414.) Näin Heidegger avaa ymmärryksen 

rajoilla olemisen kokemusta.  

Voisi ajatella että taideteokset, jotka herättävät levottomuutta ja ovat vaikeasti ymmärrettäviä, 

merkityksettömäksi, tyhjiksi ja mykiksi koettuja, voivat herkistää maailmassa olemiselle 

sellaisenaan, sille mitä ihminen on, minkälaista maailmaa hän elää. Teos voi ahdistaa, mikä ei 

välttämättä ole pelkoa lievempi kokemus. Olemattomuus ja merkityksettömyys voivat 

ahdistavuudessaan jopa ylittää todellisen pelon. Heideggerin mukaan ahdistuksessa olevan 

kokonaisuus luisuu käsistä, kaikki, myös me itse vaivumme yhdentekevyyteen, häilyvyyteen. Tämä 

kokemus kuitenkin johtaa uudelleen olevan puoleen, sillä olemattomuuden kokemus saa olevan 

näyttäytymään tähän asti kätkeytyneessä vieraudessaan jonakin toisena, suhteessa ei mihinkään, 

luoden olevan alkuperäisessä avautuneisuudessaan.  (Luoto 2002, 72-78.)  

Tilda on pelottava, mikäli levottomuus ja säikähdyttävyys mielletään pelon alalajeiksi. Toisaalta 

teoksen voi nähdä pelon sijaan ahdistavana, mahdollistavana taidekoettelemuksena. Päättäväinen 

täälläolo on Heideggerin sanoin edellytys ahdistukselle, koska päättäväinen ei koe pelkoa. 

Päättäväinen käsittää ahdistuksen mahdollisuuden mielialana joka ei estä eikä hämmennä. Ahdistus 

vapauttaa varsinaisille mahdollisuuksille.  
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Voisi ajatella ettei levottomuutta herättävien teosten, kuten Tildan, vastaanottamisessa keskeistä ole 

ymmärtäminen, vaan ahdistuksen näkeminen mahdollisuutena. Toisaalta, ahdistuksen liittyessä 

päättäväisyyden kautta tulevaisuuteen, pelon menetettyyn nykyisyyteen, teoksen voi nähdä 

elämyksettömyydessään myös menettämisen pelkoa herättävänä. (Heidegger 2000, 409-414.) 

Vastaus riippuu näin ollen tulkitsijasta. 

 

Esimerkki 2: Performanssi levottomuutta herättävänä kuvana   

 

Toiseksi kuvaksi valitsin performanssitaiteilija Pentti Otto Koskisen (kuva 2) Oi yli perseen-

performanssin videotaltioinnnista otetun still-kuvan (2009). Valinnan syynä oli  sen ymmärtämisen 

rajoille perustava rakenne. Se edustaa myös oman mukavuusalueeni ulkopuolelle jäävää kuvaa, 

koska performanssin esittäjän silmiinpistävä ulkopuolisuus herättää minussa levottomuutta, sääliä ja 

häpeää. Helena Erkkilän mukaan performanssi- tai kehotaiteessa näytetyt ruumiinkuvat ovat 

kaikkea muuta kuin ihanteellisia ja kokonaisia. Ruumiin vahingoittaminen, omaan kehoon 

kohdistunut aggressio, identiteetin pirstaleisuus, vieraantuminen, sekä sisäisen ja ulkoisen välinen 

jakautuminen ovat keskeisiä aiheita. (Erkkilä 2008, 99.) Yleistä on myös se, ettei 

vahingoittuneeseen ruumiinkuvaan yhdistetä minkäänlaista viitekertomusta tai syytä, erotuksena 

populaarikulttuurin tai historian vastaaville kuvastoille. (mt. 110.)  

Erkkilä väittää pelon ja epävarmuuden tuntemusten liittyvän ihmisen varhaiseen avuttomuuteen. 

Kehotaiteen esittäjät voivat näyttää ihmisen sellaisissa asennoissa ja tilanteissa, jotka assosioituvat 

varhaislapsuuden riippuvaisuuteen toisista, kyvyttömyyteen. Tämä voidaan tulkita ihanteellisen 

ruumiinkuvan vastaiseksi, itsenäisyyttä ja kokonaisuutta kyseenalaistaessaan jopa loukkaavaksi. 

Kontrollia ylläpitävän yksilön kannalta pelottavia ovat myös mielleyhtymät toisen avuttomuudesta, 

vanhuuden ja sairauden aiheuttama riippuvuus, kyvyttömyys huolehtia omista tarpeista. 

Performanssi- ja kehotaiteessa fokukseen saattavat tulla nimenomaan riippumattomuuteen ja 

riippuvaisuuteen keskittyvät tilat ja tilanteet. (Erkkilä 2008, 270.)  
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                     kuva  2 

Performanssin tapahtumapaikkana on eräs maailman vilkkaimmista jalankulkureiteistä. Se sijaitsee 

Euroopan ja Aasian rajalla Istanbulissa. Taiteilija kertoo ihmisten tulleen huutamaan maassa 

istuvalle taiteilijalle ja suuttuneen tosissaan kun taiteilija asettautuikin makuulleen. Hän tietää 

tekevänsä väärin, harhauttavansa ihmisiä, mutta tekevänsä niin siitä huolimatta, sillä hän uskoo 

ruumiillisen nöyryyttämisen vapauttavaan voimaan, valaistumiseen. Latinankielinen ”per se” 

merkitsee asioiden tarkastelemista omana itsenään. (Purhonen 2009, 21-22.)  

Koskisen teos on etäännyttävän yksityinen, koska hän tekee itsensä ulkopuoliseksi olemalla 

odotusten vastaisesti, vieraan kulttuurin lisätessä kontrastia. Samaistuminen taiteilijan välittämään 

teokseen vaatii enemmän kuin ymmärrystä. Teos itsessään ei ole ymmärrettävä. Se saattaa olla 

koettelemus, vihattava, sietokykyä koetteleva. Koskisen teoksessa epäilyttävintä on mielestäni se, 

ettei katsoja ole perillä taiteilijan vaikuttimista ja motiiveista. Onko kyseessä uhrautuva marttyyri 

vai itsensä kiduttamisesta nauttiva masokisti? 
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Tässä teoksessa levottomuutta herättävintä on epäonnistuminen, kasvojen menettäminen, 

hyljeksintä. Ilmassa leijuva väkivallan uhka ja välinpitämättömyyden kuori vieraannuttavat. 

Haavoittuvaisuus puistattaa, vajavaisuus on kaukana hellyttävästä ja katsoja tuntee syyllisyyden 

sekaista häpeää, jopa aggressiota. Teoksen vihamielinen vastaanotto liittynee siihen, ettei häpeää 

haluta tunnistaa itsessä, vaan se käännetään mieluummin aggressioksi toista kohtaan. Jonkinlainen 

tietoisuus pahan käsittämättömyydestä ja avuttomuudesta maailman vihamielisyyden edessä näyttää 

ilmenevän muotokuvassa pyöreiden silmien tyrmistyneen epäuskoisena katseena, performanssissa 

taiteilijan värähtämäisillään olevana, tönkösti kyljellään makaavana ruumiina.  

 

Itse valitsemilleni  ja opettajien valitsemille kuville oli yhteistä se,  etteivät ne vihjanneet kuvan 

tekijän kokemuksiin eivätkä elämänhistoriaan. Yhteistä oli myös ymmärtämistä, sekä eettisiä ja 

yhteisöllisiä rajoja koetteleva ensivaikutelma, suoran samaistumisen kiistäminen. Kuvissa korostui 

kuvan takana olevien ilmiöiden hahmottaminen visuaalisen kautta.  

Kuvien esitystapa viittasi tietoiseen provokaatioon, paheksunnan herättämiseen katsojissa. Kuvien 

eitystapa karttoi suoraa samaistumista. Mikäli populaarikulttuuria pidetään oppilaiden omalle 

elämismaailmalle läheisenä, kuvat edustavat jotakin vierasta, eli populaarikulttuurista poikkeavaa 

tai sitä kyseenalaistavaa kulttuuria, mukaan lukien suomalainen 1960-luvun pop-taideteos ja 

mediakuva Vogue-lehdestä.   

Kuvien vieraus on kuitenkin suhteellista.  Nuoria ei voi pitää yhtenäisenä ryhmänä vain ikään 

katsoen. Oppilaat siivilöivät kuvallisia elementtejä erilaisten taustojensa, elämänkokemustensa ja 

arvojensa kautta. Kuvan torjuminen tai kohtaaminen on mahdollista vasta tämän jälkeen. Voiko 

levottomuutta herättävällä kuvalla olla pedagogista merkitystä nuorelle siitä huolimatta, että kuva 

ilmentää hänen elämismaailmalleen vieraita elementtejä? Voivatko nämä vieraat elementit 

nimenomaan houkutella syventymään kuvan äärelle?  
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 3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTON KERÄÄMINEN  

 3.1 Ryhmähaastattelu ja ryhmäkeskustelu  ilmiön kartoittajina 

 

Fenomenologia on tutkimusstrategia joka koskee jonkin tarkoitusta tai kokemuksen olemusta. Tässä 

tutkimuksessa käytän fenomenologista kirjallisuutta aineiston teemoittelun lähteenä. Pyrin saamaan 

aineiston analyysillä ja tulkinnalla esiin sellaisia teemoja, jotka valaisevat levottomuutta herättävien 

kuvien pedagogista merkitystä nuorten taidekasvatuksessa. Jari Metsämuurosen mukaan 

fenomenologiaa voi tieteellisen paradigman sijasta soveltaa pelkästään tieteellisenä, positivismille 

vastakkaisena lähestymistapana, tutkimusotteena tai kapeammin tulkinnan metodina, jolloin 

tieteenfilosofiset taustaoletukset eivät kuulu tutkimuksen rakenteeseen. (Metsämuuronen 2006, 152-

154.) Tässä tutkimuksessa fenomenologia toimii aineiston tulkinnan metodina, joten 

tieteenfilosofiset taustaoletukset eivät kuulu tutkimuksen rakenteeseen.  

Clark Moustakasin mukaan fenomenologisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten ilmiöstä 

lähtöisin oleva kokemus on tullut sellaiseksi kuin se on.  Mielikuvatasolla tapahtuvan muuntelun 

kautta paljastuu, mitkä olosuhteet ovat jonkin ilmentymisen ehdottomia edellytyksiä, eli 

kokemuksen rakenteita. Mahdollisia merkityksiä etsitään mielikuvitusta käyttämällä, viittausten 

puitteita muuntelemalla, kokeilemalla vastakkainasetteluja ja muutoksia, sekä lähestymällä ilmiötä 

vaihtelevista perspektiiveistä, asemista, rooleista ja tehtävistä. (Moustakas 1994, 97-98.)   

Aineiston keruun menetelminä toimivat siis ryhmähaastattelu ja ryhmäkeskustelu. Koska 

kollegiaalisuus yhdisti haastateltavia, kyseessä oli vertaisasetelma. Vertaisasetelman valitseminen 

oli perusteltua, sillä ryhmäkeskustelussa keskustelijoiden on tarkoituksenmukaista ainakin tietyssä 

määrin olla samankaltaisia yhteisyyden kokemisen ja keskusteluun samaistumisen nimissä. 

Samanlaisen työtaustan ei voi kuitenkaan olettaa itsestään selvästi vahvistavan samanlaisuuden 

tunnetta. Erilaisia haastattelumenetelmiä, eli ryhmähaastattelua ja ryhmäkeskustelua käytin siksi, 

koska tarkoituksenani oli laajentaa tutkimusongelmaa empiirisempään, konkreettisempaan ja 

henkilökohtaisempaan suuntaan. Tämä ei olisi ollut yhtä varmaa yhden tutkimusmenetelmän turvin.  

Ruusuvuoren ja Tiittulan mukaan ryhmähaastattelu on tutkimusmetodi, jossa haastateltavat 

vastaavat vuorollaan samoihin kysymyksiin. Vastaaminen tapahtuu ryhmän kesken ja toisten 

vastauksia voi kommentoida. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 170-171.) Ryhmähaastattelun avulla 

toivoin saavani henkilökohtaisia, oppilaiden ja koulukulttuurin värittämiä kuvauksia levottomuutta 
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herättävien kuvien pedagogisesta merkityksestä ja vastaanottamisesta. Sen sijaan ryhmäkeskustelun 

kautta halusin saada tietoa ensisijaisesti siitä, miten opettajat suunnittelivat levottomuutta 

herättäviin kuviin perustuvaa opetusta. Ryhmäkeskustelu oli houkutteleva lisä tutkimukseen myös 

täydellisen vapaamuotoisuutensa takia, mikä saattoi vaikuttaa vastausten avoimuuteen ja 

yllätyksellisyyteen.   

Lähetin haastattelukutsun sähköpostitse. Kutsun liitteenä oli kysely. Kaikki haastattelemani 

opettajat olivat naisia. Heistä yksi opetti kansalaisopistossa, yksi yläkoulussa, yksi yläkoulussa ja 

lukiossa ja yksi lukiossa. Opettajista kolmella oppilaat olivat varhaisnuoria ja nuoria, yhdellä 

oppilaina oli lisäksi aikuisia ja lapsia.  Tunsin opettajat entuudestaan. Tutkimuksessani käytän 

peitenimiä haastattelemieni opettajien anonymiteetin suojaamiseksi. Tutkimukseen osallistuivat 

Päivi, Susanna, Tytti ja Linda. 

Päivi oli oma opettajani yläkoulussa ja lukiossa. Olin toiminut vaihtelevia ajanjaksoja jokaisen 

opettajan sijaisena valmistuttuani kuvataiteilijaksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta vuonna 

2002.   Opettajat tunsivat hyvin myös toisensa. Kaikilla oli yli 15 vuoden työura paikkakunnalla. He 

tapasivat toisiaan muutoinkin kuin työn merkeissä ja pitivät yhteyttä toisiinsa mm. sosiaalisen 

median (kuvataideopettajien facebook-ryhmän) kautta.   Minun lisäkseni Susanna ja Tytti olivat 

jäseniä paikallisessa taiteilijaseurassa ja heillä oli takanaan runsaasti omia ja yhteisiä taideprojekteja 

ja  näyttelyitä. 

 

3.2 Haastattelukutsun ja kyselyn laatiminen   

 

Haastattelukutsu (ks. Liite 1.) sisälsi varsinaisen kutsun haastattelutilaisuuteen, pienen kyselyn ja 

kaksi ajatuksia herättävää, omasta mielestäni levottomuutta herättävää kuvaa, joista ensimmäinen 

oli maalaamastani teossarjasta (ks. Kuvaliite, kuva 1) ja toinen Pentti Otto Koskisen 

performanssista (ks. Kuvaliite, kuva 2). Näitä kuvia olin analysoinut myös seminaarityössäni. 

Toivoin kuvien ja kysymyksiin vastaamisen auttavan ajatusten suuntaamisessa tulevaan 

tutkimushaastatteluun. Kysymykset olivat ikään kuin täkyjä aiheen laajentamiseen, jo kirjoitetun 

sysätessä liikkeelle ajatuksia.   
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Arvelin, että tutkimukseen lupautuminen olisi opettajille helpompaa, jos he tietäisivät tarkalleen, 

mitä osallistuminen piti sisällään. Koska tunsin opettajat jo entuudestaan, en pitänyt 

välttämättömänä hankkia alustavaa haastattelukutsua, jossa kysyttäisiin ainoastaan suostumista 

osallistumiseen.  

Sähköpostitse lähettämäni haastattelukutsu alkoi opettajien houkuttelemisella mukaan yhteisen 

asian vuoksi. Kirjoitin tutkimukseen osallistumisen olevan hyvä tilaisuus oman näkemyksen 

ilmaisemiseen ja opetuksesta keskustelemiseen yhdessä muiden kuvataidekasvattajien kanssa.  

Selostin oheisten kysymysten ja niihin liittyvän keskustelun sisältyvän kuvataidekasvatuksen 

muuntokoulutuksen opinnäytteeseen. Pyysin heitä tuomaan haastattelutilaisuuteen 

virikemateriaaliksi levottomuutta herättäviä ”kuvia” koska halusin nähdä mitä sisällöllisiä 

merkityksiä opettajat itse antoivat termille. Levottomuutta herättävällä kuvalla totesin viittaavani 

nimenomaan taidekuviin, jotka ovat pedagogisesti haastavia, mutta joiden käsitteleminen saattoi 

herkistää kriittiselle näkemiselle. Taidekuviin viittaaminen suuntasi varmasti myös opettajien 

valintoja, mikä saattoi olla tutkimukseni kannalta epätarkoituksenmukainen ratkaisu.  Tämän 

pohtimiseen palaan myöhemmin, opettajien valitsemia kuvia esittelevässä kappaleessa.  

Kollegiaalista yhteisymmärrystä tavoitellen paljastin, että itselleni kysymys levottomuutta 

herättävien kuvien soveltuvuudesta opetukseen oli herännyt oppilaiden varauksellisten kommenttien 

myötä. Omien töiden näyttämisestä saatu palaute koulun kontekstissa saattoi poiketa paljon taiteen 

kentällä saadusta palautteesta. Kerroin olevani kiinnostunut siitä, toivatko kuvataidekasvattajat 

tietoisesti omaan opetukseensa sellaista kuvamateriaalia, joka saattoi heille itselleenkin näyttäytyä 

levottomuutta herättävänä, vaikeana, hämmentävänä, haastavana, ravistelevana ja jos eivät tuoneet, 

minkälaisia pedagogisia ajatuksia oli taustalla. Kirjoitin tutkivani sitä, miksi ja miten 

kuvataidekasvattajat käsittelivät tällaista kuvamateriaalia ja minkälaisia pedagogisia tavoitteita ja 

omia kokemuksia tällaisiin opetustilanteisiin liittyi.  

Pyysin opettajia valitsemaan yhden tai useamman heidän omasta mielestään levottomuutta 

herättävän, mahdollisesti jo opetuksessa käytetyn kuvan teostietoineen (tekijä, teoksen nimi, 

mahdollisuuksien mukaan myös tekniikka ja vuosiluku), vastaamaan oheisiin kysymyksiin 

kirjallisesti ja lähettämään vastaukset, sekä kuvan/kuvat minulle sähköpostitse. Kerroin, että kuvia 

tultaisiin käyttämään virikemateriaalina tapaamiskerralla. Tapaaminen tulisi sisältämään 

keskustelua sekä yhteistä opetussuunnittelua.  
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Arvelin opettajien motivaation ja kiinnostuksen olevan parempi, jos he saisivat valita itselleen 

tärkeitä kuvia. Toisaalta kuvien pyytäminen oli myös ilmiön kattavamman ymmärtämisen ja 

tutkimuksen objektiivisuuden kannalta tietoinen valinta. Olisi ollut harhaanjohtavaa valita 

keskustelun aiheena olevia kuvia itse, sillä omasta mielestä levottomuutta herättävien kuvien ei voi 

olettaa olevan sitä muiden mielestä. Kuvien valitseminen itse olisi periaatteessa tietenkin ollut 

mahdollista, mutta johtanut toisenlaisiin tutkimuskysymyksiin.  

 

Seuraavat kysymykset sisältyivät haastattelukutsuun:  

KYSELY 

1. Kerro valitsemastasi kuvasta/kuvista 

2. Millaisia taideteoksia ja muita visuaalisen kulttuurin ilmiöitä pyrit välittämään 

opetuksessasi? Millä perusteella? Millaisia pyrit välttämään? Millä perusteella? 

3. Mitä asioita painotat viedessäsi oppilaat taidenäyttelyyn? 

Mainitsin, ettei tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyttä paljastettaisi, että saadut tiedot 

tultaisiin käsittelemään luottamuksellisesti ja että haastattelun taltiointiin käytettäisiin 

videokameraa. Tapaamisen kestoksi arvelin puolisentoista tuntia. 

 

3.3 Ryhmähaastattelu ja ryhmäkeskustelu aineiston keruun menetelminä 

 

Haastattelutilaisuus koostui siis kahdesta erillisestä osasta: ryhmähaastattelusta ja 

ryhmäkeskustelusta. Se tapahtui kaikkien osallistujien tuntemassa paikassa, Taidelainaamossa. 

Käytin haastattelutilaisuuden taltioimiseen videokameran lisäksi nauhuria varmistaakseni äänen 

kuuluvuuden.  Ryhmähaastattelu toimi ensimmäisenä aineiston keruun menetelmänä. Olin valinnut 

menetelmän, koska arvelin sen stimuloivan ilmiön hahmottamista monista aspekteista, perustuen 

siihen että muiden näkökulmia oli mahdollista kommentoida. Myös metodologisesti fenomenologia 

istui ryhmähaastatteluun, sillä fenomenologisten tutkimusaineistojen pääasiallisena 

keräysmenetelmänä ovat perinteisesti olleet haastattelu tai avoin haastattelulomake. 



30 

 

 

(Metsämuuronen 2006, 170-171.) Otaksuin saavani enemmän tietoa ryhmähaastattelun kuin 

yksilöhaastattelun avulla, koska sen avulla toisensa entuudestaan tuntevat opettajat voisivat 

muistella ja saada pontta yhteisistä muistikuvista. Ryhmähaastattelu koostui kuudesta kysymyksestä 

(ks. liite 2). Vaikka tutkimuksellinen painopisteeni on kuvien pedagogisessa merkityksessä, 

haastattelukutsussa ja haastattelukysymyksissä puhuin kuitenkin kuvien ”käsittelemisestä” erilaisiin 

käytäntöihin pohjautuvien opetuskokemusten esiin houkuttelemiseksi. Haastatteluaineisto koostui 

kuitenkin enimmäkseen kuvien pedagogisen merkityksellisyyden pohdinnasta ja työkokemuksista, 

ei tehtävien suunnitteluun liittyvistä valinnoista ja vaiheista.  

Ennen ryhmähaastattelun alkua kuvailin osallistujille käyttämäni haastattelumetodin piirteet ja 

säännöt. Kerroin ryhmähaastattelun sisältävän osittain samoja kysymyksiä kuin sähköpostitse 

lähetetty kysely sekä tilanteen mukaan tarkentavia alakysymyksiä, jotka suuntaisivat vastaamista 

konkreettisiin esimerkkeihin, mikäli kysymykseen ei osattaisi tarttua sen laajuudesta johtuen.  

Metsämuurosen mukaan fenomenologian toimiessa tutkimusmetodina eli aineiston analysoinnin 

välineenä, ensisijaista on tiedostaa tutkijan oma vaikutus tutkittavien kokemuksiin. Ihanteellisessa 

tutkimustilanteessa ilmapiiri on mahdollisimman vapaa ja avoin, mikä rohkaisee osallistujia 

tuomaan arkisimmatkin kokemuksensa päivänvaloon. Siksi myös kysymysten pitää olla avoimia, 

strukturoimattomia, olivatpa ne sitten kirjallisia tai suullisia. (Metsämuuronen 2006, 170-171.)  

Ryhmähaastattelu sujui leppoisasti, tunnelma oli välitön ja luottamuksellinen. Sain kysyttyä kaikki 

haluamani kysymykset, mutta erikoista oli se, että monet kysymykset tulivat vastatuksi ainakin 

osittain aiemman kysymyksen aikana. Niinpä sanoinkin usein: tähän ollaan jo osittain vastattu, 

mutta olisiko jollakulla vielä lisättävää? Ryhmähaastattelu tuotti laajoja vastauksia ja vei enemmän 

kuin puolet suunnitellusta ajasta, joten ryhmäkeskustelun osuus jäi suunniteltua vähäisemmäksi. 

Päätin kuitenkin toimia tilanteen ehdoilla, koska mielestäni opettajien omille kokemuksille ja 

näkemyksille oli suotava aikaa ensisijaisesti, jotta saadut kuvaukset olisivat mahdollisimman 

perusteellisia ja seikkaperäisiä. 

Toisena aineiston keruun menetelmänä käytin ryhmäkeskustelua. Anu Valtosen mukaan 

ryhmäkeskustelussa osallistujien tarinoiden voidaan katsoa muodostavan kollektiivisen 

jatkokertomuksen tutkittavasta ilmiöstä. (Valtonen, 2005, 223-224). Koin ryhmäkeskustelun 

tärkeäksi lisäksi, koska halusin nähdä, miten opettajat käsittelivät toistensa kuvia ja minkälaiseksi 
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he suunnittelisivat opetusta levottomuutta herättävien kuvien ollessa ensisijaisia suunnittelun 

lähtökohtia.  

Haastattelutilaisuuden alussa kerroin ryhmäkeskustelun muistuttavan tavallista arkikeskustelua, eli 

olevan täysin vapaamuotoista juttelua tietystä aiheesta. Valtosen mukaan vetäjä esittelee 

ryhmäkeskustelussa tutkimuksen kannalta keskeisiä teemoja mielipiteiden hankkimiseksi. Tämä 

onnistuu kysymysten ja erilaisten virikemateriaalien, mm. mainosten, sanomalehtileikkeiden, 

tuotteiden, eläytymistarinoiden tai kuvien välityksellä. (Valtonen 2005, 223-224.) Myös osallistujat 

itse voivat tuoda tilaisuuteen sopivia valokuvia ja muita kuvia. Osallistujia voi pyytää reagoimaan 

itse tuotuihin tai tutkijan valitsemiin kuviin tai kertomaan tarinoita kuvista.  (mt. 238.)  

Ryhmäkeskustelun pitopaikkana voi toimia mm. työpaja, jonka puitteissa ideoidaan, suunnitellaan 

ja kehitetään jotakin osallistujille yhteistä asiaa. (mt. 226-227). Ryhmäkeskustelu soveltui myös 

virikemateriaalin käsittelyyn parhaiten, koska se oli täysin vapaamuotoista.  Keskustelu syntyi 

yhteisen tehtävän, tässä tapauksessa opetuksen suunnittelun, sekä sitä koskevien teemojen ja 

kysymysten kautta.  

Tarkoituksena oli suunnitella yhdessä valitulle kohderyhmälle opetusjakso, jonka keskeisenä 

sisältönä ja keskustelun virikkeenä käytettäisiin yhtä tai useampaa opettajien tuomista ja 

sähköpostitse lähettämistäni, omasta mielestäni levottomuutta herättävistä kuvista. Yhteiset 

päätökset ja niiden perustelut kirjattaisiin paperille. Suunnittelun tukena toimivat kansalaisopiston, 

yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmat.  

Ryhmäkeskustelun teemallinen rakenne muodostui kuvavalinnan perustelemisesta sekä opetuksen 

toteutuksesta ja rakenteesta. Nämä jaoin opettajille paperiversioina:   

Suunnitellaan yhdessä valitulle kohderyhmälle opetusjakso, jonka keskeisenä sisältönä käytetään 

yhtä tai useampaa esillä olevaa kuvaa. Kirjataan paperille yhteiset päätökset ja niiden perustelut.  

1. Valinnan perusteleminen  

Taidekuvan valinnan perusteleminen oppilaan näkökulmasta ← esim. selostus ryhmälle 

miksi kuva näytetään, aiheeseen ja omaan pohdintaan johdattelevia kysymyksiä kuvasta  
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Opetuksen tavoitteisiin kytkeytyvät perustelut ← esim. taidekuvan opetuksellinen 

merkityksellisyys, sisällöllinen anti, kasvatukselliset/opetukselliset, tekniset tavoitteet ← 

rajoitteet, säätelevät tekijät  

2. Opetuksen toteutus ja rakenne ← esim. missä, miten olisi parasta toteuttaa, kuinka monta 

tuntia opetusjaksoon menisi, miten opetus jäsentyisi? Käytettävät materiaalit ja tekniikat 

 

Kuvavalinnan perustelemiseen sai siis halutessaan käyttää alateemoja, joita olivat oppilaan 

näkökulma, opetuksen tavoitteisiin kytkeytyvät perustelut sekä opetuksen toteutuksen ja rakenteen 

tukena olevat teemat.  Ryhmäkeskustelun puitteissa opettajat suunnittelivat lukion 4-kurssin sisältöä 

ja tavoitteita vastaavan opetusjakson (ks. liite 3). Ryhmäkeskustelu sujui hyvin, mutta sen 

loppupuolella huomasin jonkinlaista väsymystä. Tämä ilmeni mm. siinä, että ideoiden 

verbalisoiminen vei enemmän aikaa, mikä tuotti aineistoon pitkiä, hiljaisia, vaikkakin aktiivisia 

hetkiä.  

 

Haastatteluaineisto tuotti mielestäni osittain liiankin odotuksenmukaista aineistoa. Olisin kaivannut 

käytännön kokemuksiin perustuvia esimerkkitapauksia levottomuutta herättävien kuvien tulkinnan 

reunaehdoista:  oppilaiden konservatiivisuus, ikä ja ryhmäkoko eivät valaisseet asiaa 

ennakkokäsitystäni syvällisemmin. Toisaalta vastaukset ylittivät odotukseni avoimuudessaan. Tämä 

näkyi siinä, että opettajat toivat esiin myös takkuisia opetustilanteita ja niihin liittyviä moraalisia 

epäilyksiään. Toisaalta, moraalinen epäily lienee hyvän opettajan tärkeimpiä piirteitä. 

