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Tiivistelmä
Opinnäytteessäni pyrin löytämään itselleni ja ajatuksilleni tilan kuvataidekasvatuksen
topografiassa. Pohdintani kumpuaa opintojeni aikana tajuamastani ristiriidasta. En pidä
taidetta välttämättömänä vaan ymmärrän niin visuaalisen kulttuurin, viestinnän kuin
tekemisenkin tärkeämmäksi. Millainen siis minä, pitkään visuaalista, ei-taiteellista työtä
kaupallisella alalla tehnyt henkilö, olen kuvataidekasvattajana jos muut asiat ovat taidetta
tärkeämpiä?
Puran kysymystäni ensin neljän esseen kautta. Siinä missä opinnäytteissä usein määritellään
keskeiset termit lukijan palvelemiseksi, on omassa työssäni termien avaaminen osa itse
pohdintaa ja työn keskeinen osa. En määrittele termejä vaan pohdin suhdettani niihin, avaan
ajatteluani joka kuhisee kuin kesäyössä lampun ympärillä hyttyset, kärpäset ja muut pienet
lentävät ötökät. Kirjoittamani neljä esseetä muodostavat neljä koordinaattia

kuvataidekasvatuksen topografiassa ja käsittelevät opintojeni kautta itselleni keskeisiksi
asioiksi nousseita teemoja jotka ovat taide, visuaalinen kulttuuri, osaamisen asteikko ja
satunnainen puuhastelu.
Pohtimalla kirjoittamiani koordinaatteja hahmotan itselleni tilan kuvataidekasvatuksen
topografiassa. Tilakseni muodostuu kolme konseptia: tulkki, kieltenopettaja ja tietämätön.
Näiden lisäksi pohdinnasta nousee esiin myös kolme motivaatiota jotka ovat epämääräisyyden
sietäminen, vertailun ymmärtäminen ja tekeminen.
Käytän pohtimisen pääasiallisena tapana kirjoittamista, sillä kirjoittaminen, kuten muukin
tekeminen, on ymmärtämisen keino. Kirjoittamisen lähtökohtana pidän näkemystäni
autoetnografisesta kirjoittamisesta. Tekstissä minulle on tärkeää niin sanojen merkitys kuin
myös tekstin visuaalinen esitysmuoto, eli taitto ja kaikki mikä siihen kuuluu. Teksti ei koskaan
ole irti esitysmuodostaan.
Sanojen lisäksi lisäksi käytän opinnäytteessäni kuvia joiden merkitys ei ole toimia tekstin
kuvituksena, vaan luovat opinnäytekokonaisuuteen toisen tason – visuaalisen esseen. Tämä
visuaalinen essee luo omanlaisen kokonaisuuden ja tuo lukijalle omintakeista informaatiota
toimiessaan tekstin yhteydessä, mutta irti tekstin hierarkiasta. Kuvina visuaalisessa esseessä on
myös tekstiä, jonka koen olevan kuvailevaa, se maalaa lukijan mieleen kuvia.
Olen rakentanut opinnäytteeni ymmärrykselleni taiteellisesta tutkimuksesta. Kokonaisuus
vaatii paljon lukijalta, mutta uskon sen olevan kuitenkin antoisan. Tiedostan ottavani riskin. Se
on ainoa tapa saavuttaa jotain uutta.
Avainsanat autoetnografinen tutkimusote, kirjoittaminen metodina, taiteellinen tutkimus,
visuaalinen essee, kuvataidekasvatus, taide, visuaalinen kulttuuri, osaaminen, satunnainen
puuhastelu
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Jostainhan
tällaisen
teoksen
luominen
on aloitettava.

On täytettävä tyhjyys merkityksin.
Se odottava tyhjyys, joka syntyy
vastaanottajan tarpeesta tyydyttää
mielenkiintonsa
teosta kohtaan.
On lunastettava
teokseen tutustumisen tarve.
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Termiä lukijan palveleminen on
opettajien suunnasta opintojeni aikana toistettu, kun puhe
on ollut kirjoittamisesta. Itse
ymmärrän sen hyvänä viestintänä. Sellaisena, jossa olen
poistanut itseni vastaanottajien
joukosta. Puhun sinulle, en itselleni. Minullahan tämä tieto
jo on, ainakin jollain tasolla
vaikka välttämättä ennen kirjoittamista en sitä oikein kykene tiedostamaan.
On oltava kiinnostava, mieluiten myös ymmärrettävä1. Luotava eheä ja selkeä kokonaisuus
jossa on looginen rakenne.
1

Itse koen, että kiinnostavuus pitää lukijan teoksessa, mutta kiinnostava ei
välttämättä ole aina ymmärrettävää. Pitää löytää ja ylläpitää sopiva tasapaino asian ja tyylin, sisällön ja kerronnan välillä.

Ohjattava lukija läpi kirjoittajan
ajatusmaiseman niin, että lukijalle
ei tule tarvetta jättää kiertoajelua
kesken. Perusteluissa on oltava
mahdollisimman läpinäkyvä sen
suhteen mistä kaikkialta eri rakennusmateriaalit on tuotu. Salailu
vähentää uskottavuutta, mutta kaikkea ei pidä kuitenkaan kertoa heti.
Vaikka tämä ei mikään draamateos
olekaan, on kiinnostavassa kerronnassa aina hiukan jännitteitä. On
myös jätettävä tilaa lukijan omille
ajatuksille ja pohdinnalle, ettei tule
ahtaan paikan kammoa.
Eihän tämän pitäisi olla mitenkään
erityisen vaikeaa2. Johan tässä olen
pitkän tovin kerännyt materiaalia ja
mielessäni pohtinut asioita, joista
pitäisi saada tekstiä aikaiseksi.
2

Hah! Naurahdan itselleni.
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Olen setvinyt aihettani opinnäyteseminaarissa professori Pirkko Pohjakallion
osaavassa ohjauksessa kokonaisen lukuvuoden, syksystä 2012 kevääseen 2013.
Kiertänyt lähtöpisteestä erilaisten aiheiden
ja ajatusten kautta takaisin lähtöpisteeseen.
Kaartanut kierroksen eräänlaisessa hermeneuttisessa kehässä, tallonut silmukan
ajatusten peltoon. Siltä se ainakin näin
jälkikäteen tarkasteltuna vaikuttaa. Kerännyt siinä matkalla hiukan lisää murusia,
palasia, materiaalia, ajatuksia tai ehkä jopa
ymmärrystä.
En kuitenkaan uskaltanut aloittaa opinnäytteeni kirjoittamista niin kauan kun
työpöydälläni ja kalenterissani oli muuta
tärkeää opintoihini liittyvää kirjoitettavaa
odottamassa. Yritin pitää raportit, tentit ja
muut kirjoitustyöt ominaan, sekoittamatta
niihin sitä, mikä mielestäni tänne kuuluu.

Vaan eihän se onnistunut. En minä pystynyt
itseäni omasta pohdinnastani ja tekemisestäni
erottamaan. Tietenkään, sillä tässä opinnäytteessäni elementteinä on niin opintoni, kuin se kenttä johon tähtään valmistuvani, sekä oma roolini
tässä ja tulevassakin.
Opinnäytteen kirjoittamisen aloittamisen panttaaminen on kuitenkin johtanut eräänlaiseen
tukokseen. Voisin kuvailla sitä langanpätkistä
koostuvaan lankakerään. Olen kasvattanut kerän
isoksi ja katsellut tyytyväisenä sen kokoa. Lankoja on työn aihetta sivuten eri pituisia ja värisiä.
Niin olen tätä kerää odotellessani pyöritellyt,
etten enää mistään tunnu löytävän langanpäitä
joista ottaa kiinni. En tiedä miten lähtisin purkamaan kokonaisuutta hajottamatta sitä käyttökelvottomiin osasiin. Mitä jos olen unohtanut
jonkun langanpätkän enkä löydä sitä? Hiukan
turhan tiukkaan olen keräni pakannut. Pitäisi
aina kirjoittaa, kun ajatus on kiteytynyt, otettavissa ja sanallistettavissa. Muuten ajatus sekoittuu kaikkeen muuhun, katoaa kohinaan.

5

Pölyn jälki pinnassa
Ajattelin kilometrin jos toisenkin.
Lähes huomaamatta melkein kymmenen.
Hitaita ajatuksia. Pitkiä ajatuksia,
ilman päämäärää kiertäviä suunnattomia synaptisia impulsseja,
poukkoilevia assosiaatioita jalkojen tahtiin.
Näennäisesti satunnaisia hiutaleita pölisemässä
loputtomiin jatkuvan liukkaan pinnan yllä
sekoittuen, kasaantuen, tarttuen, hajoten.
Tullen milloin mistäkin, mennen samaa matkaa,
kunnes yksi vyyhti kerää massaa, pysähtyy, putoaa,
iskeytyy pintaan ja pirstoutuu,
hajoaa takaisin pölyksi muun pölyn sekaan, mutta
pintaan, putoamiskohtaan jää jälki, kuoppa, joka
jos siitä ei heti ota valosta, täyttyy ja katoaa,
sulautuu osaksi pinnan itsestäänselvyyttä, häviää patinaan.
Unohtuu näkyville.

Ajattelemisesta, kerran kävelyllä ollessani keväällä 2013.
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Eiköhän se tästä kuitenkin lähde avautumaan. Jos ei pusertamalla ja pinnistämällä, niin satunnaisen puuhastelun3 kautta, eli
samaan tapaan kuin saan ideat ja ajatukset liikkeelle muussakin tekemisissä – niin erilaisissa suunnittelutehtävissä, kuin
tehdessäni sitä mitä voisin taiteeksi kutsua. Ei tämän opinnäytteen kirjoittaminen muusta tekemisestä eroa, tämä on ihan sitä
samaa muuta tekemistä kuin kaikki muukin.

3

Eng. stochastic tinkering. Termi, jonka olen lainannut ja suomentanut Nassim
Nicholas Talebilta (2012). Näin tässä preludissa termi saa toimia houkuttimena. Selitän myöhemmin opinnäytteessäni mistä on kyse, mutta käytännössä kyse on nimenomaan satunnaisesta puuhastelusta.

Joskus käynnistyäkseen tekemisessä on tehtävä toisin kuin
neuvotaan. Rikottava jokin ohje tai sääntö. Kuten esimerkiksi
se ajatus jonka Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus -kurssilla
TaT Jouni Kiiskinen esitti; että tällaisessa työssä alkusanat
kirjoitetaan viimeiseksi. Kirjoitan nämä sanat juuri siksi ensin.
Pohjustan tulevaa niin itselleni kuin lukijalle, venyttelen ajatuslihaksia, valmistelen niin kirjoittamista kuin lukukokemusta.
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Olen lähdössä pohdintamatkalle tuonne, jonnekin josta ei vielä ole selkeyttä. En tiedä mihin ajaudun,
vaikka jonkinlainen ajatus päämäärästä minulla onkin: minulla on intentio4 . Tällä menen eteenpäin ja
kun tuntuu siltä, että olen saavuttanut päämääräni, käännyn ja tarkastelen mitä sainkaan aikaiseksi.
Minusta tämä tuntuu hyvin houkuttelevalta.
Toivottavasti sinustakin, lukija.

Pekka Nikrus

Keskiviikkona 19.6.2013, klo 15.46,
jossain Parkanon pohjoispuolella päämääränä Pännäinen,
IC49, vaunu 3, alakerta, ikkunapaikka 9, selkä vakaasti menosuuntaan päin.

4

Minulle intentio on kokonaisuus, joka alkaa siitä, että on ajatus tehdä jotain ja se loppuu siihen, että lopputulos on tarkasteltavissa. Esimerkki: Ajattelin rakentaa leikkimökin, mutta siitä tulikin autotalli. Intentio seuraa tekemisen loppuun saakka, vaikka
tavoite muuttuisikin kesken tekemisen.
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Mistä lähden liikkeelle? Mikä on johtanut
siihen, että teen tämän opinnäytteen? Mille
pohjalle opinnäytepohdintani rakentuu? Näihin kysymyksiin pyrin antamaan vastauksen
tässä osiossa. Kaikkia vastauksia tässä tuskin on, meitä kun liikuttavat niin monet voimat, ettei niitä kaikkia ehkä voikaan hahmottaa, mutta tärkeimmät nyt kuitenkin. Avaan
menneisyyden arkkua, joka pitää sisällään
niin uraa visuaalisen kommunikoinnin parissa
kaupallisen sektorin palveluksessa kuin sitä
edeltäviä valokuvaopintoja kahdessa taidekoulussa. Takaumat vievät lukioaikoihini asti,
mutta tämä alustus sisältää myös elementtejä opinnoistani kuvataidekasvatuksen
muuntokoulutuksesta vuosina 2011-2013.

14

Tämä ei ole ensimmäinen opinnäytteeni. Eikä myöskään
toinen. Tämä on kolmas. En ole kuitenkaan koskaan aikaisemmin tehnyt taiteen maisterin opinnäytetyötä kuvataidekasvatuksen kontekstissa. Ja on hyvin epätodennäköistä, että tulen
tekemään mitään vastaavaa toistamiseen. Epäilen myös, että
tästä saattaa hyvinkin tulla toinen ja viimeinen koskaan tekemäni maisteriopinnäytteeni. Vaikka mistäpä ihminen oikeasti
voisi tietää etukäteen miten asiat tulevat menemään? Ennen
näitä viime vuosien yltiölumisia talvia en olisi koskaan tiedostanut millainen on asfaltin kaipuu, tai että minusta sellainen
löytyy. Niin se vain ilmaantui eräänä helmikuisena päivänä tallatessani edestakaisin, muuten lumisessa kaupungissa, lyhyttä
pätkää paljasta asfalttia Helsingin jäähallin edustalla. Tämä oli
oikea hetki ymmärrykselle. Tuntui siltä kuin olisin ollut hetken onneni huipulla.
Asfaltista!?

paljas asfaltti
olen sitä kaivannut
kun askel pitää

En voi sanoa, että
olisin koskaan
erityisen tarkoin
etukäteen suunnitellut mitä haluan
elämässäni tehdä. Lukioon menin, koska en silloin muutakaan
keksinyt. Armeijan kävin, koska en sitä kyseenalaistanut.
Monet työtehtävät ovat tulleet vastaan sattumalta enkä ole
niitä väistellyt, vaan mennyt milloin minnekin. Taidekouluun päädyin opiskelemaan sattumalta: jos en olisi ollut
yhtenä sunnuntaina kavereiden kanssa viettämässä hidasta ja
hiukan krapulaista sunnuntaita keväällä 1991, olisi Svenska
Konstskolan i Nykarlebyn ilmoitus Hufvudstadsbladetissa
mennyt ohitseni huomaamatta, enkä olisi valmistunut 1994
artenomiksi valokuvauksessa. Ilman silloin uutena asiana tar-

Lähtökohtia

joutunutta mahdollisuutta hakea suoraan maisteriopintoihin,
olisin tuskin pyrkinyt Taideteolliseen korkeakouluun jatkamaan opintojani valokuvauksen parissa 1995. Säännöllisten
työaikojen kaipuu johdatti minut opintojen ja satunnaisten
opetustöiden parista 1999 verkkosuunnittelun ja markkinoinnin ihmeelliseen maailmaan, jonka parissa oletettavasti tavalla
tai toisella yhä toimisin tätä kirjoittaessani, ellei maailmanlaajuinen pankkikriisi ja lama olisi laskeutunut päällemme.
Niinpä taloudellisten ja tuotannollisten syiden johdosta löysin
itseni loppukeväästä 2009 kadulta5 pohtimassa tilannettani.
Eikä se ollut paha asia ollenkaan, vaikka hiukan yllättävä
olikin. Edessäni avautui mahdollisuus valita uusia polkuja
tallattavaksi. Lähes puolitoista vuotta siinä meni pohtiessani
elämälleni suuntaa, kunnes löysin takaisin opintojen pariin,
kuvataidekasvatuksen muuntokoulutukseen 2011.
Aloittaessani opiskeluni kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksessa, kirjoitin ensimmäisten viikkojen aikana vihkooni, muistiinpanojen oheen itselleni kysymyksen: Mitä on
oppiminen? Tällaisten kysymysten asettaminen itselleni on
ilmentymä siitä tarpeesta ymmärtää, jonka olen huomannut
kasvavan itsessäni vuosi vuodelta yhä selkeämmäksi.
Koomikko ja näyttelijä John Cleese on sanonut, että haluaa
oppia jotain joka päivä, jotta on mahdollisimman perillä
asioista kuollessaan6 . Tunnen samaa tarvetta. Haluan kerätä
tietoa, ymmärtää. Oppia.
5

Kuvainnollisessa mielessä.