Kuvataidekasvattajan on tunnusteltava visuaalisen ja moraalisen herkkyyden välistä 

vuorovaikutusta herkeämättä, jotta opetus onnistuisi.   

  

4. HAASTATTELUAINEISTON TEEMOITTELUA JA KUVA-AINEISTON POHDINTAA  

4.1  Kriittisen tulkitsemisen lähtökohtia, esteettisen kokemuksen osatekijät sekä levottomuutta 

herättävälle kuva-aineistolle perustuvan opetussuunnittelun periaatteita 

 

Tässä luvussa tuon esiin empiirisestä aineistosta rakentamani teemat. Max Van Manenin mukaan 

kohteena oleva kokemus, sen merkitys ja ydin tiivistyvät teeman avulla. Teema kuvastaa tarvetta 

saada selkoa aiheesta. Sen avulla tavoitetaan kokemuksen merkitys. Hyvin muotoiltu teema antaa 
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muodon muodottomalle ja vaikutelman ilmiön ytimen koskettamisesta.  (Van Manen 1990, 87-88.) 

Kasvatustieteellisen − omassa tutkimuksessani taidekasvatuksellisen − tutkimuksen 

perustavanlaatuisin teema on kuitenkin määriteltävissä tietynlaiseksi pedagogisesti orientoituneeksi 

tutkimusvalmiudeksi, jonka todellinen motivaatio löytyy tutkijan omasta elämästä kasvattajana.  

(mt. 89).  

Taidekasvattajana oma motivaationi tähän tutkimukseen on syntynyt tarpeesta korostaa kuvan 

kriittistä tulkintaa pedagogisesti merkityksellisenä lähtökohtana kuvallisen ilmaisun ja yksilöllisen 

näkökulman kehittymiselle. Näkemisen harjaannuttaminen kuvan tulkinnan kautta on tärkeää, 

koska näkökyky on ihmisen tärkein aisti. Erilaiset näkemisen tavat kertovat erityisestä kyvystä. 

Kuvallisen ilmaisun kehittämisen pedagoginen merkityksellisyys kytkeytyy juuri tähän 

inhimillisten saavutusten vaalimiseen ja arvostamiseen sinällään. Yksilöllisen näkökulman 

kehittäminen kuvallisen ilmaisun kautta on ihmiseksi kasvamista,  siipien levittämistä. Kuvallinen 

ilmaisu ilman kykyä tulkita on mielestäni vapautta ilman merkitystä.   

Teemoittelua voi Van Manenin mukaan tehdä kolmella tavalla. Holistisen, tekstiä 

kokonaisuudessaan tarkastelevan tai yksityiskohtaisen, lause lauseelta etenevän lähestymistavan 

sijaan käytän tässä tutkimuksessa valikoivaa ja korostavaa lähestymistapaa. Valikoivassa 

lähestymistavassa teksti luetaan läpi useita kertoja ja samalla kysytään: ”Mitkä lauseet vaikuttavat 

erityisen olennaisilta tai paljastavilta ilmiön tai kuvaillun kokemuksen suhteen?” Tiettyjen 

kokemuksellisten teemojen kertautuminen useissa kuvauksissa yleistyksinä tai mahdollisina 

yleistyksinä, nousee esiin eletyn kokemuksen kuvausten ja mahdollisten teemojen tarkkailun myötä.  

Teemojen muotoiluun auttavat sopivien fraasien esiin nostaminen tai teemalle merkityksellisen, 

pääasiallisen sisällön vangitseminen yksittäiseen lauseeseen. (Van Manen 1990, 92-94.)  

Tavoitteenani oli siis etsiä teemoja, jotka lauseina tai puolilauseina esiintyessään vaikuttaisivat 

temaattisilta ilmiöön, eli levottomuutta herättävien kuvien pedagogiseen merkitykseen nähden.  

Haastatteluaineistoni purkamisen aloitin sen litteroinnista, jonka jälkeen etsin teemallisia 

kokonaisuuksia. Ryhmähaastattelusta ja ryhmäkeskustelusta koostuva aineisto tuotti sanatarkasti 

litteroitua materiaalia 26 liuskaa. Tarkoituksenani ei ollut luokitella aineistoa, vaan pikemminkin 

jäsentää sitä ilmiön kannalta merkityksellisen tiedon kautta. Tutkimuskysymykset sellaisenaan eivät 

soveltuneet teemoiksi johtuen joidenkin vastausten niukkuudesta ja siitä, että ne sisälsivät muita, 

kysymyksen kannalta merkityksellisiä asioita tai sopivat useampaan kysymykseen. Alleviivasin 
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kohdat, jotka vaikuttivat tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisiltä. Teemoiksi muodostuivat 

Kriittisen tulkitsemisen lähtökohtia, esteettisen kokemuksen osatekijät ja levottomuutta herättävälle 

kuva-aineistolle perustuvan opetussuunnittelun periaatteet.  

Teeman kriittisen tulkitsemisen lähtökohtia avulla tutkin levottomuutta herättävien kuvien 

tarkoituksenmukaista tulkintaa. Perustuiko kuvien pedagoginen merkityksellisyys yksilölliseen vai 

yhteisölliseen tulkintaan? Oliko levottomuutta herättävillä kuvilla sijaa nuorten 

kuvataidekasvatuksessa? Tähän kytkeytyi oleellisesti myös kysymys siitä, oliko iästä riippumaton 

kriittinen tulkinta mahdollista. Muodostivatko jotkin kuvataidekasvatuksen käytännöt esteitä kuvien 

kriittiselle tulkinnalle? 

Teeman Esteettisen kokemuksen osatekijät avulla tutkin mikä teki levottomuutta herättävästä 

kuvasta opetuksellisesti merkityksellisen. Tutkin, millaisten esteettisen kokemuksen osatekijöiden 

kautta opettajat jäsensivät kuvan tulkintaa ja mitä esteettinen kokemus merkitsi heille levottomuutta 

herättäviin kuviin yhdistettynä. Miten eettiset arvot suhteutuivat esteettiseen kokemukseen 

kuvataidekasvatuksessa ja kasvatustodellisuudessa?    

Teeman levottomuutta herättävälle kuva-aineistolle perustuvan opetussuunnittelun periaatteita 

avulla tutkin, miten kuvataidekasvattajat suunnittelivat levottomuutta herättävää kuvamateriaalia 

yhdessä. Millaisten periaatteiden varassa he suunnittelivat levottomuutta herättäviin kuviin 

keskittyvää opetusta? Toiko ryhmäkeskustelu levottomuutta herättävien kuvien pedagogiseen 

merkityksellisyyteen uusia tai erilaisia aspekteja?  

Muunsin teemoja valaisevat kohdat kirjakielisiksi merkitysyksiköiksi. Tämän tein siksi, että 

puheessa sanoman vakuuttavuutta ja sujuvuutta lisäävät painotukset ja täytesanat eivät toimi 

kirjoitetussa tekstissä samalla tavalla. Pidempiä lainauksia käytin halutessani elävöittää tekstiä tai 

tuodakseni esiin jonkin asiaa havainnollistavan esimerkin. Opettajien vastaukset on koottu siis 

teemojen mukaan.  
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4.2 Opettajien valitsemat kuvat suoran samaistumisen kiistäjinä  

 

Olin pyytänyt opettajia lähettämään haastattelutilaisuuden virikemateriaaliksi yhden tai useamman 

heidän mielestään levottomuutta herättävän kuvan. Toivoin saavani valaisevia ja rohkeita 

esimerkkejä siitä, miten levottomuutta herättäviä kuvia voidaan käyttää opetuksessa havahtumiseen, 

eläytymiseen, tiedon, omien ajatusten ja myötätunnon syventämiseen. Hain opettajilta ennen 

kaikkea erilaisten kuvien kohtaamiseen ja tulkitsemiseen pohjaavia opetuskokemuksia. Koska 

tunsin opettajat jo entuudestaan, minulla oli tiettyjä odotuksia heidän valitsemiensa kuvien suhteen. 

Oletin, että kuvat olisivat muita kuin taidehistorian kaanoniin kuuluvia. Ne tuskin heijastelisivat 

ensisijaisesti opettajien omia, henkilökohtaisia mieltymyksiä. Kuvien perusteella olisi siis vaikea 

arvata kenen valitsemia ne olivat.  Arvelin myös, että ainakin osa kuvista olisi itselleni uusia ja 

oppilaille päällisin puolin tutun oloisia, esim. populaarikulttuurin kuvastoon liittyviä.   

Rajauksen väljyydestä huolimatta vain yksi kuva oli mediakuva, muut selkeästi taidekuvia. Tähän 

saattoi vaikuttaa se, että olin tutkimuskutsussani avannut  levottomuutta herättävän kuvan 

merkitystä viittaamalla nimenmaan taidekuviin. Toisaalta kuvien taidepainotteisuus oli 

odotuksenmukaista myös siksi, että kuvataiteen ominta aluetta on usein uhkaavien, 

hallitsemattomien ja vaikeasti ymmärrettävien asioiden ilmaiseminen.  

Kuvista oli erotettavissa erityyppisiä viestejä ja sisältöjä. Päivin valitsemat levottomuutta herättävät 

teokset, (kuvat 3 ja 4) Harro Koskisen Sikaperhe (1969) ja Marcel Duchampin Pisuaari (1917) 

provosoivat taiteen vuoksi ja porvarillisia arvoja vastaan. Niiden välittämä viesti oli taiteen 

itseisarvossa ja sen puolustamisesssa. Varsinkin Pisuaari on kärjekkäimpiä esimerkkejä 

modernismin puolustamasta taiteen itseisarvosta ja dadaistisesta porvarillisuuden vastustamisesta. 

Koskisen teos joutui aikoinaan jopa kuvakieltoon vastaavanlaisen sisältönsä takia. Pisuaaria  

lukuunottamatta opettajien valitsemat kuvat esittivät ihmistä tai ihmisen kaltaista olentoa.  
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Lindan valitsema Voguen lehtikuva (kuva 5), 2010, leikittelee visuaalisten tehokeinojen 

läpinäkyväksi saattamisella. Sitä voisi sanoa jopa sanoa viestittömäksi, mikäli viestillä tarkoitetaan 

selkeän poliittisen kannan ottamista jonkin asian puolesta tai jotakin asiaa vastaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 kuva 5   
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Kuva oli peräisin Helsingin Sanomista, Milla Aution kirjoittamasta artikkelista Lapsi pysäyttää 

katseen. Artikkelin aiheena oli monia lukijoita Rankassa suututtanut mainoskuva, jossa 10-vuotias 

supermalli Thylane Blondeau mainostaa tyyriitä joululahjoja. Kuvan taustalla oleva sana, cadeaux 

tarkoittaa lahjaa, mutta assosioituu helposti myös tyttöön itseensä. Visuaalisen kulttuurin ja muodin 

tutkija Annamari Vänskä tulkitsi artikkelissa kuvaa sen katsetta vangitsevien yksityiskohtien kautta. 

Kuvassa oleva numero yksi viittaa kalliisiin lahjoihin, numero kaksi lapsen paitaan ja sen päällä 

olevan vaatetuksen ristiriitaisuuteen. Numero kolme viittaa aikuisten maailmaan räikeän meikin 

kautta ja numero neljä naisellisuutta sekä ylellisyyttä korostaviin korkokenkiin.  Numero viisi viittaa 

nukkemalliin, eli nukkemaisuuteen muotimaailman sääntönä ja numero kuusi valtaistuimeen, 

tyttöihin kohdistettuihin odotuksiin ja heidän näkemiseensä pikkuaikuisina.  (Autio 2010, 13.) 

Lehtikuvan selkein sisältö oli sen shokkiarvossa. Se muistutti muotimerkki Benettonin 

valokuvaajan, Oliviero Toscanin levottomuutta herättäviä mainoskampanjoita 1980- ja 1990-

luvuilla. Toscanin valokuvien teemoina olivat usein rasismi, sota, uskonto ja jopa 

kuolemanrangaistus. Lindan valitsemasta kuvasta on kuitenkin vaikea tietää, kenen puolella 

valokuvaaja on tai minkä asian puolesta hän viestii. Vaikka kuva itse viittaa taiteelliseen ilmaisuun 

kyseenalaistaessaan ja tuodessaan näkyville antimainoksen lailla käytetyt visuaaliset vaikuttamisen 

keinot, sen perimmäisinä vaikuttimina ovat silti kaupalliset arvot ja itsetarkoituksellinen 

huomiohakuisuus.   

Tytin valitsema kuva Gabrielle d’Estrees ja hänen sisarensa (kuva 6) (c.1594) otti kantaa 

todelliseen tapahtumaan sisältämiensä allegorioiden ja piiloviestien kautta. Gabrielle d´Estrees oli 

Ranskan kuningas Henri IV:n rakastajatar ja tämän neljän lapsen äiti.  Hänet todennäköisesti 

myrkytettiin juuri ennen naimiisin menoa. Tytti kuvailee:  

Gabrielle istuu alastomana ammeessa ja pitelee käsissään sormusta. Hänen siskonsa istuu myös 

alastomana ammeessa ja nipistää Gabriellea rinnasta. Teos herättää oppilaissa ensin 

hämmästystä. 
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                   kuva 6  

 

Lindan valitsemaa lehtikuvaa ja Tytin valitsemaa maalausta yhdisti toisiinsa huomion ja torjunnan 

herättäminen yliampuvan seksuaalisten viitteiden kautta.  

Susannan tuomat kuvat (kuvat 7 ja 8), Ethan Hammin Matchbox warriors / Real Child Warriors 

(2009) sekä (kuva 9) Cindy Shermanin Untitled (1995) leikittelevät Voguen lehtikuvan lailla 

visuaalisten tehokeinojen läpinäkyväksi saattamisella, mutta ovat selvästi jonkin vääryyden puolesta 

kantaa ottavia. Ne viittaavat väkivaltaan silvottujen kehojen, sekä syrjintään rotuun ja ikään 

liittyvien poliittisten asetelmien myötä. Untitled jatkaa feministisesti suuntautuneelle Shermanille 

tyypillisesti minäkuvan fragmentaarisuuden tutkimista. Kuva on maskuliinista maailmankuvaa 

ilmentäviin myytteihin, kliseisiin ja stereotypioihin perustuva dekonstruktio. Molempien kuvien 

viestit vaikuttavat kytkeytyvän vallalla olevien käsitysten paljastamiseen, kyseenalaistamiseen ja 

vastustamiseen.    
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              kuva 7 

 

 

 

 

 

 

 

          

              kuva 8 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               kuva 9 

 

Koska tunsin opettajat entuudestaan, en ihmetellyt sitä, että jokaiselle heistä levottomuutta 

herättävät kuvat olivat luonteva osa työtä. Vivahde-eroja toki löytyi opettajien syistä ja tavoista 

käsitellä tällaista kuvamateriaalia. Olin iloisesti yllättynyt, että kuvat edustivat hyvin erilaisia 

taiteellisia tyylejä, kulttuureja ja aikakausia muodostaen toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Oli 

dokumentaarista valokuvaa populaarikulttuurin kuvastoon kriittisesti rinnastettuna, mediakriittistä 
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muotikuvaa, modernia taidetta ready-made-teoksina, 1960-luvun yhteiskuntakriittistä, suomalaista 

pop-taidetta ja myöhäisrenessanssin symbolien täyteistä maalaustaidetta.   

Enemmistö opettajien valitsemista kuvista oli tehty selkeästi jonkin asian puolesta tai vastaan, mikä 

viittaa siihen, että opettajat pitivät levottomuutta herättävää kuvamateriaalia ennen kaikkea 

muutoksen tai tiedostamisen välittäjänä.  

Kaksi muuta virikemateriaalina käytettyä kuvaa, eli maalaamani muotokuva ja Pentti-Otto Koskisen 

performanssi olivat itse valitsemiani, mielestäni levottomuutta herättäviä kuvia. Ne kuvasivat 

ihmistä, koska ymmärryksen rajoilla oleminen, hämmennys, havahtuminen, levottomuus, 

järkyttävyys, haavoittuvaisuus, irrallisuuden tunne ja raakuus ovat mielestäni epämiellyttäviä 

tuntemuksia jotka tuntuvat erityisen puistattavilta ihmiskuvauksessa. Toin ne mukaan 

tutkimusaineistooni, koska niiden kautta oma esikäsitykseni levottomuutta herättävistä kuvista ja 

niiden pedagogisesta merkityksestä vertautui muiden taidekasvattajien käsityksiin.   

  

5. KRIITTISEN TULKITSEMISEN LÄHTÖKOHTIA 

5.1 Yksilöllinen ja yhteisöllinen tulkinta  

 

Se pitäisi tehdä ryhmätyönä, että se haastaisi enemmän ajattelemaan asioita.  

                      Tytti 

Seuraavaksi käsittelen ensimmäistä aineistostani noussutta teemaa, eli levottomuutta herättävien 

kuvan kohtaamisen ja tulkitsemisen lähtökohtia. Eräs levottomuutta herättävien kuvien kohtaamisen 

lähtökohta muodostuu siitä, pyritäänkö kasvatuksella yhteisöllisyyteen vai yksilöllisyyteen ja siitä, 

korostetaanko kuvan tulkinnassa sosiaalista vuorovaikutusta vai henkilökohtaista merkityksenantoa.  

Tytin kuvauksessa yhteisöllisyys vaikutti olevan edellytys syvällisemmälle pohdinnalle.  

Terry Barrett jakaa tulkinnan ”yksilölliseen ja persoonallisen tulkintaan” sekä ”yhteisölliseen ja 

jaettuun tulkintaan.” Yksilöllisellä ja persoonallisella tulkinnalla on merkitystä tulkitsijalle ja hänen 

elämälleen. Yhteisöllinen ja jaettu tulkinta syntyy yhteisiä mielenkiinnon kohteita jakavien 

yksilöiden muodostaman ryhmän taidekuvaa koskevasta ymmärryksestä tai sitä koskevista 
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selityksistä. Yhteisöllinen tulkinta viittaa myös kuvan tarkasteluun kontekstin, mm. estetiikan, 

kritiikin ja taidehistorian kautta. (Barrett 2000, 8.)  

Barrettin mukaan kaikki pystyvät tekemään taidekuvista persoonallisesti ja yhteisöllisesti 

merkittäviä tulkintoja. Hän kertoo esimerkkinä 9-vuotiaasta pojasta, jonka luokkakavereilta 

kuultuun, sekä omiin havaintoihinsa ja näkemyksiinsä perustuvasta yhteisöllinen tulkinta René 

Magritten taiteellisen tuotannon keskeisistä piirteistä veti kattavuudessaan vertoja tietosanakirjalle. 

(Barrett 2000, 10.)  Hän kertoo myös esimerkin kolmasluokkalaisen pojan yksilöllisestä tulkinnasta, 

joka moniaistisuudessaan ja kokonaisvaltaisuudessaan veti vertoja taiteen asiantuntijan tulkinnalle: 

poika imitoi veden aaltoja itseään venytellen, koska oli kuvassa olevaa vettä katsoessaan halunnut 

tuntea veden, olla vesi, piirtää vedestä ja kirjoittaa tarinan vedestä. Lapset ja nuoret tekevät 

kaikesta näkemästään ja kokemastaan persoonallista. Barrettin mukaan tämä taipumus pitäisi 

huomioida paremmin taidekasvatuksessa. (mt. 9.) Taipumusta egosentrisyyteen ei siis kannattaisi 

pitää ainoastaan esteenä syvemmälle ymmärrykselle, vaan väylänä tulkinnalliselle uppoutumiselle 

ja yksilöllisten tulkintojen vaalimiselle.  

Barrettin mukaan hyvä yksilöllinen tulkinta ymmärtää taidekuvan tulkitsijan omalle elämälle 

merkityksellisenä ja olennaisena. Yhteisöllinen tulkinta vois syntyä myös yksilöllisen tulkinnan 

kautta, kun yksilöllisen tulkinnan kautta onnistutaan valaisemaan taidekuvaa persoonallisella ja 

siksi muita kiinnostavalla tavalla. (Barrett 2000, 11-12.) Barrett ei siis pidä kuvan yhteisöllistä 

jakamista ainoana tienä tulkinnan syvällisyyteen, vaan korostaa että tarpeeksi persoonallinen 

tulkinta on yhteisöllisestikin merkityksellinen. Tässä mielessä hän puolustaa yksilöllisen tulkinnan 

itsearvoisuuutta ja henkilökohtaisen merkityksellisyyden kokemisen ensisijaisuutta kuvan 

tulkinnassa. Toisaalta Barrett myös tähdentää yksilöllisen ja yhteisöllisen tulkinnan 

tasapainottamista: olennaista ei ole se, aloitetaanko opetus yksilöllisellä vai yhteisöllisellä 

tulkinnalla, vaan se, että tulkinnat ovat tasapainossa keskenään.  (mt. 125-12.)    

Mika Hannula menee pidemmälle: hänen mukaansa ainoastaan yksityinen tulkinta on 

merkityksellinen, jakamaton. (Hannula 2001, 68). On olemassa kuvia, jotka herättävät 

levottomuutta nimenomaan viestittömyytensä takia, kuvia, jotka vain ovat, ilman selityksiä, 

viitteitä, rajoituksia. Koskisen teos on mielestäni hyvä esimerkki tällaisesta etäännyttävän 

yksityisestä teoksesta, koska taiteilija tekee itsensä ulkopuoliseksi olemalla odotusten vastaisesti, 

vieraan kulttuurin lisätessä kontrastia. Eläytyminen taiteilijan välittämään teokseen vaatii enemmän 
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kuin ymmärrystä. Teos itsessään ei ole ymmärrettävä. Se saattaa olla koettelemus, vihattava, 

sietokykyä koetteleva. Suhdetta, yhdessäoloa voi hahmottaa ilmaan jäävän, ei suoraan yhdistävän 

kokemuksen kautta. Kolmannessa tilassa päästään lähelle, mutta ei koskaan perille, osalliseksi, 

omistajaksi. (mt. 84-87.) Hannulan mukaan tällaisten kuvien äärellä voi kokea ns. kolmannen tilan. 

Hannulan sanoin kolmas tila kehkeytyy rakkaudesta, vihasta tai omakohtaisuudesta. Tällöin suhde 

itsen ja ympäröivän maailman välillä jättää jälkensä, me muutumme ja muutamme. Kokemusta ei 

voi kopioida, jäljentää. Se on ja säilyy yksityisenä, henkilökohtaisena. (mt. 68-71.) Kokemuksen 

jäljentämättömyys, yksityisyys ja henkilökohtaisuus tekevät kuvan aiheuttamasta kokemuksesta siis 

oman ja siksi tärkeän. Sekä Barrett että Hannula korostavat yhteisöllisen tulkinnan 

ymmärrettävyyden olevan jotain tyystin erilaista verrattuna yksityisen tulkinnan 

merkityksellisyyteen. Barrett pitää molempia jaettavina, Hannula ei. Onko siis niin, ettei syvällinen, 

omakohtainen esteettinen kokemus riitä tekemään levottomuutta herättävästä kuvasta pedagogisesti 

merkityksellistä? Vaatiiko pedagogisesti merkityksellinen esteettinen kokemus todella yhteisön 

jäsenten kesken vallitsevaa yhteisymmärrystä?  

 

Käsitys yhteisöllisen tulkitsemisen syvällisyyttä ja tiedostamista lisäävästä vaikutuksesta voi olla 

joskus väärä oletus. Koulussa vallitseva yhdenmukaisuuden vaatimus voi estää kriittisen, 

pohdiskelevan perehtymisen. Toisaalta, Sirkka Laitisen mukaan myös kuvaan liittyvän kokemuksen 

henkilökohtaisuus ja tärkeys vaikeuttavat sen käsitteellistämistä. (Laitinen 2003, 149). Kuvan 

koskettavuus ei ole välttämättä paras mahdollinen lähtökohta tulkinnan jakamiselle. Susanna 

kuvailee:  

 

Juuri näiden kuvien jälkeen  − siellä on nyt parhaillaan meneillään, se ”kauhee tönkötys” − 

paasaan kaikkia erilaisia moraaliasioita tai kuvien kautta puhutaan niin monenlaisia juttuja, että 

jotkut niistä hyvää ja kaunista toivovista tyypeistä ovat ihan lukossa sen jälkeen: ”ei mul oo mitään 

kritisoitavaa” tai ”ei mul oo mitään.”  Jotkut niistäkin saattavat kysyä että” tarviiks mun selittää 

tätä täs porukalle.” Ja kun se vastaus on että ”ei tietenkään tarvitse, ei sun tarvitse avautuu siitä 

asiasta” niin sitten he alkavat avautumaan. Sitten joku ääni murtuen selittää kuvaideansa − mikä 

on sellainen hyvin yleinen − mutta huomaa heti, että aha, tämä on koskettanut häntä henkilönä. 

Että en  tiedä…  en  ehkä jättänyt paljon vaihtoehtoja tuossa.   

 



45 

 

 

Sen lisäksi, että kuvan koskettavuus tekee siitä vaikean puheen aiheen, muille jakamisen painetta 

saattaa kokemukseni mukaan lisätä se, että oppilaat olettavat valitun kuvan peilaavan suoraan 

tulkitsijan omia kokemuksia, tunteita ja mieltymyksiä. Mitä muuta voisikaan odottaa, kun 

kuvataidekasvatuksessa painotetaan vapaata itseilmaisua, oppilaan omaa elämismaailmaa ja 

oppilaskeskeisyyttä? Esim. synkkää kuvaa ei voi valita, jos on itse luonteeltaan myönteinen. Tuntuu 

myös siltä, että tämä olettamus pätee enemmän taidekuvin kuun muunlaisiin kuviin, vaikkapa 

elokuviin. Erilaisten, myös levottomuutta herättävien elokuvien katsominen on nuorten keskuudessa 

hyväksytty tapa kokeilla rajoja, kun taas taidekuviin tuntuu liittyvän aina jotain vakaumuksellista, 

enteellistä ja sitovaa.  

 

5.2 Torjunta ja myötätunto osana kriittistä tulkintaa   

 

Sitten se on eri asia kun koko tarinan avaa. Itse asiassa tarina on aika mehukas ja se on suorastaan 

emotionaalinen kokemus miten suhde siihen kuvaan tulee täysin päinvastaiseksi. On aika hauska 

nähdä miten siinä vartissa jo suhde muuttuu, miten he alkavatkin kokemaan tätä henkilöä kohtaan 

sympatiaa ja koko juttu aukeaa.  

                      Tytti  

Opettajien samaistumisen kiistämistä ja levottomuutta herättävän kuvan luomaa jännitettä kuvaavat 

puheenvuorot viittasivat tietoiseen torjunnan herättämiseen. Tytti ja Linda pitivät kuvan 

ensivaikutelmaa koskevaa, torjuvaa tunnereaktiota keskeisenä tulkinnan vaiheena. Voimakkaan 

torjuvat reaktiot toimivat kontekstikeskeisen keskustelun avaajina.  Linda toivoi oppilailtaan 

avoimempaa elehdintää yhteisöllisen tulkinnan aikaansaamiseksi:  

Välillä on sellainen olo” et vitsit mikä ilonpilaaja mä oon, oikein toiveiden murskaaja,” kun toivon 

että sieltä nyt tulisi jotain radikaalia. Yritän syöttää monenlaista materiaalia ja ravisutella niitä… 

paikallaan istuvia tyyppejä, jotka eleettömästi ja ilmeettömästi ovat.  

Tytti ja Linda pyrkivät osoittamaan miten levottomuutta herättävä ensivaikutelma, kuvan aihe tuli 

ylittää, jotta kuvan todellinen sisältö tulisi ymmärretyksi. Molemmilla opettajilla tietynlainen 

samaistumisen kiistäminen toimi lähtökohtana merkityksellisyyden avautumiselle. Heidän 
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valitsemansa kuvat karkasivat samaistumista seksuaalisuutensa kautta.  Lindan mukaan 

levottomuutta herättävintä oli viattoman, pienen tytön ja seksuaalisten viitteiden välinen, räikeä 

asetelmallisuus ja siitä syntyvä jännite. Hänen valitsemassaan kuvassa havainnollistui miten 

tarkempi katsominen ja lukeminen vaikuttivat tulkintaan:   

Jos tuo olisi sellainen kuva, jonka katsoisi vain nopeasti, niin sieltä ei ehkä hahmottaisi mallin ikää, 

eikä sitä, että nuo korkokengät ovat julmetun suuret, että tyttö voi pitää niitä jalassaan vain 

istuessaan, mutta ei kävellessään. Ei ehkä kiinnittäisi huomiota siihen, ettei tytöllä olekaan  

tavallinen t-paita tai toppi päällään, vaan enemmän sellainen vaate, joka mielletään johonkin 

makuuhuoneeseen astumistilanteeseen James Bondeissa tai muuta vastaavaa. Lukemalla kuvaa 

tarkemmin, pysähtymälle sen äärelle, pohtimalla kuva-analyysin kautta ideologisia ja aatteellisia 

asioita, siihen ehtii asettamaan kysymyksiä.  

Tytin mukaan kuvan Gabrielle d’Estrees ja hänen sisarensa pedagoginen merkityksellisyys liittyi 

seksuaalisuutta koskevien tabujen tiedostamiseen ja ylittämiseen sekä keskustelun herättämiseen 

hämmentävyyden ja historiallisen kontekstin kautta. Hän kuvailee:  

Teoksesta löytyy paljon keskustelun aiheita: sillä on selkeä historiallinen konteksti, jonka 

avaamisen kautta päästään seksuaalisuuden läpi.  Seksuaalisuus on siinä iässä todella 

voimakkaasti pinnalla… Teos viittaa seksuaalisuuteen ja sitä koskeviin tabuihin: 

homoseksuaalisuuteen ja insestiin. Kun teoksen historiallista taustaa ja symboliikkaa avaa, 

alastomuus ja seksuaalisuus jäävät vähemmälle huomiolle.  Eniten levottomuutta kuvassa herättää 

aihe, mutta kun pääsee pinnan läpi, oivaltaa, että se on vain ensivaikutelma johon helposti jäädään 

kiinni.  

Opettajien valitsemien kuvien välittämä ensivaikutelma oli tulkittavissa oman elämismaailman 

kautta, mutta kuvan viesti vaati sen ylittämistä.  Räsänen toteaa naiivin oppilaan tulkitsevan 

taidekuvaa luettelemalla huomaamiaan yksityiskohtia, kypsemmän erottaessa toisistaan aiheen ja 

sisällön.  (Räsänen 1997, 121). Kuvien pedagoginen merkityksellisyys kytkeytyi näin ollen 

tavoitteeseen auttaa kaikkia oppilaita tunnistamaan kuvan esittämän aiheen ja viestin välinen, 

perustavanlaatuinen ero.  
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Juuri samaistumista karkaavan kuvan äärelle pysähtyminen voi avartaa näkemystä, koska se 

vapauttaa hetkeksi omaan elämismaailmaan rajautuvasta vertailusta. Levottomuutta herättävät ja 

suoraa samaistumista kaihtavat kuvat olivat myös Tytin mukaan pedagogisesti merkityksellinen 

vastapaino populaarikulttuurin kuville, joihin nuoret jatkuvasti vertaavat itseään:  

Murrosikäiset pyörivät siinä omassa maailmassaan todella voimakkaasti. He katsovat hirvittävän 

paljon ympärillään olevia kuvia, joihin he vertaavat itseään.  

Karoliina Kiil viittaa Hannu Niemisen luonnehdintaan populaarijulkisuudesta. Niemisen mukaan 

populaarijulkisuus muodostuu kaikille avoimista, julkisista representaatioista, jotka ovat 

merkityksellistettävissä ilman erityistietoja- tai taitoja. Populaarijulkisuuden representaatiot 

viehättävät, koska niiden lähtökohtana ovat arkipäiväiset kokemukset ja elämykset, jotka 

kytkeytyvät osaksi etäisiä ja eksoottisia aiheita ja välttävät näin arjen vetovoimaa vähentävän 

toiston. Populaarijulkisuus muistuttaa Kiilin mukaan populaarikulttuurin tapaa käyttää kuvia. 

Populaarikulttuuri viehättää, koska se vetoaa nuorten tarpeisiin ja kykyyn toimia yhteisön tavoin, 

tavallaan siis aikuismaisesti. Yhteisön tavoin toimiminen ilmenee nuorten uusintaessa heille 

suunnattuja ja siksi helposti ymmärrettäviä kuvia. (Kiil 2009, 102-103.)  

 

5.3 Opettaja suojelijana ja ajatusten ravistelijana   

 

7-luokkalaisia kyllä mielellään suojelee monenlaiselta, ettei kaikkea ollenkaan ota näkyvillekään. 

Lukiolaiset ovat jo ihan eri juttu. Lukiolaisilla on kypsyyttä pohtia kummallisiakin teoksia 

paremmin kuin seiskaluokkalaisilla, joiden elämänkokemus on vielä kovin lyhyt. Tämän takia 7-

luokkalaisten kanssa valitsen mieluummin lapsille sopivia asioita, jotka voivat jotenkin liittyä 

heidän kokemusmaailmaansa. En näe syytä siihen, että miksi heitä pitäisi hämmentää uskomaan 

että heidän pitäisi ymmärtää aikuisten maailmaan kuuluvia ilmiöitä. Lukiolaisten kanssa otan 

vaihtelevasti esille enemmän ajankohtaisia ja hämmentäviäkin juttuja.  

    Päivi 

Opettajat pitivät ymmärrettävästi oppilaidensa ikään liittyvää kypsymättömyyttä eräänä 

levottomuutta herättävien kuvien kohtaamiseen vaikuttavana tekijänä. Päivi näki 

elämänkokemuksesta karttuvan kypsyyden ehdottomana edellytyksenä levottomuutta herättävien 
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kuvien pohtimiselle ja vältti kummastusta tai levottomuutta herättäviä ja siksi ”aikuisten maailmaan 

kuuluvia” kuvia.  

Myös Susanna korosti kasvattajan roolia lapsen suojelijana. Hän kuvailee: 

Jos opetan pienempiä lapsia, niin missään nimessä en näytä tällaisia, jotka olisivat heille pelottavia 

tai aiheuttaisivat turvattomuutta. Kyllä minä silti heitäkin haastan miettimään visuaalisia töitään, 

mutta eri tavoin, vaikka huumorin kautta (esim. vaalimainosten visuaalisten tehokeinojen koominen 

imitointi).  

Eräs olennainen levottomuutta herättävien kuvien kohtaamisen reunaehto muodostuu siitä, miten 

opettajat näkevät kuvan vaikutuksen ja siitä miten he haluaisivat kuvan vaikuttavan oppilaisiin. 

Kuvan kohtaaminen edellyttää tulkintaa varsinkin silloin kun se herättää levottomuutta, on vaikeasti 

ymmärrettävä ja kun kohtaajana on lapsi tai nuori. Tulkinnan merkityksellisyys on yhteydessä 

onnistuneeseen opetustilanteeseen ja pedagogiseen merkityksellisyyteen. Oppilaiden nuori ikä 

velvoittaa suojelemiseen, mutta levottomuutta herättävien kuvien vaikutus perustuu nimenomaan 

ajatusten ravistelemiselle. Lapsen ja nuoren valmiudet kohdata, tulkita ja tätä kautta ymmärtää 

kuvaa ovat erilaiset kuin aikuisen, joten taidekasvattajan on tiedostettava ne.  Tiedostaminen on 

erityisen tärkeää silloin kun kuvien voi arvella herättävän levottomuutta, sillä levottomuuden 

herättäminen ilman pedagogisesti merkityksellistä tavoitetta on vastuutonta.   

Linda puolestaan piti nuoruusikää tavallaan levottomuutta herättävien kuvien kohtaamista 

helpottavana tekijänä. Hän ihmetteli oppilaidensa konservatiivista ja pidättyväistä asennetta, joka 

oli ristiriidassa hänen käsityksensä kanssa lukio-ikäisistä erityisen kriittisinä ajattelijoina: 

... jotenkin sitä miettii, että missä on sellainen protestihenki mikä pitäisi minun mielestä kuulua tuon 

ikäisille? En vieläkään suostu ajattelemaan, että murrosikä olisi häipynyt johonkin. Vaikka se mur-

mur-mur-mur olisikin siellä yläkoulun puolella, mutta sellainen kriittinen ajattelu. 

Hänen mielestään protestihenki kuului nuorille ja hän piti radikaaleja ylilyöntejä nuoruuteen 

kuuluvina:  

En tiedä olenko minä siinä kohtaa vähän piikikäs, mutta sanon myöskin sen, että ”no, hän (Teemu 

Mäki) on ollut myöskin aika nuori mies, ei teitä oikeastaan vanhempi…  kyllähän varmaan siihen 

ikäänkin kuuluvat aika radikaalit ylilyönnit vaikkapa aatteissa ja ajatuksissa.  
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Sirkka Laitisen mukaan alakulttuurinen kapinointi ja radikaalius ovat nuoruuteen liittyviä kliseitä. 

Hän vetoaa Tommi Hoikkalaan, jonka mukaan nuoriin liitetty kapinallisuus on ennen kaikkea 

sisukkaasti sinnittelevä, kulttuuriin sidottu käsitys. (Laitinen 2003, 11.) Laitinen toteaa tutkimiensa 

helsinkiläisnuorten määrittyvän nuoruusän kapinoinnin sijaan pikemminkin keskiluokkaisuuden 

mukaan. Keskiluokkaisuus ilmeni pärjäämisen haluna, luottamuksena opettajaan, hinkuna 

itsenäistyä, sekä tuttuun ja läheiseen kiintymisenä.  (mt. 117.) 

Tytin mukaan opettajan on tunnettava paitsi oppilaidensa henkisen kypsyyden aste, myös heidän 

persoonansa. Persoonan tunteminen edellyttää luottamuksellista ilmapiiriä, johon taas vaikuttaa 

ryhmäkoko. Kun ryhmäkoko oli tarpeeksi pieni ja ryhmän ja oppilaan persoona tuttu, opettaja 

pystyi suunnittelemaan opetusta levottomuutta herättävien kuvienkin varaan. Hän kuvailee:  

 Sitten kun he menevät kurssimuotoiseen lukioon, niin en minäkään rupeaisi ihan mitä vaan 

kertomaan kun täysin vieraat ihmiset istuvat vieressä. Itseensä likoon pistäminen vaatii aikaa: ei 

voi laittaa itseään likoon, jos ei tunne oloaan turvalliseksi.   

Räsänen näkee oppilaan tietopohjan hänen esiymmärryksensä, eli taidekuvaa koskevien tunteiden, 

ajatusten ja mielleyhtymien ilmentymänä. Oppilaan tietopohja on arvokas lähtökohtana oppimiselle. 

”Väärin ymmärtäminen” on seurausta riittämättömästä tietopohjasta ja pitäytymisestä oikeisiin ja 

vääriin vastauksiin, mikä johtuu taidekuviin liittyvien moninaisten tulkintojen vieraudesta. 

Asiantuntijan tulkintaa luonnehtiva itsetietoisuus muodostuu myös oman ymmärtämisen rajojen 

tiedostamisesta.  (Räsänen 1997, 65-66.) Voi olla, että oppilaiden vähäisen tietopohjan vuoksi 

heidän reaktionsa kuviin ovat vieläkin yllättävämpiä verrattuna aikuisten reaktioihin. Kuvat 

herättivät Tytin ja Susannan mukaan levottomuutta aina yllättävästi. Tytin mukaan oppilaat kylläkin 

reagoivat, mutta eivät opettajan olettamaan kuvaan. Susannalle se, mikä kuva sai lukioikäisenkin 

painamaan päänsä pois, oli yllättävää.   

Opettajat halusivat myös ravistella oppilaidensa ajatuksia levottomuutta herättävien kuvien kautta. 

Lindalle visuaalisen kielen sekä tunteiden hallitseminen olivat keinoja välttyä herkkäuskoisuuden 

seurauksilta: 

Vaatisin mainoskuvan kohdalla varsinkin heitä ajattelemaan, että mihin kaikkeen kannattaa uskoa.  

Hänen valitsemassaan mediakuvassa visuaalisten vaikuttamisen keinojen ilmeisyys koettelikin 

lapsen ja nuoren herkkäuskoisuutta.  
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Susannan mukaan levottomuutta herättävät kuvat auttoivat ottamaan oppilaiden ajatusmaailman 

kriittisesti opetuksen keskiöön. Hän tuntui ajattelevan, että omassa elämismaailmassa olevat 

puutteet saattoi ymmärtää paremmin kuvien heijastamaa ulkoista todellisuutta vasten. Susanna 

kertoo valitsemiensa kuvien havainnollistavan miten omahyväistä yhteiskuntamme arvostama 

suoritusajattelu todella oli.  Kuvat olivat Susannalle pedagogisesti merkityksellisiä, mikäli niiden 

kautta pystyi kiinnittämään huomion oman sisäisen elämän sijasta siihen, mikä ulkoisessa 

maailmassa ärsytti, kiinnitti huomiota tai houkutteli ottamaan kantaa ja mikäli niiden kautta pystyi 

tiedostamaan paremmin ulkoista todellisuutta ja siihen liittyviä illuusioita, kuten suorittamiseen 

pohjautuvaa elämäntapaa. Kuvien pedagoginen merkityksellisyys liittyi siis huolen herättämiseen 

oppilaissa. Tämä huoli kohdistui ulkoisen todellisuuden parempaan tiedostamiseen ja sitä kautta 

omaan elämismaailmaan kuuluvien huolien suhteellistamiseen.  

Koska lapset ja nuoret elävät aikuisia kokonaisvaltaisemmin omassa elämismaailmassaan, eikä 

heillä ole paljon elämänkokemusta, heidän on vaikea nähdä tulevaisuuteen. Siksi huolet voivat 

paisua helposti suhteettomiksi, vallita koko elämää. Kokemukseni mukaan lapset ja nuoret vetoavat 

usein siihen, ettei kukaan ymmärrä heitä. Salaa he häpeävät huoltensa mitättömyyttä ja ihmettelevät 

niiden lujaa otetta. He haluaisivat irrottautua suhteettomiksi paisuneista huolistaan, alituisesta 

itsetarkkailusta ja vertailusta, johon koulu standardisoivana instituutiona ja populaarikulttuuri 

visuaalisena koukuttajana yhyttävät, mutta elämismaailman suojaaviksi tarkoitetut rajat estävät 

saamasta tuoretta näkökulmaa mieltä painaviin asioihin.  

Heideggerin mukaan sosiaalinen konteksti on maailmassa olemisen ehto.  Sosiaalisesta kontekstista 

juontuu totuus, jota ei voi välttää, joka liittyy huoleen ja muista huolehtimiseen. Näkeminen on 

tällöin huomioon ottavaa ja lempeää. Huolen kautta muodostuu ihmisen esiymmärrys, 

huolestumisen johtuessa oman osallisuuden tiedostamisesta. Juuri huolen kautta syntyy motivaatio 

tietoon, kiinnostus maailmaa ja sen ilmiöitä kohtaan. Huolen kautta mahdollistuu suuntautuminen 

yksityisestä, omaan itseä varten olevasta elämismaailmasta yleistä maailmaa kohti, kohti 

tietoisuuden heräämistä. Itsetietoisuus, tietoisuus ympäristöstä ja maailmasta ovat saman aina eri 

puolia, olemisen ymmärtämistä. Tämän kaltainen olemisen ymmärtäminen on asettumista 

ympäristöön ja olemista sen ehdoilla. Se on muista ihmisistä lähtöisin olevien ehtojen mukaista 

itsensä toteutumista, todellistumista suhteessa maailmaan tietyllä tavalla.   (Kupiainen 1997, 23-24.)  
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Voisi ajatella, että levottomuutta herättävien kuvien kautta tapahtuvan huolen lietsomisen on 

johdettava käytännön toimintaan, koska on vastuuutonta huolestuttaa nuoria asioilla, joihin he eivät 

voi itse vaikuttaa. Nuorilla ei ole samoja oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia kuin 

aikuisella. Levottomuutta herättävien kuvien pedagoginen merkityksellisyys ei ole kuitenkaan 

välttämättä suorassa vaikuttamisessa, vaan myötätunnon herättämisessä. Mulder Eaton vetoaa 

nykyisiä estetiikan välinearvoteorioita kuvaillessaan Hilary Putnamiin, jonka mukaan moraalinen 

totuus ei ole sitä, että taide opettaisi arvoja. Teos ei siis voi esim. opettaa kaikkien ihmisten olevan 

vihattavia, vaan ainoastaan sen, miten sellainen ihminen, joka on vakuuttunut näin olevan, näkee ja 

kokee maailman.  (Muelder Eaton 1994, 156.) Kuvasta ei siis saada vahvistusta arvoille, vaan 

mahdollisuus ”kävellä hetki toisen kengissä.”  Esteettinen arvo ei siis synny yksistään moraalisista 

arvoista, vaan tulkinnan kautta kehkeytyvistä totuuksista. Muelder Eaton viittaa Morris Weitziin, 

jonka mukaan kuvien viestimät, maailmaa koskevat yleistykset ovat tällaisia esteettisesti arvokkaita 

totuuksia. Esteettinen mielihyvä syntyy tulkitsijan totuutta puntaroivasta arvioinnista. (mt.160-161).  

Näkemys vastaa myös opettajien käsitystä levottomuutta herättävien kuvien ja huolen herättämisen 

pedagogisesta merkityksellisyydestä. Konkreettisen vaikuttamisen vaihtoehto ei ole mielestäni  

sosiokulttuuristen ongelmien saamaton voivottelu, vaan huolien suhteellistamisesta aiheutuva 

myötätunto. Tällöin tärkeitä ovat kuvat, jotka eivät kuvaa maailmaa valmiiksi annettuna, vaan 

jatkavat sitä. Kuvat, jotka näyttävät asiat liikkuvina, keskeneräisinä, vihjaavana, tulkinnanvaraisena. 

Vastuuttomampaa kuin nuorten huolestuttaminen heidän vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella 

olevilla asioilla, on heidän totuttamisensa sen kaltaiseen huolettomuuteen, jossa ei ole sijaa muille 

kuin mielihyvään ja mielipahaan perustuville valinnoille, arvioinneille ja tulkinnoille.  

Haastatellut opettajat näkivät oppilaiden ravistelemisen ja herkkäuskoisuudelta suojelemisen 

kasvattamisen eri puolina. Implisiittisenä tavoitteena vaikuttikin olevan moniarvoisessa ja alati 

muuttuvassa yhteiskunnallisessa todellisuudessa pärjääminen. Opettajat pyrkivät suojelemaan 

nuoria ”pumpulissa kasvamiselta,” sellaiselta kasvatusasenteelta, joka lakaisee kaikki vaikeudet ja 

esteet pois näkyviltä. Kyseenalaistamattoman tottelemisen sanelema todellisuus vaikutti olevan 

kaikkein pelottavinta ja oikeuttavan siksi oppilaiden ajatusten ravistelemisen.  
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5.4 Iästä riippumaton kriittinen tulkinta  

 

Opetuksessa täytyy olla pelisilmää.  En  lähde yleensä  tällaisia haastavia kuvia näyttämään ennen 

kuin keväällä, kun tiedän oppilaat, tiedän mille ryhmälle mitäkin ja tiedän myös että miten eri 

tavalla ne kuvat täytyy eri ryhmille selittää. Oppilaan persoonan täytyy olla jo tuttu, jotta voi tehdä 

myös sen jatkohoidon ja suunnata opetusta siten että tavoite tulee saavutettua. Joka 7-ryhmälle ei 

voi näyttää samoja asioita. Suoritan sellaista pientä itsesensuuria tai se asia käsitellään joskus 

myöhemmin, kun oppilaat ovat kypsempiä. Se, mitä sieltä oppilaasta itsestään nousee, myös 

vaihtelee. 

                     Tytti 

Opettajat puhuivat tutkimusaineistossa paljon oppilaidensa iästä. Tämä toi esiin sen, kuinka vaikeaa 

on hahmottaa vain väljästi ikään kytkeytyvän henkisen kypsyyden taso, joka on tärkeimpiä 

lähtökohtia levottomuutta herättävien kuvien ottamiselle opetukseen. Tämä toi myös esiin 

opettajien erilaiset käsitykset oppilaan henkisen kypsyyden huomioon ottamisesta. Päivi piti 

henkistä kypsyyttä ehdottomana edellytyksenä levottomuutta herättävien kuvien ottamiselle 

opetukseen.  Tytin mukaan levottomuutta herättävien kuvien vastaanottamiseen vaikuttivat huimat 

erot oppilaiden kehitysasteessa, tiedoissa ja taidoissa. Koska oppilaiden kehitysasteessa oli 

nuoruusiässä valtavia eroja, täytyi opetuksessa mennä sellaista keskitietä. Tytti siis piti henkistä 

kypsyyttä asiana, jota opettaja ei voinut ottaa täysin huomioon yksilöllisten erojen takia. 

Oleellisempaa opetuksen onnistumisessa kannalta oli oppilaiden tuntemisesta syntyvä tilannetaju. 

Tämän tutkimuksen lähtokohtana on oletus, jonka mukaan kyky tulkita kuvaa on ehdoton edellytys 

ilmaisullisten keinojen ja ideoiden kehittymiselle. Koska nuorten henkinen kypsyys ei ole sidottu 

tarkasti ikään ja koska heitä opetetaan yhtenäisenä ryhmänä, opettajan on suunniteltava opetus 

oppilaiden vähimmäisvalmiuksien tai keskimääräisen kypsyystason mukaan tai käytettävä sellaisia 

tulkinnallisia kuvia ja metodeja, joiden vastaanottaminen  ei ole sidottua henkiseen kypsyyteen.  

Arvostamaan ja tulkitsemaan oppiminen ovat kuitenkin asioita joiden harjoittamisen ei pitäisi 

riippua oppilaan tietopohjasta ja henkisestä kypsyydestä. Miten tämä tulkitseminen sitten onnistuu 

levottomuutta herättävien kuvien kohdalla? Onko olemassa levottomuutta herättävän kuvan 

merkityksellistä kohtaamista helpottavia tekijöitä, jotka eivät ole riippuvaisia oppilaan tietopohjasta 

ja henkisestä kypsyydestä? Mitkä tekijät voisivat parantaa kuvan kautta tiedostamisen, 
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havahtumisen mahdollisuuksia? Eräs mahdollinen ratkaisu löytyy Barrettin kehittämästä kuvan 

tulkinnan mallista.  

Barrettin mukaan tulkinnalliset metodit paitsi yksinkertaistavat monimutkaista kuvamateriaalia 

tehden siitä opettajille ja oppilaille helpommin hallittavaa, johtavat myös väärin sovellettuina 

väärinkäsityksiin ja puutteellisiin tietoihin. Hän itse ohjaa taidekuvien tulkintaa tiettyjen hyväksi 

havaitsemiensa periaatteiden mukaan. (Barrett 1994, 6.) Varsinkaan levottomuutta herättävien 

kuvien kohdalla tulkinnalliset metodit eivät ole kovin tarkoituksenmukaisia, sillä metodin 

noudattaminen vie päähuomion helposti tulkinnan tapaan sen sijaan, että pohdittaisiin, miksi kuva 

näyttää siltä kuin se näyttää ja miksi se herättää levottomuutta. Varsinkin levottomuutta herättävän 

kuvan kohdalla tärkeää on sisäistää, että kuvaa koskevat huomiot voivat olla kielteisiä ja kielteisin 

termein kuvattuja ilman että tulkinta alentaisi kuvan esteettistä arvoa. Myöskään kuvassa olevien 

ristiriitojen osoittaminen ei alenna kuvan esteettistä arvoa. Tämän oivaltamiseen voi päästä 

ainoastaan itse tehtyihin huomioihin ja kuvailuun perustuvan yksilöllisen tulkinnan kautta.  

Barrettin noukkimia kuvan tulkintaa koskevia periaatteita voisi mielestäni luonnehtia 

yleisluontoisiksi toteamuksiksi siitä, mikä on pedagogisesti merkityksellisille taidekuville tyypillistä 

ja minkälaista on hyvä taidekuvan tulkinta. Ne siis keskittyvät ensisijaisesti siihen, mitä 

sudenkuoppia liittyy kuvan tulkintaan, eli tulkinnan ymmärtämiseen kuvan ymmärtämisen sijaan. 

Barrettin mukaan periaatteet täydentävät toisiaan, koska ne on valittu eri lähteistä ja keskenään 

kilpailevista teorioista. (Barrett 1994, 6).  

Erään periaatteen mukaan taidekuva vaatii aina tulkintaa. Barrettin sanoin tulkitseminen on 

taidekuvan herättämiin tunteisiin, ajatuksiin ja toimintoihin vastaamista ja näiden vastausten 

sanallistamista. Tulkitseminen on merkityksellisten yhteyksien luomista itse koetun ja nähdyn, sekä 

muiden kokeman ja näkemän välillä.  Tulkitseminen on jonkin tekemistä itselle merkitykselliseksi 

ja siitä seuraavaa ajatusten jakamista. Taidekuvan kantamat, maailmaa koskevat näkemykset ja tieto 

on tiedostettavissa ainoastaan tulkinnan kautta. (Barrett 2000, 7-8). Joskus luullaan, että hyvä 

taidekuva puhuu puolestaan tai ettei taidekuvista voi puhua. Jopa taidekuva, joka vaikuttaa vaikealta 

ymmärtää, voi synnyttää mielenkiintoisia tulkintoja joita ei voisi tavoittaa pelkästään kuvaa 

katsomalla. Barrett vetoaa Arthur Danton määritelmään, jonka mukaan taidekuva − koska se on 

jonkun tekemä ja siksi jotakin ilmaiseva, toisin kuin vaikkapa puu, lintu tai kivi − vaatii aina 

tulkintaa. (Barrett 1994, 71.)  
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Opettajien valitsemat, levottomuutta herättävät kuvat vaikuttivat olevan pedagogisesti 

merkityksellisiä suhteessa niiden voimaan nostaa esiin tulkitsemisen tarve. Kuvat olivat yhtä 

lukuunottamatta oppilaissa kielteisiä tunteita herättäviä taidekuvia.  Myös mainoskuva toi esiin 

tulkitsemisen tarpeen oppilaissa herättämiensä torjuvien tunnereaktioiden kautta.  

Tytti kuvaili, miten kuvan tulkinta vaati aktiivista toimintaa.  Tulkinta oli kaivettava esiin. Vanhat 

taideteokset herättivät levottomuutta juuri siksi, että ne toivat esiin tulkinnan tarpeen moninaisine 

viesteineen ja symboleineen. Kuvan tulkinta ja kysymysten asettaminen vaatii pysähtymistä ja 

valmiiden vastausten puuttumisen hyväksymistä. Kuvan tulkitsemisen muutti levottomuutta 

herättävän kuvan pedagogisesti merkitykselliseksi opetustilanteessa, jossa kontekstin avaaminen 

johti torjuvien ensireaktioiden muuttumiseen myötätuntoisiksi.   

Myös Linda viittasi levottomuutta herättävien kuvien tärkeyteen kuvatulvasta poikkeavina ja siksi 

kohahduttavina ja tulkitsemista kaipaavina erityistapauksina. Lindan valitsema lehtikuva toi esiin 

tulkitsemisen tarpeen, koska kuvaan oli vaikea samaistua.   Opettaja kuvaili, että mitä pidempään 

kuvaa katsoi, sitä vaikeampaa samaistuminen itseasiassa oli. Susanna korosti levottomuutta 

herättävien kuvien tulkitsemisen tarvetta pitäessään kuvien tulkitsemista keinona 

maailmankatsomuksen avartamiselle. Päivin kuvauksessa kuvan tulkitsemisen tarve tuli esille siinä, 

miten käsittämättömiä ja jopa loukkaavia kuvat saattoivat olla ilman niiden sosiokulttuurisesta 

kontekstista lähtöisin olevaa tulkintaa.  

Erään toisen Barrettin tulkitsemisen malliin sisältyvän periaatteen mukaan taidekuvan kohtaamista 

auttaa sellaisen oletuksen ylittäminen, että kaikki tulkinnat ovat yhtä hyviä ja tärkeitä. Jotkin 

tulkinnat ovat parempia kuin toiset, koska ne ovat paremmin perusteltuja, perustuvat pitävämpiin 

todisteisiin ja ovat siksi järkevämpiä, varmempia ja hyväksyttävämpiä.  Kuvan tulkinta on 

kritiikkiä, suostuttelevaa retoriikkaa, joka perustuu suostutteleviin argumentteihin, eloisaan 

kuvaukseen ja värikkäisiin termeihin, ei loogisiin väitteisiin. (Barrett 1994, 72).  

 

Aineiston mukaan opettajat eivät nostaneet opetuksessaan esille tulkintojen eriarvoisuutta, vaan 

pikemminkin ensisilmäykseen perustuvan vaikutelman ja syvällisemmän tulkinnan välisen eron.  

He havainnollistivat, miten kuvan kontekstuaalinen tulkinta oikaisi saadun ensivaikutelman. 

Oppilaiden ensivaikutelmaan perustuvat johtopäätökset eivät varmastikaan olleet yhtä päteviä kuin 

opettajien kontekstiin perustuvat, pitävämpiin todisteisiin perustuvat ja siksi järkevämmät, 
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varmemmat ja hyväksyttävämmät tulkinnat. Oppilaiden ensivaikutelma saattoi hyvinkin olla 

samansuuntainen kuin opettajien.  

 

Tytin mukaan kuvan yhteisöllinen tulkinta kääntyi helposti opetuksen lähtökohtana olevan 

kuvavalinnan ja opettajan yksilöllisten mieltymysten kyseenalaistamiseksi. Tulkintojen 

eriarvoisuuden sisäistäminen olisi tärkeää, jotta opetuksen painotus pysyisi kuvan tulkinnassa ja 

arviointiperusteissa ja sitä kautta ilmaisullisten taitojen kehittämisessä relativistisen, kuvaa 

koskevien arviointien pätevyyttä kyseenlaistavan asenteen sijaan.  