6

”I try today to learn something new. Each day I want to learn something new,
because I’m very very old and will be dead soon, so I want to be as well informed
as I can possibly be as I die.” –John Cleese

Oppiminen, osa 1:
Ymmärtämisen tarve
Se ei ole vain halu, sillä halu ei minulle tarkoita sitä, että mitään välttämättä tapahtuu, vaan se on vain ajatus mahdollisesta
tapahtumasta. Kyseessä on oikea tarve. Se on kuin jano – sitä
ei voi sammuttaa haluamalla vettä, vaan on oikeasti juotava.
Uskon itselläni ymmärtämisen tarpeen olevan synnynnäistä.
Se on jatkumoa sille ihmettelylle, joka löytyy kaikkien meidän
lapsuudesta, kyselykaudesta.
Se on se tarve, joka alkaa kaikilla niillä mitä, missä, mikä, miten
-kysymyksillä ja joka, etenkin nykyään, hyvinkin usein piiloutuu näennäisesti yksinkertaisen kysymyksen miksi taakse.
Miksi haastaa toisinaan ajattelemaan paljon syvemmin asioita
kuin mitä aluksi uskoisi. Se haastaa myös tutkimaan tarkemmin kun huomaa, että vastausta ei olekaan suoraan annettavaksi. Pitämään mielen avoimena erilaisille asioille, löytämään
energiaa mielikuvitukselle niin pienistä arkisista hetkistä kuin
suurista harvinaisista tapahtumista.
Oma ymmärtämisen tarpeeni7 on myös työn kautta voimistunut tapa. Huomasin aikaisessa vaiheessa verkkosuunnittelu-uraani, että pelkkä visuaalinen suunnittelu ei riitä. Jotta
voisin tehdä työni paremmin, on minun ymmärrettävä miten
verkkosivu rakentuu – samalla tavalla kuin painotöitä tehdes7

En voi kuitenkaan väittää tuntevani tarvetta ymmärtää ihan kaikkea. On
asioita, paljonkin asioita, jotka eivät hetkauta minua suuntaan tai toiseen,
jotka eivät minulle merkitse mitään ja jotka eivät herätä kiinnostustani.
Samalla, onneksi, on kuitenkin muita jotka ovat kiinnostuneita sellaisesta
joka ei minua kiinnosta. Tarpeeni ymmärtää rakentuu oman elämäni ja
kokemusteni päälle ja erityisen vahvasti kiinnostustani ohjaa se minkä koen
elementikseni, eli se tila, asia tai tehtävä joka inspiroi, motivoi ja jossa olen
luova (Robinson, Ken 2009).
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sä on hyvä tietää miten eri paperit ja värit käyttäytyvät, mitä
erikoispainotekniikoita ja erilaisia rastereita on ja esimerkiksi
missä järjestyksessä värit ja lakat painetaan. Niin opettelin
perusteet ja vähitellen HTML, CSS, PHP ja MySQL8 tulivat
tutuiksi. Ymmärsin nyt teknisestä näkökulmasta oman roolini
paljon paremmin, samalla opin myös kommunikoimaan koodareiden kanssa, mikä taas helpotti projektien sujumista.
Työni tekninen aspekti sai minut tajuamaan, että verkkoprojekteissa visualisointi ei välttämättä ole vain pintaa ja ulkonäköä, vaan osa käyttöliittymää. Kokonaisuuksia pitää rakentaa
ymmärtämällä niitä, joille verkkopalvelu tehdään. Tarvitsin
lisää ymmärrystä ja hain sitä käytettävyyden ja saavutettavuuden kautta. Tutustuin tutkimuksiin, suosituksiin, ja eri
tapoihin kerätä tietoa verkkokäyttäytymisestä. Kiinnostuin
tätä kautta käyttäytymistieteistä ja huomasin ymmärtäväni
myös asiakkaita hiukan paremmin.
Edellä mainitsemani asiat nivoutuivat toisiinsa vuosien
mittaan, enkä voi sanoa oppineeni yhtä erossa toisesta. Ja toki
ympäristökin vaikutti. Avoin ja keskusteleva työyhteisö on
ymmärryksen kasvulle antoisa maaperä.
Useiden satojen erilaisten isojen ja pienten projektien parissa
vuosikymmenen niin Art Directorina kuin suunnittelijana
työtä tehneenä on kyselemisestä tullut luonnollinen osa tekemistäni.

8

HTML = Hypertext Markup Language, hypertekstin kuvauskieli verkkosivujen
sisällön ja rakenteen kuvaamiseen. CSS = Cascading Style Sheets, tyylitiedosto jolla määritellään HTML-sivulle esitysmuoto. PHP = Hypertext Preprocessor, ohjelmointikieli dynaamisten verkkopalveluiden tuottamiseen. MySQL =
Tietokantaohjelmisto.

On selvitettävä päämäärä, hahmotettava kokonaisuus, tarkasteltava yksityiskohtia, ymmärrettävä niin asiakasta, toisia
suunnittelijoita kuin kohderyhmää ja markkinointiväkeä
sekä koodaajia tai painajia. Tarve ymmärtää on ollut osa sitä
prosessia, jonka kautta projektin eri palaset saa sopimaan tarkoituksenmukaisesti toisiinsa niin, että prosessin aikana ei tule
tunnetta sokkolentämisestä tai lopputulosta tarkasteltaessa ei
tule tunnetta jonkin yksityiskohdan unohtamisesta.
Vastauksia ei saa kysymättä9 ja kun huomaa ettei ymmärrä, on
tarve täyttää aukko tietämyksessä jollain muulla kuin olettamuksella. On kysyttävä mitä, missä, mikä, miten sekä tietenkin
miksi. Pitää poistaa epävarmuus, epämääräisyys, epäselvyys,
epätietoisuus. On tarkennettava. Ymmärrettävä mitä on
tekemässä, mihin se johtaa, millä tavalla se vaikuttaa tai miten
muut siitä vaikuttuvat. Nähtävä, jos ei ihan tarkkaan sitä mihin
on menossa, niin suunta johon tähtää, tai ainakin tieto mihin
ei tähtää.
Myös itseään on ymmärrettävä ja osattava poistaa itsensä sellaisista yhtälöistä joissa ei ole kohderyhmää – havainnoitava
asioita ulkopuolisen silmin, niin pitkälle kuin se on mahdollista. Pohtiessani työuraani näin jälkikäteen huomaan miten
olen tietämättäni, tai asiaa mitenkään erityisemmin ajatellen,
toteuttanut konkreettisesti jonkinlaisia yksinkertaisia versioita
erilaisista tutkimusmetodeista. Nyt opinnoissani olen tutustunut tutkimuksen teoriaan ja erilaisiin metodeihin ja ymmärrän
mitä olen tehnyt, tai ehkä jopa että olen tehnyt.

9

Ainahan kysyttäessä ei saa vastausta, mutta sekin omalta osaltaan kertoo
jo jotain enemmän kuin se, ettei kysy ollenkaan.

Lähtökohtia

Työssäni, joka muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vankasti ankkuroitui arjen kaupalliselle puolelle, oli tähtäimessä
aina asiakkaan, maksavan osapuolen, tyytyväisyys. Tuli se
sitten positiivisesta asiakaspalautteesta, tuoton lisääntymisestä
tai vaikka palkinnoista ja julkisesta tunnustuksesta. Epäonnistuminen oli mörkö, johon ei haluttu törmätä. Sitä ei nähty
vaihtoehtona.
Tarpeeni ymmärtää on johtanut ymmärrykseen siitä, että
joskus pitää olla ymmärtämättä. Pitää uskaltaa antautua satunnaisen syliin – olla pelkäämättä tuntematonta. Ymmärtää, että
tärkein päämäärä ei ole tuottaa suunnitellun mukaista. Työssäni kaupallisella puolella tämä on usein ollut suunnittelutyössä
paradoksi. Ollaan hakemassa jotain luovaa ja yllättävää, mutta
suunnittelun lopputuloksena saatetaan saada se mitä ollaan
suunniteltu, vaikka se ei välttämättä ole sitä mitä haluttiin tai
mistä olisi eniten hyötyä. Tehdään sitä mistä asiakas maksaa
tai mikä sopii järjestelmään.
Kaikessa tekemisessä, oli se sitten suunniteltua toteuttamista
tai satunnaista puuhastelua, päästään aina johonkin tulokseen
tai tulemaan. Se voi olla lopputulos, välietappi tai jokin muu
sellainen kohta jossa on mahdollista pysähtyä ja pohtia mihin
ollaan saavuttu ja miten. Poikkeava lopputulos, jokin muu
kuin mitä oltiin suunniteltu, koetaan usein epäonnistumisena tai virheenä. Kuitenkin virheeksi kutsuttu lopputulos ei
välttämättä ole huono asia. Virhe on informaatiota10 , tietoa.
Siitä oppii. Tai oikeammin: siitä voi oppia ja siitä voi saada irti
tietoa, jos on asennoitunut hyväksymään, että lopputulokset
voivat olla jotain odottamatonta tai suunnittelematonta.
10

Taleb, Nassim Nicholas 2012, äänikirjan ensimmäinen osa, kohdasta
1.56.51–1.56.54.

Ajattelutapa, jossa tekemisellä ei ole absoluuttista oikeaa tai
väärää lopputulosta ei välttämättä sovi tekemääni asiakastyöhön tai jäykkiin byrokraattisiin järjestelmiin, joissa ihmisen
älyllisellä kehityksellä ei ole merkitystä, sellaiseen tekemiseen, joissa mennään järjestelmä- tai projektijohtoisesti kuin
ohjelmoituina suorittamaan tiettyjä asioita. Koen kuitenkin
tällaisen pohdinnan olevan yksilön kannalta ei vain välttämätöntä, vaan ehkä jopa elintärkeää kehittymisen vuoksi.
Itse en kuitenkaan koe, että tekemisen konkreettinen lopputulema, kuten esimerkiksi valmis veistos, ruoka-annos, säästötavoitteisiin pääseminen, opinahjosta saatu todistus tai viimeinkin käynnistynyt ruohonleikkuri olisi se mitä välttämättä tulisi
pohtia, vaan pääasia on usein tekemisestä saatu, tai tekemisen
kautta saavutettu kokemus11 ja sen tulkinta12 joka johtaa
muutokseen ymmärryksessä. Tämä on omassa ajattelussani,
tätä opinnäytettä tehdessäni, avain siihen kysymykseen jonka
itselleni asetin ja vihkooni kirjoitin.

11

Eli ihmisen ja tämän ympäristön välinen interaktio, sillä kokemukseen kuuluu
erottamattomasti niin ihminen kuin tämän ympäristö, kuten Dewey sen
määrittelee (Alhanen, Kai 2013).

12

Jotkut kutsuvat sitä analyysiksi, toiset pohdinnaksi. Minulle nämä kaksi
sanaa johtavat samaan tulokseen, eli jonkinlaiseen tekemisen havainnointiin
ja tämän tulkintaan, vaikka tokihan sanoilla on erilainen tuntu, fiilis tai ehkä
jopa identiteetti. Analyysi on minulle kuin vakava konsultti, merkkipukuun
sonnustautunut virallinen jäykistelijä joka puhuu vaikein, kylmin termein.
Pohdinta muistuttaa mielessäni rentoa ja hymyilevää ajattelijaa joka on humaani, puhuen lämpimin ymmärrettävin sanoin. Minä suosin jälkimmäistä,
mutta käyttipä sitä kumpaa vaan, johtaa kokemuksen tulkinta ymmärryksen
muuttumiseen.
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Oppiminen, osa 2: Kaikki
rakentuu oppimiselle
Olen sisäistänyt ajatteluuni konstruktivistisen oppimiskäsityksen13 . Eikä se tullut sattumalta. Huomasin opintojeni aikana
konstruktivistisen oppimiskäsityksen tuntuvan oikealta ja
samalla jotenkin tutulta. Tajusin vähitellen ajatelleeni jotain
vastaavaa lukiossa14 . Eri tavalla tosin, hyvin naiivisti ja pinnallisesti, mutta kuitenkin jollain tavalla samoin – olin kurotellut
tuohon suuntaan pääsemättä kovin pitkälle. Nyt tuntui siltä,
kuin palaset olisivat loksahtaneet paikalleen kaikkien näiden
vuosien jälkeen.
Lukioaikana tein jonkinlaisen hyvin alkeellisen ja epätäydellisen ajatusrakennelman pohtiessani miksi me oppilaat ajattelemme oppimastamme niin eri tavalla, vaikka olemme samalla
luokalla ja käymme läpi samoja asioita, samaan tahtiin,
saman opettajan ohjauksessa kirjoittaen samat kokeet. Näin
ajattelumme silloin, nuorena ja hölmönä, tavallaan erilaisina
suodattimina, joiden läpi ajatukset putoilevat. Mielessäni tämä
rakentui kuvaksi, jossa suodattimet ovat tennismailoja joiden
läpi pienet metallikuulat, eli ajatukset, pudotessaan pomppivat, törmäten jänteisiin äärettömin eri tavoin matkallaan
alaspäin. Jokaisella suodattimia on eri määrä ja ne ovat hiukan
erilaisia, jolloin kuulan matka on jokaisella erilainen. Eikä
suodattimien määrä elämän aikana pysy samana, vaan niitä
tulee lisää, tai niitä katoaa. Nämä suodattimet tulevat jotenkin
13

Tämä oppimiskäsitys perustuu siihen ajatukseen ettei ole olemassa objektiivista tietoa: tieto on aina riippuvaista tietäjästään. Oppiminen on aktiivista
ymmärryksen rakentamista sen tiedon päälle, jota oppijalla jo aikaisemmasta on. Oppija ei ole tyhjä astia eikä oppiminen passiivista toimintaa. (Tynjälä,
Päivi 1999, 37–38) Tietoa ei siis voi vain siirtää yhdeltä toiselle.

14

1984–1987, eli tätä kirjoittaessa lähes 30 vuotta sitten.

erilaisista ulkoisista lähteistä, ajattelin, tarkentamatta asiaa
kuitenkaan mitenkään.
– Pekka, ei noin voi ajatella15 , tokaisi eräs kaveri kerran kun
kerroin luokkakavereilleni mitä olin ajattelemisesta ajatellut.
Tämä ystäväni koki suodatinajatukseni tarkoittavan sitä, ettei
meillä olisi omaa tahtoa. – Tarkoitat siis että meidän ajatuksemme eivät ole meidän omia, päätteli kaveri. Muutenkin
ihmiset joille ajatustani esittelin reagoivat pohdintaani joko
negatiivisesti tai hyvin vaisusti.
Enhän minä tarkoittanut, ettei meillä olisi omaa tahtoa. Tarkoitin sitä, että me olemme ajattelussamme suodattimiemme
eli elämämme summa. En vaan osannut teininä asiaa selkeyttää16 . Eikä viileä vastaanotto mitenkään kannustanut pohtimaan asiaa enempää.
Nuoressa mielessäni oli tuohon aikaan tietenkin myös paljon
muutakin, kuten teineillä aikuisuuden kynnyksellä on, ja
saatuaan viileähkön vastaanoton epätäydellinen suodatinkonstruktioni hautautui jonnekin mielen sopukoihin, jossa se
pysyi unohtuneena kunnes kuvataidekasvatuksen opinnoissani tuli vastaan konstruktivistinen oppimiskäsitys.
En ole kuitenkaan lukinnut itseäni vain ja ainoastaan yhteen
käsitykseen oppimisesta. Oppimiseen, ymmärryksen muuttumiseen, on monia teitä, ainakin olen itsestäni huomannut
useamman. Yksi on jo mainitsemani.
15

Olen sittemmin kuullut useammankin kerran ”Pekka, ei noin voi ajatella”
-tokaisun ja siitä onkin tullut minulle eräänlainen signaali siitä, että olen
löytänyt jotain mielenkiintoista jota on ehdottomasti ajateltava lisää.

16

Meillä ei lukiossa ollut tarjolla filosofiaa aineena, enkä omin voimin osannut
tämän selkeämmin asiaa pohtia.

Lähtökohtia

Toinen voi hyvinkin olla toisto. Ei niinkään erilaisten kaavojen
ja lorujen ulkoa oppiminen behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan17, tai Pavlovin klassinen ehdollistuminen18 , vaan
ennemminkin motoristen taitojen oppiminen toistamalla, eli
tekemisessä taidokkaammaksi tuleminen harjoituksen kautta,
joka puolestaan mahdollistaa analysoinnin ja pohdinnan kautta ymmärryksen muuttumista.

tuloksena odotan näkeväni oman opetukseni rakennuspalikoiden selkeytyvän – pohdintaa joka, uskon, johtaa ymmärryksen muuttumiseen.

Oppiminen ei kuitenkaan välttämättä ole aina tietoinen prosessi. Emme aina huomaa oppivamme, että ymmärryksemme
muuttuu tai tekemisemme on taidokkaampaa, mutta se ei tarkoita ettemmekö me oppisi. Siksi asioita pitäisi pohtia ja analysoida, jotta huomaisi, että oppii. Siksi olen myös sitä mieltä,
että oppimista – oppimisen ymmärtämistä – pitäisi opettaa,
eikä jättää asiaa vain opetettavien itsensä pohdittavaksi.