 

Barrett kuvailee miten kuvan visuaalisen annin purkaminen ranskalaisen semiootikon Roland 

Barthesin määrittelemiin denotaatioihin, eli näkyviin merkityksiin ja konnotaatioihin, eli piileviin 

sivumerkityksiin, voi johtaa kuvan merkityksellistämiseen iästä riippumatta. Kaikissa kuvissa on 

denotaatioita ja konnotaatioita. Barrettin käyttämä tulkinnan kaava on sama eri-käisten oppilaiden 

kanssa: kuvailun kautta hahmotetaan denotaatioita ja denotaatioiden perusteella oivalletaan 

konnotaatioita.  (Barrett 2003, 7-8.)  

 

Opettajat pitivät levottomuutta herättävien kuvien kohdalla tulkintaa ennen kaikkea 

ensivaikutelmasta aiheutuvien väärinkäsitysten oikaisijana, eivät denotaatioista johdettavina 

konnotaatioina. Toisaalta kuvailu toimi nuorimpien oppilaiden kohdalla ainoana keinona pohtia sitä, 

miksi jokin kuva herätti levottomuutta. Tytin mukaan olennaista levottomuutta herättävän kuvan 

tulkitsemisessa oli kuvailu, joka keskittyi siihen, mikä kuvassa kummastutti ja tai oli ristiriitaista. 

Tytti kuvailee:  

Katsotaan kirjoja ja löydetään se oma kuva, joka jollain tasolla kosketta, joko ärsyttää tai on 

jollain muulla tavalla sellainen, että siihen jää kiinni. Sitten lähdetään tekemään sille kuvalle 

jotakin sukulaista.  He ovat kuitenkin vasta 13-14-vuotiaita, niin he ovat vielä siinä pinnassa kiinni. 

Eli   avataan teoksen sommittelua, elementtejä ja tutkitaan si mitä tapahtuu jos siihen kuvaan lisää 

jotakin muuta.  Kuvan tulkinta ei ole  vielä varsinaisesti sitä, että miten teos ottaa kantaa, vaan sitä 

että aletaan pohtimaan miten elementtien muuttaessa kokonaisuutta sanoma muuttuu toisenlaiseen 

tulkintaan.  
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Tytin mukaan hänen oppilaansa olivat sen verran nuoria, että viestin avaamisen sijaan kuvan 

tulkinta oli tarkoituksenmukaisempaa formalististen piirteiden kuvailun kautta. Kuvailu oli 

lähtökohta tulkinnallisten taitojen kehittymiselle, mutta levottomuutta herättävien kuvien ja 

kypsempien oppilaiden kohdalla kuvailu usein korvattiin kontekstualisoimisella.  

Barrettin mukaan kuvailu on tarkoitushakuista ja riippuvaista suuremmasta ideasta, merkityksestä 

tai arvosta. (Barrett 2012, 95). Siksi juuri kuvailu voisi edistää oppilaan henkisestä kypsyydestä ja 

tietopohjasta riippumatta ilmaisullisten taitojen, arvostelukyvyn ja persoonallisen näkemyksen 

kehittämistä.  Yksilölliset, kuvailevat tulkinnat voisivat tuoda kontekstikeskeistä tulkintaa 

selkeämmin esiin tulkintojen ja sitä kautta myös ilmaisullisten taitojen eriarvoisuuden, sen, miten 

sekä käsitteellisen että visuaalisen tulkinnan uskottavuus riippuu ennen kaikkea kuvailuun 

johdettavien oivallusten osuvuudesta.  

 

5.5 Kuvailusta omaan näkemykseen  

 

Minun mielestä on hyvä välillä törmätä siihen, että kuva jää kellumaan, tai että jokainen voi keksiä 

siihen oman mielipiteensä. Sekin on tärkeää, että pysähdytään, katsotaan, mietitään ja hyväksytään, 

ettei kaikkeen ole vastauksia. Joskus  oppilaat vaativat, että opettajan pitäisi aina kertoa se oikea 

vastaus ja selostus. Aina pitäisi olla joku resepti, minkä mukaan kuva tulkitaan tietynlaiseksi.  

                      Tytti  

Mikäli levottomuutta herättävällä kuvalla ei ollut selvää viestiä, Tytin ja Lindan mukaan 

tarkoituksenmukaisempaa oli painottaa yksilöllistä, kuvailevaa tulkintaa kontekstin ymmärtämisen 

sijaan. Etenkin itse tehtyjen huomioiden kautta levottomuutta herättävästä, samaistumista 

karkaavasta ja viestittömästä kuvasta pystyi saamaan irti merkityksiä. Ehkäpä juuri kuvan 

viestittömyyden kautta tulkitsija kykenee kiinnittämään huomionsa paremmin sellaiseen, mihin hän 

ei sitä yleensä kiinnitä, mikä puolestaan saattaa johtaa esteettisen kokemuksen 

kokonaisvaltaisuuteen. 

Tytin mukaan kuvaa koskevan, valmiin selityksen puuttumin ja sen sietäminen olivat hyviä 

lähtökohtia omakohtaiselle tulkinnalle. Hän korosti kuvailun tärkeyttä, koska kuvan kriittinen, 

yksilöllinen tulkinta oli myös sitä, että oppilas pystyi muodostamaan merkityksiä itse tekemiensä 
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huomioiden kautta. Kuvan kriittinen tulkinta ei siis vaatinut aina viestin ymmärtämistä ja siitä 

seuraavaa kannan ottamista ja sitoutumista. Voisi väittää, että Tytin mukaan kuva, jossa ei ollut 

yhtä, selkeää viestiä, oli erityisen tärkeä kuvallisen ilmaisun kehittymisen kannalta, koska se saattoi 

vapauttaa ymmärtämisen pakosta ja mahdollistaa yksilöllisen, eläytyvän tulkinnan.  

Lindan lehtikuva toi esiin myös sen, että kuvan tulkintaa ei tarvinnut sitoa kuvan viestin 

ymmärtämiseen, varsinkin kun kyseisellä kuvalla ei vaikuttanut olevan muuta viestiä kuin 

huomiohakuisuus. Lindan lehtikuvan lisäksi aineistoni viestittömiä kuvia olivat valitsemani Pentti-

Otto Koskisen performanssi sekä muotokuva Tildasta. Muussa opettajien valitsemassa kuva-

aineistossa, eli Gabrielle d’Estrees ja hänen sisarensa-maalauksessa, Pisuaarissa, Sikaperheessä, 

sekä Hammin ja Shermanin valokuvissa, viesti vaikutti kytkeytyvän jonkin asian vastustamiseen tai 

puolustamiseen. Ne olivat näin ollen selkeämmin poliittista todellisuutta kommentoivia.  

Kaikkia kuvia yhdistäviä piirteitä olivat harhauttavan ensivaikutelman luominen, monimielisyys, 

hätkähdyttävät visuaaliset rinnastukset sekä viittaukset raakaan esineellistämiseen. Lindan mukaan 

mediakurssiin sisältyville mainoskuville oli usein tyypillistä ihmisen esineellistämisen räikeys. Hän 

kuvailee:  

Varsinkin mediakurssin kuvissa on tullut vastaan kuvia, joissa on aika nuori malli ja se, minkälaisia 

ne eleet niissä ovat. Halveksiva ja avoimen seksuaalinen katse suoraan katsojaan ja se, miten pieni 

tyttö kuvassa  on ja se, miten räikeää asetelmallisuus on, kohauttivat. 

Viestittömältä vaikuttavan kuvan tulkinta ei tarkoita vapaan assosioinnin ja mielikuvituksen varaan 

jättäytymistä, koska hyvän, yksilöllisen tulkinnan ehtona on yleispätevyys ja jaettavuus. Tämä tuli 

esille Lindan valitseman lehtikuvan kautta, sillä tulkinnan jaettavuus on edellytys valtakunnallisten 

sanomalehtien kritiikeille, olisivat ne kriitikolle kuinka omakohtaisia hyvänsä. Tulkinnan pätevyys 

havainnollistui paitsi lehtiartikkeliin sisältyvän sosiokulttuurisen tulkinnan, myös Lindan 

yksilöllisen kuvailun myötä.  

Voguen lehtikuvan lisäksi Gabrielle d’Estrees ja hänen sisarensa-maalaus assosioituvat 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja voyerististen mielihalujen häikäilemättömyyteen. Hammin ja 

Shermanin valokuvat sekä Koskisen ja Duchampin teoksista otetut kuvat assosioituivat poliittisia 

valtasetelmia pönkittävien roolien nujertavuuteen yksilöä koskevaan todellisuuteen rinnastettuina.  
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Lindan ja Susannan mukaan heidän valitsemissaan kuvissa levottomuutta herättävintä oli oikeastaan 

se, miten aihetta esitettiin, ei niinkään aihe. Toisin sanoen se, miten asiat näyttäytyivät, kuvailu, 

toimi keinona myös pohtia sitä, minkä vuoksi kuva herätti levottomuutta ja kyseenalaistaa 

ensivaikutelmaan perustuvia tunnereaktioita. Kuvailussa on aina kyse paitsi siitä, miltä jokin 

näyttää, myös siitä, miltä tuntuu, millainen ilmiö on. Kuvailu paljastaa tunteet kuvatavaa kohtaan. 

Vaikka monien kuvataidekasvattajien lailla myös haastattelemani opettajat vaikuttivat ajattelevan, 

että tulkinta on tärkein vaihe kriittisessä tulkinnassa, kuvailu oli korvaamaton keino mielikuvien, 

assosiaatioiden ja mielenkiinnon herättämisessä. Kuvailun kautta näkeminen yhdistyy muihin 

aisteihin ja asioiden olemukseen, joten sen kautta voidaan osoittaa miksi jokin on välittämisen, ei 

vain näkemisen arvoinen.  

Koska levottomuutta herättävät kuvat aiheuttavat helposti torjuntaa, kuvan myötätuntoinen 

tulkitseminen on pedagogisesti välttämätöntä. Kontekstin avaamisen lisäksi myös yksilöllinen 

kuvailu voi johtaa myötätuntoiseen suhtautumiseen kuvattavaa kohtaan. Voguen lehtikuvaa 

ruotivassa artikkelissa esitetyt huomiot saivat uusia, omakohtaisia ja siksi koskettavia nyansseja 

Lindan kuvailun myötä: 

Aikuiseksi puettu ja meikattu lapsi sen tyyppisessä asennossa ja sen tyyppisellä ilmeellä, mikä 

muotikuvissa on vähän halveksivan ylimielinen ja kuitenkin tavallaan aika avoin, vaikka tässä   

istutaan kuitenkin vähän jalat ja kädet ristissä, ei ihan rötkötetä.   

Raakuuden kuvaaminen herättää siis myötätunnon. Huomionarvoista on, että kuvailu keskittyy 

kokonaisvaikutelman kuvaamiseen. Se ei yksityiskohtaisuudestaan huolimatta mässäile 

levottomuutta herättävillä elementeillä. Usein kuvailun kuitenkin oletetaan olevan turhaa, koska työ 

on kaikkien nähtävillä.  Tämä on Barrettin mukaan harhaluulo, sillä ihmiset näkevät ilmiöt 

yksilöllisten elämänkokemuksiensa valossa. (Barrett 2012, 213.) Kuvan aiheena olevien kohteiden 

on oltava aina enemmän kuin lajinsa edustajia ja se pitää tulla esiin kuvailun kautta. Hyvässä 

kuvailussa näkemyksellisyys ja omistuneisuus kuvattua ilmiötä kohtaan tulevat esille. (mt. 90-91.)  

Innostunut kuvailu tenhoaa, ottaa pauloihinsa. Sen myötä kaikki havaittavat piirteet nähdään 

ikäänkuin ihka ensimmäistä kertaa.  

Barrettin mukaan useiden kuvailujen saaminen useilta eri yksilöiltä voi osoittautua rikastavaksi 

kokemukseksi. Omin sanoin kerrottu yksilöllinen kuvailu voi siis laajentaa muiden näkemystä 

kuvasta. (Barrett 2012 213.)  Erään Barrettin tulkintaa koskevan periaatteen mukaan kuvailu ei ole 
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helppoa ja automaattista, nähtävillä olevien asioiden luetteloimista. (Barrett 2012, 75). Näkemisen 

ja kuvailun yksilöllisyyteen viittaavat myös Susannan ja Tytin kuvaukset. Susannan mukaan oli 

aina yllättävää, mikä kuvista sai lukioikäisenkin painamaan päänsä pois. Tytti puolestaan kuvailee:  

Välillä kun pistän päälle jonkun powerpoint-esityksen ja avaan ne kuvat, niin se oma ennakko-

oletus siitä, mihin kuvaan ja miten he reagoivat, ei toteudu.  He siis reagoivat, mutta eivät siihen 

kuvaan mitä  olen olettanut. On aina yllättävää, mikä kuvista herättää kenessäkin levottomuutta.  

Myötätunnon herättäminen suoraan kuvailun kautta on mahdollista, mikäli kuvailu paljastaa tunteet 

kuvattavaa kohtaan. Barretin mukaan kaiken mahdollisen kuvailu on hyvä alku  syvälliselle  

ajattelulle.  Kuvailu onnistuu hänen mukaansa seuraavien kysymysten avulla: Mitä näen? Mitä 

tiedän? Vasta tulkinnan lopussa on mahdollista erottaa, mikä on oleellista yksilöllisesti koetun 

merkityksen kannalta. (Barrett 2012, 90-91.) Kuvailu keskittyy siis asioihin, jotka tulkinnan 

edetessä muodostuvat kokonaisvaikutelman kannalta merkityksellisiksi. Hyvä kuvailu koostuu 

näkemyksiä tarjoavista keksinnöistä.   (mt. 75.)  

Hyvä kuvailu tuo esiin myös kuvan sisältämät ristiriidat niin havainnollisesti, perustellusti, 

vakuuttavasti ja oivaltavasti, että niitä ei nähdä puutteina, vaan merkkeinä kuvallisen ilmaisun 

rikkaudesta. Hedelmällisessä tulkinnassa kyse on siis paitsi eettisen ja esteettisen myös erilaisten 

dikotomioiden, kuten hyvän ja pahan, miellyttävän ja epämiellyttävän erottamattomuudesta. 

Kuvailun osuvuus on suhteessa tulkinnan syvällisyyteen.  

 

6. KUVAN ESTEETTISYYS EETTISEN POHDISKELUN KIRVOITTAJANA  

6.1 Esteettisen kokemuksen osatekijät 

 

Seuraavaksi käsittelen estetiikan roolia suhteessa levottomuutta herättävien kuvien tulkintaan. Tämä 

on tärkeää, sillä kuten Räsäsen sanoo, estetiikka on opetuksen arvoperustan ja käytäntöjen 

ymmärtämisen ehdoton edellytys arvojen kuuluessa estetiikkaan. (Räsänen 2008, 222). Esteettisten 

näkemysten perusteet on tärkeä tuntea myös siksi, että ne vaikuttavat myös olennaisesti kuvien 

tulkintaan. Opettajien ja oppilaiden esteettisten näkemysten toisistaan poikkeavat perusteet 



60 

 

 

korostuivat aineistossa. Eettisten ja esteettisten arvojen erottamattomuus nousi esiin sekä opettajien 

että oppilaiden kuvailuissa.         

Termiä esteettinen alettiin käyttämään 1700-luvulla. Estetiikka tiedonalana lanseerattiin vuonna 

1750 filosofi Alexander Baumgartenin toimesta. Estetiikka juontuu kreikkalaisesta sanasta 

aisthētikos, joka tarkoittaa aistihavaintoa. Se on filosofian erityisala, joka tutkii aistien havaintoihin 

tukeutuen mitä kauneus on. (Muelder Eaton 1994, 12.) Mistä esteettinen kokemus sitten 

muodostuu? Muelder Eatonin mukaan esteettiset tilanteet rakentuvat karkeasti ottaen kuvan tekijän, 

kokijan, kuvan tai kontekstin kautta. Estetiikan teoriat kohdistuvat näistä yhteen tai useampaan. 

(Muelder Eaton 1994, 14-15.) 

Kokijakeskeiset estetiikan teoriat painottavat yleisökokemusta.  Kokijoiden reaktiot ovat estetiikan, 

taidekuvan tai kauneuden ymmärtämisen lähde. Reaktion ei tarvitse olla moraalinen, mutta se voi 

olla sellainenkin. (Muelder Eaton 1994, 14.)  Esteettinen kokemus on mahdollinen joko erityisen 

kyvyn, tietyllä tavalla käytetyn normaalin vastaanottokyvyn tai kuvan erityisominaisuuksiin 

keskittymisen ansiosta.  (mt. 46.) Kärjistetyimmillään nämä teoriat korostavat erityistä 

havaintokykyä esteettisen kokemuksen reunaehtona. Havainnot jakautuvat niihin, jotka ovat 

jokaisen tavoitettavissa ja niihin, jotka vaativat erityistä herkkyyttä, tarkkanäköisyyttä ja harkintaa. 

(mt. 48.) Mielestäni kuvataidekasvattajat ovat erityisen havaintokyvyn edustajia siinä mielessä, että 

levottomuutta herättävät kuvat vaativat myös asiantuntijan tulkintaa ollakseen pedagogisesti 

merkityksellisiä.  

Kuvan keskeisyyttä korostavat teoriat painottavat ainoastaan kuvaan liittyviä esteettisiä 

ominaisuuksia ja pitävät muita lähestymistapoja taidekuvan tulkitsemisen kannalta epäolennaisina. 

Kärjistetyimmillään nämä teoriat pitävät vain formaaleja, muodollisia, eli suoraan aistittavia 

ominaisuuksia olennaisina ja painottavat erityisen symbolijärjestelmän tuntemusta välttämättömänä 

ehtona kuvan ymmärtämiselle. (Muelder Eaton 1994, 14.) Formalisteille kuvan ominaisuudet ovat 

kokijan tunteita tärkeämpiä esteettisen kokemuksen selittäjiä. (mt. 50.) Muodon ensisijaisuus 

tarkoittaa myös sitä, että merkitystä on vain sillä, miten kuva esittää, ei aiheella, sillä mitä se esittää. 

Formalistien mukaan esteettinen kokemus on mahdollinen kun kuvaa tarkastellaan omana itsenään, 

eikä sen esteettiseen kokemiseen kaivata laajempaa kontekstia. (mt. 94.)   
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Levottomuutta herättävien kuvien tulkitsemisessa formalismi on ongelmallinen lähestymistapa, 

koska sen mukaan kuvan aiheesta tai sisällöstä puhuminen vie hakoteille. Muelder Eatonin mukaan 

formalistiset teoriat kiistävät kiinnostuksen maailman ilmiöitä kohtaan voivan herättävää esteettistä 

kiinnostusta. Esteettinen kiinnostus koskee ainoastaan sommittelun osatekijöitä. Tulkinnan täytyy 

siis koskea ainoastaan taidekuvaa, ei maailmaa, ollakseen hyvää. (Muelder Eaton 1994, 14.)  

Ilman tietoa levottomuutta herättävän kuvan sisällöstä tai kontekstista, formalistisesti tulkitulla 

kuvalla ei voi olla pedagogista merkitystä. Formalistiset teoriat eivät myöskään pysty tulkitsemaan 

sisällön ja aiheen ristiriitaan perustuvia, usein levottomuutta herättäviä, kontrapunktisia kuvia. 

Susanna ja Tytti toivat kuitenkin esiin, että kuva herätti levottomuutta nimenomaan sen kautta, 

miten se esitti asioita kuvan aiheen sijaan. He siis korostivat tässä kuvan keskeisyyttä. Erona 

formalistiseen tulkintaa, sommittelun osatekijöiden kuvailun oli kuitenkin johdettava tunteisiin ja 

pohdintoihin kuvattavaa ilmiötä, ei kuvaa kohtaan.  

Tekijäkeskeiset estetiikan teoriat painottavat taiteellisen toiminnan tai taiteilijan aikomuksia ja 

tarkoitusperiä sekä taiteilijan roolin ainutlaatuisuutta ja merkitystä. Taiteilijan ilmaisua korostavat 

tekijät ovat tärkeitä esteettisen tilanteen ymmärtämiselle. (Muelder Eaton 1994, 14.) 

Intentionalistien mukaan kuvaakin on mahdollista ymmärtää vasta kun taiteilijan aikomus tiedetään. 

(mt. 24).  

Kontekstikeskeiset estetiikan teoriat pitävät kontekstin tuntemista välttämättömänä ehtona kuvan 

ymmärtämiselle. Tekijän, kokijan ja taidekuvan muodostama konteksti on joko esteettiselle 

tilanteelle suotuisa tai sitten ei. Näin ollen taiteen kenttä, instituutioiden normit, sekä historialliset, 

taloudelliset tai sosiaaliset reunaehdot mahdollistavat ymmärtämisen. (Muelder Eaton 1994, 14-15.) 

Institutionaalinen  taideteoria on eräs kontekstikeskeinen teoria, joka painottaa yhteiskunnan 

insituutioita, tapoja ja sosiaalista näkökulmaa olennaisina esteettiselle tilanteelle.  (mt. 109). 

Kontekstikeskeisen estetiikan ääripäänä ovat marxilaiset esteetikot. Heidän mukaansa taidekuva on  

historiallisten ehtojen tuottamaa ja siksi sitä ei voi selittää ilman tietoa historiallisista ehdoista. (mt. 

104.)  Taloudelliset instituutiot ja motiivit ovat tärkeimpiä esteettisen tilanteen selittäjiä. (mt. 106).  

Seuraavassa luvussa tutkin levottomuutta herättävien kuvien tulkinnallisia mahdollisuuksia. 

Opettajat lähestyivät kuvia kontekstikeskeisesti, eli sitoen kuvan tulkinnan sosiokulttuuriseen ja 

historialliseen kontekstiinsa. He lähestyivät kuvia myös moniaistisesti, mikä viittaa 

kokijakeskeiseen lähestymistapaan. Aineistossa korostui siis kontekstikeskeinen ja kokijakeskeinen 
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lähestymistapa kuvan tekijän, tai kuvan korostamisen sijaan. Kontekstikeskeisyys viittaa 

yhteisölliseen, jaettuun tulkintaan, kokijakeskeisyys yksilölliseen, persoonalliseen tulkintaan.  

 

6.2 Konteksti esteettisen kokemuksen jäsentäjänä  

 

Kuitenkin he ovat vasta 13-14-vuotiaita, joten he ovat vielä siinä pinnassa kiinni, joten me 

lähdemme  avaamaan teoksen sommittelua, elementtejä ja tutkimaan, että mitä sitten jos siihen 

kuvaan lisää jotakin  muuta…  se ei ole välttämättä suorastaan sitä, että miten  teos ottaa kantaa, 

vaan sitä, että ruvetaan pohtimaan miten elementit muuttavat kokonaisuutta niin, että sanoma 

muuttuu toisenlaiseen tulkintaan.  

                      Tytti 

 

Tytti painotti muodollisten piirteiden ja kontekstin sitomista toisiinsa. Hän kertoi oppilaidensa 

olevan nuoresta iästä johtuen vielä kykenemättömiä erottamaan kuvan aihetta se sisällöstä. Tämä 

kykenemättömyys johti sommitelmallisten elementtien avaamiseen pinnasta sommitteluun ja 

sommittelusta tulkintaan tapahtuvien vaiheiden kautta. Tulkinta eteni siis Barrettin kuvaamalla 

tavalla näkyvistä piirteistä sivumerkityksiin, mutta oppilaiden intuitiivisesti tekemät 

sivumerkitykset osoittautuivat vääriksi historiallisen kontekstin avaamisen myötä. Toisaalta he 

myös oppivat miten kuvan avautuminen riippui tulkitsijan omasta taustasta.  

 

Tytin kuvallisen kehityksen vaiheisiin perustuva väite on ristiriidassa Barrettin esittämän tulkinnan 

kanssa, jonka mukaan kaikenikäiset oppilaat voivat lähestyä kuvaa denotaation eli näkyvien 

piirteiden ja konnotaatioiden, sivumerkitysten eli sisällön kautta.  Barrettin tulkinnassa sisältö eli 

sivumerkitykset ovat aiheen, eli kuvan näkyvien piirteiden seuraus. Yhteisöllinen  tulkinta perustuu 

yksilöllisen tulkinnan kautta jaettuihin sivumerkityksiin.  

Tytti sanoi käyttävänsä taidehistoriallista tietoa nimenomaan kuvan symbolien avaamiseen. Hän siis 

sitoi denotaatioiden kuvailuun taidehistorian kontekstiin kuuluvat sivumerkitykset.  Näin kontekstin 

ymmärtäminen johti myötätuntoiseen suhtautumiseen alun torjunnan kautta. Esteettisten syiden 

painokkuuuden, syvällisyyden, kokonaisvaltaisuuden ja moraalisuuden ymmärtäminen oli kuitenkin 

täysin riippuvaista kontektin avaamisesta. Oppilaat oppivat, että kuvan todellisen viestin 
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ymmärtäminen riippui kontekstin tuntemisesta, eikä heillä ollut valmiuksia tulkita kuvaa oikein. 

Toisaalta konktekstikeskeinen tulkinta saattoi olla havahduttava ja itsetietoisuutta lisäävä kokemus 

oman ymmärtämisen rajoista. Kuva herätti uteliaisuutta nimenomaan vieraudellaan, ei sen takia, 

että se olisi ollut omaa elämismaailmaa lähellä. 

Myös Lindalla ja Päivillä tulkinta eteni näkyvistä piirteistä sivumerkityksiin historiallisen 

kontekstin avaamisen myötä. Linda kertoi rakentavansa levottomuutta herättäville kuville taustan, 

sen mistä taiteilija oli kotoisin, mihin viitattiin, mitä oli tapahtunut jne. Hän kertoi myös 

käyttävänsä historiallista kontekstia hallitakseen ensivaikutelmaan perustuvia tunnereaktiota.  

Hänen mukaansa kontekstiin sitominen auttoi tunnereaktioiden hallitsemisessa, koska erityisen 

kuohuttavana pidettiin teosta, jonka taustoja ei tunnettu: 

Oppilailla ei ole siitä mitään muuta tietoa (Teemu Mäen video) kuin että kissa on tapettu siinä ja 

heti kun kertoo esim. Jumalan teatterista ja Suomipopin noususta ja sanoituksista siihen aikaan ja 

vaikkapa kulutusyhteiskunnan huimasta kiidosta ja monesta muusta asiasta, jotka linkittyvät siihen 

samaan aikakauteen niin se jotenkin − sen näkee − kuinka se hohto siitä ”kissantappovideosta” 

laimenee.  

Linda halusi oppilaidensa myös tiedostavan, että levottomuutta herättävät kuvat ilmentävät 

jälkikäteen katsottuna erityisen osuvasti aikakautensa ilmapiiriä. Hän kuvailee:  

Kun huomaan, että oppilailta tulee jotain kohahdusta,  tai jos kerron kuvasta, joka on 

kohahduttanut aikoinaan, niin korostan, että ajassa on aina myöskin niitä piikkejä, sellaisia auran 

kärkiä, minkä takia jostain kuvasta, tekijästä tai aiheesta  vaan tulee sellainen että se pistää sen 

hetken lihaan, saa aikaan jotain tapahtumaa ja muuta ja sitten ehkä vähän laimenee. Kerron, että 

joskus ne piikit ovat ehdottoman tarpeellisia ja tärkeitä, jotta voidaan jälkikäteen miettiä että siinä 

ajassa oli tuollainen juttu, jonka jälkeen jokin asia muuttui.  

Päivi käsitteli levottomuutta herättäviä kuvia ottamalla mukaan kuvia samalta ajalta esim. autoista 

ja esineistöstä, maailman tilanteesta, aikalaisista yms. Hän halusi tuoda esille historian toistumisen, 

jälkiheijastukset, levottomuutta herättävien kuvien takana olevien ilmiöiden leviämisen sekä 

vaikuttamisen yli ajallisten ja paikallisten rajojen. Päivi toivoi oppilaidensa ottavan kriittistä 

etäisyyttä omaan elämismaailmaansa tuomalla esiin sen, ettei nykyaika ollut täysin omanlaisensa, 

vaan peilattavissa menneeseen. Hän yhdisti Suihkulähteen paikallisesti ja ajallisesti lähempiin, 
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vastaavankaltaisiin ilmiöihin, eli M.A.Nummisen ja Suomen talvisota- yhtyeen esityksiin.  Syinä 

esitysten valintaan oli niiden leikillisyys sekä halu rinnastaa modernin taiteen suuret nimet 

ajallisesti ja paikallisesti lähempiin ilmiöihin. Päivi muisti Sikaperheeseen liittyneen 

taidekeskustelun olleen ensimmäinen itselle mieleen jäänyt taidekeskustelu ja muisti myös siihen 

sisältyneen vilpittömän kauhistuneisuuden.  Taidekeskustelu kuvasi hänen mielestään erityisen 

hyvin 1970-luvun poliittista ilmapiiriä. Päiville levottomuutta herättävien kuvien vaikutus perustui 

oppilaiden ennakkoluulojen esille tuomiseen sekä kyseenalaistamiseen kulttuurisen ja historiallisen 

kontekstin kautta.  