En ollut ehtinyt olla pitkäänkään töissä kaupallisella puolella,
kun erään kerran tiimillemme asetettiin kysymys: mitä on
luovuus? Olin opiskellut 6,5 vuotta valokuvausta kahdessa
eri taidekoulussa enkä osannut vastata kysymykseen. Ei kyllä
osannut kukaan muukaan, mutta minullahan oli sentään
maisterinpaperit taskussa! Mitä olin siis opiskellut? Mitä olin
oppinut? En kuitenkaan jäänyt silloin asiaa pohtimaan. Oli
muuta. Oli töitä, paljon töitä ja uusia mielenkiintoisia asioita:
käytettävyyttä, saavutettavuutta, käyttöliittymiä, koodausta,
konsepteja, tyylitiedostoja ja tietokantoja, mutta myös myyntiä, markkinointia, tavoitteita, mittausta ja kohderyhmiä sekä
tietenkin kaiken tämän visualisointia. Inspiroivia haasteita ja
antoisia pulmia alalla, jonka kärki oli selkeästi tulevaisuudessa.
Se vei mennessään ja minä nautin menosta.

Oma oppimisen tapani on rakentaa teoriaa tekemisen päälle.
Tai ainakin se on yksi tapa oppia, jonka olen itsestäni huomannut, kun olen opintojeni aikana myös omaa oppimistani
pohtinut. Ensin teen, sitten pohdin, jotta ymmärrän mistä oli
kyse. Tekeminen antaa minulle tukevan pohjan, jonka päälle
pystyn rakentamaan merkityksiä teoriasta liittämällä lukemani
konkretiaan, sanat tarttuvat aistikokemuksiin. Pelkkä teoria
ilman konkretiaa ei tartu päähäni samalla tavalla, siitä puuttuu
tarttumapinta.
Tämä opinnäyte on osa oppimisprosessiani ja samalla se on
motivaationi: tämä on pohdintaa siitä tekemisestä, joka on
opintoni kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksessa ja jonka
17

Tynäjä, Päivi 1999, 29–31

18

Omassa ajattelussani miellän tämän manipuloinniksi josta irti pääseminen
vaatii oppimista, ymmärrystä siitä mihin ja miten on ehdollistunut.

Tässä ja nyt pohdin tätä

Kun sitten yllättäen työt omalta osaltani loppuivat, huomasin
pohtivani mitä olikaan tapahtunut ja mikä voisi olla suuntana
seuraavaksi. Pohdin mitä olin tehnyt viimeisen runsaan vuosikymmenen aikana ja miksi. Pohdin sitä, miten en osannut
selittää mitä luovuus on ja huomasin tarvitsevani siihen enemmän ymmärrystä. Mietin myös omaa suhtautumista valokuvaan, joka jossain vaiheessa työuraani oli jäänyt niin taka-alal-
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le, että lähes unohdin koko asian. En kuitenkaan pohtinut
missään vaiheessa omaa suhdettani taiteeseen. Sitä, hassusti
kyllä, en ollut pohtinut myöskään aikaisemmin, opiskellessani
taidekouluissa.
Nyt olen siis tekemässä opinnäytettä jälleen kerran. Koska
olen valmistumassa, tunnen tarvetta pohtia tilannettani.
Etenkin huomaan tarvitsevani ymmärrystä omasta taidesuhteestani. Koen tärkeäksi ymmärtää millainen minä olen, jotta
ymmärrän miten sovin siihen kokonaisuuteen jota taidekasvatukseksi kutsutaan.
Tämä on minulle se kohta, josta aikaisemmin kirjoitin. Se,
jossa on mahdollista pysähtyä ja pohtia mihin ollaan saavuttu
ja miten – katsoa taaksepäin ja miettiä hetki.

Positiointia topografissa
Ehkä minä tunnen itseni hiukan erilaiseksi. On kuin käsitykseni kuvan tai taiteen merkityksestä ei aina olisi se millaisena muut sen ymmärtävät tai millaisena koen muiden sen
ymmärtävän. Ehkä se mitä minä tunnen, onkin vain oma
persoonallinen tapani tulkita asioita, että koen ammentavani
ymmärrystäni kuvasta ja taiteesta viestinnällisestä näkökulmasta. Eikä käsitykseni toki pidäkään olla sama kuin muiden.

Diversiteetti on hyvä asia ja olen sen verran monissa nesteissä
marinoitunut, että osaan pitäytyä omissa lähtökohdissani. En
kuitenkaan ole niin jäärä, ettenkö osaisi korjata näkemyksiäni,
jos siihen on tarvetta. Sillä enhän minä täydellinen ole. Vielä,
ainakaan19 . Eikä täydellisyys oikeasti ole asia, jota edes kannattaa tavoitella20 . Rima kannattaa toki nostaa korkealle, mutta
siksi, että riman voi alittaa selkä suorana: kun tekee niin hyvin
kun osaa, ei tarvitse tekemäänsä hävetä myöhemmin.
Opinnäytteessäni pyrin löytämään itselleni ja ajatuksilleni position kuvataidekasvatuksen topografiassa21. Mihin minä, joka
olen pitkään tehnyt visuaalista, ei-taiteellista työtä kaupallisella alalla, sovin mielipiteineni, näkemyksineni ja tapoineni?
Opinnäytteeni on pohdintaa siitä näkökulmasta, mitä olen
oppinut kuvataidekasvatuksen ohjelman muuntokoulutuksessa ja millaisena ymmärrän kuvataidekasvatuksen, kun koen
oman taidesuhteeni ristiriitaisena asiana – mielestäni taide ei
ole välttämätöntä, mutta tekeminen on, kuten on kokemukset
ja ilmaiseminen, viestintä.

19

Vitsi! En pidä täydellisyyttä erityisen järkevänä päämääränä, sillä täydellisyys
ei mielestäni tarjoa etenemismahdollisuuksia. Sellisti Yo-Yo Ma on todennut,
ettei täydellisyys ole erityisen kommunikatiivista. ”While sitting there at the
concert, playing all the notes correctly, I started to wonder, ’Why am I here? I’m
doing everything as planned. So what’s at stake? Nothing. Not only is the audience bored but I my-self am bored.’ Perfection is not very communicative. However,
when you subordinate your technique to the musical message you get really
involved. Then you can take risks. It doesn’t matter if you fail. What matter is that
you tried.”(Blum, David 1999, 6–7)

20

Hannula, Suoranta & Vadén 2003, 52–53. Sekä ”Älä turhaan pelkää täydellisyyttä, et kuitenkaan koskaan tavoita sitä” –Salvador Dalí.

21

Termi on hatunnosto progressiiviselle rockille – jonka koen olevan tietyiltä
osin tutkimuksellista musiikkia – ja on lainattu Yes-yhtyeen kuudennen
studiolevyn nimestä: Tales from Topographic Oceans (1973).

Lähtökohtia

En usko, että kenelläkään on mitään tiettyä yhtä pistettä
millään ammatillisella tai tutkimuksellisella kartalla, tai muutenkaan mitään yksillä koordinaateilla määriteltävää paikkaa,
jossa voi sanoa absoluuttisesti olevan. On määriteltävä jollain
muulla tavalla jokin laajempi ja monitahoisempi pinta-ala tai
vaikka tilavuus, jonka sisältä löytyy omasta ajattelusta olennaisin osa.
Tämä ajattelemani kuvataidekasvatuksen topografia on tietenkin abstrakti. Sillä ei ole muotoa, sitä ei voi nähdä, koskea
tai haistaa, eikä siitä oikeasti voi piirtää karttaa – ainakaan
perinteisessä mielessä. Se on ajatusmalli, joka jokaisen mielikuvituksessa rakentuu omanlaiseksi.

Opinnäytteissä määritellään usein työn keskeiset termit
lukijan palvelemiseksi. Tarkoituksena on, että kirjoittajan
miettimät merkitykset, hänen tapansa käsitellä asioita ja ajatella, välittyvät mahdollisimman samanlaisena lukijalle. Tämä
vähentää väärinymmärrystä ja helpottaa tulkintaa.
Tässä minun tekstissäni keskeisten termien avaaminen on osa
tämän työn ydintä ja juuri sitä mihin olen opinnäytteelläni
pyrkimässä. Tarkoitukseni ei ole määritellä termejä, vaan
pohtia omaa suhdettani niihin, pyrkimyksenä avata ajatteluani, joka kuhisee kuin kesäyössä lampun ympärillä hyttyset,
kärpäset ja muut pienet lentävät ötökät. Lampussa loistaa pohdinnan ydin ja sen voisi kuvata kysymyksenä näin: ”Millainen
minä olen kuvataidekasvattajana?” Paino sanalla taide.
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En pyri työssäni kuvaamaan taidekasvatuksen topografiaa.
Työni tarkoitus ei myöskään ole teemojeni dekonstruointi
alkutekijöihinsä. Haen teemojeni kautta omaa lääniä kuvataidekasvatuksen alueelta, omaa näkemystä siitä millä vesillä
seilaan. Tätä kirjoittaessani en osaa vielä sanoa millaiseksi
tonttini muodostuu. En tiedä osaanko edes kunnolla vastata
asettamaani perin laajaan kysymykseen22 .

e

Nämä mainitsemani pisteet tai koordinaatit ovat teemoja, jotka kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksessa ovat nousseet
itselleni merkityksellisiksi, sellaisiksi joiden pohdinta on kuin
kutina jota on vaan pakko raapia. Näitä teemoja käsittelen
ensin esseemuotoisina kirjoituksina ja tämän jälkeen pyrin
päättelemään teksteistäni itselleni oman tilan, alueen jolle iso
osa opetustyöstäni rakentuu.

de

tai

Tavallaan hahmotan tätä työtä kahden analogian kautta.
Yhdellä tavalla näen tämän olevan kuin epätarkan valokuvan, josta pyrin tunnistamaan pisteitä niin, että ymmärrän
mitä kuva käsittelee, vaikka en koskaan tule näkemään täysin
tarkkaa kuvaa. Toisella tavalla koen tämän ammuntaharjoitukseksi, jossa tulitan tiettyjen koordinaattien määrittelemään
maastoon nähdäkseni mitä siitä aiheutuu.
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Oletan kuitenkin, että olen huono kuvataidekasvattaja. Tämä
ei tarkoita, että uskoisin olevani huono kasvattajana tai
opettajana, vaan sitä, että en ole varma taiteen osasta, taiteen
tärkeydestä, omassa ajattelussani. Mitä siis ajan takaa? Ristiriitani kumpuaa siitä, että olen valmistumassa kuvataidekasvattajaksi – taiteen maisteriksi – mutta en koe taidetta tärkeäksi, tai

tai
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Ymmärrän opinnäytteeni taiteellisena tutkimuksena, jossa ”lopputulos ei
voi olla mikään suora vastaus, tai edes onnistuminen, vaan hedelmällisten
lisäkysymysten esittämistä ja hapuilevaa mutta rohkeaa epäonnistumisten
auki purkamista.” (Hannula et al. 2003, 79)
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oikeammin: koen muiden asioiden olevan taidetta tärkeämpiä.
Mikä on siis minun positioni? Minun on löydettävä itseni
kuvataidekasvatuksen maastosta. Ainakin määriteltävä koordinaatit joiden kautta tilani muodostuu: täältä oletan löytäväni
vastauksen. Toivottavasti myös kysymyksiä.

Miksi nyt?
Miksi en ole tehnyt tätä aikaisemmin? Miksi en ole aikaisemmin pysähtynyt pohtimaan näitä asioita, mietin toisinaan
opintojeni ohessa ja tajuten samalla, etten minä olisi aikaisemmin saanut itsestäni irti niin sitä mitä nyt saan. Ehkä siksi, että
kokemuspohjani on nyt monipuolisempi ja se on muovaantunut paremmaksi ymmärryksen rakennusmaaksi – nyt pohjalla
on tekemistä, joka kestää tai mahdollistaa teorian23 .

23

Huomaan tätä kirjoittaessani, että yritän välttää viittaamasta ikääntymiseen, mutta sitähän se on: olen vanhempi, mutta ennen kaikkea kokeneempi.

Tietenkin teen tämän nyt myös siksi, että opintoni ovat loppusuoralla. Mutta en tee tätä vain opinnäytteen vuoksi, vaan
omaa ymmärrystä muokatakseni. Omaksi iloksi. Oppimiseksi24 . Silti myös siksi, että osallistun näin siihen moniääniseen
keskusteluun, jota kuvataidekasvatuksesta käydään25 . Tekemisen kautta tulee myös tarve sanoa asioita.
Olen erittäin tietoinen siitä, että tämä opinnäyte on vain pala
ajasta, hetken kuva ajatusmaailmastani. Vaikka en opinnäytteen valmistumisen jälkeen enää olisikaan kaikesta samaa
mieltä kuin mitä olen tänne kirjannut, on tämä työ kuitenkin
minulle se lähtökohta, johon pohjaan ymmärrykseni siitä,
mitä kuvataidekasvatus minulle tarkoittaa. Jostain on lähdettävä liikkeelle ja minä lähden liikkeelle pohtimalla missä oma
näkemykseni opintojeni jälkeen asuu. Mielipiteiden muuttuminen ei ole paha asia, vaan hyvä. Se tarkoittaa sitä, että
ymmärrys on muuttunut, eli oppimista on tapahtunut.

24

En oikeastaan edes ajattele asiaa niin, että olen ollut viimeiset vuodet
opiskelemassa, vaan koen olleeni aktiivisesti oppimassa. Ero on mielestäni
selkeä. Oppiminen on määrätietoinen halu ymmärtää, opiskelu voi olla
passiivista oleskelua (mutta sen ei tarvitse olla).

25

Marja Keränen toteaa tutkimuksen tekemisen olevan kommunikaatiota,
keskustelua ja dialogia jossakin tietyssä historiallisessa tilanteessa ja lokaatiossa (1996, 114–115).

Opinnäytteessä käytetty
pohtimisen tapa

25

Opinnäyteseminaarissa professori Pirkko
Pohjakallio kannusti meitä kokeilemaan
uutta ja erilaista, koska laitoksellamme se on
mahdollista, se sallitaan ja sitä myös toivotaan tapahtuvaksi taiteellisen tutkimuksen
kontekstissa. Taiteen ja taidekasvatuksen
tutkimus -kurssilta jäi tunne, että siellä
rohkaistiin samaan, vaikka sitä ei ehkä yhtä
selkokielisesti tuotu esiin. Teen tätä opinnäytettä rakentamani näkemyksen mukaan siitä, mitä taiteellinen tutkimus voi olla. Tässä
osiossa avaan näkemystäni.

Sanat
Pääasiallinen metodini opinnäytteessäni on kirjoittaminen.
Se on monien eri tutkimustapojen yhteinen nimittäjä ja väline
niin faktalle kuin fiktiolle. Kirjoittaminen on ymmärtämisen
tapa, havaitsemisen ja analysoinnin metodi26 . Kirjoittaminen
luo kitkaa ajatuksille niin, etteivät ne karkaille holtittomasti
ja vaikeasti pyydystettävästi pitkin mielikuvituksen loputonta
pintaa kuin elohopea, vaan hidastuvat dokumentoitavaan
nopeuteen.
En minä aina ole pitänyt kirjoittamisesta. Ilmaiseminen visuaalisesti oli pitkään helpompaa. Blogini kautta, toukokuusta
2004 lähtien, olen kuitenkin vähitellen oppinut löytämään
oikeat sanat, käyttämään kieltä kuvailemiseen ja leikkimään
kirjoittamisen avulla27.
Pidän kirjoittamiseni lähtökohtana ymmärrystäni autoetnografisesta kirjoittamisesta. Se toimii inspiraation lähteenä.
Tähän minua innosti Leena Valkeapään väitös Luonnossa28 ,
jonka kieli on sujuvaa ja maalailevaa29, suorastaan ihastuttavaa luettavaa. Jos tämä on autoetnografista kirjoittamista niin

26

26

Richardson, Laurel 2000, 923.

27

Ensimmäinen teksti jonka muistan aiheuttaneen itselleni onnistumisen
tunteen oikein kunnolla, oli vuoden 2006 alussa (1,5 v. blogin perustamisen jälkeen) tilitykseni eräästä lapsuudessa tapahtuneesta häpeällisestä
tapahtumasta jonka onnistuin sanallistamaan niin, että olin lopputulokseen
tyytyväinen. Olen yhä tyytyväinen tarinaan jonka kirjoittamisesta on kulunut
jo kahdeksisen vuotta. Tarina on nimeltään Kesäaamun puuppa ja se on
luettavissa blogistani: http://bit.ly/puuppa

28

Valkeapää, Leena. 2011. Luonnossa, vuoropuhelua Nils-Aslak Valkeapään
tuotannon kanssa. Helsinki: Maahenki.

29

Valkeapää kertoo asettelevansa kertojiensa tekstejä kuin kuvataiteilija sommittelee maalausta (2011, 94).
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minäkin haluan tehdä jotain tällaista, huomasin ajattelevani
lukiessani Valkeapäätä.
Etnografia tutkii ihmistä ja tämän kulttuuria havainnoimalla
monipuolisesti, keräämällä tietoa ja tulkitsemalla havaintoja,
eli kuvaa (grapho) ihmistä (ethnos). Se ei vain tuota tietoa,
vaan on tapa, jolla tieto muunnetaan kirjoitettuun tai visualisoituun muotoon30 . Autoetnografiassa havainnoinnin kohteena on havainnoitsija itse (auto). Ja minähän olen tarkkailija
arjessani. Seuraan usein kiinnostuneena mitä ympärilläni
tapahtuu, havainnoin ja analysoin, mutta en aina osallistu.
Joskus on kuin katselisin ympäristöäni olemattoman ikkunan,
tai kameran, takaa. Kuin olisin irti tapahtumista vaikka olenkin fyysisesti läsnä. Samalla tavalla huomaan olevani hyvin
tietoinen ja analyyttinen omasta itsestäni, vaikka havainnointi
ei itsen suhteen olekaan ulkopuolista, vaan sisäinen prosessi,
minussa. En erottele taiteilijaminää tai opettajaminää, sillä ne
ovat mielestäni sitä samaa minää kuin kaikki muukin minä31.
Tarkkailen itseni ja ympäristön suhdetta, sen ymmärryksen
pohjalta, joka minuun on elämäni aikana rakentunut. Ehkä
siksi autoetnografinen ote tuntuu oikealta tavalta lähestyä
opinnäytteeni aihetta.

30

Tedlock, Barbara 2000, 455.

31

Tämä minä, kuten itse asian näen, on vähän kuin maitokahvi sokerilla:
kokonaisuudesta on mahdoton ilman liiallista työtä erottaa omikseen maito,
kahvi, vesi, rasva tai sokeri.

Etnografian taiteellinen dimensio32 on mielenkiintoinen. Se
antaa minulle mahdollisuuden ammentaa ilmaisuuni omaa
ääntäni ja käyttää ilmaisun tapoja, joita olen tottunut käyttämään muussakin viestinnässä, jossa pyrin välittämään katsojille tai lukijoille mielikuvia, tunnelmia ja materiaalia ajatteluun.
En ole sidottu vain kirjoitettuun kieleen, voin käyttää myös
visuaalisia elementtejä, kuvan kieltä. Taustalla, tavoissani
ajatella on silti läsnä elementtejä muistakin metodeista. En
usko, että haluaisin, tai edes pystyisin veistämään ajatuksilleni
venettä pelkästään yhdellä työkalulla. Olen bricoleur33 , joka
purkaa ymmärtämisen tarvettaan juuri niillä työkaluilla, jotka
tekemisen hetkeen ja henkeen sopivat, päämäärään pääsemistä
edistävät: autoetnografia rakentuu tekijänsä näköiseksi34 .
Sanallistamalla pohdintojani poraan, pilkon, leikkaan, murran,
liimaan, rakennan, jäsentelen, järjestelen, maalaan, yhdistelen
ja muovaan35 . Kirjoitan, kuten Richardson, jotta saisin selville
jotain36 , ymmärtäisin, oppisin jotain, jota en ollut ennen
32

Plymouthin yliopiston professori ja Inside Schools: Ethnography in Educational
Research (1986) -kirjan kirjoittaja Peter Woods pitää etnografiaa tieteen ja
taiteen sekoituksena (viitattu lähteessä Paju, Petri 2011, 31). Vastaavaa toteaa James Clifford (1986, 3) Writing Culture -kirjan esipuheessa todetessaan,
että monet etnografit ovat kirjoituksillaan hämärtäneet tieteen ja taiteen
rajoja. Samassa kirjoituksessa Clifford myös viittaa ajatukseen etnografian
taiteenomaisesta piirteestä tarkoittaen tällä 1700-luvun taidekäsitystä
artesaanimaisuudesta, hyödyllisten esineiden taidokasta luomista (Clifford,
James 1986, 6).

33

Tee-se-itse-henkilö. (Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2002, 56).

34

Uotinen, Johanna 2010, 178.

35

Etnografia dekoodaa ja rekoodaa. Se kuvailee innovaation ja strukturoinnin prosesseja ja on itse osa näitä prosesseja. (Clifford, James 1986, 2–3).
Samaan viittaa Hannula, et al. 2003, 68: ”Kirjoittaminen on yhtä aikaa ajattelemista ja toimintaa, sekä maailman havainnoimista että sen luomista.”

36

Richardson, Laurel 2000, 924.
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Professori Tere Vadén piirsi
25.4.2013 kaavion taiteellisen
tutkimuksen logiikasta.
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kirjoittamista tiennyt37. Kirjoittamalla myös kuvaan, kuvailen,
piirrän kuvia lukijan mieleen – kuvallistan sanallistaessani.

passiivinen viipyminen41 –herättää tunteita ja samalla pakottaa
hyväksymään etenemisen hitaus.

Kirjoitan koska tieto on minussa, koska tieto on minusta38 .
Se mitä tiedän on subjektiivista39, se perustuu kokemuksiin
ja niiden tulkintoihin. Jaan kokemuksiani ja ajatuksiani jotka,
toivottavasti, lukijalle avautuvat nautinnollisina, hiukan
leikkisinä, mutta myös haastavina. Kirjoittaminen on tulkintaa
ja viestin välittämistä (eng. convey). Se on myös tunteiden
välittämistä40 . Sitä kautta minusta myös viestistä välittämistä
(eng. caring).

Otan autoetnografisella otteella riskin ja nostan itseni tässä
esiin sellaisena kun olen: ajatukseni ja tapani tuoda ajatukseni muiden ulottuville. Se on riski siksi, että jos tyylistäni ei
tykätä, voi homma mennä reisille42 . Riski ei vain mahdollista
taiteellisen tutkimuksen tulkinnallisuutta, vaan on sen elinehto43 . Ilman riskiä tulkinta ei ankkuroidu maailmaan vaan jää
lillumaan tyhjän päälle44 . Riski on siis otettava ja minulle se
luo haasteen, joka innostaa pykimään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen – riski inspiroi ja motivoi.

Kirjoitan osittain toistavasti. Teksti liikkuu teemojen ympärillä eri tavoin, kuin progressiivisen rockin useiden kymmenien
minuuttien pituiset teokset tai kuin jazzmusiikki. Joskus ollaan
asian ytimessä, toisinaan luodaan moniulotteisempaa kokonaisuutta, laajennetaan tulkintaa tuomalla teeman ympärille
sooloja, ambienssia, tulkintoja, yllätyksiä, harmoniaa tai ristiriitaa. Tarkoitukseni on tällä tavalla tuoda lukijalle käsitystäni
siitä, mistä Leena Valkeapää käyttää termejä lumoutuminen ja

37

Säveltäjä Philip Glass mainitsee hänestä tehdyssä dokumentissa Glass:
A Portrait of Philip in Twelve Parts (2007), että ei aina ennen sävellyksen
valmistumista tiedä mihin sävellyksensä vievät hänet, mihin ne johtavat.
Sarjakuvataiteilija Bill Watterson, joka on luonut Calvin & Hobbes -hahmot,
viittaa samaan tapaan ajatella vuonna 1990 pitämässään puheessa: ”The
truth is, most of us discover where we are headed when we arrive.”

Ylenmääräinen itseensä keskittyminen, tuomatta yhteyksiä
yleisempään, tai puutteellinen kontekstualisointi on autoetnografian suurin ongelmakohta45 . Tekstin on oltava tunteita
herättävää, mutta merkityksellistä myös muille. Siksi pyrin,
lainatakseni runoilijaa ja Sussexin yliopiston professoria Peter
Abbsia, kokonaisuuteen, jossa oma ilmaisu ja traditio ovat
tasapainossa ja tukevat toisiaan: liiallinen henkilökohtainen
ekspressiivisyys ilman yhteyttä elävään traditioon johtaa hen-

41

Valkeapää, Leena 2012, 76–80.

42

Valkeapää, Leena 2012, 81.

43

Taiteellisen tutkimuksen tulkinnallisuus on mahdollista ainoastaan silloin, jos
se saattaa osoittautua tylsäksi, typeräksi ja vainoharhaiseksi – siis huonoksi,
epäonnistuneeksi (Hannula et al. 2003, 46)

38

Siis lähtöisin minusta, eli englanniksi from me ei about me.

39

Tieto ei ole riippumatonta tietäjästä, sanoo Marja Keränen (1996, 114) ja
konstruktivistisen tiedon paradigman mukaan: tieto ”on aina yksilön tai
yhteisöjen rakentamaa” ja täten siis subjektiivista ja riippuvaista tietäjästään
(Tynjälä, Päivi 1999, 37).

44

Hannula et al. 2003, 46

Ellis, Carolyn & Bochner, Arthur B. 2000, 757.

45

Uotinen, Johanna 2010, 182.
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kilökohtaiseen autismiin; liiallinen traditio irrotettuna yksilön
elämästä ja tunteista johtaa kulttuuriseen skleroosiin46 .

Sävelet
Tavallaan irrelevanttina tietona47 metodin suhteen mainitsen
kuunnelleeni musiikkia useasti ja paljon niin pohtiessani kuin
kirjoittaessani tätä opinnäytettä. En uskalla suoraan väittää tämän olevan minkäänlaisen metodin. Kuitenkin minulle tuttu,
turvallinen ja tunnelmallinen musiikki48 auttaa vähentämään
häiritsevien ärsykkeiden määrää niin, että minun on helpompi
jahdata ajatusten pyörteissä vipeltäviä hiukkasia, keskittyä
sanallistamaan abstraktia, kuvailemaan sisäisiä ajatusrakenteita – pääsemään flow-tilaan49 . Häiritseviä ärsykkeitä ovat niin
ulkoiset tapahtumat, kuten muun maailman meteli, kuin hiljaisesta ympäristöstä kumpuava mielen tarve lähteä vaeltelemaan epäolennaisia polkuja kohti aivan toisia päämääriä kuin
mihin itse on tietoisessa tekemisessään tähtäämässä.

46

Abbs, Peter 2007, 1251. ”Too much self-expression and one ends with individual autism; too much tradition and one ends with cultural sclerosis.”

47

Uskon triviaalitiedon, kaikenlaisen pienten tiedonjyvästen ja irtoinformaation
keräämisen olevan hyväksi, sillä se on materiaalia mielikuvitukselle, luovuuden polttoainetta ja jotain josta ammentaa assosiaatioita. Koen tällaisen
tiedon jäävän mieleen kuin aihioiksi merkityksille, joita ei vielä ole, mutta
jotka odottavat toteutumistaan.

48

Sellainen musiikki, jonka osaan ulkoa, joka ei aiheuta levottomuutta ja usein
myös sellainen jonka mukana pystyn viheltämään – silloin kun olen yksin tai
kun se ei häiritse muita, kuten naapureita, öisin.

49

Juuri siihen josta Mihaly Csikszentmihalyi kirjoittaa, esim. kirjassa Creativity:
flow and the psychology of discovery and invention (1996).

Jos ajattelen asiaa psykologi Daniel Kahnemanin termein50 , on
kuin musiikki pitäisi ajatteluni nopeamman, emotionaalisemman ja intuitiivisemman osan (järjestelmä 1) työllistettynä tai
tyydytettynä niin, että järjestelmällisempi, hitaampi ja loogisempi osa (järjestelmä 2) saa työrauhan. Musiikki toimii siis
osalle ajatustoimintaani kuin takapenkillä automatkalla lapsia
viihdyttävä Muumi-animaatio – se ylläpitää mahdollisuuden
älylliseen keskusteluun ohjaamossa, reissulla kohti tavoitetta.
Musiikkiin uppoutumisen tapa sai alkunsa työskennellessäni
vuosikausia avokonttorissa. Aluksi käytin musiikkia vain peittääkseni keskittymiskykyä häiritsevää, omasta näkökulmastani
satunnaista melua. Sittemmin olen huomannut saavani musiikista keskittymiskyvyn ohella myös jonkinlaisen emotionaalisen tason, jota en ehkä suoraan saa siirrettyä tekemiseen,
mutta josta pystyn ammentamaan tunnetta siihen mitä teen.
Tämä toimii minulla niin kirjoittaessa kuin valokuvatessa51.
Ehkä tämä musiikin kuuntelusta kertominen ei kuitenkaan ole
täysin irrelevantti tieto, koska etenkin autoetnografisesta näkö-

50

Kahneman, Daniel 2011. Thinking, Fast and Slow.

51

Vaikka kirjoittaminen ja valokuvaaminen (niin kuvien ottaminen kuin kuvien
käsittely) ovat prosesseiltaan minulle hyvin erilaisia, on niihin keskittymisessä jotain yhdenmukaista. Koen flow-tilani molemmissa olevan hyvin
saman tuntuisen. Voiko olla, että musiikki vaikuttaa taitoon (eli tekemisen
laadulliseen määreeseen)? Voisiko sellaista kutsua synestesiaksi? En tiedä.
Vastaaminen vaatisi varmaankin ihan oman tutkimuksen.

O p i n n äy t t e es sä k äy t e t t y p o h t i m i s e n ta pa

kulmasta ajatellen kaikki, joka vaikuttaa minuun, suhteeseeni
ympäristöön sekä asiasta kirjoittamiseen, on osa kokonaisuutta. Musiikki ei suoraan ole nähtävissä opinnäytteessäni, mutta
se on taustalla vaikuttanut tekemiseeni.
Lähdeluettelossa ei ole listaa musiikista, jonka avulla olen
saanut edistettyä opinnäytettäni, vaikka se voisikin monelle
olla tämän työn ehkä yksi mielenkiintoisimmista osista. Listan
ylläpitäminen olisi turhan työlästä ja se jäisi pakostakin epätäydelliseksi, koska en välttämättä edes aina muista tai tiedä
mitä musiikkia olen kirjoittaessani kuullut. Kerronpa tähän
kuitenkin sen, että suurimman osan juuri tätä tekstiä musiikin
vaikutuksesta kirjoitin kuunnellen Big Big Train -yhtyeen52
kappaleita The Permanent Way ja Curator of Butterflies53 yhä
uudestaan ja uudestaan, sillä niistä [niiden avulla, niiden kautta] löytyi tähän juuri oikea tunne[lma], ehkä jopa eräänlainen
melodia, jos kirjoitetulla tekstillä voi sellaista olla.

52

Brittiläinen, vuonna 1990 perustettu progressiivista rokkia esittävä yhtye.

53

English Electric (Part Two) -levyn (2013) kaksi viimeistä kappaletta.

Visuaalisuus
En koe kirjoittamista, sisällön tuottamista, erityisen visuaalisena tekemisenä. Poikkeuksia toki on, mutta silloin ajattelen
tekstiä suoraan kuvallisesti, esimerkiksi logotyyppien tai lyhyiden otsikoiden suunnittelussa. Kirjoittaessani auki ajatuksiani
keskityn sanojen merkityksiin ja siihen millä tavalla kirjoitettu
kieli parhaiten kuvaa sitä mitä haluan sanoa.
Kirjoitetun tekstin esittämisen koen hyvinkin visuaalisena.
Sujuva lukeminen perustuu sanakuvien hahmottamiseen54 .
Me emme lue sanoja yksittäisten kirjainten avulla, paitsi silloin
kun opettelemme lukemaan – me luemme kuvia, jotka koostuvat kirjaimista. Typografian ja taiton avulla sanakuvien luomia
merkityksiä voi muokata. Kirjasintyypit, sana- ja palstavälit,
tavutus, marginaalit ja monet muut yksityiskohdat vaikuttavat
siihen miten luettu teksti koetaan. Taitto on tekstin visuaalinen ulottuvuus ja se on yhtä tärkeä elementti kuin itse teksti55 .
Huono taitto voi pilata hyvän tekstin samoin kuin hyvä taitto
voi kasvattaa tai lisätä heikonkin tekstin mielenkiintoisuutta.