Räsänen viittaa Vappu Lepistöön, jonka tutkimuksen mukaan taidekuvan tulkitseminen omaa 

kontekstia, omaa lajityyppiä vasten, vapaa assosioiminen erottaa harjaantuneen tulkitsijan 

harjaantumattomasta, jolle ymmärtäminen riippuu oikean vastauksen löytämisestä. (Räsänen 1993, 

172.) Toisin sanoen kontekstikeskeinen esteettinen tulkinta mahdollistuu vasta pitkän 

harjaantumisen jälkeen. Kuitenkin opettajan tekemien erityishuomioiden kautta se auttaa 

kohdistamaan huomion olennaiseen. Muelder Eaton viittaa Kendall Waltoniin, jonka mukaan 

kontektuaalinen, ulkoinen tieto auttaa valitsemaan esteettisesti keskeiset, havaittavat ominaisuudet. 

Kontekstia siis tarvitaan, jotta katse kohdentuisi oleelliseen, pedagogisesti merkitykselliseen. 

(Muelder Eaton 1994, 107.)   

Tytin, Susannan ja Lindan mukaan konteksti osoittautui erityisen tärkeäksi tulkitsemisen 

lähtökohdaksi silloin kun kuvan viesti ei ollut löydettävissä kuvailtavien piirteiden kautta, kun 

kuvan ensivaikutelma johti harhaan. Tytti ja Susanna uskoivat kuvien herättävän levottomuutta 

erityisesti silloin kun muodolliset piirteet osoittautuivat ristiriitaisiksi kuvan todellisen viestin 

kanssa. Tytti kuvailee:    

Koen, että omassa kuvassani levottomuutta herättävää on sen aihe, mutta vain pinnallisesti.  Kun 

pääsee pinnan läpi, niin levottomuutta herättävää onkin oivallus siitä, että pinta on vain 

ensivaikutelma, johon helposti jäädään kiinni.  

Opettajat pyrkivät hallitsemaan torjuvaa, tunteenomaista reagointia kontekstin avaamisen kautta.  

Ensivaikutelmaan perustuvia ja tunteenomaisia reaktioita tarvittiin kuitenkin yhteisöllisen tulkinnan 

pohjaksi. Oppilaiden myötätunnon herääminen oli seurausta kielteisten ja torjuvien 

tunnereaktioiden ilmaisemisesta ja kyseenalaistamisesta kuvan kontekstin avaamisen kautta. Tytti 

kuvailee:  
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Sitten kun se kuva on siellä screenillä isona eikä sitä pääse karkuun, kun se täytyy katsoa, niin ensin 

tietenkin pojat mölyävät ja tytöt pistävät pään kassiin ja sanovat ”yök” ja ”seuraava” ja ”eikö 

muuta oo” ja ”oot sä opettaja ihan perverssi” ja ”mitä tää on”. 

Opettaja kertoi sietävänsä oppilaidensa ”kiekumisenkin,” koska siitä sitten yleensä kehkeytyi 

keskustelua:  

Toisaalta siellä luokassa on se luottamus, joten sallin sen kiekumisenkin, siitä tulee sitten se 

keskustelu ...   

Lindan mukaan kontekstin avaaminen laimensi tunteenomaisia reaktioita. Päivi korosti myös 

taiteilijakeskeisyyttä esteettisessä kokemuksesssa kuvaillessaan taiteilijaa kohtuuttoman 

suvaitsemattomuuden kohteeksi joutuneena toisinajattelijana ja marttyyrina. Hän kuvailee: 

Minulla on Harro Koskisesta lisää kuvia ja kerron siitä, miten hän taiteilijana musertui tästä 

kritiikistä pitkäksi, pitkäksi aikaa, kukaan ei halunnut ostaa hänen taulujaan, hänestä tuli se 

sikataiteilija, jota inhottiin ja vihattiin.  

Taiteilijan epäsuosio ei ollut niinkään epäonnistumista, vaan omakohtaisen haasteen ymmärtämistä, 

itsensä valitsemista ja haastamista silläkin uhalla että teoksen tekijää vihattaisiin. Tekijän intentiot 

eivät selittäneet niinkään kuvaa, vaan sen ympärillä olevaa, aikakauteen liittyvää kontekstia. Päivi 

käytti siis taiteilijaa kohtaan osoitettua julmuutta kontekstin, eli poliittisen ilmapiirin 

ymmärtämiseen. 

Kuvien sitominen kontekstiin auttoi opettajien mukaan oppilaita ymmärtämään, että historia 

heijastui nykyisyyteen, että ne ilmensivät jälkikäteen katsottuna erityisen osuvasti aikakautensa 

ilmapiiriä ja tuottivat hyvin erilaisia tulkintoja tulkitsijan sosiokulttuurisesta taustasta riippuen. Se, 

että opettaja suuntaa kontekstin kautta oppilaiden huomiokykyä ja tunteita, auttoi siis ymmärtämään 

erilaisten kuvien lähtökohtia, esteettisten syiden painokkuuutta sekä niiden kokonaisvaltaista  

moraalista vaikutusta ulkoiseen todellisuuteen suuntautuvissa valinnoissa.  

Opettajat kaihtoivat formalistista teoriaa ja sen sisältämää käsitystä taidekuvasta itsenäisenä, 

historiasta ja jokapäiväisestä tiedosta eristettynä ilmiönä. Historiallisen ja kulttuurisen kontekstin 

korostamisen osana levottomuutta herättävän kuvan tulkintaa voisi nähdä myös osana yleisempää 

tarvetta palata yhteisöllisten merkitysyhteyksien juurelle. Miika Luodon mukaan ”esteettinen 
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puhtaus” on jäänne museoiden perustamisen ajoilta, jolloin taidekuvia tarkasteltiin irrotettuna 

kaikista niiden luonnollisista yhteyksistä. Ne asetettiin näytteille konsteksteistaan irrotettuina ja 

estetisoituina, mikä johti eroon alkuperäisistä tavoitteista, mm. uskonnollisista, poliittisista ja 

yhteisöllisistä päämääristä ja tarkoituksista. (Luoto 2001, 67.)   

Kontekstikeskeisessä tulkinnassa on kuitenkin olemassa ongelmansa. Muelder Eatonin mukaan 

intentionaalinen harha tarkoittaa teoksen ja sen syntyyn johtaneiden syiden sekoittamista toisiinsa. 

Tätä harhaa vastustavat formalistit: teoksen syntyyn johteneet syyt eivät automaattisesti tarkoita itse 

kuvan ymmärtämistä. Kärjistettynä intentionaalinen harha tarkoittaa sitä, että kaikki, jotka teoksen 

sijaan puhuvat sen syntyyn vaikuttaneista syistä, osallistuvat harhaan. Keskittyminen taiteilijan 

elämänvaiheisiin, sen herättämiin tunteisiin tai kuvan taustalla vaikuttavaan kontekstiin aiheuttaa 

harhan. (Muelder Eaton 1994, 102.) Kontekstikeskeinen tulkinta voi jopa rajoittaa yksilöllistä 

tulkintaa, mikäli tekijän menneisyys tai sosiokulttuurinen tausta määritetään kuvan ainoaksi 

sisällöksi, syyksi, viestiksi tai merkitykseksi. Kontekstikeskeisen tulkintaan liittyy aina riski, että 

ainutkertainen ilmiö jää luokittelun ja kategorisoinnin varjoon. 

Myös oppilaat voivat olettaa, että teoksen syntytarinan kuultuaan merkityksen pitäisi aueta 

välittömästi. Ehkäpä tämän intentionaalisen harhan välttäminen oli syy sille, miksi Tytti puolusti 

myös kuvan ymmärtämisestä riippumattoman tulkinnan tärkeyttä. Hänen mukaansa kuvaa 

koskevan, valmiin selityksen puuttuminen oli hyvä lähtökohta omakohtaiselle tulkinnalle. 

Vaikka kuvan sosiokulttuurinen konteksti on usein tärkeää kuvan ymmärtämisen kannalta, se ei 

riitä, mikäli kuvan ymmärtämisen sijaan painotetaan tulkinnan taitoa. Kontekstin avaaminen johtaa 

poikkeuksetta yhteisölliseen tulkintaan: se vastaa siihen, miten tulkitsija tulkitsee kuvaa omaa 

sosiokulttuurista taustaansa vasten, mitä se merkitse hänelle tietyn ryhmän tai ryhmien edustajana 

tänä päivänä. Kontekstin ymmärtäminen on mielestäni kuitenkin vasta lähtökohta sen pohtimiselle, 

mitä kuva merkitsee tulkitsijalle ainutkertaisena yksilönä. Hyvä kuvailu jättää tilaa 

mielikuvitukselle toteamisen, nimeämisen ja luokittelun sijaan.  

Kuva, joka herättää levottomuutta ja johon on vaikea samaistua, voi olla merkityksellinen yksilölle 

ainoastaan oivalluksia herättävien tulkintojen kautta. Kontekstin avaamisen lisäksi olisi tärkeää 

myös pohtia, miksi jotkut kuvat kohottavat ja toiset latistavat mielialaa, miksi jotkut kuvat ovat 

sentimentaalisia ja toiset raadollisia, miksi jotkut kuvat ilmentävät ihmiskunnan ylevyyttä ja toiset 
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sen alhaisuutta jne. Näin ylitettäisiin asettelu, jossa kuva ja tulkitsija edustavat vain aikaansa, 

eivätkä voi siksi olla meille merkityksellisiä.  

 

6.3 Esteettinen kokemus ja arvo  

 

Jotain hyvää, kaunista, iloista ja onnellista halutaan siitä kuvasta löytää ja minua välillä 

hämmästyttää kun ajattelen niitä kuvia ihan toisin kuin he näkevät. Jos heidän pitää kertoa, mikä 

kuvassa on tärkeää, he haluavat sen, jossa on jotenkin turvallinen, iloinen, onnellinen tunnelma.  

                     Päivi 

Päivi kertoi oppilaidensa tuovan esiin itsepintaisesti myönteisiä arvoja silloinkin kun niitä ei 

kuvissa ollut. Opettajien mukaan oppilaat yhdistivät esteettisen mielihyvän usein kuvan ilmaisemiin 

konservatiivisiin, eettisiin arvoihin.  

Sekä yhteisöllisen että yksilöllisen tulkinnan ymmärtämisen kannalta on oleellista tietää, voidaanko 

eettisiä näkökulmia erottaa esteettisistä. Oleellista on myös tietää mitä esteettisyys merkitsee 

opettajille ja oppilaille. Erosivatko opettajien ja oppilaiden käsitykset esteettisestä toisistaan? Miten 

opettajat ja oppilaat toivat esiin käsityksiään estetiikan tutkimasta kauneudesta levottomuutta 

herättävien kuvien yhteydessä?  

Muelderin Eatonin mukaan esteettinen mielihyvä voidaan käsittää esteettisen kokemuksen 

välttämättömäksi ja riittäväksi reunaehdoksi. Hänen mukaansa asioilla ei ole esteettistä arvoa ilman 

niistä saatavaa esteettistä mielihyvää. (Muelder Eaton 1994, 153.) Hän puhuu täysin 

varauksettomasti kauniista auringonlaskusta esteettisenä kokemuksena, koska esteettinen syntyy 

katsomisen vaikutuksesta tunteisiin. (mt. 50). Jonkin asian kokeminen myönteisesti tekee siitä 

esteettisesti arvokkaan. Esteettinen arvo kehkeytyy myönteisen reaktion aiheuttaman erityispiirteen 

tunnistamisesta. Näin ollen esteettisyyden voi osoittaa ja todeta myönteisen reaktion aiheuttajaksi. 

Esim. auringonlasku aiheuttaa useimmilla ihmisillä esteettiseksi määriteltävän reaktion. (mt. 170.) 

Muelder Eaton pitää luonnon elämyksiä ja katedraaleja esteettisesti samanarvioisina kokemuksina. 

Hänen mukaansa taidekuvasta saatu esteettinen kokemus on erityinen ainoastaan siinä asenteessa, 

joka saa ilmaisunsa arvostavana taidepuheena. (mt. 113.)  
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Tästä vaalivasta ja arvostavasta ennakkoasenteesta johtuen on mielestäni myös ymmärrettävää, 

miksi ihmiset turhautuvat ja loukkaantuvat kun eivät koe ymmärtävänsä taidekuvan viestiä, mutta 

kohauttavat olkiaan mediakuvan kohdalla ja miksi konservatiiviset arvot estävät kuvan 

syvällisemmän tulkinnan. Muelder Eaton kuitenkin lisää, että esteettinen arvo voi jalostua sisäisiä 

piirteitä koskevien huomioiden ja pohdinnan aiheuttamaan mielihyvän lisäksi hyviksi vaikutuksiksi 

muille elämänalueille. (Muelder Eaton 1994, 174).  

Muelder Eatonin mukaan esteettinen kokemus oli siis sama luonnon kokemusten ja taidekuvien 

kohdalla, koska se perustui esteettiseen itseisarvoon. Esteettinen mielihyvä tai mielenkiinto syntyy 

siis jonkin asian sisäisistä piirteistä. Sisäisiä piirteitä ovat mm. muodolliset piirteet, mutta myös 

aiheet, ideat, mielleyhtymät ja tietoisuus kuvan monimielisyyksistä. Sen sijaan esteettinen 

välinearvo edellyttää tulkintaa ja pohdiskelua.  Esteettinen mielihyvä tai esteettinen mielenkiinto 

voi syntyä myös kontekstiin kuuluvien asioiden aprikoimisesta. Toisin sanoen esteettistä on 

ajattelun välitön kytkeytyminen piirteiden havaitsemiseen tai pohdintaan. (Muelder Eaton 1994, 

170.) 

Opettajat kaihtoivat kuvan merkityksen typistämistä esteettiseksi mielihyväksi, mikä ilmeni Lindan 

kommentista, jossa hän piti vaaleanpunaisten auringonlaskujen kuvaajia esimerkkeinä pelkän 

esteettisen mielihyvän korostamisesta sekä kaikkien opettajien kommenteistä, joissa harmiteltiin 

oppilaiden konservatiivisiin arvoihin ja mielihyvään rajoittuvaa käsitystä kuvan esteettisestä 

arvosta. Esteettisellä kokemuksella ei ollut heidän mielestään pedagogista merkitystä ilman kriittistä 

tulkintaa. Koska kauniita auringonlaskuja olisi mieletöntä tulkita kriittisesti, ne eivät voi johtaa 

kuvallisen ilmaisun kehittymiseen levottomuutta herättävien ja tulkintaa vaativien kuvien lailla.  

Räsänen viittaa Judy Koroscikiin, jonka mukaan oppilaiden konservatiivinen asenne voi myös 

heijastella harhaanjohtavaa, ryhmän keskeistä samanmielisyyttä, vaikkapa sellaisen ennakkoluulon 

muodossa kuin ”moderni taide on tyhmää.” (Räsänen 1997, 74).  Konservatiivisuus tuli ilmi myös 

tällaisena harhaanjohtavana, ryhmänkeskisenä samanmielisyytenä Päivin kuvauksesta: 
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Helposti kuitataan, että se on nykytaidetta jota ei minun vanhemmat ole ymmärtäneet  –  tätä ei nyt 

sanota ääneen – että se on nykytaidetta, joka kukaan ei ymmärrä.  

Susannan ja Päivin mukaan oppilaiden konservatiivisuus liittyi erityisesti tyttöjen arvoihin ja 

kunnianhimoiseen suorittamiseen. Räsänen viittaa Koroscikiin, jonka mukaan ”hyvän tytön” tai 

”kovan kundin” sekä perheen kautta omaksutut mallit voivat ehkäistä syvempää ymmärrystä itsestä 

ja sitä kautta taidekuvasta. (Räsänen 1997, 74). Susanna kuvailee:  

Tunnistan myös todella hyvin tuon, että halutaan hirveästi pönkittää sellaista mielikuvaa, tytöt 

etenkin (liittyen oppilaiden antamaan konservatiivisuuden kuvaan).  

Päivin mukaan oppilaat halusivat opetuksen sisältävän hyvää ja kaunista edustavia kuvia ja myöskin 

hän epäili tämän johtuvan  lukion tyttövaltaisuudesta.   

Konservatiivisuus kytkeytyi paitsi tyttöjen arvoihin ja kunnianhimoiseen suorittamiseen, myös 

hyvien ja kauniiden asioiden kuvaamiseen. Päivin tapa tuoda esille levottomuutta herättäviä kuvia 

perustui erilaisten kuvien vastakkainasetteluun. Hän harmitteli, että oppilaat lähestyivät kuvallista 

vastakkainasettelua usein puolueellisesti vertailevan asenteen sijaan:  

Välillä vähän pettyneenäkin lukee kun on ajatellut et ”no, tästä tulee tällaista vastakkainasettelua” 

−  eikä mitään. ”Toinen kuva on niin surullinen ja siinä on surulliset värit” ja” en tykkää. ”Minua 

yleensä hämmästyttää palautteen konservatiivisuus. Se on aina konservatiivisempaa kuin mitä 

toivoisi ja minä aina järkytyn siitä miten konservatiivista se on. 

Päivin mukaan oppilaat luokittelivat levottomuutta herättävät kuvat hyvin kaksijakoisesti kielteisiä 

ja myönteisiä tunteita herättäviin ja priorisoivat itsepintaisesti jälkimmäisiä sen sijaan, että olisivat 

nähneet ne vastakkainasettelun johdosta ikään kuin uusin silmin. Vastakkainasettelu saattoi jopa 

entisestään lujittaa konservatiivisia näkemyksiä ja johtaa valintatilanteeseen. Yhteisöllinen tulkinta 

ei vaikuttanut mahdolliselta ilman yhteisön arvoja tukevien asenteiden nostamista tulkintaa 

ohjaaviksi rajoiksi.  Räsänen viittaa Koroscikiin, jonka mukaan oppilaiden tapa soveltaa 

jokapäiväistä ajatteluaan itsensä ymmärtämiseen voi johtaa konservatiivisuuteen, mikäli oppiminen 

pelkistyy tunnettujen ideoiden vahvistamiseksi tai autoritatiivisten johtopäätösten sokeaksi 

omaksumiseksi. (Räsänen 1997, 74).   
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Tämän tutkimuksen lähtökohta on kuitenkin eettisen ja esteettisen erottamattomuus. Ovatko 

esteettiset ja eettiset arvot sitten erotettavissa toisistaan? Räsäsen mukaan erottelu eettisten ja 

esteettisten arvostelmien välillä voidaan tehdä. Oleellista on ymmärtää, että kuvissa eettiset seikat 

ovat toisinaan tärkeitä, toisinaan eivät.  Tärkeää on normien ja tosiasioiden erottamisessa toisistaan 

ja omien normien tunnistaminen. Moraalisten elementtien tiedostaminen oppilaiden vastauksissa 

auttaa ymmärtämään sekä kuvaa että itseä.  (Räsänen 2008, 128.)  

Muelder Eaton korostaa puolestaan esteettisen ja eettisen erottamattomuutta. Hänen mukaansa 

esteettinen kokemus vaatii molempia ollakseen kokonainen. Esteettisten ja moraalisten kysymysten 

erottaminen toisistaan on mahdotonta, sillä asioita ei voi tarkastella pelkästään esteettisestä 

näkökulmasta: eettiset reaktiot ovat osa esteettistä kokemusta. (Muelder Eaton 1994, 160.) 

Esteettinen kokemus koostuu paitsi muodollisten ominaisuuksien kokemisesta saadusta 

mielihyvästä, myös tunteilla reagoimisesta ja pohdiskelevasta perehtymisestä. (mt. 60).  

Aineistoni perusteella oppilaiden itsepintainen halu vaalia konservatiivisia, itselle tärkeitä ja 

yksilöön liittyviä asioita puhuu eettisen ja esteettisen kokemuksen erottamattomuuden puolesta. 

Opettajat korostivat eettisten ja esteettisten arvojen erottamattomuutta tuomalla opetukseensa 

levottomuutta herättäviä kuvia, siis kuvia, joiden esteettisyyden, eli aistivoimaisuuden he uskoivat 

voivan johtaa eettiseen pohdintaan.  Sekä opettajien että oppilaiden mukaan eettisiä arvoja ei siis 

voinut erottaa esteettisistä arvoista. Oppilaat kuitenkin yhdistivät eettisen arvon esteettisen arvoon, 

opettajien suosiman esteettisen välinearvon sijaan.  

Myös monet aikuiset kohtaavat kuvan esteettisten arvojensa mukaisesti. Räsänen viittaa Vappu 

Lepistöön, jonka tutkimuksen mukaan myös taiteen tulkintaan tottumattomat aikuiset kohtasivat 

taidekuvia omia mieltymyksiään myötäillen. Lisääntynyt tieto ja keskustelu taidekuvasta saattoi 

jopa voimistaa vanhoja mieltymyksiä henkilön joutuessa perustelemaan niitä. Katselukertojen ja 

tiedon myötä näkemykset kuvista yleisellä tasolla avartuivat kuten myös niiden kohtaamiseen 

liittyvä taito eritellä kokemusta. Kuvia lähestyttiin ensisijaisesti sosiaalisen kulttuurin, ei taiteen 

symbolisen kulttuurin kautta. Sitoutuminen oman arkeen oli selvää, koska taidekuvista etsittiin 

sosiaalisen kulttuurin myötä tuttuja elementtejä, esittävää ja arkista. (Räsänen 1993, 170.)  

Ehkäpä kyse ei ole kyvyttömyydestä erottaa toisistaan pohdiskelua edellyttävää esteettistä 

välinearvoa itseisarvoisesta esteettisestä kokemuksesta. Ehkäpä kyse on ennen kaikkea 

mukavuudenhaluisesta pitäytymisestä omista mieltymyksistä muodostettuun moraalikäsitykseen. 
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Ajatus, että kuvien arvo riippuisi ainoastaan niistä saatavasta mielihyvästä, tuntuu mielestäni 

surulliselta. Todellisuus näyttäytyy siis miellyttävänä tai epämiellyttävänä, kuva suhteessa 

mielihyvän ja mielipahan tuntemusten voimakkuuteen, intensiivisyyteen, mitattavuuteen.  

Tapahtuuko maailman jäsentäminen mielihyvän turvin? Hyvän mielialanko varassa me 

suunnistamme ja merkityksellistämme kokemuksiamme maailmasta? Riippuuko moraalimme 

kokemastamme mielihyvästä?  

Mielihyvänsävyisten esteettisten arvojen lisäksi esteettisten välinearvojen hahmottaminen olisi 

tärkeää kuvallisen kehityksen kannalta. Kuvien tulkinta on mielestäni eräs tapa löytää elämästä 

merkityksellisyyttä ja jäsentää maailmaa. Merkityksellisyyden löytäminen ja maailman 

jäsentäminen ovat mielestäni tärkeimpiä syitä kuvallisen ilmaisun kautta kehittyvän yksilöllisen 

näkökulman tukemiselle. Mikä voisikaan olla tärkeämpää?  

Kuten jo edellä totesin, koulukulttuuri tukee tottumusta oikean vastauksen löytämiseen ja näin ollen 

pakottaa oppilaat pitäytymään tulkinnoissa, jotka korostavat hyvän ja kauniin sekä ja pahan ja 

ruman dikotomisuutta.  Minkälaisia käsityksiä haastateltavat sitten liittivät kauneuteen siitä 

puhuessaan? Susannan ja Tytin mukaan myös kaunis kuva saattoi herättää levottomuutta. Susanna 

kuvailee:  

Haluaisin sanoa vielä tuosta kantaaottavuudesta ja häiritsevyydestä kuvassa, että se ei välttämättä 

ole väkivaltaista tai osoittelevaa, vaan ihan yhtä hyvin kaunista. Minulla on tässä samassa 

kuvasarjassa ote Jari Silomäen ”Sääpäiväkirjasta” joka on siis erittäin kaunis maisemakuva. Siellä 

on alhaalla säämerkintä kirjoitettuna, kommenttina vain siitä miten me käytämme aikaa ja miten 

me emme pysähdy enää koskaan katsomaan millainen sää on tai minkälaiset pilvet olivat juuri sinä 

hetkenä taivaalla. Me vain suoritamme elämää, emmekä ole yhtään tässä. 

Hän korosti, etteivät levottomuutta herättävät kuvat olleet aina esteettisesti miellyttäviä, mutta 

tähdensi kuvan voivan herättää levottomuutta myös kauneuden kautta. Hän kyseenalaisti 

näkemyksen, jonka mukaan levottomuutta herättävien kuvien pitäisi olla äärimmäisen rajuja. Kuvan 

sanoma voitiin Susannan mukaan tuoda esille myös kauneuden varjolla ja ottaa kantaa jopa 

paremmin kuin väkivaltaisen tai osoittelevan ilmaisun kautta:  
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…yritän sanoa myös sen oppilaille, että jos haluaa tehdä (omia teoksia) kauniisti, niin ei ole 

mikään pakko tehdä jotain silvottuja, anorektisia tai kauhean räikeää. Voi sanoa myös todella 

pienesti ja osoittaa juuri asian ytimeen, olla todella pistävä tavallaan.  Se kauniskin voi olla 

häiritsevää tai haastavaa. 

Susanna halusi oppilaidensa ymmärtävän, että kauneuteen pyrkiminen ei välttämättä sulkenut pois 

kuvan levottomuutta herättävää aspektia. Kaunis kuva herätti levottomuutta siksi, että se oli 

ambivalentti, kontrapunktinen. Sen kauneus oli riipaisevan hetkellistä, ahdistavaa ja kätki taakseen 

syvällisemmän merkityksen. Kauneus saattoi muuttua ahdistuksen, syyllisyyden tai huolen myötä 

rajatusta elämismaailmasta vapauttavaksi kokemukseksi. Kokemuksena kauneus oli pikemminkin 

latistava kuin nostattava. 

Myös Tytti toi esille sen, että kaunis kuva saattoi olla levottomuutta herättävä. Hänen mukaansa 

kauneuden varjolla levottomuutta herättävä kuva oli lähestyttävyytensä vuoksi erityisen vaikuttava:  

Saattaa jopa olla, että sen kauneuden varjolla kuva tulee ensin todella lähelle ja napauttaa juuri 

siihen. Se voi jopa välillä olla niin, että kun on tuollainen raaka kuva, niin suojaukset nousevat niin 

aikaisin jo päälle − lapsetkin ovat tottuneet katsomaan aika hurjan näköisiä kuvia uutisista ja 

muualta. Sellainen turtumissuodatin tulee nopeasti päälle ja sitten tavallaan jätetään katsomatta se 

kuva. Sellainen kaunis kuva pääsee pelottavan lähelle.  

Hannulan mukaan taidekokemuksen merkityksellisyys on kauneudesta riippumatonta, jopa sitä 

kaihtavaa. Hän tiedostaa oman makunsa vaikutuksen arvostelmiin ja pitää kolmatta tilaa eli teoksen 

ja katsojan kohtaamista tai kohtaamattomuutta omina taidekriteereinään. Kohtaamista ei tapahdu 

teoksen ollessa kaunis, etäinen, puhdas. (Hannula 2001, 13.) Laitisen mukaan kauneutta voidaan 

puolestaan pitää sisäisenä, ilmiön kokonaisolemusta kuvaavana ominaisuutena. Laitisen mukaan 

kaunista voivat olla vaikkapa luonteenpiirteet ja käytös muita kohtaan. Kauneus on elämänarvojen 

ilmenemistä.  (Laitinen 2003, 101.)  

Susannan kuvailema kuva oli kaunis, mikäli tällä viitataan Laitisen esittämään käsitykseen 

kauneudesta elämänarvojen ilmentäjänä. Kauneuden herättämät tuntemukset eivät kuitenkaan 

mielestäni ole aina kohottavia ja tavoiteltavia, ”ruman kuvan” latistavia ja välteltäviä.  (vrt. Laitinen 

2003, 101.)  On olemassa kuvia, jotka ilmaisevat surua, koska ne kuvaavat jotakin surullista, mutta 

on olemassa myös kuvia, jotka ilmaisevat sisällöllisesti jotain muuta tunnetilaa, vaikka aiheena on 
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suru. On myös olemassa kuvia, joissa onnellisuutta tai hyvyyttä kuvataan ärsyttävään sävyyn.  Näin 

ei myöskään kaunis kuva voi olla poikkeuksetta nostattava ja ruma latistava.  

Kiilin mukaan se, että kuvalta vaaditaan kauneutta, jakaa sekä sisällölliset että esitykselliset 

ominaisuudet, että muodolliset tekijät ja materiaalivalinnat hyväksyttäviin ja ei- hyväksyttäviin. 

(Kiil 2009, 199). Tällainen vastakkainasettelu ylitetään, mikäli kuva onnistuu herättämään 

levottomuutta kauneudestaan huolimatta, levottomuutta herättävän sisällön ja kauniiden 

muodollisten ominaisuuksien muodostaessa kontrapunktin.   