54

Hellmark, Christer 1991, 23

55

Itse olen huomannut tämän todeksi toimiessani Art Directorin roolissa. Pirjo
Seddiki viittaa samaan (2012, 40–43).
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2.9.2013 ajattelin miten monivalotus tarjoaa mahdollisuuden nähdä aihe monesta eri kulmasta. Mietin josko sitä voisi
kutsua kubismiksi. Ajatus syntyi tätä opinnäytettä tehdessäni. Luin kirjaa, kirjoitin asioita muistiin ja piirsin ajatuskarttaa. Otin puhelimella siitä hetkestä monivalotuksia
joissa näkyy kahvikuppi, muistivihko sekä kirja jota olin sillä
hetkellä lukemassa.
Olen ottanut paljon monivalotuksia, mutta tässä kontekstissa kuvat saivat minut tajuamaan miten omat ajatukseni
harvoin ovat yksiäänisiä, vaan niissä aihe voi tulla näkyväksi
monestakin eri kulmasta samaan aikaan. Pitäisikö minun
siis kirjoittaa tekstiä samalla tavalla. Olisiko sellainen kubistista tekstiä? En tiedä.
Kirjoitin kesällä 2012 runon tavoitellen monivalotuksellisuutta. Teksti on lineaarista, mutta sanat sekoittuvat kuin
monivalotetun kuvan elementit niin, ettei kokonaisuus välttämättä aina tunnu ymmärrettävältä.
Itselleni tuo (aukeaman toisella puolella oleva) runo palauttaa yhä mieleen ne tunteet ja muistot jotka antoivat syyn
ilmaisuun. Samalla tavalla kuin ottamani kuvat kubismia
pohtiessani tuovat vielä mieleen sen maanantai-iltapäivän
Pietarsaaressa, Cafe After Eightissä kun ymmärsin jotain
uutta ajattelustani.
En usko, että muut löytävät kuvista samaa kuin mitä ne
minulle edustavat, vaikka ne kiinnostavia olisivatkin. Enkä
usko, että monivalotettu tai kubistinen teksti avautuisi toivomallani tavalla muille.

Monivalotuksia unelmamatkalta
Liikkuvien mannerlaattojen välisen viestinnän vaikeus
helppous merkitysten olemus. Ohikiitävät hetket
kohteet todellisuuden verhoamat tunnistettavat
piilossa näkemättä tajuten. Toisen piittaamattomuus
huomaavuus itsenäisyys erossa muusta yhdessä muualla.
Eri silmät kulttuuri tavat tausta elämä sama osittain.
Voimakkaampi voisi antaa mennä ottaa kiinni viedä
mennessään. Saattaisi jos olisi viedäkseen toisaalle siitä
mitä on tai pitäisi olla jos tahtoisi. Jos tahtoisi kun ei
itse vielä tiedä ei toisetkaan etenkään. Omakin voi vain
arvaus olla väärintulkinta vikaviesti tahaton toive ehkä.
Kuvitelma oletettavasti pelastukseksi mielen murheeksi
kuitenkin.
Unelmamatkaaja maailmanvalloitusmatkallaan
karikoissa taivaissa etenee pysyy paikallaan. Ihastuu
ahdistuu rakastuu pakenee elää kuolee kärsii lopun
elämää. Seurassa yksin iloiten surren ei pääse
metriäkään matkallaan on kaikkialla kaikissa
yksityiskohdissa. Tajuaa toivoo kärsii semantiikan
sairaana ei haluaisi ymmärtää.
Pelon pelastama unelman murskaama heikompi alistuisi
itselleen.
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Harva lukija tai mitä näppärin sanaseppokaan ei osaa välttämättä suoraan sanoa miksi jokin teksti on helppo tai vaikea
lukea, tai ymmärrä analysoida taiton elementtejä. Siksi en koe
pelkästään kirjoittamista lukijan palveluksi, vaan liitän tähän
palvelemisen konseptiin mukaan myös lopullisen tuotoksen,
eli tekstin esitysmuodon, oli se sitten paperilla tai digitaalisessa muodossa. Luettavaksi tarkoitettu teksti ei ole koskaan irti
visuaalisuudesta vaan rakentuu kahden ulottuvuuden yhdistämiselle: tekstin sanallinen sisältö ja tekstin ulkonäkö. Itse ajattelen taittamista kykynä hahmottaa ulkonäkö ilman sisältöä,
sisältö ilman ulkonäköä, sekä osata yhdistää nämä kaksi niin,
että ne tukevat toisiaan.
Sanojen lisäksi käytän opinnäytteessäni kuvia, joiden merkitys ei ole toimia tekstin kuvituksena, vaan nämä kuvat luovat
opinnäytekokonaisuuteen toisen tason – visuaalisen esseen56 .
Toimiessaan tekstin yhteydessä, mutta irti tekstin hierarkiasta,
luovat kuvat omanlaisen kokonaisuuden ja tuovat omintakeista informaatiota lukijalle57. Visuaalisen esseen elementit
tarjoavat kurkistusaukon ajatuksiini, ne ovat sitä mistä teksti
syntyy ja johon pohdintani perustuu. Olet tähän asti tätä työtä
lukeneena nähnyt niistä jo jokusen.
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Visuaalisessa esseessä kuvat ovat tutkimisen välineitä. Siinä tekstit täydentävät pääosassa olevaa kuvaa. Luonteeltaan visuaalista materiaalia voi
tulkita monin eri tavoin ja se on hyvä asia. (Seddiki, Pirjo 2012, 43)
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”Visuaalinen essee toimii parhaimmillaan osoittavana eleenä kohti kirjoittajan käsitystä käsillä olevasta ilmiöstä. Sen tavoitteena ei ole yksiselitteinen,
tyhjentävä esitys vaan saada vastaanottaja ikään kuin samalle kiertoradalle
katsomaan samaan suuntaan ja oivaltamaan itse.” (Seddiki, Pirjo 2012, 43)

Kuva on kieli siinä missä kirjoitettukin, tai vaikka Pirahã58 .
Erilainen kieli59, toki, mutta se sisältää samalla tavalla minun
ääneni, tunteeni ja tunnelman. Kuvilla kommunikointi kuuluu
tekemiseeni olennaisena osana – miksi siis en käyttäisi sitä
tässäkin työssä? Tietyille asioille löytyy ilmaisutapa sanoin,
toisille tarvitaan matemaattinen yhtälö. Jos voisin ilmaista
sanoin sen mikä minulla on kuvina, ei tuntisi tarvetta tehdä
kuvia.
Kuvaelementeissä on merkityksellistä sisältöä, jonka haluan
mukaan opinnäytteeseeni, sillä kuvat ovat tietoa ja se tieto on
minusta, se tieto on subjektiivista siinä missä kirjoitettukin.
Ne ovat tietoisesti monitulkinnallisia60 ja tahdonkin, että ne
haastavat lukijan pohtimaan asioita ja yhteyksiä itse, omalla
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Amazonin sademetsässä asuvan Pirahã-heimon kieli. Se on tonaalinen, siinä
on hyvin vähän äänteitä ja kielen ominaisuuksiin kuuluvat myös erilaiset
hyminät, suhinat ja vihellykset.

59

Sarah Pink huomauttaa kirjassaan Doing Visual Ethnography (2007, 162), että
valokuvan ja kirjoitetun tekstin ei voi odottaa esittävän samaa informaatiota
samoin tavoin.
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Monitulkinnallista on myös kirjoitettu kieli, koska se on riippuvaista yhteisöstä ja kommunikaatiosta: sillä ei ole vain yhtä merkitystä, eikä se ole
läpinäkyvä, eksakti tai epähenkilökohtainen (Keränen, Marja 1996, 114).
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tavallaan61. Haluan, että jokainen lukija saa omanlaisensa
uniikin kokemuksen opinnäytteestäni62 .

Aineisto

Opinnäytteeni rakentuu siis monenlaisista elementeistä.
Maalaan lukijalle merkityksiä paperin rajoissa sommittelemalla pintoja kirjasintyypeillä, taitollisilla elementeillä, väreillä,
sanoilla ja kuvilla. Sekoitan sanallista ja kuvallista ilmaisua
kuin värejä kankaalla, hakien jopa itselleni yllättäviä rinnastuksia. Ennen kaikkea haluan aiheuttaa lukijalle ymmärrystä,
mutta myös hämmennystä – sellaista hämmennystä, joka pitää
otteessaan ja johtaa pohdintaan.

Talloessani opinnäyteseminaarin aikana silmukkaa siihen
ajatusten kehään, joka johti minut tähän työhön, huomasin
kerääväni aineistoa arjestani. Olin virittynyt aiheeseeni, herkistynyt havainnoimaan ympäristössäni sitä mikä oli pohdintaani. Näin kaikkialla materiaaliksi sopivaa aineistoa ja otin
sitä talteen niin hyvin kuin vain pystyin. Keräsin ympärilläni
avautuvan maailman murusia, näytteitä topografiasta. Haalin
etnografisia otoksia64 . En ollut ajatellut toimivani näin, mutta
tapa kasvoi esiin kuin itsestään pohdinnan edetessä.

Haastan siis sinut, lukija, olemaan opinnäytettäni lukiessasi
myös omalla tavallasi etnografi: rakenna tarjoamastani materiaalista oma tulkintasi63 . Kuten preludissa kerroin, jos muistat,
koen lukijan palvelemiseen kuuluvaksi myös sen, että annan tilaa sinun omille ajatuksillesi. Visuaalisen esseen elementit ovat
pysähdyspaikkoja, interventioita tai välisoittoja, joiden ääressä
voit hieroa ja rentouttaa sanaviidakossa väsyneitä näkemyslihaksiasi. Toivon, että tämä ei tunnu liian haasteelliselta.

Osan otoksista keräsin siitä, mitä tuli vastaan olemalla internetissä aktiivinen. Olen läsnä sosiaalisissa medioissa ja luen
paljon artikkeleita. Seuraan monia lähteitä. Minulla on myös
tuttuja, jotka jakavat altruistisesti linkkejä hyviin sisältöihin.
Näinpä digitaaliseen leikekirjaani65 usein livahti milloin mitäkin, jonka koin sopivaksi aineistoksi aina artikkeleista, mielipidekirjoituksista ja valokuvista tweetteihin, wikipedia-artikkeleihin saakka, ja meni sinne joskus omia muistiinpanojanikin.
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James Clifford (1986, 7) kirjoittaa, että etnografiset totuudet ovat aina
osatotuuksia – sitoutuneita ja epätäydellisiä, mutta hyväksyttynä ja sisäänrakennettuna etnografian taiteeseen epätäydellisyyden tiedostamisesta voi
tulla hienotunteisen esittämisen lähde.
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”On selvää, että taiteellinen tutkimus ei voi eikä saa antaa varmoja vastauksia. Sen sijaan tulee kyetä tuoreella ja merkittävällä tavalla hakemaan
uusia näkökulmia ja asiayhteyksiä erinäisiin teemoihin.” (Hannula et al. 2003,
81). Ymmärrän tämän niin, että tulkinnassa on jätettävä tilaa myös muille,
vaikka velvollisuutenani onkin ottaa kantaa ja perustella oma näkemykseni
(Hannula et al. 2003, 47).
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Hiukan John Bergerin ja Jean Mohrin kirjan Another Way of Telling (1982)
hengessä.

64

Ethnographic snapshots (Ehn, Billy & Löfgren, Orvar 2010, 222)

65

Useimmissa päätelaitteissa ja verkossa toimiva muistiinpanosovellus Evernote. https://evernote.com/
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Toisen osan otoksista kirjasin muistiin Ajatusten miljoonalaatikko -nimiseen tekstitiedostoon. Se sisältää lähinnä alustavia
ajatuksia ja pidempiä puolivalmiita pohdintoja, mutta myös
jotain havaintoja, etenkin käymieni keskustelujen suhteen.
Aineistona käytän myös kuvataidekasvatuksen opinnoissani
tekemiäni muistiinpanoja ja kirjoittamiani esseitä. Koska
tavoitteeni on positioida itseni kuvataidekasvatuksen topografiaan, en kuitenkaan koe, että voisin toimia vain, tai edes pääasiallisesti vain opintoihin liittyvällä materiaalilla. Topografia
josta omaa tilaani haen on laajempi kuin opinnot. Kuitenkin
nimenomaan opinnot ovat johdattaneet minut tähän pisteeseen, joten en voi olla huomioitta niitä.
Syrjäläinen kirjoittaa, että etnografisessa prosessissa materiaalia kerääntyy poikkeuksetta yli tarpeen, että usein pelataan varmaan päälle66 . Itselläni huomaan käyneen näin. Olen kerännyt
ehkä hiukan liikaa etnografisia otoksia. Tämä on se mihin
viittaan preludissa lankakeränä, että kerästä on vaikea löytää
kohtaa, josta aloittaa purkaminen.
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Syrjäläinen, Eija 1994, 83.

Opinnäytteeni pohdinnan kohde ei kuitenkaan ole keräämäni
aineisto, vaan se toimii sytykkeenä ja polttoaineena sille tulelle, joka pitää sisällöntuotantomoottorini käynnissä. Monipuolisen, ehkä jopa sekalaisen, aineiston tarkoitus on tuottaa lisää
pohdintaa ja johtaa sanallistamista vaativiin ymmärryksiin,
avata uusia polkuja ja tarjota suuntaviittoja kun en tiedä mihin
suuntaan pitäisi mennä67. Tämä johtaa serendipiteettiin, eli
satunnaisiin kohtaamisiin, jotka – vaikka juhlistavat luovuuden olemassaolon voimaa – ovat satunnaisia vain siksi, että
niiden eteen on tehty paljon työtä68 . Sattumalle pitää antaa
mahdollisuus tapahtua. Sattuman piikkiin laitan myös sen,
että ajan mittaan ja koska muistiinpanot eivät aina ole täydellisiä, kadottaa osa aineistosta asiayhteytensä69 . Tämä pakottaa
siirtymään toiseen aiheeseen tai näkökulmaan, kunnes aikaisemman asiayhteys löytyy – jos löytyy.
Ehn ja Löfgren toteavat, että materiaalin moninaisuus vaikuttaa pohdintaan ja ymmärrykseen, eikä aina ole selvää mistä
tai miten tietyt ajatukset ovat rakentuneet70 . Tavallaan samaa
sanoo John Dewey, joka kirjansa Art as Experience alussa
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Ehn, Billy & Löfgren, Orvar 2010, 226.

68

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar 2010, 218.

69

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar 2010, 223–224.

70

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar 2010, 226.
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toteaa, että koska on lukenut niin paljon, ei ole välttämättä mitenkään selvää mistä yksittäiset ideat ovat kotoisin71. Lukiessani Deweyn sanat tajusin, että ennen näitä opintojani olen
lukenut paljon kirjoja, joita en ole koskaan ajatellut avaavani
ajatteluani varten kuten nyt teen. Lukemani on vaikuttanut ja
integroitunut ajatteluuni. Samalla tavalla moni muukin asia
on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä. En siis pysty, minäkään, aina
suoraan sanomaan mistä mikin ajatus tulee, minkä palasten
päälle rakennan tai kenen alkuperäiseen ajatukseen mikäkin
asia perustuu. Pyrin toki, mahdollisimman hyvin tuomaan
asian esiin aina kun vain pystyn.

Holistinen taju
Muisti ei ole lineaarinen, se on assosiatiivinen. Minulla ainakin. Tai näin koen sen olevan72 . Se on se tapa, jolla minussa
rakentuu se mitä kutsun ajatuksiksi, ideoiksi, pohdinnaksi ja
ymmärrykseksi. Tahdon tuoda mieleni maisemissa tapahtu-

71

Dewey, John 2005, vii-viii

72

Tätä näkökulmaa tukee molekyylibiologi ja professori John J. Medinan kirja
Brain Rules (2008).

van assosioinnin monitahoisuuden esille opinnäytteessäni73 ,
sillä minulle se on taju. Omaa pyrkimystäni laajaan ymmärrykseen, kokonaisuuden tajuamista kokonaisuutena, vaikkei
näkisi kaikkea, olen ajatellut holistisena tajuna74 .
Holistinen taju on minulle sitä, että kaikki tarkasteltavana
oleva on aina yksityiskohtien tarkastelua – jos ottaisi askeleen
taaksepäin näkisi asiat laajemmassa kokonaisuudessa. Jokainen askel taaksepäin monimutkaistaa asiaa tuomalla näköpiiriin enemmän asioita, jotka liittyvät siihen mitä tarkastellaan.
Pitää kyetä olemaan tarpeeksi lähellä ja tarpeeksi kaukana.
Pitää ymmärtää, että se mitä katsoo on yksityiskohta vielä
laajemmassa kokonaisuudessa, vaikka ei näkisi missä se on
yksityiskohtana.
Yritän aluksi yksinkertaistaa asiat eräänlaiselle vain -tasolle.
Mikään asia ei koskaan ole vain jotain, mutta minulle tämä toimii työkaluna, jonka avulla näen ympäröivän kokonaisuuden
paremmin. Esimerkiksi, jos haluaisin tutkia taivasta, mutta
aurinko on liian kirkas, voi sormella peittää auringon, eli tehdä
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”Autoetnografia tapahtuu kaikkinensa tekijänsä päässä” (Uotinen, Johanna
2010, 178).
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Termi on omani. Sana holistinen on lainattu Lauri Rauhalan holistisesta
ihmiskäsityksestä (1989, 26–52) ja siitä kumpuaa myös epäsuorasti ajatus
siitä, että tajuun, ajatteluun, ymmärryksen kokonaisuuteen kuuluu monia
osia. Olen hiukan epävarma termistä ja sen käytöstä, mutta koska holistinen
taju on osa ajatusrakenteitani tätä opinnäytettä tehdessäni, otan termin
mukaan työhöni.
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siitä vain auringon, ja näin nähdä pilvet selkeämmin. Tai kun
yksinkertaistan luovuuden vain siihen, että se on mielikuvituksen soveltamista tekemiseen, näen selkeämmin mitä kaikkea
muuta luovuuden ympärillä on, ja mitä kaikkea siihen kuuluu.
Samalla pidän aktiivisesti mielessä sen, että koskaan ei voi
nähdä tai tajuta kaikkea, vaikka holistisessa tajussani pyrin
ymmärtämään asioita useammasta näkökulmasta. Ainakin
yritän tajuta aina sen, että näkökulmia tulee aina olemaan
useampia, vaikken itse niitä osaa hahmottaa. Aika auttaa näkemään ja aika onkin tärkeä osa holistista tajua. Toisinaan asiat
avautuvat vain ajan avustuksella – olivat ne sitten laajempien
kokonaisuuksien ymmärtämistä tai asioiden yksinkertaistamista vain-tasolle.
Opinnäytteeni on tätä. Se tuo esille niin ajatteluni vain-tason
kuin näkökulmia ympäröiviin kokonaisuuksiin, jotka rakentuvat vain-tasojen kautta. Yksityiskohdista huolimatta työ
hahmottuu lopuksi parhaiten kauempaa katsottuna. Parin

askeleen päästä näkyvät isot linjat ja se, miten pohdintani ei
voi koskaan olla irti ympäröivästä maailmasta.
Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että aluksi avaan neljässä
esseemuotoisessa tekstissä ajatteluani, kutsun näitä koordinaateiksi ja ne ovat Neljä koordinaattia kuvataidekasvatuksen topografiassa. Näissä teksteissä lähden liikkeelle puhtaasti omista
lähtökohdista. Pyrin saavuttamaan valitsemistani aiheista
itselleni merkityksellisen vain-tason. Tarkoitukseni on riisua
pois kaikki turha niin, että pystyn hahmottamaan pienimmän
yhteisen nimittäjän. Näissä teksteissä voi punainen hyvinkin
olla elinympäristö eikä väri, aika avautua satunnaisessa järjestyksessä tai kaari olla kulmikas.
Lukijalle, sinulle, tämä voi olla hämmentävää. Minulle tämä
on se mistä käytetään termiä thinking outside the box, eli
laatikon ulkopuolista ajattelua. Ajattelen nimittäin tämän
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kuvitteellisen laatikon olevan harhaa sen suhteen, että ei ole
olemassa vain yhtä laatikkoa, vaan laatikoita on monia. Meillä
on kaikilla omamme. Se, että minä ajattelen omassa laatikossani, näkyy muille laatikon ulkopuolisena ajatteluna, koska muut
näkevät asiat oman laatikkonsa kautta. Puhun asioista omalla
tavallani ja se saattaa hyvinkin poiketa siitä miten muut näkevät samat asiat, ja koska minun tapani ajatella ei välttämättä
sovi yhteen muiden tapaan ajatella, saattaa tämä aiheuttaa
ymmärrysvaikeuksia.
Opinnäytteen toiseen osaan kuuluu näiden hyvin henkilökohtaisesta näkökulmasta esiin tuotujen ajatusten tuominen
takaisin sellaiseen muotoon, jonka sisäistäminen muille on
helpompaa, eli kyseessä on joko paluu inside the box, jos tästä

analogiasta pitää tai, kuten minä asian näen, oman laatikon ulkopuolelle viestimistä ja toisiin laatikoihin yhteyden
ottamista. Tämä ajatusten palautus tapahtuu osiossa nimeltä
Päättely. Nimensä mukaisesti kyseisessä osiossa teen päättelytyötä kirjoittamani ajattelun pohjalta. Rakennan pelkistysteni
kautta, ehkä niiden avulla tai jopa niiden päälle, kokonaisuutta
jonka avulla pystyn hahmottamaan joko vastausta kysymykseen jonka pohjalta lähdin liikkeelle tai löytämään uusia kysymyksiä. Tavoitteeni on löytää oman kuvataidekasvatuksen
ydin tai olettamus jota vasten voin peilata tekemiäni päätöksiä
ja valintoja tehdessäni kasvatus- ja opetustyötä. Voi tietenkin
olla, että löydän jotain muuta, tai jotain enemmän.
Tai erilaista.
Jotain löydän varmasti.
Vielä kuitenkaan en tiedä
mitä.
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Siinä minä seison, hämärässä, näyttelytilan
himmeässä valossa ja keskityn esillä oleviin
töihin. Tai yritän ainakin keskittyä. Katselen
kookkaita tauluja. Kaukaa katsottuna näkee
kokonaisuuden, värit, rytmin. Lähempää tarkasteltuna ilmeistä on värin määrä, reliefimäisyys, mutta myös käytettyjen värien metallin hohto.
Kierrän useasta huoneesta koostuvaa näyttelytilaa. Esillä on paljon teoksia. Huomaan
toistavani huoneesta toiseen samaa lähestymistapaa. Ensin pyrin hahmottamaan kokonaisuuden, huoneen, tilan ja siinä olevat
työt. Sitten keskityn töihin kokonaisuutena,
sarjana, näkemisen kronologiana. Liikun lähemmäs, keskityn yhteen työhön. Tutkin
siveltimenvetoja ja taulun pintaan pysähtynyttä liikettä, pinnanmuotoja, värien sulautumista toisiinsa. Katson miten valo nostaa
jotain esiin ja miten jotkut asiat katoavat
valon puutteessa hämärään.

ikö töiden tutkiske
En voi sanoa, ette
n,
aa
om
hu
aa, mutta
lu olisi kiinnostav
tai
än omaleimasta
etten tunne mitä
ka
itään spesifistä jo
ainutkertaista, m
illä olevien töiden
olisi lähtöisin es
ta. Työt eivät houuniikista luontees
eivätkä puhu mikuttele luokseen
mitään. Ne ovat
nulle, ne eivät sano
.
hämärässä tilassa
mykkiä jättiläisiä
iim
tk
tu
aa ja sen
Onhan niissä pint
en tyydytyksen,
nen suo jonkinlais
n yksisuuntainen
mutta se on hyvi
saman ilon meltunne. Saan irti
. Minulle nämä
kein mistä vaan
ovat seinällä ja
työt vain ovat. Ne
ovat hiljaa.
i huone huoHuomaan liikkuvan
in työstä toineelta nopeamm
epätoivoisena
seen. Etsinkö kuin
ni? En. Mieteosta jolla olisi ää
ntuu huone
lenkiintoni herpaa
inen jättiläihuoneelta. Jättilä
äänettömyyseltä tylsistyn
en.
Sanomattomuute
teen.
en
to m uu te .
M it ää ns an om at
is.
En jaksa, haluan po

Miksi jättiläiset eiv
ät
puhu? En tiedä. Meillä
ei
ehkä ole yhteistä kie
ltä,
vaikka meillä pitäisi
olla
taiteen kieli – jonkin
lainen yhteys, Buberin
dialogisuus. Ehkä en os
aa
kuunnella, tajua taitei
lijan
töihinsä koodaamia vie
stejä. Voiko olla, että tau
lujen
kieli liikkuu sellaisessa
kontekstissa johon minu
lla ei
ole pääsyä, josta minu
lla ei
ole tietoa? Näyttelyn ku
vauksessa mainittu teosten
mystisyys on saavuttamatt
omissani, enkä näe niitä ma
isemia
tai tunnista niihin kiinn
ittyneitä elementtejä joiden
pitäisi
olla läsnä. Voisin melke
in yhtä
hyvin sulkea silmäni
ja näin
yrittää saada jättiläise
t puhumaan. Epäilen kuitenk
in, että
pelkkä tieto töiden läs
näolosta
ei syventäisi taidekokemu
stani.

Mitä muuta minä en osaa tai tiedä, tajua?
Millä lihaksilla voin innostaa muita, jos oma
mielenkiintoni ei syty? Tämä ei suinkaan ole
ensimmäinen kerta kun taide tuntuu yhdentekevältä tai mykältä. Millä auktoriteetilla voin
väittää olevani pätevä jos en ymmärrä miksi
nämä työt eivät puhuttele minua – miten voin
toimia kuvataidekasvattajana kun edessäni oleva
taide ei puhuttele tai edes kiinnosta?
Nämä ovat niitä hetkiä jolloin kyseenalaistan itseni
ja oppimani, sitä kautta kaiken osaamiseni. Näissä
hetkissä asuu ajatus siitä, että minusta on valmistuessani tulossa huono kuvataidekasvattaja.

Nanna Susi: Underneath the Eyes, Helsingin taidemuseo Tennispalatsi
Lokakuussa 2012.

Neljä koordinaattia
kuvataidekasvatuksen
topografiassa
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Tässä osiossa pohdin esseemuodossa neljää
teemaa kuvataidekasvatuksen topografiassa. Kutsun näitä teemoja koordinaateiksi; ne
ovat pisteitä, joiden kautta määrittelen omaa
sijaintiani. Olen valinnut koordinaatit sen
mukaan mitkä aiheet olen kokenut nousseen
keskeisiksi opiskellessani kuvataidekasvatusta. Vaikka pyrin jokaisessa koordinaatissa
käsittelemään yhtä aihetta, tulee teksteissä
esiintymään jonkin verran päällekkäisyyttä. Aiheeni eivät ole olemassa vain omissa
tyhjiöissään, vaan ovat kanssakäymisessä
toistensa kanssa. Ne elävät ja niiden rajat
ovat epäselvät. Ne ovat toinen toisessaan ja
minä olen niissä kaikissa.
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Lukijalle
Kirjoitan auki ajatteluni, koska pystyn näin itse paremmin
ymmärtämään omaa ajatteluani. Rakennan samalla itselleni
pohjaa ymmärryksen jatkokehittelyä varten.
Kirjoitan myös, jotta sinä, lukija, saat näköalaa siihen miten
ajatteluni toimii, mille pohjalle teen rakennelmani. Valehtelisin jos väittäisin tekstien olevan täydellisiä tai ristiriidattomia.
Ne eivät ole, eivätkä voi olla täydellisiä. Ajattelu ei koskaan ole
täysin valmista tai ristiriidatonta. Se mitä teksteissäni on, on
tämänhetkinen tilanne; se, millaiseksi ajatteluni on opiskelun
aikana muovaantunut. Ristiriidat ovat syy kirjoittaa, nostaa
kissa pöydälle.
Vaikka koordinaatit ovat tärkeitä, on niistä muodostuva
päättely lopputuloksen kannalta tärkeämpi, mutta päästäkseni
päättelyyn on minun riisuttava näistä neljästä koordinaatista
pois kaikki se, joka estää minua löytämästä itselleni merkityksellisen tason. Pysyn kirjoituksissani sen aiheen ympärillä
jonka koen koordinaatin ytimeksi. En lähde kuvailemaan
ytimestä lähteviä polkuja tai kaukaisuudessa siintäviä yksityiskohtia. Pyrin kuvailemaan koordinaatit napakasti, pitäen
tekstien pituuden siedettävänä selittämisen, luettavuuden ja
kirjoittamisen kannalta.
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Ensimmäisessä koordinaatissa, Mihin kaikki taide mahtuu,
pohdin suhtautumistani taiteeseen. Teen tämän omista näkökulmistani: katson asiaa kahden eri maailman kautta. Osittain
asetan itseni setä-maailmaan, jossa taide on luppoajalla tehtyä
puuhastelua tai oikeaa taidetta, jota tekevät oikeat taiteilijat.
Asetan itseni myös taide-maailmaan75 , jossa taide on tapa
kommunikoida, pohtia, elää ja olla. Käytän sanaa taide, mutta
määrittelen sen omalla tavallani, omista lähtökohdistani.
Tämä saattaa olla lukijalle vaikea pala, mutta koen tärkeäksi
määritellä sen mitä minulle on taide.

Kolmannen koordinaatin, Osaamisen asteikko, teemana on
se miten mielestäni osaamisen määrä pitäisi ymmärtää. Tämä
koordinaatti on kirjoitettu luovan prosessin näkökulmasta.
Tekeminen on keskeinen seikka tavassani ymmärtää luovuus
ja tekemisessä osaaminen on välttämätön mutta vaikeasti määriteltävä palanen. Määritellessäni niin sen miten luova prosessi
minulle näyttäytyy, kuin osaamisen roolin siinä, avaan myös
sitä miten luovan prosessin lopputulemat pitäisi suhteuttaa
tekemiseen, määrittelemättä niille tyhjiä laatusanoja ilman
minkäänlaisia referenssipisteitä.

Toisessa koordinaatissa, Tukevasti vedessä, teemana on
visuaalinen kulttuuri. Minulle visuaalinen kulttuuri on yhtä
tärkeä asia kuin kuvataide, enkä aina edes osaa erottaa näitä
kahta toisistaan76 . Oletan tämän ajattelun kumpuavan urastani
visuaalisen työn parissa. Huomaan kuitenkin, että määrittelen
visuaalisen kulttuurin, samoin kuin taiteen, omalla tavallani.
Pyrin tässä tekstissä tuomaan esiin mitä visuaalinen kulttuuri
minulle tarkoittaa, miksi visuaalinen kulttuuri on minusta
tärkeä asia ja mikä sen suhde on kuvataiteeseen.

Neljäs koordinaatti, Satunnainen puuhastelu, on kirjoitus
tekemisen tärkeydestä. Tekemättä ei saa mitään aikaiseksi,
mutta onko väliä mitä tekee – mikä tekeminen on tärkeätä?
Pitääkö tekemisen olla järjestelmällistä ja suunniteltua? Miten
tärkeä on tekemisen lopputulos? Voiko ajatella, että tekeminen
on lopputulosta tärkeämpi asia, että tekeminen johtaa tekemiseen, joka johtaa tekemiseen, joka johtaa tekemiseen? Ja, että
tämä on hyvä asia? Entä voiko satunnaisuus olla kontrolloitua
ja tekijän ystävä?
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Taide-maailma (tavuviivalla) ei ole taidemaailma (ilman tavuviivaa), vaan se
on ilmaisu sille osalle elämismaailmaani, joka on rakentunut opiskellessani
taidekouluissa. Se on setä-maailman vastakohta. Taidemaailma on taiteen
parissa työskentelevistä ihmisistä koostuva verkosto. Itselläni on hyvin
heikko kosketuspinta taidemaailmaan.
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Joka on yksi syy epäillä taiteen merkitystä itselleni taidekasvatuksessa.
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1. koordinaatti: Mihin kaikki taide
mahtuu?
1. KOORDINAATTI

MIHIN KAIKKI
TAIDE MAHTUU?

On kaunis alkukesän
päivä ja serkun vanhimman jälkeläisen
ylioppilasjuhla. Istun
avovarjossa terassilla,
nautiskellen seisovan
pöydän antimista kokoamaani upeaa lounasta. En muista
keskustelua joka edelsi setäni asettamaa kysymystä, mutta kysymys jäi mieleen. Sen muistan, ettemme täysin tuppisuina istuneet, jostain oli puhetta. Kysymys havahdutti
minut. Se oli odottamaton ja tunsin kuin olisin fyysisesti
siirtynyt johonkin toisaalle, lähinnä lattialle. Puhe lienee
ollut opiskeluistani ja taidekasvatuksesta. Mihin kaikki taide mahtuu, ihmetteli setäni. Jos koko ajan luodaan enemmän ja enemmän taideteoksia, niin eikö jossain vaiheessa
tila lopu kesken?
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Tämä on minun elämismaailmani. Tässä todellisuudessa kaikki saattaa kääntyä yllättäen päälaelleen. Yhtenä hetkenä pohdin asioiden
ilmaisemista kuvallisin keinoin ja yritän ymmärtää esteettistä kokemusta. Toisena hetkenä olen osallisena keskustelussa, jossa näkemys taiteesta on syy valmistaa esineitä, jotka vievät tilaa.
Setäni on noin kahdeksankymmenen vuoden ikäinen. Hän on käsityöläinen niin luonteeltaan kuin olemukseltaan. Rakentanut itse
oman talonsa ja ollut mukana rakentamassa serkkunikin taloa.
Muistan joskus saaneeni sedältä lahjaksi kaikenlaista mitä tarvitaan
ruukinlapojen koristeleikkaamiseen. Tein sitä jonkin aikaa, mutta se
jäi. En innostunut, vaikka siinä olikin oma kiinnostava haasteensa.
Eikä minusta tullut myöskään mehiläisten kasvattajaa ja hunajan
tuottajaa, kuten setäni. Olen aika varma, etten koskaan tule rakentamaan itselleni tai kenellekään muullekaan taloa. Taitoni, niin kädentaidot kuin muutkin taidot, ovat ihan jotain muuta.
Joskus päässä ehtii tapahtua niin paljon ajatustoimintaa pienessä
hetkessä, että on kuin aikaa olisi kulunut paljonkin, vaikka todellisuudessa on kulunut vain sekunti. Tältä minusta tuntui kun harmaa
aivomassani prosessoi setäni kysymystä. Päätän olla pikkunäppärä
ja vastata sanomalla, että ei kaikki taide tarvitse varastotilaa. Onhan
meillä esimerkiksi musiikkia, tanssia ja vaikka runonlausuntaa. Ei
kaikki taide ole taulua ja veistosta77. Miten keskustelu jatkui vas-
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Tai kuvataidetta noin muutenkaan. Olen pannut merkille, että sanalla taide
tarkoitetaan etenkin setä-maailmassa usein juurikin kuvataidetta. Liekö
tämä siitä johtuvaa, että kuvataidetta katsotaan esimerkiksi taidemuseossa
tai taidegalleriassa – ei kuvataidegalleriassa. Musiikkia kuunnellaan musiikkitalossa, ei taidetalossa, eikä teatteriakaan seurata esiintyvän taiteen
salissa vaan teatterissa.

taukseni jälkeen on jäänyt mieleen yhtä huonosti kuin setäni kysymystä edeltänyt osa. Huomaan merkityksen olevan kysymyksessä
ja siihen antamassani vastauksessa. Eikä ihme, olehan virittäytynyt
pohtimaan tätä asiaa opinnäytettäni varten. Kirjaan lähes kaiken vähänkin opinnäytteeseen liittyvän muistiin.