 

6.4 Opettajan rooli ja vapaa itseilmaisu kriittisen tulkinnan esteinä  

 

Hänellä oli tällaisia − en oikein tiedä minkä genren alle niitä edes laittaisin − varmaan se johonkin 

musiikkityyliinkin ja videokuvamateriaalimaailmaan sopii, mutta myöskin vähän tällaiseen sm-

kulttuuriin – mutta hänen kuvissaan esiintyi aika paljon tällaisia sidottuja, huputettuja ja 

kumiasuisia hahmoja. Se oli varmasti kuvataide 3:n kurssi kun −  annoin hänelle kyllä aika hyviä 

arvosanoja, koska hän oikeasti teki todella hyviä kuvia −  ne hänen  juttunsa  eivät oikein istuneet 

sen otsikon alle, eli hän ei ollut oikein hoksannut sitä, että nyt ollaan kuvaviestinnän eikä kuvallisen 

ilmaisun kurssilla. Siellä oli joitakin sellaisia tehtäviä, joissa olisi pitänyt ehkä jättää sitä omaa 

tunneilmaisua vähemmälle ja miettiä jotakin muuta siihen tehtävään liittyen. Hän saikin vaan 

kahdeksikon. Silloin hän haastoi minua perustelemaan sitä arviointia. Hän kysyi, oliko saanut 

huonon numeron sen takia että minä en tykännyt hänen kuvistaan. Ja minä siinä mietin että miten 

saan leivottua nämä sanani siihen että ei se ole siitä kiinni että tykkäänkö minä vai en. Että aika 

moni vaaleanpunaisten auringonlaskujen tekijä saisi kyllä ihan kuutosta jos se sillä perusteella 

menisi. ”On totta, että sinä haastat minua paljon, mutta väittäisin että koska olen joutunut 

erityisesti sinun töiden kohdalla miettimään sitä, etten saa antaa omien” et mistä mä tykkään ja 

mistä mä en tykkää” tai ”mistä mulle tulee hyvä olo tai mistä mulle tulee huono olo” kun katson, 

vaikuttaa siihen… että minun pitää miettiä mitä on tavoiteltu.” Sitten seuraavalla kurssilla 

katsottiin koko ryhmän kanssa heidän tekemiään kuvia, niin oli ihanaa kun hän marssi luokan eteen 

buutsit jalassa, ne ketjut helisten, laittoi työnsä sinne ja kääntyi meitä kohti: ”täs on tää 

opettajankoulutustehtävä,”  meni paikalleen ja hymyili minulle, koska hän tasan tarkkaan tiesi,  

että hän sai sen tehdä ja sanoa sillä tavalla.  Sitten me puhuimme itse asiassa koko sen porukan 
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kanssa siinä arviointitilanteessa, että kuvassa ei ole kysymys siitä että te miellyttäisitte minua tai 

että minä miellyttäisin teitä. Siinä kuvassa oli kaakeliseinäinen lattia, ikään kuin suihkunurkka, 

jossa oli etovan näköinen hahmo sellaisessa ihan todella julmassa asennossa, lyyhistyneenä, ja 

sellainen oikein huonovointinen tilanne, äärettömän hyvin tehty. Mutta hän oli hirveän haastava.       

                    Linda                          

Merkityksellisyyden löytäminen ja maailman jäsentäminen olivat mielestäni siis tärkeimpiä syitä 

kuvallisen ilmaisun kautta kehittyvän yksilöllisen näkökulman tukemiselle. Yksilöllistä näkökulmaa 

ei saisi kuitenkaan sekoittaa vapaaseen itseilmaisuun. Tässä luvussa pohdin, voiko vapaa itseilmaisu 

estää tulkinnallisten valmiuksien kehittymistä.  Lindan mukaan oppilas oletti opettajansa 

pahoittavan mielensä rajusta tunneilmaisusta. Opettajien rooliin kohdistuvat odotukset toivat esiin 

myös oletuksen opettajien konservatiivisuudesta. Tämä käsitys muuttui arvioinnin reunaehtojen 

avaamisen myötä, oppilaan oivaltaessa, että myös tunneilmaisuun perustuvien kuvien arviointi 

perustui tavoitteiden saavuttamiseen, eikä opettajan konservatiivisena pidettyyn arvomaailmaan.  

Oppilaan tekemä provosoiva kuva toi esiin myös oppilaan käsityksen kuvan tekemisestä vapaana 

itseilmaisuna.  Oppilaan oli levottomuutta herättävän kuvan kohdalla vaikea sisäistää, että opettajan 

tekemä arvio ei heijastellut hänen omia mieltymyksiään, vaan arvioinnin perusteet olivat 

kuvataidekasvatuksen sisältöjen ja tavoitteiden mukaisia. Opettaja hyödynsi oppilaan levottomuutta 

herättävää kuvaa havainnollistaakseen kuvan tulkitsemista ja sen sisäistämistä, ettei 

tehtävänannossa ollut kyse molemminpuolisesta miellyttämisestä. Opettajan oli mietittävä arviointia 

kunkin tehtävän tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Henkilökohtaiset mieltymykset eivät saaneet 

vaikuttaa arvosanaan. Myös oppilaalta edellytettiin kykyä erottaa henkilökohtaiset mieltymykset 

tehtävän tavoitteista. 

Tytti puolestaan kuvaili, miten oppilaat olettivat olevansa opettajaa suvaitsevaisempia ja opettajan 

kiusaantuvan levottomuutta herättävistä kuvista. Tämä käsitys muuttui kun opettaja muuntui 

normien tukijasta niiden perusteiden tutkijaksi. Tytti käytti erästä levottomuutta herättävää kuvaa 

naisen välineellistämistä koskevien stereotypioiden tiedostamiseen. Hän toteaa:  

Tässä on sitä itseään toteuttavaa ennustetta − toivottavasti emme joudu käyttämään tätä metodia 

enää uudestaan − mutta tässä oli muutama vuosi sitten performanssi, jossa Mimosa Pale ajoi 

ympäri Helsinkiä tolkuttoman kokoinen vagina mukanaan.  Ja sitten on toisaalta tämä v-sana, joka 



75 

 

 

on pilkun ja pisteen uusi synonyymi, jota tupataan viljelemään. Välillä kun se ei jollekin kaverille 

ihan mene jakeluun, että nyt oikeasti riittävät nämä sanat, niin minä sitten näpäytän tämän (kuvan) 

siihen… että jutellaan sitten − 

Näyttämällä oppilailleen kuvan naisen välineellistämistä kyseenalaistavasta teoksesta ja 

rinnastamalla sen naisen välineellistämistä ylläpitävään kielenkäyttöön, hän toi pohdinnan kohteeksi 

sanan ja kuvan takana olevia merkityksiä. 

Tytillä oppilaiden näyttämät provosoivat kuvat toimivat opettajan rajojen ja luottamuksen 

testaamisena. Kuvien vastavuoroinen näyttämisen opettaja tulkitsi merkiksi luottamuksen 

syntymisestä. Hän kuvailee:  

Sinänsä minusta on kiitollista opettaa heitä, koska siinä vaiheessa kun on luottamussuhde niin he 

todella selkeästi kääntävät sen myös toisin päin: he haluavat näyttää kuvia, jotka vaivaavat heitä ja 

me voimme katsoa ne läpi. Siinä syksyn alussa he myös testaavat minua, ”että kato, tällasta, et, 

nouseeko kulmat” ja ”mikä toi on toi täti,” se menee myös niin päin.  Niillä kuvilla käydään välillä 

vuoropuheluakin.  

Toisaalta opettajan rooliin kohdistuvien oletusten osoittautuminen stereotyyppisiksi herätti myös 

vastustusta. Tytti kuvailee:   

Kyllä minulla ainakin on niin puheliaita nuo kaverit että sieltähän tulee heti: ”ooks sää opettaja 

ihan perverssi”, miks sää oot valinnu nää kuvat”, ”tollasiiks sä kattelet”, vaihdak sä”, ”ihan hullu 

nainen.”  

Oppilaan voi olla vaikea ymmärtää, että tuomalla esiin keskenään ristiriitaisia kuvia ja tulkintoja, 

opettaja ei osoita olevansa itse ristiriitainen ja epälooginen, vaan kuvien monitulkintaisuus on 

hänestä riippumatonta todellisuutta. Opettaja ei tee valintaa omien mieltymystensä oikeellisuuden 

osoittamiseksi. Oppilaan kannalta eri näkökulmien esittäminen saattoi kuitenkin vaikuttaa itsensä 

pussiin puhumiselta, mikäli mikä tahansa näkökulma käsitetään sitoutumista osoittavaksi 

valinnaksi.   

Levottomuutta herättävät kuvat toivat siis esiin aspekteja myös opettajan rooliin kohdistuvista 

odotuksista. Olivatpa kuvat sitten oppilaiden itsensä tekemiä tai opettajan valitsemia, ne purkavat 

stereotypioita ennen kaikkea opettajaan rooliin kohdistuvien oletusten osoittautuessa 
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stereotyyppisiksi. Pahimmillaan oppilas voi kokea opettajan yhtäaikaisen konservatiivisuuden ja 

suvaitsevuuden kestämättömän ristiriitaisena ja kaksinaismoralistisena. Kuvan levottomuutta 

herättävät aspektit ovat yhteydessä kuvan visuaalisen hämmentävyyden lisäksi nuoren kykyyn 

tulkita kuvaa itselle merkityksellisellä tavalla.  

Kun aiheena oli oppilaan oma unelma tai haave, tuotokset olivat Lindan mukaan erityisen 

idealistisia ja yleisesti hyväksytysti hyvää ja kaunista edustavia. Lindan kuvauksessa itseilmaisu 

vapautti nimenomaan todellisen elämän rajoitteista ja todennäköisyyksistä, ulkoisen todellisuuden 

painolastista ja omasta vastuusta. Lindan kuvauksen mukaan voisi sanoa, että itseilmaisuun liittyy 

vaara, että oppilaat yhdistivät kuvallisen ilmaisun sosiaaliseen vastuuttomuuteen:  

Aika jännää on kyllä, että kun nämä oppilaat kertovat kuvista, niin he itsepintaisesti haluavat 

nähdä ainoastaan itselleen tärkeitä arvoja ja yksilöön liittyviä asioita. Ne ovat aivan uskomattoman 

idealistisia, mitä siellä ryhmässä on.   Välttämättä ei yhdestä ryhmästä – minulla on se 28, 26 ja… 

28, kuvataide1:n se ryhmäkoko suurin piirtein – tule kuin yksi, joka on eläinten oikeuksiin liittyvää, 

turkiseläimiä ja turkistuotantoa vastaan ja ehkä 2-3 ympäristön likaantumista tai saastumista 

vastaan tulevaa työtä, mutta muuten ne ovat yksilöön liittyviä ja siihen, mikä on hyvää ja kaunista. 

Sitä elämältä odotetaan, toivotaan ja se on tärkeää.  

Tekemisen into vaikutti kuitenkin Lindan mukaan olevan yhteydessä mahdollisimman vapaaseen 

itsensä ilmaisemiseen. Hän halusi tehtävänannon olevan sen verran vapaamuotoinen, että kaikki 

oppilaat voisivat innostua jostakin:  

Ehkä minäkin ajattelen väljän tehtävänannon kautta sitä, että mahdollisimman moni löytäisi jonkun 

mihin tarttua ja kaikki saisivat sen tekemisen ”draivin,” että en ainakaan liikaa olisi pistämässä 

rajoja sille, että mitä saa tehdä tai mitä ei saa tehdä.  

Linda korosti tehtävänannon vapautta, sekä tarkkojen aiheiden välttämistä henkilökohtaisten 

tunneilmaisun, sekä yksilöllisen ja omaperäinen ilmaisun vuoksi. Opettajan näkökulmasta 

itseilmaisun korostaminen oli siis käytännön kokemuksen vahvistama tapa motivoida ja innostaa 

oppilaita. Hän ei kuitenkaan pitänyt itseilmaisua oppimisen tavoitteena tai arvioinnin kriteerinä. 

Tämä subjektiivisuuden korostaminen saattoi vaikuttaa oppilaiden käsityksiin kuvallisen ilmaisun 

tavoitteiden subjektiivisuudesta.  
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Miksi sitten itseilmaisu ja valitsemisen vapaus ovat oppilaiden mielestä usein niin tärkeitä 

motivaation kannalta? Uskon, että osasyynä on mediakuvaston vaikutus. Median kuvista etsitään 

yhteisiä unelmia. Mm. mainosten unelmat kuuluvat kaikille, eivätkä siksi erityisemmin kenellekään. 

Suuntautuessaan ainoastaan tulevaisuuteen, ne eivät jaksa pidemmän päälle kiinnostaa. 

Vaihtelunhalu ruokkii taas vapaata itseilmaisua, valitsemista valitsemisen vuoksi, todellisten 

muistojen ja kokemusten pohdiskelun, sijaan. Linda kuvailee, miten omia unelmia kuvatessaaan 

oppilaat ottivat aiheekseen nimenomaan mainosten unelmiin rinnastettavan tulevaisuuden:  

He haluavat lavalla olla laulamassa tai tanssimassa  −  nämä ovat näitä haaveita ja unelmia −  ja 

he haluavat perheen, puolison ja isot häät.  

Toisaalta Linda myös koki, että erityisesti levottomuutta herättävien kuvien vastaanottaminen 

edellytti välillä tiukempaa otetta, jotta oppilaat ymmärtäisivät mistä on kyse.  Hän kuvailee:  

Ehkä joissakin tehtävissä olisi parempi että ottaisin sellaista tiukempaa haarukkaa siihen mitä 

pyritään tekemään.  

Vaikka opettaja korosti, ettei tunneilmaisu ollut aina yhtä tärkeää kuin kuvan kautta viestiminen, 

saattoi tämä pedagogisten tavoitteiden moninaisuus näyttäytyä liian ristiriitaiselta oppilaan 

näkökulmasta. Räsäsen mukaan oppilaskeskeisessä vuorovaikutusmallissa kuviin liittyvät tulkinnat 

ovat lähtökohtaisesti omiin tunteisiin ja kokemuksiin perustuvia, joten kuvan kontekstualisointi ei 

ole olennaista. (Räsänen 2008, 89-90). Kuviin liittyvien tulkintojen ollessa omiin tunteisiin ja 

kokemuksiin perustuvia, oppilaan voi olla vaikea hahmottaa tavoitteiden arviointia. 

Oppilaskeskeisessä vuorovaikutusmallissa itseohjautuvuus ja omien mahdollisuuksien 

ilmaiseminen motivoivat oppilasta. Oppilas osaa itse parhaiten määritellä oppimistavoitteet ja tavat. 

(mt. 87-88.)  

Oppilaan on kuitenkin vaikeaa erottaa henkilökohtaisia mieltymyksiä tehtävän tavoitteista, mikäli 

hän on sisäistänyt kuvallisen ilmaisun vapaan itseilmaisun suvereenina alueena. Oppilas voi 

ajatella, että kuva on hyvä aina kun se ilmaisee oppilaan elämismaailmaa ja kokemuksia 

mahdollisimman voimakkaasti. Oppilaskeskeisyys ja itseilmaisu saattavat siis 

vapaamuotoisuudessaan vaikeuttaa tehtävänannon tavoitteiden sisäistämistä ja kykenemättömyyttä 

nähdä kriittinen tulkinta osana kuvallista ilmaisua ja sen kehitystä. Liiallinen itseilmaisun 

korostaminen yhdistettynä oppilaan elämismaailman ensisijaisuuteen voi johtaa arvostelukyvyn 
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puutteeseen, tulkintojen perustumiseen täysin omille mieltymyksille  ja perusteettomiin tulkintoihin 

kuvien merkityksistä. 

 

6.5 Moniaistisuus esteettisen kokemuksen jäsentäjänä 

 

Opettajat viljelivät runsaasti kuvien vaikutuksen kehollisuutta, liikkumista ja moniaistisuutta 

ilmentäviä kielikuvia kuvan kohtaamisesta puhuessaan. Voisi sanoa, että he pitivät levottomuutta 

herättävän kuvan vaikutusta kokonaisvaltaisena kehollisena kokemuksena, lihallisten asioiden 

äärelle palaamisena. Aistien avoimuus oli reunaehto kuvan vaikutukselle. Susannan tapaa opettaa 

kuvasivat merkityksiin liittyvien asetelmien kääntäminen sekä makuaistiin, suuhun viittaavat 

kielikuvat:  

 

Eniten levottomuutta herättää valittujen kuvien aihe ja käsittelytapa, se miten ”aihetta tavallaan 

syljetään” tai ”sanotaan kieli leveällä.”/ Tällainen kuvapariajattelu on mielestäni todella 

herkullista.  

 

Suullaan ihminen omaksuu ja hylkää. Suu viittaa kokemukselliseen häilyvyyteen sisäpuolen ja 

ulkopuolen, vetäytyneen ja avoimen välillä. Susanna vaikutti viittaavaan suuhun liittyvillä 

kielikuvilla makuarvostelmiin, arvostelukykyyn. Aistimellinen kuvailu, sanojen makustelu vaikutti 

olevan suhteessa kuvan merkityksellisyyteen. 

 

Reijo Kupiainen viittaa Maurice Merleau-Pontyyn joka korostaa kuvan kohtaamisen ympäröivää ja 

sisäpuolella pitävää luonnetta. Hän väittää kuvan kohtaamisen olevan jotain muuta kuin 

ulkopuolella olevaa ja välitilan säilyttävää katsomista. Hänen mukaansa kuvan kohtaamista 

luonnehtii paremmin sisäpuolisuus, kokemus maailmassa olemisesta kehollisena ja moniaistisena 

kokemuksena. Tällaisessa kokemuksessa näkemistä oleellisempaa on kosketus ja lomittuminen 

maailmaan ilman näkemiseen kuuluvaa välimatkaa.  (Kupiainen, 1997, 20.)  

 

Opettajien omat kokemukset levottomuutta herättävän kuvan kohtaamisesta ja sen vaikutuksesta 

värittivät heidän tapaansa opettaa. Kehollisuus ja liike näkyivät myös omaa opetustapaa valaisevina 

kielikuvina. He kuvasivat nimenomaan kuvien ravistelevuutta moniaistisuuteen viittaavien 
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kuvausten kautta, korostaen ikään kuin sitä, etteivät visuaaliseen viittaavat kielikuvat olleet riittäviä 

ja yhtä kouriintuntuvia kuin hajuun, makuun, kuuloon, tuntoon viittaavat.  

 

Muelder Eaton  viittaa Douglas Morganiin, jonka mukaan kuvan esteettinen arvo ei riipu totuudesta 

tai käytännön seurauksista, vaan aistien herkkyyden kehittämisestä. Mielihyvän lisäksi tärkeitä ovat 

myös esteettisen kokemuksen herkistävä ja mielikuvitusta kiihottava vaikutus. (Muelder Eaton  

1994, 162). Hän viittaa myös Richardsiin, jonka mukaan esteettinen kokemus mielihyvänä ylittyy, 

mikäli pystymme taidekuvan kautta artikuloimaan assosoiaatioitamme sekä laajentamaan ja 

kehittämään asenteitamme kohti suurempaa herkkyyttä ja vastaanottavuutta.  (mt. 162).  Esteettisen 

tilanteen kokijakeskeisyyden korostaminen viittasi myös aistisuuteen.  Opettajat halusivat 

esteettisestä kokemuksesta niin aistivoimaisen, että se ylittäisi hyötynäkökulmien ja 

”suorituskulttuurin” rajaaman suhtautumisen kuvaan. Susanna kuvailee:  

Haastan heidät ihan selkeästi, provosoin heitä ajattelemaan ja miettimään sitä maailmaa missä he 

elävät ja sitä illuusiota tavallaan siitä todellisuudesta. Monesti he tyytyvät sellaiseen ajatteluun ja 

tyytyväisyyteen, mitä tämä meidän yhteisö pönkittää ympärillä eikä sitten haluta nähdä ainakaan 

vaivaa siitä että katsottaisiin jonnekin vähän kauemmas.  Lukion oppilaille levottomuutta herättävät 

kuvat ovat tehokkaita myös ravistelemaan irti sellaisesta suoritusajattelusta, johon lukion kiivaassa 

opiskelutahdissa helposti ajautuu.  

Räsänen korostaa fenomenologista lähestymistapaa ihmisen kokonaisvaltaisuuden tiedostamista 

edistävänä tekijänä. Mikäli tavoitteena on parempi itsen ymmärtäminen, taidekuvan ymmärtämisen 

on oltava kokonaisvaltaista ja ulotuttava kehoon ja sen liikkeeseen. Kuvaan syventyminen vaatii 

kokonaisvaltaisuutta moniaistisuuden kautta. (Räsänen 1993, 33.) Hän pitää elämystä aistitietoon, 

tiedostamattomiin tunteisiin ja ajatuksiin kuuluvana, kokemusta pohdiskelua ja tietoista ymmärrystä 

sisältävänä. Tämän erottelu kannattaisi Räsäsen mukaan ottaa myös opetuksen suunnittelua 

ohjaavaksi elementiksi. Elämys henkilökohtaisena ja kokonaisvaltaisena tulee pedagogisesti 

merkitykselliseksi, eli oppimista edistäväksi vasta kokemukseen kuuluvan kuvallisen tai sanallisen 

käsitteellistämisen kautta. (mt. 27-28.) Mielestäni tämä erottelu kuvaa hyvin myös monien 

oppilaiden käsitystä esteettisestä kokemuksesta aisteihin, mielihyvään ja tunteisiin liittyvänä ja 

opettajien käsitystä esteettisestä arvosta pohdiskelua ja tulkintojen ymmärtämistä vaativana.   
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Räsänen näkee aistit arvostelukykyyn johdattavina. Aistit viittaavat alemmantasoiseen elämykseen, 

arvostelukyky kokemukseen. Hän viittaa Lauri Rauhalaan, jonka mukaan elämys viittaa 

psyykkiseen elämykseen, kokemus henkiseen kokemukseen. Ero perustuu elämyksen 

hahmottamiseen alemman asteisena, yksilöllisen tajunnan peruskokemuksena, jonka kautta 

käsitellään elämyksiä, tunteita, hajuja yms. mutta ei ilmiöitä itsessään, kuten henkisen kokemuksen 

tasolla. (Räsänen 1993, 27.) Henkinen tila on tavallaan metatason tulkitsemista, koska siinä 

tarkastellaan psyykkisen tilan kokemuksia tiettyä näkökulmaa vasten. Myös opettajilla aistillinen oli  

ilmiöiden ymmärtämisen, arvostelukyvyn lähde. He siis kokivat arvostelukyvyn riippuvan 

ensisijaisesti perusteluista, ei jonkin omaksumisesta tai hylkäämisestä. Tulkinnan kriittisyys syntyi 

kuvassa tehtyjen valintojen punnnitsemista suhteessa toisiinsa ja kokonaisuuteen. 

Moniaistisuus ja arvostelukyky on nähty myös toisensa poissulkevina. Reijo Kupiainen viittaa René 

Descartesiin, joka erotteli filosofisessa ajattelussaan havainnon ja aistimaailman arvostelukyvystä ja 

järjestä. Näin ollen todellinen kohtaaminen tapahtui arvostelukyvyn, ei näennäiseksi ymmärretyn 

aistihavainnon kautta.  Kartesiolainen perspektivismi korostaa katsojan ulkopuolisuutta, koska 

maailmaa katsotaan yhdestä kuvatason ulkopuolella olevasta näköpisteestä, etäisyyden päästä. 

(Kupiainen 1997, 36-37.) 

Opettajat toivat esiin, että kun katsottavaa kuvaa ei saanut itse valita, kun se ei myötäillyt oppilaan 

omia mieltymyksiä, reaktiot olivat voimakkaan torjuvia. Havaitsemiseen liittyvät kuvaukset 

kytkeytyivät Tytillä ja Lindalla näkyvien tunnereaktioiden hallitsemiseen. Tytti kommentoi: 

Ongelmana yläkoulussa usein on, että kuvaa vain vilkaistaan. Oppilaat ovat tottuneet klikkaamaan 

häiritsevän kuvan pois näkyviltä. Kun kuva on kun isolla ruudulla eikä sitä pääse karkuun, kun se 

täytyy katsoa, niin ensin tietenkin pojat mölyävät ja tytöt pistävät pään kassiin ja sitten ”yök” ja 

”seuraava” ja ”eikö muuta oo” ja ”oot sä opettaja ihan perverssi” ja ”mitä tää on”. 

Lindan mukaan Teemu Mäen videosta keskusteleminen herätti usein näkyviä tunnereaktioita, jotka 

hiipuivat kontekstin avaamisen myötä. Havaitsemiseen viittaavat kielikuvat korostivat Tytillä 

opetustilanteen hallitsemista: 

Täytyy olla vähän sellaista pelisilmää, en lähde yleensä tällaisia haastavia kuvia näyttämään, 

ennen kuin keväällä, kun tiedän oppilaat, tiedän mille ryhmälle mitäkin ja miten eri tavalla ne kuvat 

täytyy eri ryhmille selittää. / Sitten on se ajatus saada heidän (oppilaiden) näkökenttää 



81 

 

 

avartumaan. / Yläkoulussa käydään vielä aika vähän suoraan läpi kuva-analyysia, mutta kuvan 

tulkintaa ja sitä miten avataan, miten kuvaa katsotaan, käydään läpi. / Se on aika hauska nähdä, 

miten jo vartissa suhde siihen kuvaan tulee päinvastaiseksi, että he alkavatkin tuntemaan sympatiaa 

tätä henkilöä kohtaan ja koko juttu aukeaa. / Sekin on tärkeää, että pysähdytään, katsotaan ja 

mietitään ja hyväksytään, ettei kaikkeen ole vastauksia. / Minä päätän, että nyt katsotaan 

nimenomaan kirjoja, koska sinne nettiin hukutaan muuten ja sitten sieltä täysin häviää se konteksti. 

/ Katsotaan miten se viesti vaikuttaa ylipäätään kuvan katsomiseen. / Näiden kuvien välillä on 

sellaista katseen kohteena olemista, roolin hyväksymistä ja ottamista, sellaista tietoisuutta siitä, 

että minua katsotaan. / Valitse värejä, älä katso peilistä.  

Myös Heideggerin katsahdus kuvaa käytännölliseen toimintaan liittyvää havaitsemista ja kuvaa 

hyvin opettajalle tyypillistä tapaa hallita opetustilannetta katseella. Katsahduksen sisältyy 

ympäristöön reagoiminen ja toiminta, tilannetaju erilaisten seikkojen ja mahdollisuuksien kautta. 

Katsahdukselle on ominaista huolenpito, toimi, toimeliaisuus, tarkkuus, varovaisuus, harkinta ja 

avarakatseisuus. Katsahdus kuuluu välineiden ja käytännöllisen toimintaan, ympäristön 

huomioimiseen, tekemiseen orientoitumiseen. Katsoja näkee ympäröivän vain toimintansa ehdoilla.   

(Kupiainen 1997, 23-24.)  

Kaikkien opettajien käyttämät havaitsemiseen viittaavat ilmaisut korostivat ylimalkaista kuvan 

kohtaamista. Tytti kuvailee: 

Murrosikäiset katsovat tosi paljon kuvia ympärillään, joihin he vertaavat itseään. Ongelma 

kauhean usein tuntuu olevan tuolla yläkoulussa, että kuvaa vain vilkaistaan, se ettei oikeasti 

pysähdytä pitkäksi aikaa katsomaan. / Lapsetkin ovat tottuneet aika hurjan näköisiä kuvia 

katsomaan uutisista ja muualta, niin se sellainen turtumissuodatin tulee nopeasti päälle ja sitten 

tietyllä tavalla jätetään katsomatta se kuva. / Murrosikäisethän pyörivät tosi voimakkaasti siinä 

omassa maailmassa ja he näkevät paljon kuvia joihin vertaavat itseään. / 

Lindan harmitteli, ettei saanut palautetta, varsinkaan kriittistä, näyttämistään kuvista.  Susannan 

mukaan oppilaat eivät halunneet nähdä kauemmas katsomisesta aiheutuvaa vaivaa.  Päivi korosti, 

että opettajien silmiin tulevat, oppilaiden näyttämät kuvat olivat jo moneen kertaan sensuroituja. 

Oppilaiden tapa kohdata kuva oli Tytin kuvauksissa korostuneen visuaalinen ja aloitteellinen:  
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Minä välillä törmään siihen, että oppilaat haluavat näyttää minulle jonkun kuvan mihin he ovat 

törmänneet. / Sitten kun oppilaat katsoivat peiliin ja oivalsivat että varjostukset menevät samalla 

tavalla kuin luomiväri ja poskipuna, he olivat todella innoissaan.  

Mistä kertoo katsomisen liittäminen opetustilanteen hallintaan, kuvan kohtaamisen 

ylimalkaisuuteen ja oppilaille tyypilliseen tapaan kohdata kuva? Ehkäpä opettajat halusivat ilmaista, 

että kuvallinen kokemus oli visuaalinen vain lähtökohtaisesti, että se vaati totuttelua, karaistumista 

ja kehollista sitoutumista ollakseen kokonaisvaltaista ja todellista. Ehkäpä he halusivat korostaa 

muita aisteja siitä syystä, että pitivät havaintoa liikaa kuvan jäljittelevään ja ihanteellisuutta 

ruokkivaan olemukseen sitovana ja koska heille pedagogisesti merkityksellinen, levottomuutta 

herättävä kuva ilmensi totuuksia, epäkohtia ja  arvoja joita ei voinut suoraan kuvata ja havaita.   

Tutkimusaineiston mukaan opettajat siis painottivat kokijakeskeistä lähestymistapaa kuvakeskeisen 

sijaan. Linda kuvaili, miten oppilailta tuli museovierailuun liittyvän kuva-analyysin yhteydessä 

hienoja tarinoita siitä, miten he kokivat, näkivät kuvaa. Opettajat pitivät esteettistä kokemusta 

konkreettisempana ja todellisempana lähtökohtana kuvan tulkinnalle kuin visuaalisuuteen sidottua 

representaatiota. Tässä he lähestyvät Heideggerin ontologista näkemystä, jonka mukaan maailma ja 

esineet ovat ennen kaikkea käsillä, eivät esillä, representaatioina.  (Kupiainen 1997, 40).  

Reijo Kupiainen viittaa Merleau-Pontyyn, jonka mukaan ihminen todellistuu ja havaitsee kun 

silmän viisauden tilalle tulee lihan viisaus. Liha yhdistää ihmisen maailmaan, koska se on samaa 

ainesta kuin maailma. Liha tekee maailmassa olemisen myös perustavanlaatuisesti keholliseen 

liikkeeseen perustuvaa. Maailma ei ilmene ensisijaisesti näkemisen, vaan kehon liikkeiden, 

toiminnan ja käytännön kautta. Maailma ilmenee kokonaisvaltaisen aistimisen kautta ja 

olemassaolo perustuu subjektin ja objektin, aistivan ja aistitun samanaikaisuuteen. (Kupiainen, 

1997, 22.)  

Varto kuvailee perpektiivisen ja inspektiivisen maailmasuhteen eroa. Inspektiivinen maailmasuhde 

on seurausta uudenlaisesta näkemyksellisestä maailmasuhteesta, tavasta nähdä ja ilmaista 

näkemäänsä.  Se eroaa aiemmin vallassa olleesta, perspektiivisestä maailmasuhteesta, jossa ihminen 

toimi kaiken mittana, halliten kokonaisnäkymää ulkopuolelta, säilyttäen oman objektiivisuutensa ja 

riippumattomuutensa. (Varto 2001, 80-81.)  Perspektiiviset taidekuvat esittävät miten näemme oliot 

suhteessa toisiinsa ja kokonaisuuteen. (mt. 83-84). Inspektiivinen maailmasuhde myötäilee sen 

sijaan eksistentiaalisen fenomenologian ihmiskäsitystä, osallisuutta ja olemisen intensiivistä 
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hetkellisyyttä. (Varto 2001, 80).  Inspektiiviset taidekuvat painottavat ihmisen ja maailmasuhteen 

oivaltamista, sillä ne ottavat lähtökohdakseen sen, ettei mitään objektiivista ole: ei ole näköpistettä, 

josta kokonaisnäkymä avautuisi täydellisen ymmärrettävänä ja valmiina itse vajavaiselle ihmiselle. 

Myös Varton mukaan olemme samaa lihaa kuin maailma. Paljastuminen ja oma paikka lihallistuu 

oman näkemyksen ja vuorovaikutuksen myötä. Inspektiivinen kuva on tehty tarkempaa tutkimista, 

pohdintaa, kokemusta, aisteja, uudelleen hahmottamista varten, jonkin esittämisen sijaan.  Tämän 

riippuvaisuuden vuoksi maailma paljastuu ainostaan suhteessa omaan paljastumiseemme. (Varto 

2001, 83-84.) Inspektiiviseen kuvasuhteeseen saattoi liittyä myös Lindan toive oppilaiden 

näkyvämmistä reaktiosta levottomuutta herättäviin kuviin. Hän kuvailee:   

Minä toin tällaisen lehtileikkeen kuvan, joka selkeästi sai (media-kurssin oppilailta) sellaisia yök-

kohinoita… oppilaat sanoivat siis jotakin ihan ääneen. Aika harvojen kuvien takia oppilaat 

tavallaan paljastavat itseään, uteliaisuutta ja avointa elehtimistä tulee oikeastaan vain 

uskonnollisen vakaumuksen omaavien oppilaiden taholta.     

 

Inspektiiviseen kuvan tutkimiseen, pohdintaan, kokemiseen, aistillisuuteen ja uudelleen 

hahmottamiseen viittaavat myös kielikuvat, joissa kuvaillaan kuvan merkityksen esiin kaivamista, 

paljastamista. Tytti kuvaili, miten kuvan tulkinta vaati aktiivista, kehollista toimintaa.  Kuvaa ei 

voinut tulkita pelkän katseen avulla. Tulkintaan liittyvä totuus oli kaivettava esiin. Tytin opetusta 

valaisevat kielikuvat liittyivät kuvallisten merkitysten etsimiseen kaivautumisen kautta:  

Kuva myllertää todella voimakkaasti seksuaalisuuteen liittyviä tabuja. / Siinä ryhmätehtävässä 

voisi olla täysin vapaa tekniikka, mutta idea olisi se, että he lähtisivät ensin yhdessä myllyttämään 

sitä, että heille itselleen tulisi selväksi mitä he haluavat sanoa ja sitten he hakisivat siihen sopivan 

välineen.  

Tytille kuvien kohtaamista ilmentävät kielikuvat kuvasivat äkkinäistä liikettä tai odottamatonta 

pysähtymistä:  

Ja sitten on se ajatus saada heidän (oppilaiden) näkökenttänsä törmäytettyä niihin stereotypioihin 

joihin on helppo jämähtää. Minun mielestä on hyvä välillä törmätä siihen, että kuva jää kellumaan, 

tai että jokainen voi keksiä siihen oman mielipiteensä. / Kuva pysähdyttää. / Saattaa jopa olla, että 

sen kauneuden varjolla kuva tulee todella lähelle ja sitten napauttaa juuri siihen. /  Sitten kun 
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jollekin kaverille ei ihan mene jakeluun että nyt oikeasti riittävät nämä rumat sanat, niin sitten minä 

näpäytän tämän kuvan siihen, että jutellaan sitten. / Kaunis kuva pääsee pelottavan lähelle. / 

Katsotaan kirjoja ja löydetään se oma kuva, joka jollain tasolla koskettaa, joko ärsyttää tai on 

jollain muulla tavalla sellainen, etä siihen jää kiinni. / Minä välillä törmään siihen, että oppilaat 

haluavat näyttää minulle jonkun kuvan mihin he ovat törmänneet.  

Lindalle kuvien kohtaamista ilmentävät kielikuvat kuvasivat äkkinäistä liikettä, koska hänen 

mukaansa levottomuutta herättävä kuva saattoi olla rajusti koskettava, koska se oli kerrottu liian 

hyvin.  

Arthur D. Efland puhuu aisteja stimuloivan, vaihtelun, uuden ja yllätyksellisen puolesta, sillä hänen 

mukaansa motivaatio koulunkäyntiin laskee, jos opetusmateriaali ei sisällä palkitsevia kokemuksia 

ja jos ainoa tapa edetä on tehdä enemmän samaa. (Efland 2001, 269-271.) Voisi ajatella, että kuvan 

kohtaamiseen liittyvät äkkinäiset liikkeet tai odottamattomat pysähtymiset tuovat myös esiin tämän 

vaihtelun tarpeen.  Eflandin mukaan ihmiset tarvitsevat vaihtelua tahdissa ja rutiineissa 

säilyttääkseen psykologisen hyvinvointinsa. Vaihtelu virkistää, kun taas loppumaton rutiini on 

pitkästyttävää, psykologisesti stressaavaa ja näin ollen suorituskykyä heikentävää. Moniaistisuus 

tekee Eflandin mukaan kokemuksesta kokonaisen, minkä takia se helpottaa myös oppimista. 

(Efland 2001, 269-271.) 

Albert Borgmannin määrittelemä fokaalisuus tarjoaa erään lähtökohdan moniaistisuuden 

korostamisen ymmärtämiselle. Reijo Kupiainen viittaa Borgmanniin (1984), jonka mukaan 

fokaalisuus kytkeytyy toiminnan kokonaisuuteen välineenä tai paikkana. Esimerkkinä fokaalisesta 

välineestä Borgmann mainitsee tulisijan joka eroaa kokemuksellisesti nykyaikaisesta 

keskuslämmityksestä. Fokaalinen toiminta tai väline eroaa muunlaisista siten, että niihin sisältyy 

merkityksellisyyden, kokonaisuuteen kuulumisen ja osallisuuden elävöittävä kokemus. Fokaalisuus 

voi esiintyä esineiden, toimintojen, materiaalisen ja tilallisen kautta. (Kupiainen 2004, 4-5.) 

Kuvallisessa ilmaisussa yhdistyvät tekeminen ja kokeminen, merkitysten tavoitteleminen ja 

jäsentyminen osana maailmaa ja ihmisyyttä. Kuva on fokaalinen vain inhimillisen toiminnan ja 

kokemuksen  ansiosta. Fokaalinen toiminta vaatii kehon ja mielen yhdistämistä, läsnäoloa, 

huomiota, jatkuvuutta, pitkäjänteisyyttä ja toistoa.  Kuva itsessään ei ole  edellytys fokaalisuudelle, 

vaan siitä tulee fokaalista suhteessa toiminnan hartauteen. Kuva ei ole elämysten tuottamista varten, 

vaan kohta, jossa muistaminen, aitous ja odottaminen yhdistyvät.  (Kupiainen 2004, 4-5.) 
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Asubjektiivisuus kuvastaa fokaalisuuden aikaansaamaa olotilaa, haltioitunutta maailman pauloihin  

jäämistä vastakohtana itsetietoisuudessa pysyttäytymiselle. Asubjektiivisessa kokemuksessa 

maailma ei ole kokemuksellisesti erillinen tai elämyksellinen, vaan yrityksen, haasteen 

vastaanottamisen ja sitoutumisen kautta hetkellisesti avautuva. Kuvan aistisuus  on omaksuttavisssa 

asubjektiivisuuden myötä.  Fokaalisuus konkretisoituu materiaalisen maailman kautta, mm. kuvan 

välityksellä tapahtuvana maailman merkityksellistymisenä ja jäsentymisenä.   (mt. 9-11.)  

Myös opettajat kokivat kuvan pedagogisen merkityksellisyyden avautuvan moniaistisuuden, 

kehollisen työstämisen ja osallistumisen kautta. Fokaalinen katse poikkeaa jokapäiväisestä 

hallitsemiseen ja erotteluun pyrkivästä katsomisen tavasta. Se pyrkii lähemmäksi satuttavuudenkin 

uhalla. (Kupiainen 2004, 14-15.) Mielestäni fokaalinen katse muistuttaa tässä lapsille ominaista 

valmiutta ottaa pettymykset ja ilo vastaan täydellä sylillä. Koska fokaalinen katse on 

kokemuksellisen visuaalisuuden aukaisija, varsinkin levottomuutta herättävä kuvan voi mielestäni 

ajatella vaativan fokaalista, maailmaan osallistuvaa katsetta.  

Heideggerin mukaan taidekuvan kohtaamisen on johdettava maailmassa toimimiseen, ei sen 

ulkopuolella olevan tarkkailemiseen. Maailma ja esineet ovat ennen kaikkea käsillä, eivät esillä, 

representaatioina.  (Kupiainen 1997, 40.) Maailmasta etääntyminen ja sen hallitseminen ulkoapäin 

ovat turvallisuuden edellytyksiä, jotka kuva voi paljastaa. Siksi asubjektiivinen kokemus on 

pedagogisesti merkityksellistä vain jos se osoitetaan, ilmaistaan ja jaetaan. (mt. 14-15.)  Siksi 

levottomuutta herättävien kuvien merkitykselliseksi kokeminen vaatii ulkopuolisen tarkkailun 

sijaan osallisuutta, ulkoisen todellisuuden tiedostamista ja kokonaisvaltaista, kehollista 

osallistumista.  

 

7. PERIAATTEITA LEVOTTOMUUTTA HERÄTTÄVIEN KUVIEN TULKINTAAN 

 

Kolmantena ja viimeisenä aineistosta nousevana teemana toimi periaatteita levottomuutta 

herättävien kuvien tulkintaan. Tämä teema kohdistui toisena tutkimusmenetelmänä käyttämäni 

ryhmäkeskustelun analysointiin. Ryhmäkeskustelun kohdalla käsittelen litteroitua aineistoa hieman 

eri tavalla kuin ryhmähaastattelun.  Tuon esille vain muutamia yksilöityjä kommentteja, koska 

keskustelutilanteesssa lauseet liittyivät kiinteästi toisiinsa ja olivat usein yhdessä muodostettuja. 
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Tarkoituksenani on hahmottaa ja pohtia kriittisesti levottomuutta herättävän kuva-aineiston 

kriittiseen tulkintaan liittyviä periaatteita.  

Ryhmäkeskustelu alkoi sillä, että opettajat miettivät yhdessä minkälaiselle ryhmälle he 

suunnittelisivat opetusjakson. Opetuksen suunnittelun kohderyhmän, ikäryhmän, koulumuodon ja 

opetusjakson pituuden sai valita täysin vapaasti. Mieluiten olisi suunniteltu sellaista kurssia, joka 

olisi kaikille omasta työstä tuttu. Koska opettajien erilaisista työkuvioista johtuen heillä ei ollut 

yhtäkään kurssia, jota kaikki olisivat juuri sillä hetkellä opettaneet, he päätyivät lukion kurssin 

valintaan: kaikki olivat opettaneet tai opettivat lukiossa.  

Suunniteltavaksi kurssiksi valittiin lukion opetussuunnitelman neljäs kurssi, Taiteen kuvista omiin 

kuviin (ks. Liite 3) koska se vastasi opettajien mielestä parhaiten käsillä olevaa aihetta: kurssiin 

sisältyvä ”historia ja kuva-ilmaisu” tuntuivat mielekkäiltä suunnittelun lähtökohtina oleviin, 

levottomuutta herättäviin kuviin nähden. Opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet eivät olleet 

myöskään liian monitahoisia. Toisaalta on myös selvää, että levottomuutta herättävien kuvien 

näyttäminen täysi-ikäisille on vapaampaa. Seuraavaksi he miettivät kurssin rakennetta: kuinka 

monta tehtävää olisi tarkoituksenmukaista suunnitella tuntimäärää silmällä pitäen. Opettajat 

aloittivat sopivien teemojen pohtimisen keskustelemalla siitä, miten kuvat herättivät levottomuutta 

toisiinsa rinnastettuina. Suunnittelun lopputuloksena oli yksi kirjallinen analyysi ja kolme kuvallista 

tehtävää (ks. Liite 4).  

Ensimmäisessä tehtävässä analysoitiin kirjallisesti kahden ajallisesti toisistaan kaukana olevan 

kuvan seksuaalisesti objektivoivaa ensivaikutelmaa. Pinnallisena samankaltaisuutena toimi 

seksuaalisuus. Mainoskuva Voguesta sekä tuntemattoman taiteilijan maalaus Gabrielle d’Estrees ja 

hänen sisarensa valikoituivat analysoinnin kohteiksi, koska niitä yhdistivät katseen kohteena 

oleminen, tietoisuus siitä, että katsotaan, sekä tietoisuudesta johtuva roolin ottaminen.  

 

Koska kuvat olivat eri aikakausilta ja koska niiden kautta pystyi hahmottamaan historian 

pääpiirteitä, niitä verrattiin ja tulkittiin kirjallisen pohdinnan kautta. Sosiokulttuurisen kontekstin 

avaaminen oli välttämätöntä kuvien keskinäisen vertailun kannalta. Yksilöllisen tulkinnan ja 

kontekstin välisen erittelyn kautta opettajat ajattelivat auttavansa oppilaitaan näkemään kuvien 

pinnallisten erojen ja samankaltaisuuksien taakse. Tulkinta eteni yksilöllisesti kuvailluista 

denotaatioista kontekstin muodostamiin konnotaatioihin eli yhteisölliseen tulkintaan. Tulkintaa 
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jäsentäväksi periaatteksi voisi tiivistää, että kuvan muotoa ja sisältöä tarkasteltiin siten, että 

näkyvien merkitysten kautta löydettäisiin kontekstin muodostavia sivumerkityksiä.  

 

Toisessa opettajien suunnittelemassa kuvallisessa tehtävässä Muuttuvat kuvaparit lähtökohtana oli 

Cindy Shermanin Untitled-teos ja sen rinnastaminen uusia merkityksiä tuottavasti. Tavoitteena oli 

toteuttaa kaksi kuvaa, jotka toimivat keskenään mahdollisimman erilaisina kuvapareina antaen 

uudenlaisen merkityksen Untitled-teokselle. Lähtökohdaksi otettiin silvottu kasvokuva, joka oli 

rikkinäinen levottomuutta herättävällä tavalla ja jossa ruumiinkuva oli epäihanteellinen. 

Yksilöllinen tulkinta perustui kuvien keskinäiseen rinnastamiseen kuvallisen ilmaisun kautta.  

Maalattu omakuva-tehtävä johdettiin kurssikuvauksen keskeisistä sisällöistä. Keskeisten sisältöjen 

nähtiin sopivan erityisen hyvin muotokuvamaalaukseen. Niitä olivat kuvan sisältö ja muoto, 

sommittelu, väri, valo, varjo ja liike sekä illusorisuus, kolmiulotteisuus, pinnan rakenne ja 

materiaali taiteilijan ja kulttuurin viestinä. Tarkastelupohjaksi valikoitui muotokuva Tildasta. 

Ensiksi tehtävässä tarkasteltaisiin teoksen sommittelua, väriä, valoa ja rakennetta. Taiteilijan ja 

kulttuurin viestimä kulminoitui sisintä ja mielialaa ilmaisevana omakuvana, jonka tavoitteena oli 

jättää tulkinnalle tilaa mahdollisimman paljon.  

 

Kurssikuvauksen sisältöjä myötäillen tehtävänä oli omakuvan maalaaminen siten, että tekemisen 

tapa ja värit välittäisivät tätä aikaa näköisyyden sijaan. Pääpaino olisi ihmisyyden ja sisimmän 

esittämisessä. Kuva linkittyisi maalaustaiteen historiaan, mm. ekspressionismiin. Tehtävässä 

pyrittäisiin ilmentämään sisintä ja annettaisiin katsojalle tilaa tulkita asioita, värien valinta 

ilmentäisi muotokuvan henkilön sisintä mielentilaa. Sommittelun ja siveltimen jäljen kautta pyrittiin 

ilmentämään haluttua tunnelmaa.  

Ekspressionismiin viitattiin kuvan kontekstiin liittyvänä historiallisena tyylinä. Taidehistoriallisen 

kontekstin oletettiin siis rikastavan kuvallista tulkintaa. Oma yksilöllinen tulkinta koostui 

kuvallisesta ilmaisusta. Kuvien keskinäisen vertaamisen kautta mietittiin tekniikan, materiaalin ja 

ilmaisukeinojen vaikutusta kuvan syntyyn. Aihe ja aiempi taide vertautuivat tekniikkaan ja 

sisältöön. Myös tässä tehtävässä tulkintaa jäsensi periaate, jonka mukaan kuvan muotoa ja sisältöä 

tarkasteltiin niin, että näkyvien merkitysten kautta löydettäisiin kontekstin muodostavia 

sivumerkityksiä.   
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Neljännessä tehtävässä tarkoituksena oli tutustua teoksiin, jotka provosoivat olemalla väärässä 

paikassa ja tehdä ryhmätyönä jostakin ajankohtaisesta ilmiöstä haastava, myöskin väärässä paikassa 

tai ainakin kuvataideluokan ulkopuolelle fyysisesti sijoittuva teos. Lähtökohdiksi otettiin Marcel 

Duchampin, Harro Koskisen ja Pentti Otto Koskisen teokset.  Kuvat valikoituivat sekä yhteisten 

piirteidensä, että toisiaan täydentävän erilaisuutensa takia. Kuvissa näkyi eri aikakausien 

kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmentyminen kuvataiteessa. Tavoitteena oli tehdä ”vääriin” 

paikkoihin sijoitettuihin taideteoksiin perehtymisen myötä julkiselle paikalle teos, joka haastaa.  

Lindan mukaan kuvia yhdisti yllättävä ja epäsovinnainen sijoittaminen erilaisiin tiloihin. Pisuaari 

oli väärässä paikassa, koska se esitettiin galleriassa yksityisen tilan sijaan. Sikaperhe puolestaan oli 

väärässä paikassa, koska galleriamaisen tilan sijaan teoskokonaisuuden ympärillä oli kodinomainen 

tila huonekaluineen. Yli oi yli perseen oli väärässä paikassa, koska yksityisen tilan sijaan 

performanssin taustana oli vilkaskulkuinen julkinen tila, jossa yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen 

viittaavat elementit olivat häiritsevästi näytteillä. 

Opettajat huomioivat kuvan sosiokulttuurisen kontekstin, eli ajankohtaisten tapahtumien ja tekijän 

kulttuurin vaikutuksen kuvan merkityksiin.  Kuvien taustoihin tutustumisen tarkoituksena oli saada 

oppilaat oivaltamaan, miksi teokset olivat herättäneet omana aikanaan reaktioita. Oivallukset 

syntyivät siis kontekstikeskeisen esteettisen tilanteen kautta. Tässäkin tehtävässä tulkintaa jäsensi 

periaate, jonka mukaan kuvan muotoa ja sisältöä tarkasteltiin  niin, että näkyvien merkitysten kautta 

löydettäisiin  kontekstin muodostavia sivumerkityksiä.   

Yhteistyön tarkoituksena olisi päästä tietyn aiheen sisälle niin, että ryhmässä syntyisi 

yhteisymmärrys siitä, mitä oppilaat ryhmänä halusivat ilmaista. Tytti kuvailee:  

Voisiko se lähteä niin, että ”perehdy näihin teoksiin ja mieti niiden taustoja.  Mieti, miksi ne ovat 

omana aikanaan olleet… tällaisia… ärsyttävä on väärä sana, mutta herättäneet reaktioita.” Siinä 

voi olla täysin vapaa tekniikka.  Se voisi olla ryhmän kesken tehty performanssi, valokuvataide tai 

maalaussarja tai mikä vain, mutta idea olisi se, että oppilaat lähtisivät ensin yhdessä myllyttämään 

sitä, että heille itselleen tulisi itselle selväksi mitä he haluavat sanoa ja siten he hakisivat siihen sen 

sopivan välineen, koska tässä on myös minun mielestäni kyse välineistä: mitä metodia on käytetty 

idean välittymiseen, eli ensin idea…  
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Opetussuunnittelun neljännessä tehtävässä tulkintaa jäsentävänä periaatteena oli siis idean 

ensijaisuus ilmaisuun nähden. Aiemmin viittasin Musneckieneen, jonka mukaan 

kuvataidekasvatuksessa arvostetaan nykyisin erityisesti kykyä valita taiteellisen idean kannalta 

tarkoitusenmukainen tekniikka ja ilmaisukeinot. (Musneckiene 2012, 161).  Ideaa tukevien 

valintojen uskottiin myös kehittävän arvostelukykyä ja näkemyksellisyyttä. Musneckiene puolusti 

kriittisen arvioinnin ja merkityksen omaksumisen tärkeyttä. Taiteellisen itseilmaisun oli siis 

alistuttava idean ilmaisemiselle. (mt. 156-157.) 

 

Myös Varto puolustaa idean ensisijaisuutta itseilmaisuun nähden, koska pitää sosiaalisen kontekstin 

ja ongelmien tiedostamista kuvataidekasvatuksen ensisijaisena lähtökohtana. Hänen mukaansa 

yksilöllisen itseilmaisun ja mielikuvituksen korostaminen on ollut tyypillistä suomalaiselle 

kuvataidekasvatukselle. Korostaminen on saanut aikaan  ylitsepääsemättömän kuilun käsitteellisen 

ajattelun ja kuvataidekasvatukseen kuuluvien kädentaitojen, kokemuksellisuuden, tunteiden ja 

mielikuvituksen välille. Tämä yhteensovittamattomuus on vuorostaan aiheuttanut luovuuden 

vähenemistä viimeistään yläkouluiässä nuorten törmätessä kovien faktojen vallitsemaan 

koulumaailmaan. Yksilöllisen itseilmaisun yhdistäminen mielikuvitukseen tekee kuvallisesta 

ilmaisusta muille tavoittamatonta ja siksi pedagogisesti merkityksetöntä. Kuvat ovat hänen 

mukaansa kuitenkin ennen kaikkea kommunikaatiota ja monet nykytaiteen teokset ovat  hyviä 

esimerkkejä siitä, mihin myös kuvataidekasvatuksen tulisi pyrkiä. Nykytaiteen kuvat ovat poliittista 

vaikuttamista. Ne ovat yhteisöllistä tulkintaa varten tehtyjä ja yhteisöllistä kommunikaatiota 

edistäviä. (Varto 2012, 80-82). 

Varton mukaan monilla nykytaiteilijoilla on ensin jotakin ideaa koskeva mielikuva ja ilmaisulliset 

keinot valitaan sen mukaan miten idea välittyy muille parhaiten. Nykytaiteilijoiden työskentelytavat 

ilmentävät siis idean ensisijaisuutta itseilmaisuun nähden. Nykytaiteen kentällä ideat ovat taitoja ja 

erikoistekniikoita merkityksellisempiä. (Varto 2012, 69). Taiteellinen ajattelu ilmenee ennen 

kaikkea ajattelun joustavuutena: uusien ilmaisutapojen siekailemattomana hyödyntämisenä, alkuina, 

joissa kaikki on mahdollista, eikä mitään tiedetä vielä varmasti. (mt. 75).  

Myös omasta mielestäni mielikuvituksen ja itseilmaisun korostaminen on vahingollisia kuvallisen 

ilmaisun kehittymiselle mikäli se johtaa esteettinen kokemuksen typistymiseen perusteettomaksi ja 

siksi ”aidoksi” mielihyvän kokemukseksi. Omaehtoisuus aihetta ja tekniikkaa koskevissa 
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valinnoissa nähdään liian helposti takeena omaperäisyydestä. Tällöin tärkeintä on valitsemisen 

vapaus, ei kuvan idea tai sisältö.   

Seuraavaksi opettajat aprikoivat miten teoksen oli tarkoitus vaikuttaa katsojaan ja mitä termiä tästä 

vaikutuksesta tai kohtaamisen herättämästä reaktiosta käytettäisiin. Oppilaiden suunnittelemassa 

teoksessa pyrittäisiin tarkastelupohjana olevien teosten aiheuttaman vaikutuksen tai reaktion 

samankaltaisuuteen. Kohtaamista tai vaikuttamista kuvaavia termejä olivat haastava, reaktioita 

herättävä, pysähdyttävä, huomiota herättävä, provosoiva, jotain, joka ei jätä ketään kylmäksi ja 

tahallaan ärsyttävä. Haastavuus valittiin, koska siihen kytkeytyi ajatus koulutovereiden 

ajattelemaan haastamisesta. Ryhmätyötä pidettiin hyvänä työskentelymuotona, koska silloin tehtävä 

haastaisi ajattelemaan enemmän asioita. Teoksen kohtaaminen aiheuttaisi kohua jossain muualla 

kuin kuvataidetunnilla. Periaatteena oli, että yhteisöllinen tulkinta edistää kuvan takana olevien 

ilmiöiden tiedostamista. Yksilöllisen näkökulman kehittymisen kannalta etäisyyden otto ja 

ulkopuolisuus voivat kuitenkin olla myönteisiä asioita. Ulkopuolisuus mahdollistaa kriittisen 

tulkinnan, koska ajatuksen voi ajatella loppuun asti vain yksin, vaikka se sitten täsmentyisikin 

yhteisöllisesti jaettuna.  

Teoksen materiaali ja tekniikka olivat vapaita, mutta työ tuli dokumentoida. Jälkikäteen huomattiin, 

että aiheen käsittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia, varsinkin aiheen kehittely, 

sopivat edellä suunniteltuun tehtävään. Varsinaista portfoliota ei teetettäisi, mutta kaikista töistä oli 

oltava pohdintaa ja yhdestä työstä lukiodiplomin portfoliota vastaava koonti.  

Linda etsi kuvan aiheuttamien vastakohtaisten tunteiden taustalta maailmankuvaan ja vallitsevaan 

kulttuuriin liittyviä, ideologisia käsityksiä oikeasta ja väärästä ehdottaessaan aiheeksi jotakin 

toteutusvaiheessa ajankohtaista, ihmisten arvoihin ja arvomaailmaan liittyvää asiaa:  

Se olisi heille, opiskelijoille juuri nyt ajankohtainen. Ja aihe olisi jokin, joka olisi siinä kohdassa 

ajankohtaista… ihmisten arvoihin, arvomaailmaan liittyvää.   Tekisi mieli tässä kohdassa kysyä, 

että onko ihmisten arvomaailma, arvokäsitykset jotenkin muuttuneet tai onko elämänmeno juuri 

sellaista kuin se oppilaan mielestä pitäisi olla. Koskinen kritisoi yhteiskuntaa, tai siis tätä 

ydinperheajattelua, koti-uskonto-isänmaata, taiteilijan roolia ja sitä, kenestä välitetään. Joku voi 

anonyymina syrjäytyä ja jäädä vaille huomiota, vaikka sitä huutaisi makaamalla lattialla, 

sammuneena tai tuupertuneena ja kaikki vaan kävelevät ohi. Joku sellainen yhtenäisyys kuvissa 

myöskin on. Tehtävän kautta pohdittaisiin elämän tyydyttävyyttä liittyen yhteiskunnallisten arvoihin. 
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Lindan mukaan kuvan kautta saattoi siis pohtia myös sitä, miksi asiat näyttivät siltä kuin ne 

näyttivät. Kuvien tulkintaa säätelevänä periaatteena vaikutti olevan yhteiskunnallisen kontekstin ja 

ajankohtaisten ilmiöiden pohtiminen  myötätunnon edellytyksenä.  