Minä, sinujen moninaisuus ja meidän maailmat
Opintojeni ensimmäisenä syksynä TaT Soile Niiniskorven luotsaaman Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet -kurssin kautta tutustuin filosofi Martin Buberin ajatukseen siitä, miten minusta
ei voi tulla minää ilman sinää78 . Tätä kautta olen pohtinut, miten
nuorempana tunsin usein olevani valovuosien päässä setäni edustamasta maailmasta. Kutsun tätä maailmaa setä-maailmaksi. Tunsin
olevani myös kaukana siitä maailmasta jota vanhempani edustivat.
Olin nuori. Minua kiinnosti taide. Tekniikka. Uudet asiat. Meneminen. Tein taidetta, pohdin asioita vaikka en koskaan pohtinutkaan taiteen olemusta tai suhdettani siihen. Kokeilin. Loin. Rikoin
vähän sääntöjäkin. Minä en ollut nämä lähipiirissäni olevat sinät
vaan minä olin joku muu. Nämä suvun sinut olivat niitä, jotka ovat
muokanneet minääni – ohjanneet antamalla minulle suunnan, jota
kohden meneminen ei tunnu oikealta.
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”Ihminen tulee Minäksi Sinun kautta” (Buber, Martin 1999). Olen valinnut
tekstissäni esittää minät ja sinät pienin alkukirjaimin. En koe minääni ison
alkukirjaimen kokoiseksi ja sinät ovat olemukseltaan arkipäiväisempiä kuin
Buberin Sinä.
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Toisaalta huomaan minäni muokkaantuneen myös sellaisten sinujen kautta, jotka kuuluvat vahvasti taiteen piiriin. Tätä kutsun tässä
työssä taide-maailmaksi. Tässä maailmassa asuu niitä, jotka eivät
ymmärrä setäni kaltaisten ihmisten näkemystä taiteesta tai jotka
halveksivat toritaidetta ja kukkatauluja. Tässä maailmassa taide on
haasteellista. Se vaatii yleisöltään vankan koulutuksen, mieluiten
akateemisen tutkinnon79.
Urani kaupallisella puolella on tietenkin myös muokannut minääni.
Olen huomannut sen vaikuttaneen ymmärrykseeni ihmisten käyttäytymisestä ja tätä kautta olen kyseenalaistanut minässäni sinujen
kautta tuntuvat hyvät tai huonot puolet. Pohdin usein miksi sinät
ovat sellaisia kuin ovat, yrittäen pitää oman laadullisen arviointini
mahdollisimman neutraalina. Olen rakentanut itselleni tavan ajatella, että erilaiset ajatus- ja toimintatavat elävät erilaisissa maailmoissa80 ja todennut eläväni monien eri maailmojen leikkauspisteessä.
Näistä, ja monista muista eri maailmoista rakentuu minun uniikki
elämismaailmani81.
Elän osittain taide-maailmassa, jossa ei kyseenalaisteta taiteen tekemistä. Tässä maailmassa kannustetaan tekemään taidetta, pohtimaan asioita taiteen kautta ja samalla myös toisinaan miettimään
niin taiteen merkitystä kuin sen olemassaolon oikeutusta. Tässä
maailmassa käyn näyttelyissä ja koen ympäristöäni oman tulkin-
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Tämä on kärjistys, tahallinen liioittelu, jonka koen tarpeelliseksi saadakseni
lukijalle oikean mielikuvan ääripäiden (setä-maailma ja taide-maailma)
suuresta erosta.
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Näitä maailmoja voisi ymmärtääkseni kutsua myös termillä ethos (Hannula
et al. 2003, 47), eli elämänpiiri.

81

Eikä vain minun, vaan jokaisen, kaikkien elämismaailma koostuu monista
maailmoista.

takoneistoni kautta. Kerään itselleni merkityksellistä materiaalia
muokattavaksi. Julkaisen valokuvia tai muuta materiaalia koska haluan saada aikaan jonkinlaisen reaktion82 . Käyn tekemiseni kautta
joko monologia, tutkien mikä minua kiinnostaa, tai toisten kanssa
dialogia. Samalla tavalla kuin muutkin. Tässä maailmassa se kuuluu
asiaan. Tässä maailmassa tekemisen motivaatio on se, että tuntee
tarvetta tehdä asioita, joiden kautta joko itse tai joku muu pystyy
ymmärtämään jotain erilaisella tai uudella tavalla. Tämän taidemaailman kieli on teokset83 .
Elän myös setä-maailmassa, jossa taiteen tekeminen kyseenalaistetaan, eikä sitä välttämättä arvosteta. Taide on usein esine, kaunis
asia jota katselee mielellään, mutta Ikean hylly on usein merkityksellisempi, koska se on hyödyllisempi. Tässä maailmassa intentiolla
on konkreettinen päämäärä. Jos lopputulosta ei ymmärretä hyödyllisenä, on tekeminen kyseenalaista tai ehkä jopa naurettavaa. Tässä
maailmassa taiteen tuotokset eivät ole kieli, vaan taide on kaksi erilaista asiaa. Taide on sitä mitä tehdään itse harrasteena tai ajanvietteenä. Sitä tehdään kun on ylimääräistä aikaa. Se on koriste-esine
ja itsetehty joululahja, matkamuistokokoelma hyllyssä ja akvarellimaalaus kansalaisopiston kurssilta. Sitten on myös oikeaa taidetta,
oikeita taideteoksia, joita tekevät oikeat taiteilijat – sellaisia teoksia
joita on esillä gallerioissa ja museoissa, ja joista maksetaan paljon
rahaa, ja joita kerätään. Se on hienompaa taidetta, mutta sitä ei aina
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Minä ymmärrän viestintänä sen mitä teen ja jota myös taiteeksi kutsun.
Halutaan välittää jokin asian katsojalle. Sain tukea ajatukselleni 6.10.2013
Kiasman näyttelyssä Kiasma Hits kun luin 2. kerroksen esittelytekstin
ensimmäisen lauseen ”Taide itse on kommunikaatiota, mutta samalla viestinnän tavat ja keinot voivat olla taiteen aihe”.
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Pohdin teoksia kielenä ennen kuin ehdin lukemaan, että John Dewey kirjoittaa teoksista samalla tavalla (2005, 110). Itse en kuitenkaan ollut ajatellut
asiaa yhtä tyhjentävästi (110–111).
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Täällä täältä
Jokainen täällä, omassa täällä.
Täällä takana kaikki. Aina täältä ja tänne.
Eliniän ajan alati täällä.
Täältä nähden.		
Täältä lähtien.		

Menemättä toisaalle on muualla.
Muualle mennessä on olematta toisaalla.

Jokaisen olevan täällä selvittää toisten täällä olevaa.
Täällä tarvitsee toisen täältä tulevaa todentuakseen.
		
		

Oppien tämän voi erottaa,
irti täältä ei silti pääse.

Jokaiset täällä, omissa täällä.

Buberin ajatuksia ja eri maailmoja pohtimassa, kesällä 2012.

52

H U O N O K U VATA I D E K ASVAT TAJ A

osata ymmärtää tai arvostaa, vaikka sen hienoutta on jo koulussakin
korostettu. Tottahan kaikki tietävät, koska meille on kerrottu, miten
hieno Mona Lisa on, tai miten taitava Picasso oli, vaikka sitä ei aina
oikein omin silmin katsottuna tajuakaan. Vaikka Picasson teoksia ei
aina ymmärrettäisi, tajutaan sen olevan oikeaa taidetta. Nykytaiteen
kanssa ei ole sama asia. Se on usein täysin käsittämätöntä ja sille
ei juurikaan arvostusta löydy. Tunnistan itsestäni nämäkin puolet.
Tämä on minun setä-maailmani.

Maailmojen syleilyssä
Pohtiessani tarkemmin setäni asettamaa kysymystä ja omaa vastaustani siihen, tunsin jonkinlaista hämmästystä siitä, että puolustin taidetta. Olen tunnistanut itsessäni kriittisyyttä taidetta kohtaan.
En ole taidevastainen, mutta epäilen toisinaan vahvasti taiteen tekemisen kannattavuutta ja järkevyyttä, tekemisen motivaatiota. Joskus tuntuu siltä, että meidän olisi parempi keskittyä tekemään jotain
hyödyllisempää, jotain konkreettista – rakentaa taloja asunnottomille, ruokkia nälkää näkeviä tai hoitaa sairaita. Toisaalta ymmärrän
kyllä taiteen hyödyn ihmisen henkisessä kasvussa ja kasvun tuessa.
Se on tietenkin mitä oikeutetuin motivaatio taiteen tekemiselle. Ja
onhan taide myös aktivismin muoto. Taiteen tekemisessä on paljon

hyvää. Silti siinä on jotain joka hämmentää minua. Epäilen tämän
ristiriitaisen taidesuhteeni johtuvan siitä, että vaikka tunnistan eri
maailmat joista oma elämismaailmani rakentuu, en välttämättä tunne kuuluvani selkeästi yhteenkään niistä.
Tarkoitukseni tässä tekstissä ei ole määritellä mitä taide on, vaan millaisena taide minulle avautuu kun yritän riisua sen, yksinkertaistaa
sen, havainnoiden sitä omista näkökulmastani, niistä maailmoista
joihin kuulun. Olen kyllä tutustunut erilaisiin taiteen määritelmiin
ja mainitsen tässä lyhyesti kaksi, joista olen huomannut pitäväni
erityisesti ja jotka ovat vaikuttaneet ajatteluuni. Ensimmäinen on
evoluutiobiologi Richard Dawkinsin esittämä ajatus meemeistä84 ,
kulttuurisista geeneistä, jotka monistuvat, leviävät ja kehittyvät.
Taide ei sinänsä ole meemi, mutta taiteen osaset, kuten esimerkiksi taidesuuntaukset, materiaalit, teemat ja muodit ovat. Näillä on
oma evoluutionsa. Hyvin innostava teoria mielestäni ja minusta
se tuntuu järjelliseltä – kehittyminen on elämää. Toinen minuun
vaikuttanut taiteen määritelmä on ruotsalaisen nykytaiteilija Ernst
Billgrenin kirjasta Mitä on taide ja sata muuta tositärkeetä kysymystä,
jossa yksi vastauksista kysymykseen mitä taide on, on se, että taide
on kielellinen ongelma, ei taiteellinen: taiteen käsite ei sulje mitään
ulkopuolelleen ja siksi se ei merkitse mitään85 . Tämä on ehkä hiukan
liian helppo tapa suhtautua taiteeseen, mutta minä pidän siitä. Yksinkertainen ajatus ohjaa voimakkaasti pohtimaan kokonaisuutta:
jos sanaa taide ei voi käyttää, mitä se sitten on?
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Dawkins, Richard. 2006. The Selfish Gene (30th anniversary edition). Äänikirjan
toinen osa, kohdasta 4.19:52–5.22:25
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Billgren, Ernst 2010, vastaus kysymykseen 65.
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Olen rakentanut itselleni erilaisia skenaarioita taidesuhteeni pohtimisen tueksi. En osaa sanoa ovatko nämä auttaneet, enkä niitä tähän
avaa, paitsi sen yhden, josta tunnistan olleen itselleni hyötyä. Tämä
on ajatusrakennelma jossa taidetta ei ole, tai oikeammin: taidetta ei
ole konkreettisessa muodossa, ei ole teoksia. Tässä rakennelmassa
ne mitä teoksina ymmärretään ovat taiteen sivutuote. Teos on kuin
piipusta nouseva savu, joka väistämättä syntyy halkoja poltettaessa, tulta ylläpidettäessä. Tai teos voi olla mutaiset jalanjäljet lattialla
kun siitä on kävelty. Taide olisi tässä skenaariossa jonkinlainen teko,
joka johtaa muutokseen. Taide olisi esimerkiksi tulen ylläpitäminen syystä tai toisesta – ehkä lämmön vuoksi tai valon tuomiseksi
tupaan. Taide voisi olla oikeaan suuntaan käveleminen, suunnan
näyttäminen tai askelten oikea pituus. Näin ajatellen ne, jotka keräävät teoksia, palvovat mutaisia jalanjälkiä ja purkittavat piipusta
nousevaa savua, mutta eivät näe mitä taiteilija oikeasti tekee tai mitä
hän ajattelee, mihin suuntaan tämä kävelee tai miksi tämä ylläpitää
tulta. Kun taiteilija selittää maailmaa ja osoittaa löytämällään kepillä jotain, keräilijät katsovat keppiä, ja kun taiteilija jatkaa matkaa ja
hylkää kepin, ottavat keräilijät kepin talteen, jotta voivat laittaa sen
esille ja käydä sillä kauppaa monimutkaisin säännöin.
Edellinen ajatusrakennelma on hiukan kärjistävä, ehkä vähän pessimistinenkin, tunnustan, mutta ääripäiden kautta saattaa joskus löytää oikean polun tai pienen kirkkaan yksityiskohdan. Minulle se oli
tuon skenaarion ajatus tulen ylläpitämisestä.

Jos minulta kysyttäisiin mitä on taide, mitä
vastaisin?
Huomaan jännittäväni sitä, että kirjoitan auki mielipiteeni siitä miten ymmärrän taiteen. Jännitän sitä, että näkemykseni koetaan naiivina tai keskeneräisenä ja epätäydellisenä. Asiasta puhuessa on helpompi olla jämpti. Kirjoitettuna mielipide tuntuu kiveen hakatulta.
Se on kuin todiste. Yritän kuitenkin pitää mielessä niin autoetnografisen otteen ja siihen kuuluvan pakollisen epäonnistumisen riskin,
kuin sen, että kaikki totuudet ovat osatotuuksia – ja näin lähden
tähän purkamaan mieltäni.
Kas näin.
Keskustelen ja seuraan keskusteluja. Huomaan miten mielipiteet
menevät ristiin. Taiteesta ei ole yhtenevää mielipidettä, ei setä-maailmassa eikä taide-maailmassa. Toisinaan tuntuu siltä, kuin seuraisin uskonnollista kiistaa. Jossain joku uskoo pyhään nykytaiteeseen,
kuin se olisi ainut pelastaja. Toisaalla joku muu saarnaa esillä olevien taideteosten absoluuttisesta koskemattomuudesta86 . Tällaisissa keskusteluissa tunnen itseni kuin taideateistiksi. En tunnusta tai
seuraa mitään tiettyä suuntausta. En koe, että on yhtä dogmaa yli
toisen, vaan on erilaisia asioita. Minusta taiteen ei pidä olla rajoittava ja ahdistava asia, vaan mieltä avaava ja ymmärrystä laajentava tai
kehittävä tekemisen muoto.
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”Mitä lisäarvoa taideteoksen käpälöinti tuo museokokemukseen?”
@m_faarinen Twitterissä https://twitter.com/m_faarinen/status/304005981296267264 kommenttina YLE:n uutiseen Lapset haluavat
kosketeltavaa taidetta, http://yle.fi/uutiset/lapset_haluavat_kosketeltavaa_
taidetta/6502878
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Olen vähitellen yrittänyt päästä eroon ajatuksesta, että taide on
teos. Taiteesta syntyy teoksia kyllä, konkreettisia fyysisiä, pysyviä
tai hetkellisiä ja katoavia, mutta taide on mielestäni tekemistä, eikä
niinkään lopputulos. Taiteen kautta syntyneessä teoksessa on tekemisen jälki, teosta ei voisi olla ilman siihen suuntautunutta liikettä,
mutta teos ei ole itse tekeminen, vaikka se on kiinteässä suhteessa
siihen. Huomaan olevani vaikuttunut John Deweyn kirjoituksista87.
Taidetta ei voi erottaa elämästä. Taide elää elämän mukanaan tuomasta muutoksesta. Se voi hyvin siitä, että asiat ovat sekaisin, koska
tällöin ihmisen on pohdittavaa omaa ympäristösuhdettaan. Näin
ajateltuna taide on antifragile88 . Se on asia, joka voimistuu siitä, että
se tosinaan hajoaa, että sääntöjä myllerretään, rajoja rikotaan. Taide
voimistaa itseään hajottamalla itseään, sillä se kyseenalaistaa itsensä89. Taide voimistuu myös siitä, että sitä hajotetaan ulkopuolelta.
Antifragile on Nassim Nicholas Talebin kehittämä termi kuvaamaan
asioita, jotka ovat herkästi hajoavan (fragile) vastakohta. Tämä vastakohta ei ole vankka (robust), sillä vankkakin voi hajota, se vain
vaatii enemmän voimaa. Antifragile tarkoittaa järjestelmää, joka voi
hyvin siitä, että se hajoaa jollain tavalla. Pesukone on fragile. Jos se
hajoaa, se on rikki eikä toimi. Se ei voi hyvin siitä, että siitä hajoaa
jokin osa. Pesukonetta ei voi voimistaa sirottelemalla pieniä kiviä
sen moottoriin. Ihminen on antifragile. Me voimistumme sopivalla
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Dewey, John. 2005. Art as Experience.