Kuvallisen tehtävän onnistumisen ehtona oli siis torjunnan ja myötätunnon yhteensovittaminen 

kuvallisen ilmaisuun. Oma yksilöllinen tulkinta toimi portfolion kautta kuvallisen ilmaisun 

jäsentäjänä, mutta vasta jälkikäteen.  

Ryhmäkeskustelun kautta toteutetussa opetussuunnittelussa kuvien tulkintaa jäsentäviä periaatteita  

olivat siis: 

   

1. Levottomuutta herättävän kuvan muotoa ja sisältöä tulee tarkastella siten, että näkyvien 

merkitysten kautta löydetään kontekstin muodostavia sivumerkityksiä. 

2. Levottomuutta herättävässä kuvassa idea on  ensijainen  ilmaisuun nähden. 

3. Levottomuutta herättävän kuvan yhteisöllinen tulkinta edistää kuvan takana olevien 

ilmiöiden tiedostamista. 

4. Levottomuutta herättävässä kuvassa yhteiskunnallisen kontekstin ja  ajankohtaisten 

ilmiöiden pohtiminen on  myötätunnon edellytys. 

 

Tulkinta oli varsin yhteisöllistä painottaessaan kontekstia kuvan merkitysten lähteenä. Yksilöllistä 

tulkinta oli ensimmäisessä ja neljännessä tehtävässä (kirjallinen tehtävä, reflektoivaa kirjoittamista 

portfoliossa). Ensimmäisessä tehtävässä yksilöllinen tulkinta jäi kuitenkin hieman irralliseksi, koska 

sitä ei sovellettu kuvalliseen ilmaisuun. Neljännessä tehtävässä yksilöllinen tulkinta eli 

kirjoittaminen oli myöskin irrallista, koska se dokumentoi jälkikäteen kuvallista ilmaisua koskevia 

ratkaisuja sen sijaan, että olisi toiminut kuvallisen ilmaisun tukena.  

Barrettin mukaan yksilöllisen tulkinnan yhdistäminen kuvalliseen ilmaisuun on tärkeää, koska 

kirjoittaminen ennen puhumista (tai mielestäni myös ennen kuvallista ilmaisua) takaa ylemmän 

tasoisen ajattelun ja johtaa usein tiedostavampiin  keskusteluihin taidekuvista ja elämästä. (Barrett 

2012, 183). Yksilöllisen tulkintaan kuuluva kirjoittaminen on tärkeää, sillä tulkinta tarkentuu vasta 

kirjoittamisen kautta tapahtuvan verbaalisen kuvailun myötä. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on 

näkemys, jonka mukaan kuvallinen ilmaisu kehittyy tulkinnallisten taitojen myötä. 
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Tutkimusaineiston perusteella yksilöllinen, kuvaileva tulkinta yhdistetään kuitenkin melko harvoin 

kuvalliseen ilmaisuun, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että kuvan tulkitseminen koetaan itseilmaisua 

uhkaavaksi ja sitä kahlitsevaksi tekijäksi.  

   

8. PÄÄTELMIÄ LEVOTTOMUUTTA HERÄTTÄVIEN KUVIEN PEDAGOGISESTA 

MERKITYKSESTÄ 

 

Tutkielmani johdannossa kysyin, miksi jotkut kuvataidekasvattajat ottavat opetukseensa kuvia, 

jotka sisältävät enemmän mielipiteitä hajottavia kuin yhdistäviä elementtejä – kuvia,  jotka 

herättävät levottomuutta ympäristössä, joka pitää lähtökohtaisesti levottomuutta oppimista 

häiritsevänä tekijänä. Esiymmärrykseni mukaan tämä voi osittain selittyä opettajuutta koskevasta 

yleisestä uskomuksesta, jonka mukaan hyvän opettajan on aina tehtävä enemmän kuin 

velvollisuutensa ollakseen uskottava oppilaiden silmissä ja voidakseen vaikuttaa koulukulttuuriin. 

Toisin sanoen opettajat haastavat paitsi oppilaansa, myös itsensä oman alansa asiantuntijoina ja 

visuaalisen kulttuurin merkitysten välittäjänä.  Kuvataidekasvattajia ohjaa myös se, millaiseksi he 

hahmottavat hyvän elämän ja se, että maailmankatsomukselliset ja eettiset ulottuvuudet ovat 

kuvataidekasvatuksen ydintä.  

Suurin osa opettajien tutkimusmateriaaliksi valitsemista, levottomuutta herättävistä kuvista oli tehty 

jonkin asian puolesta tai vastaan, mikä viittaa siihen, että he pitivät levottomuutta herättävää 

kuvamateriaalia ennen kaikkea viestin, muutoksen tai tiedostamisen välittäjänä. Yhteistä valituille 

kuville oli ymmärtämistä, eettisiä ja yhteisöllisiä rajoja koetteleva ensivaikutelma, suoran 

samaistumisen kiistäminen, harhauttavan ensivaikutelman luominen, monimielisyys, hätkähdyttävät 

visuaaliset rinnastukset sekä viittaukset raakaan esineellistämiseen.  

Mikäli kasvatuksen tärkein tehtävä on yksilöllisen näkökulman kehittymisen tukeminen, kriittisen 

tulkinnan sitominen yksinomaan populaarikulttuurin kuvastoon ei ole riittävää. Erityyppisten 

kuvien rinnastaminen voi rikastaa ja monipuolistaa oppilaan näkemystä paremmin. 

Populaarikulttuurin tuttuuteen ja omaan elämismaailmaan kytkeytyvät kuvat ovat tulkittavissa 

ennen kaikkea yhteisöllisestä näkökulmasta, eivätkä ne siksi aina taivu yksilön kannalta ratkaisevia 

elämänkokemuksia ja valintoja vaaliviksi. Tulkinnan vapautuminen sosiokulttuuriseen kontekstiin 
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ja elämismaailmaan rajautuvasta vertailusta on mahdollista vain samaistumista karkaavien kuvien 

kautta. 

Opettajat näkivät oppilaidensa nuoren iän velvoittavan heidän suojelemiseensa, mutta levottomuutta 

herättävien kuvien vaikutus perustui nimenomaan ajatusten ravistelemiselle. Haastattelemieni 

kuvataidekasvattajien valitsemien, levottomuutta herättävien kuvien pedagoginen merkityksellisyys 

ja keskeisin oppimisen tavoite vaikutti olevan huolen herättämisessa todellisten ilmiöiden 

pohdiskeluun esteettisen mielihyvän sijaan. Opettajat vaikuttivat ajattelevan, että juuri huolen kautta 

syntyy motivaatio tietoon, sekä kiinnostus maailmaa ja sen ilmiöitä kohtaan. Huoli ikäänkuin kuin 

velvoitti jonkin vaikean kohtaamiseen. Voisi myös ajatella, että huolen lietsomisen on johdettava 

käytännön toimintaan, koska on vastuuutonta huolestuttaa nuoria heidän 

vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolelle jäävillä asioilla. Lienee kuitenkin vastuuttomampaa 

totuttaa nuoria sen kaltaiseen huolettomuuteen, jossa ei ole sijaa muille kuin omaan mielihyvään ja 

mielipahaan perustuville valinnoille, arvioinneille ja tulkinnoille.   

Marcia Muelder Eatonin mukaan esteettiset tilanteet rakentuvat karkeasti ottaen kuvan tekijän, 

kuvan, kokijan, kontekstin tai näiden yhdistelmien kautta. Kontekstikeskeinen tulkinta on 

perusteltua nuorten kasvatustodellisuudessa, koska sitä tarvitaan katseen kohdentamiseksi 

pedagogisesti merkitykselliseen. Kontekstikeskeisessä lähestymistavassa on kuitenkin vaarana se, 

että kuvan syntyyn johtaneiden syiden ymmärtämisen oletetaan automaattisesti tarkoittavan myös 

kuvan ymmärtämistä. Kuvan ymmärtämiseen liittyvä problematiikka voidaan ainakin periaatteessa 

ylittää keskittymällä tulkitsemisen taitoon.  

Opettajat painottivat kuvauksissaan kontekstikeskeisen lähestymistavan lisäksi kokijakeskeistä 

lähestymistapaa. Siihen viittaavat eettisten arvojen pohdiskelu ja heidän käyttämistään kielikuvista 

välittyvä moniaistisuuden korostaminen. Myös oppilaat lähestyivät opettajien kuvauksissa 

esteettistä tilannetta kokijakeskeisesti. Erona opettajiin, esteettinen mielihyvä oli edellytys, ei 

lähtökohta esteettiselle kokemukselle.  

Olivatpa kuvat sitten oppilaiden itsensä tekemiä tai opettajan valitsemia, niiden tulkinta purki 

stereotypioita opettajaan rooliin kohdistuvien oletusten osoittautuessa stereotyyppisiksi. Kuvien 

tulkintaa koskevan ymmärtämisen esteeksi muodostui usein se, että oppilaat tulkitsivat opettajaa 

yhteisöllisestä näkökulmasta, oman ryhmänsä edustajana. Myös esteettiseen mielihyvään perustuva 

tulkitseminen sekä vapaa itseilmaisu vaikuttivat kahlitsevan kuvallisen ilmaisun kehitystä, kriittistä 
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tulkintaa ja arvostelukykyä. Vapaa itseilmaisu saattoi johtaa tavoitteiden sisäistämisen vaikeuteen ja  

kykenemättömyyteen nähdä kriittistä tulkintaa osana kuvallisen ilmaisun kehitystä. Vapaan 

itseilmaisun korostaminen oli siis eräs syy siihen miksi levottomuutta herättäviä kuvia oli niin 

vaikea kohdata.   

Kartesiolaisessa filosofian traditiossa havainto ja aistimaailma erotettiin arvostelukyvystä ja järjestä, 

koska arvostelukykyä pidettiin aistihavaintoa todellisempana ja luotettavampana. Opettajat näkivät 

moniaistisuuden kuitenkin keinona oman elämismaailman rajaaman suhtautumisen ylittämiseen, 

monivivahteisempaan ymmärtämiseen sekä arvostelukyvyn kehittymiseen. Aistivoimaisuus oli 

esteettinen kokemuksen kirvoittaja ja lähtökohta yhteisölliselle tulkinnalle. Opettajat näkivät 

moniaistisuuden keinoksi paitsi esteettiseen mielihyvän kokemiseen, myös kokonaisvaltaisen ja 

siksi syvällisen pohdiskelun herättämiseen. He liittivät katsomisen puheessaan opetustilanteen 

hallintaan, kuvan kohtaamisen ylimalkaisuuteen ja oppilaille tyypilliseen tapaan kohdata kuva. 

Tämä viittaa käsitykseen, jonka mukaan kuvan visuaalisuus on vasta lähtökohta totuttelun, 

karaistumisen ja kehollisen sitoutumisen kautta muodostuvalle kokemukselle, joka ylittää 

kokonaisvaltaisuudessaan kuvan jäljittelyyn ja ihanteellisuuteen kytkeytyvät tehtävänsä. 

Pedagogisesti merkityksellinen, levottomuutta herättävä kuva ilmensi totuuksia, epäkohtia ja arvoja 

joita ei voinut suoraan kuvata ja havaita.   

Ryhmäkeskustelun kautta tavoitteenani oli hahmottaa ja pohtia kriittisesti levottomuutta herättävän 

kuva-aineiston pedagogiseen merkitykseen liittyviä periaatteita. Ryhmäkeskustelu ei tuottanut uusia 

tai erilaisia näkökulmia. Opettajat ottivat lähtökohdakseen sekä ryhmähaastattelussa että 

ryhmäkeskustelussa sen, ettei kuvaa voinut, eikä ollut tarkoitus ymmärtää sen itsensä vuoksi, vaan 

siihen liittyvien tulkintojen kautta. Ryhmähaastattelussa painottui kuvan tulkitseminen yksilöllisen, 

moniaistisen kuvailun ja kontekstin kautta. Ryhmäkeskustelussa kuvan kontekstikeskeinen tulkinta 

oli lähtökohta oppilaan kuvalliselle ilmaisulle.  

Ryhmäkeskustelussa löytyi muutamia levottomuutta herättävän kuvan tulkintaa tilannekohtaisesti 

jäsentäviä periaatteita. Ensimmäisen periaatteen mukaan kuvan muotoa ja sisältöä tuli tarkastella 

siten, että näkyvien merkitysten kautta löytyisi kontekstin muodostavia sivumerkityksiä. Toisen 

periaatteen mukaan kuvallisen ilmaisun oli myötäiltävä ideaa. Kolmannen periaatteen mukaan 

kuvan yhteisöllinen tulkinta edisti sen takana olevien ilmiöiden tiedostamista. Neljännen periaatteen 

mukaan myötätunto kehkeytyi ajankohtaisten ilmiöiden ja yhteiskunnallisen kontekstin pohtimisesta. 
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Näiden periaatteiden valossa vaikutti siltä, ettei levottomuutta herättävien kuvien tulkinta eronnut 

muunlaisten kuvien tulkinnasta.  

Yksilöllinen, kuvaileva, persoonallinen tulkinta jäi ryhmäkeskustelussa kuvallisesta ilmaisusta 

erilliseksi tai sitä jälkikäteen dokumentoivaksi vaiheeksi. Sekä ryhmähaastattelusta että 

ryhmäkeskustelusta saamissani aineistoissa korostui kontekstikeskeinen tulkinta kuvailevan, 

persoonallisen, yksilöllisen tulkinnan jäädessä vähemmälle huomiolle. Levottomuutta herättävät 

kuvat voivat kuitenkin olla myös viestittömiä, jolloin kontekstikeskeinen kuvan tulkinta ei ole 

riittävää. Ne voivat esim. perustua muodon ja sisällön väliselle ristiriidalle, minkä vuoksi 

yksilöllinen, kuvaileva tulkinta on ainoa keino ristiriitojen käsittelemiselle.  

Saamani aineiston perusteella levottomuutta herättäviin kuviin oli vaikeaa samaistua, joten ne 

saattoivat olla pedagogisesti merkityksellisiä vain erityisen myötätuntoisen tulkinnan kautta. 

Myötätuntoinen tulkinta edellytti paitsi eettisen ja esteettisen, myös erilaisten dikotomioiden, kuten 

hyvän ja pahan, miellyttävän ja epämiellyttävän näkemistä erottamattomina osina tulkintaa. 

Myötätuntoinen tulkinta syntyi kuvassa tehtyjen valintojen eettisestä ja esteettisestä punnnitsemista 

suhteessa kokonaisuuteen ja kuvattavaan ilmiöön. Eettisen ja esteettisen erottamattomuus oli myös 

tämän tutkimuksen lähtökohta. Aineistoni perusteella oppilaiden itsepintainen halu vaalia 

konservatiivisia, itselle tärkeitä ja yksilöön liittyviä asioita puhuu eettisen ja esteettisen kokemuksen 

erottamattomuuden puolesta. Myös opettajat korostivat eettisten ja esteettisten arvojen 

erottamattomuutta tuomalla opetukseensa levottomuutta herättäviä kuvia, siis kuvia, joiden 

esteettisyyden, eli aistivoimaisuuden he uskoivat voivan johtaa eettiseen pohdintaan.  

Borgmannin kuvailema fokaalinen toiminta tai väline eroaa muunlaisista siten, että niihin sisältyy 

merkityksellisyyden, kokonaisuuteen kuulumisen ja osallisuuden elävöittävä kokemus. Fokaalisuus 

konkretisoituu materiaalisen maailman kautta, mm. kuvan välityksellä tapahtuvana maailman 

merkityksellistymisenä ja jäsentymisenä. Aineistoni mukaan levottomuutta herättävä kuva oli 

pedagogisesti merkityksellinen, mikäli se oli fokaalinen, eli auttaessaan nuorta 

merkityksellistämään ilmiöitä, sekä lisätessään hänen kokemustaan kokonaisuuteen kuulumisesta ja 

omasta osallisuudesta, maailmasta etääntymisen tai ulkoapäin hallitsemisen sijaan. Maailmasta 

etääntyminen ja sen hallitseminen ulkoapäin olivat turvallisuuden edellytyksiä, jotka levottomuutta 

herättävän kuvan tulkitseminen saattoi paljastaa.  
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Asubjektiivisuus kuvastaa fokaalisuuden aikaansaamaa olotilaa. Asubjektiivisessa kokemuksessa 

maailma ei ole kokemuksellisesti erillinen tai elämyksellinen, vaan yrityksen, haasteen 

vastaanottamisen ja sitoutumisen kautta hetkellisesti avautuva. Levottomuutta herättävän kuvan 

tulkinta saattoi parhaimmillaan osoittaa, ettei kuva − sen enempää kuin maailmakaan − ollut valmis, 

vaan yhä uudelleen kuvailtava, tulkittava, täsmentyvä ja siksi kiehtova.  

 

9. LOPPUREFLEKTIOITA 

 

Tarkoituksenani oli selvittää, olisiko levottomuutta herättävien kuvilla pedagogista merkitystä 

nuorten taidekasvatuksessa. Tähän etsin vastausta opettajien antaman haastatteluaineiston kautta.   

Käytin ajatuksia suuntaavan kyselyn lisäksi kahta tutkimusmenetelmää, ryhmähaastattelua ja 

ryhmäkeskustelua, koska uskoin menetelmällisen triangulaation tuottavan monipuolisempaa 

aineistoa. Molemmat tutkimusmenetelmät kuitenkin tuottivat hyvin samansuuntaista aineistoa, joten 

ne pikemminkin tukivat kuin rikastivat toisiaan.  

 

Tutkimukseni oli deduktiivinen, eli tavoitteenani oli selvittää yksittäisten haastateltavien kautta 

yleistä asiantilaa, löytää suuntaviivoja suomalaisten kuvataidekasvattajien valmiuksille avata 

levottomuutta herättävää kuvamateriaalia opetuksessaan. Tutkimusaineiston perusteella 

levottomuutta herättävät kuvat olivat opettajille luonteva osa työtä. Heillä ei ollut vaikeuksia 

käsitellä tämänkaltaisia kuvia. Itse asiassa kaikki olivat vakuuttuneita levottomuutta herättävien, 

oppilaiden ajatusmaailmaa haastavien kuvien pedagogisesta merkityksestä. Tämä vilpitön 

innostuneisuus ilmeni Päivin kommentista, jonka mukaan olisi hienoa toteuttaa ryhmäkeskustelussa 

suunniteltu opetus käytännössä.  Lindan aikomus ostaa miestenlehti Seksuaalisuuden poluille-

kurssin oheismateriaaliksi, kuvastaa ennakkoluulotonta asennetta ja uskoa tulkinnallisten taitojen 

kehittymiseen levottomuutta herättävien kuvien kautta. Hän myös kertoi tervehtineensä ilolla 

ylioppilas-kirjoitusten tehtävänantoon sisältynyttä, levottomuutta herättävää kuvamateriaalia.  
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Uskon, että tutkimukseni on onnistunut valaisemaan levottomuutta herättävien kuvien monisyistä 

suhdetta nuorten kasvatustodellisuuteen. Erilaiset käsitykset esteettisestä kokemuksesta ja 

itseilmaisun osuudesta kuvallisessa ilmaisussa jäsensivät sitä, miksi opettajien oli vaikea saada 

oppilaitaan innostumaan levottomuutta herättävistä kuvista.  

Kuten aineistosta ilmeni, levottomuutta herättävien kuvien pedagoginen merkitys on tärkeä 

tutkimusaihe, koska nuoret ovat koulutodellisuudessa tottuneet arvostamaan kuvia niiden yleisesti 

hyväksyttyjä ja normatiivisia arvoja tukevan sisällön mukaan. Mikäli kasvatuksen tavoitteena on 

yksilöllisen kasvun tukeminen, yhteisöllisten arvojen tukeminen ei riitä.  

Aineiston perusteella levottomuutta herättävillä kuvilla on sija nuorten taidekasvatuksessa. Niiden 

avulla opettajat pystyivät havainnollistamaan sen, että kuvallinen kehitys vaati tulkinnallisten 

taitojen aktiivista kehittämistä ja sen, että pedagogisesti merkityksellinen tulkinta edellytti 

aistittavaan eläytymistä, kontekstin tuntemista ja kuvan käyttöarvon priorisoimista sen esteettistä 

elämystä tuottavan arvon sijaan.  Levottomuutta herättävien kuvien tulkinnan kautta opettajat 

pystyivät myös havainnollistamaan tulkinnallisten taitojen kehittämisen tärkeyden, koska tämän 

kaltaiset kuvat saattoivat johtaa myötätunnon heräämiseen myös jotakin omalle elämismaailmalle 

vierasta ja samaistumisen ulkopuolelle jäävää kohtaan.  
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http://gw5.geneanet.org/samplamp?lang=en&m=IM&d=1579582&p=gabrielle&n=d+estrees&k=%2Fgabrielle.0.d_estrees
http://www.ethanham.com/blog/2009/07/matchboxs-child-warriors.html
http://www.spruethmagers.com/artists/cindy_sherman@@viewq30
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LIITTEET  

 

 

Liite 1: HAASTATTELUKUTSU 

 

Hyvä kuvataidekasvattaja! 

 

Nyt sinulla on tilaisuus ilmaista näkemyksesi ja päästä yhdessä muiden kuvataidekasvattajien 

kanssa keskustelemaan opetuksesta.  Oheiset kysymykset ja niihin liittyvä keskustelu sisältyvät 

kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen lopputyöhön koskien levottomuutta herättävää 

kuvataidetta.  

 

Levottomuutta herättävällä kuvataiteella viittaan taidekuviin, jotka ovat pedagogisesti haastavia, 

mutta joiden käsitteleminen voi herkistää kriittiselle näkemiselle.  Itselleni kysymys levottomuutta 

herättävien kuvien soveltuvuudesta opetukseen on herännyt oppilaiden varauksellisten kommenttien 

myötä. Omien töiden näyttämisestä saatu palaute koulun kontekstissa voi poiketa paljon taiteen 

kentällä saadusta palautteesta.  

 

Olen kiinnostunut siitä, tuovatko kuvataidekasvattajat tietoisesti omaan opetukseensa sellaista 

kuvamateriaalia, joka saattaa itsellekin näyttäytyä levottomuutta herättävänä, vaikeana, 

hämmentävänä, haastavana, ravistelevana ja jos eivät tuo, minkälaisia pedagogisia ajatuksia on 

taustalla. Miksi ja miten kuvataidekasvattajat käsittelevät tällaista kuvamateriaalia? Minkälaisia 

pedagogisia tavoitteita ja omia kokemuksia tällaisiin opetustilanteisiin liittyy?  

 

Mikäli osallistut tutkimukseen, valitse yksi tai useampi mielestäsi levottomuutta herättävä, 

mahdollisesti jo opetuksessa käyttämäsi kuva teostietoineen, (tekijä, teoksen nimi, 

mahdollisuuksien mukaan myös tekniikka ja vuosiluku) vastaa oheisiin kysymyksiin ja lähetä ne 

minulle s-postitse 24.2.2013 mennessä. Kuvat jaetaan s-postitse osallistujien kesken ja niitä 

käytetään virikemateriaalina yhdellä, maaliskuussa järjestettävällä tapaamiskerralla. Vastauksesi on 

minulle tärkeä, koska olen valinnut vain neljä henkilöä tutkimukseen. 
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Tapaamisen kesto on puolisentoista tuntia, sisältäen keskustelua, sekä yhteistä opetuksen 

ideoimista, suunnittelua ja kehittämistä.  Tapaamispaikkana toimii jokin myöhemmin sovittava tila 

Salon keskustassa (Veturitalli, Taidelainaamo tms.). Tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyttä 

ei paljasteta ja tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Taltiointiin käytetään videokameraa.  

 

 

Hanna Lamnaouer, kuvataiteilija, kuvataidekasvattaja 

Puh: 040-5898021   

 

KIITOS VASTAUKSESTASI JA TERVETULOA INNOSTAVAAN KESKUSTELUUN !    

Haluan, että valmis tutkimus lähetetään minulle      kyllä        ei

                          

 

 

Liitteenä kysymykset, sekä kaksi tutkimuksessa käyttämääni kuvaa, joista ensimmäinen on 

maalaamastani teossarjasta ja toinen Pentti Otto Koskisen performanssista.  

 

 

Kysely 

 

1. Kerro valitsemastasi kuvasta/kuvista 

2. Millaisia taideteoksia ja muita visuaalisen kulttuurin ilmiöitä pyrit välittämään 

opetuksessasi? Millä perusteella? Millaisia pyrit välttämään? Millä perusteella? 

3. Mitä asioita painotat viedessäsi oppilaat taidenäyttelyyn? 
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Liite 2: RYHMÄHAASTATTELUN KYSYMYKSET  

 

1. Kerro missä (koulumuoto), minkälaisia ryhmiä ja kursseja opetat. 

 

2. Kerro valitsemastasi kuvasta/kuvista: mitkä elementit kuvassa/ kuvissa ovat mielestäsi 

levottomuutta herättäviä? (= vaikeita, hämmentäviä, haastavia, ravistelevia…) aihe, muoto, 

sommittelu, tyyli, tunnelma, tekniset seikat yms.  

 

3. Miten käsittelisit/ olet käsitellyt tällaista kuvamateriaalia? (kuvan liittyminen esim. johonkin 

teemaan tai suurempaan kokonaisuuteen → mihin teemaan/ suurempaan kokonaisuuteen? 

→ valitsemaasi taidekuvaan liittyvät kasvatukselliset/ opetukselliset, tekniset tavoitteet, 

rajoitteet, säätelevät tekijät  

 

4. Minkälaisen ryhmän opettamiseen valitsemasi kuva sopisi? (esim. iän perusteella)  

 

5. Jos olet käyttänyt kuvaa/kuvia opetuksessasi, minkälaista palautetta olet saanut siitä/ niistä 

ja miten olet mahdollisesti vastannut saatuun palautteeseen? Onko kuviin suhtauduttu 

varauksellisesti tai yllättävästi? Mikä on hienoin palaute, mitä olet saanut? 

 

6. Millaisia taideteoksia ja muita visuaalisen kulttuurin ilmiöitä pyrit välittämään 

opetuksessasi? Millä perusteella? Millaisia pyrit välttämään? Millä perusteella? (mm. 

moraalisista syistä - kyse ei ole selkeästi opetukseen sopimattomista kuvista, vaan siitä, 

minkälainen taidekuva voisi olla pikemminkin rajatapaus, arveluttava, eli missä kulkee raja) 
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Liite 3: OPETUKSEN SUUNNITTELUUN VALITTU LUKION KURSSI  

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003   

 

Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4) 

 

TAVOITTEET 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti ja kronologisesti 

• ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa 

 

KUVATAIDE 

• käyttää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemustaan 

• oppii työskentelemään itsenäisesti ja harjaantuu pohdiskelevaan, sanalliseen itsearviointiin. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• taidekuvan tulkinta ja analyysi kuvin ja sanoin 

• eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa 

• aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia 

• kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä, sommittelu, kuten: väri, valo, varjo 

ja liike sekä illusorisuus ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali 
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Liite 4: RYHMÄKESKUSTELUN JA OPETUKSEN SUUNNITTELU 

Lukion 4-kurssi: 3-4 kuvallista tehtävää ja 1 kirjallinen analyysi 

= n. 10h per kuvallinen tehtävä 

 

 

1. Kirjallinen pohdinta: vertaa ja tulkitse kahta kuvaa: mainoskuva Vogue 2010/ Gabrielle 

Destrees ja hänen sisarensa 

2. Muuttuvat kuvaparit. Toteuta kaksi kuvaa, jotka toimivat erilaisina (kuva)pareina Cindy 

Shermanin Untitled-teokselle niin, että kuvat yhdessä muodostavat kaksimahdollisimman 

erilaista kuvaparia. 

3. Maalattu omakuva. Maalaa itsestäsi omakuva. Tarkastele Hanna Lamnaouerin maalauksen 

Tilda sommittelua, värejä, valoa ja pinnan rakennetta. Valitse omaan maalaukseesi värejä, 

jotka tuovat esille maalattavan hahmon mielentilaa. Pyri sellaiseen sommitteluun ja 

siveltimen jälkeen, joka ilmentää haluamaasi tunnelmaa. 

4. Haastava teos-ryhmätyö. Perehdy 3 teokseen: Marcel Duchamp: Pisoaari, 1917, Harro 

Koskinen: Sikaperhe, 1969 ja Pentti Otto Koskinen: Yli oi, yli perseen, performanssi, 2009 

ja niiden taustoihin. Suunnittele ja toteuta ryhmätyönä koulusi julkiselle paikalle sijoitettava 

teos, joka haastaa yleisönsä valitsemanne aiheen äärelle. Teoksen materiaali ja tekniikka 

vapaa, mutta se täytyy dokumentoida. 

 

-Portfolio: kaikista töistä pohdintaa ja yhdestä (3) työstä lukiodiplomin portfoliota vastaava 

koonti. 
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KUVALIITE 
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