88

Taleb, Nassim Nicholas. 2012. Antifragile.
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”Taiteen yksi tehtävä on [kliseiden] romuttaminen”. Salminen, Antero. 2005.
Mitä taide opettaa. Teoksesta Koskinen, Inkeri (toim.). Pääjalkainen, 186.
Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja.

hajottamisella. Pieni määrä taudinaiheuttajia rokotteessa saa kehon
tuottamaan vastustuskykyä. Lihastreenissä kipu tulee siitä, että kudos hiukan hajoaa ja kun tämä korjaantuu olemme voimakkaampia.
Myös luonto on antifragile, se voi hyvin kaaoksesta, maanjäristyksistä ja metsäpaloista. Minä näen taiteen olevan antifragile. Se voi
hyvin kaaoksesta ja hajottamisesta. Taide rakentuu aina uudestaan
vahvaksi riippumatta miten se murretaan ja pilkotaan, se on tavallaan kuin tarinoiden feenikslintu.
Ajatellessani taidetta teosten kautta, päädyin pohtimaan, että taide
asuu tulkinnassa – se on teoksiin piilotettujen viestien ja siihen johtaneen tekemisen purkamista. Se on eräänlainen monimutkainen
arvausleikki, salakirjoituksen murtamista ja ennen kaikkea mielipiteiden ja assosiaatioiden temmellyskenttä. Tulkintaan luodaan oppeja ja kirjoitetaan oppaita, rakennetaan ohjeita ja sääntöjä – kuitenkin tulkinta on henkilökohtaista, koska tieto on subjektiivista. Tämä
tulkinnallinen näkökulma taiteeseen on se, millaisena ymmärrän
setä-maailmassa vallitsevan taidenäkemyksen, etenkin näkemyksen
oikeasta taiteesta. Sinne tämä näkemys on iskostunut, uskon, valtamediassa vahvasti esillä olevan kaupallisen taidemaailman kautta.
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Teokset ovat taiteen kieli ja kirjoitusasu – tapa viestiä ajatuksia ja
tunteita, vaikuttaa muiden ihmisten ympäristösuhteeseen tuomalla
esiin oman näkemyksensä. Samalla teokset ovat todiste tekemisestä. Ne voidaan arkistoida, niitä voi kerätä ja tuoda näytteille, katsoa
sekä tulkita90 .
Teosten tulkintaan, kuten kaikkiin peleihin, leikkeihin ja keräilykorttisarjoihin, kuuluu ohjeisto, jonkinlainen kriteeristö ja sitä kautta myös vallan konsepti. Tähän valtaan kuuluu olennaisena osana
arvo ja se tulee teosten kautta. Se voi olla henkilön tai instituution
arvostus, esimerkiksi mielipidevaikuttajan sosiaalinen status. Arvo
voi olla myös rahallinen arvo. Se, joka määrittelee kriteeristön91,
pitää kädessään suurta vaikutusvaltaa. Tällä vallalla voi niin nostaa
esiin uusia teoksia, kuin siivota pois muita ja näin ylläpitää myös
rahavirtaa. Näin ajateltuna taide ei ole antifragile. Tällainen arvo ei
kestä myllerrystä tai epäjärjestystä, kriteeristön tuhoutumista ja uudelleenjärjestelyä.
Huomaan ajattelevani taidetta yhä enenevässä määrin aktiivisena
suhteena ympäristöön. Aktiivinen suhde tarkoittaa kanssakäymistä,
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Tällä hetkellä omassa ajattelussani kuvataiteen teos on kuin teatterikäsikirjoitus tai nuottikirjoitus: se ei ole itse esitys, vaan tapa viestiä esitys, avain
tulkintaan ja ymmärrykseen.
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YLE Uutiset: Kriteerit kertovat, mikä on hyvää taidetta. http://yle.fi/uutiset/
kriteerit_kertovat_mika_on_hyvaa_taidetta/6654201

tekemistä. Se on molemminpuolista reagointia: vastaanottamista
ja lähettämistä, saamista ja antamista, ottamista ja palauttamista,
kyseenalaistamista ja todistamista, kuuntelemista ja puhumista.
Tämän suhteen kautta muovaantuu niin ihmisen ymmärrys ympäristöstä kuin myös se ympäristö, johon ihminen on suhteessa.
Tämä on jatkuvaa liikettä, jonka seurauksena myös itse tekeminen,
reagoinnin tapa eli taide itse, muuttuu. Koen taiteen elävänä ja alati
muuntuva entiteettinä, jota juuri muuntuvuutensa vuoksi on vaikea
tai ehkä jopa mahdoton määritellä, sovittaa kriteeristöihin, muuten
kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta. Tällaisella tekemisellä on
arvo, mutta se ei ole rahallista tai vallankäytöllistä arvoa. Se on sosiaalinen arvo – ihmisenä olemisen arvo.
Taide on ihmisen ja ympäristön aktiivinen tekemisen suhde, jonka
kautta niin ihminen kuin ympäristö, sekä taide itse, jatkuvasti muuttuu. Taide rakentuu ympäristösuhteen kautta tulleiden kokemusten
tulkinnasta ja se manifestoituu usein teoksena, koska teos on se,
millä tämä tulkinta siirretään muille.
Tätä on taiteen vain-taso minulle.
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2. koordinaatti: Tukevasti vedessä
2. KOORDINAATTI

TUKEVASTI
VEDESSÄ

Olen opintojeni aikana seurannut kuvataidekasvatuksen
kontekstissa käytävää keskustelua taiteesta ja visuaalisesta
kulttuurista. Mikä on kuvataidekasvatuksen ydin? Onko
se nimenomaan kuvataidekasvatus vai ehkä visuaalinen
kulttuurikasvatus? Olen ollut huomaavinani keskustelun polarisoituvan kahteen leiriin. On niitä, jotka puhuvat
kuvataiteen, ja etenkin nykytaiteen, puolesta: onhan kyse
kuvataidekasvatuksesta, siksipä meidän on keskityttävä
taiteeseen taidekasvatuksessa. Sitten on niitä, jotka pitävät visuaalisen kulttuurin lippua korkealla. Minä huomaan
kuuluvani jälkimmäiseen porukkaan.
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Keskustelin 15.11.2012 kanssaopiskelijan kanssa siitä, pitäisikö
meillä olla taidekasvatusta vai visuaalista kulttuurikasvatusta. Kirjoitin käymämme ajatustenvaihdon muistiin näin:

on vain siitä, mistä näkökulmasta määrittelemme asian. Itse haluaisin kuvitella katsovani asiaa avaruudesta käsin, hahmottaa isompaa
kuvaa. Voi tietenkin olla, että minä olen se, joka olen pallon pinnalla
katsoen miten kaikkeus näyttää pyörivän ympärilläni.

Hän: Taide voi astua minne vaan. Mitä on tämä visuaalinen kulttuuri,
taidehan voi siellä olla missä vaan. Eli pitää olla taidekasvatusta.
Minä: Visuaalinen kulttuuri voi muuttua taiteeksi. Mutta kaikki ei ole
taidetta. Siksi pitäisi olla visuaalista kulttuurikasvatusta.
Keskustelumme avasi minulle jonkun oven pohdinnassani. Tajusin,
että me keskustelimme samasta asiasta, mutta katsoimme asiaa eri
perspektiiveistä, eri näkökulmista. Hän katsoo maailmaa taiteen
näkökulmasta. Minä ymmärrän ympäristömme visuaalisen kulttuurin ilmentymänä. Näimme siis saman kolikon eri puolet, kuitenkin
molemmilla perusajatus oli sama: kaikesta voi tulla taidetta, mutta
kaikki ei ole taidetta92 .
Ymmärsin, että näkökulmaeromme voi ajatella näin: Maapallolla
olemme jalat tukevasti maassa. Pyörimme tämän pallomme mukana ja meille aurinko nousee ja aurinko laskee. Toisesta näkökulmasta, avaruudesta käsin, huomaamme, ettei aurinko laske tai nouse, se
pysyy paikallaan, suhteellisesti nähden93 , ja maapallo pyörii. Molemmat tavat nähdä ovat oikein, ne eivät kumoa toisiaan, vaan kyse
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Jos kaikki olisi taidetta, pitäisi taiteena ymmärtää esimerkiksi niin nälänhätä,
lapsikauppa kuin Guantanamo Bayn vankileiri. Ossi Naukkarinen kirjoittaa
(2005, 31), että väkivaltaa ei saisi taiteistaa. Olen samaa mieltä.
Auringon suhde maapalloon ja aurinkokuntaan, mutta myös auringon suhde
fysiikan perussuureeseen aikaan, niin kuin se meille ihmisille ilmenee.

Mitä on visuaalinen kulttuuri?
Amerikkalainen kirjailija David Foster Wallace aloitti Kenyon Collegen94 valmistujaispäivän puheen kertomalla opettavaisen anekdootin kaloista. Kaksi nuorta kalaa oli uiskentelemassa, kun vastaan
tuli vanhempi kala, joka nyökkäsi nuoremmilleen ja sanoi: ”Huomenta pojat. Miltäs vesi tuntuu?” Nuoremmat kalat jatkoivat hetken
uiskenteluaan, kunnes yksi kääntyi toisen puoleen ja kysyi: ”Mitä
helvettiä on vesi?”95
Minulle visuaalisen kulttuurin käsite on hyvin laaja. Se on ympärillämme kuin Wallacen anekdootissa vesi. Me olemme siinä koko
ajan. Visuaalinen kulttuuri on näköaistin kautta rakentamamme
ymmärrys ympäristöstä, siitä mikä ympärillämme on koko ajan,
vaikka emme aina välttämättä kiinnitä siihen huomiota. Se koostuu
monista erilaisista asioista, esimerkiksi kirjasintyypeistä, huomioväreistä ja tapeteista, vaatteista, mainoksista sekä bussipysäkeistä,
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Nelivuotinen yleissivistävä, alemman korkeakoulututkinnon antava college.
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Käännös on omani. Puhe löytyy äänitiedostona ja translitteroituna
soundcloud.com-palvelusta. http://bit.ly/1bY7yHf
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erilaisista käyttöliittymistä, tuotepakkauksista, seinistä, televisiosta,
lattiasta ja kuvituksista, julisteista, verkkosivuista, käyttöohjeista,
ihonväristä, kännykkäkuorista sekä seteleistä… ja vaikka mistä.
Meillä on erilaisia tapoja reagoida visuaaliseen ympäristöömme.
Jotkut luovat jotain erilaista ja uutta, joka haastaa meidän omaa
ympäristösuhdettamme. Toiset nostavat näkyville jotain jo ympäristössä olevaa niin, että muut huomaavat sen paremmin. Me myös
toteutamme reagointimme eri tavoin. Jotkut tekevät taidetta. Jotkut
luovat piirroshahmoja, jotka ovat keltaisia ja tyhmiä, mutta jotka ottavat omalla tavallaan kantaa. On niitä, joiden tekeminen suuntautuu verkkoon ja niitä jotka suttaavat tussilla tägejä milloin mihinkin
pintoihin. Jotkut reagoivat vaihtamalla tapettinsa kun ovat tuijottaneet vanhoja liikaa tai nähneet naapurilla mukavammat.
Eikä kaikkeen tietenkään aina reagoida. Osa visuaalisesta kulttuurista on niin tuttua, että siitä on tullut huomaamatonta. On paljon
mikä vain menee huomaamatta ohitsemme. Toisinaan me taas reagoimme huomaamattamme. Tajuamme esimerkiksi, ajattelematta
asiaa tarkemmin, mitä vihreä OK-painike maksupäätteessä tekee.
Tämä laaja tapa ymmärtää visuaalinen kulttuuri kumpuaa, oletan,
kaikesta siitä visuaalisesta työstä, jota olen tehnyt. Hyvin aikaisessa
vaiheessa uraani Art Directorina huomasin nauttivani ei-taiteellis-

ten luomusten tekemisestä samalla tavalla kuin taiteellisten töiden
tekemisestä. Oli jopa hiukan yllättävää miten käyttöliittymähaasteiden ratkominen kutitti samoja hermoja kuin itsensä ilmaiseminen
valokuvan keinoin, vaikka niin prosessi kuin lopputulos olivat jotain
ihan muuta. Kyseessä oli tietenkin erilaisten haasteiden selvittäminen, eli ongelmanratkaisu, joka tietenkin on antoisaa, mutta se ei
ollut vain sitä. Huomasin katsovani taitavasti tehtyä verkkototeutusta samoin tuntein kuin esimerkiksi Irving Pennin ottamaa potrettia tai vaikka Edward Westonin valokuvaa paprikasta peltitölkissä.
Ymmärsin kokonaisuudessa olevan muutakin kuin se mikä näkyy.
Siinä oli niin tekijän kuin katsojan tulkintaa ja tilaa ajatuksille. En
katsonut vain pintaa, vaan tajusin taustalta työn ja osaamisen määrän. Ihailin yksityiskohtia, finessiä, idean kepeää otetta, joka samalla
oli veitsenterävä ja tarkka. Ihailin lopputulosta, joka oli puhutteleva
ja taidokas monella eri tasolla. En nähnyt sitä taiteena, mutta sain
siitä voimakkaita kokemuksia. Ja tällaisia kokemuksia mahtuu uraani monia.
Tuolloin en kuitenkaan pohtinut asiaa sen enempää, mutta nyt huomaan miten tämä on vaikuttanut tapaani hahmottaa maailmaa.
En ole mielestäni ajattelussani täysin samassa paikassa kuin Dewey,
joka maalaa hyvin laajan käsityksen siitä mistä kaikkialta voi saada
taiteellisen kokemuksen96 . Minulla on tarve erottaa kuvataide visu-
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Dewey, John 2005, 3–6.
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29.3.2013 palasin ottamaan tästä kunnollisen kuvan. Näin
tämän pari päivää sitten ja tallensin sen itselleni puhelimen
kameralla. En saanut kuitenkaan mieltäni irti tästä. Tästä…
niin, mistä? Tuherruksesta? Teoksesta? Sanomasta? Viestistä? Toteamuksesta? Julistuksesta? Taiteesta?
Kävin katsomassa Dan Perjovschin piirustusinstallaation
Kiasmassa helmikuussa. Se tuntui jotenkin lattealta. Oli
kuin olisin joutunut keskelle keskinkertaisen sanomalehtihumoristin ajankohtaiskuvituksia. Tämmöistä on nähty
jo ihan tarpeeksi. Jossain toisessa kontekstissa ehkä ihan
kiva, mutta Kiasmassa vain pikkunäppärää ja tyhjää. Ainoa
muiden yläpuolelle noussut viesti Perjovschillä oli teksti ”You
are not allowed to touch me but I can touch you”. Siinä oli jotain.
Kirjoitin sen muistiin.
Nähdessäni tämän vapaan ja vastoin hyviä käytöstapoja
julki tuodun viestin kevyen liikenteen väylä Baanan seinässä, Runeberginkadun sillan alla, havahduin. Ei, järkytyin. En
viestistä, vaan viestin autenttisuudesta, tai ainakin aitouden
tunteesta. Se huusi elämää, raakuutta, ehkä tuskaa tai vaan
yleistä vitutusta. Joku tarkoitti tätä oikeasti. Julistus kosketti
minua voimalla jonka rinnalla Perjovschi kalpeni täysin. Fuck
art lets vandal. Siinä ei edes ole huutomerkkiä.
Mietin, miten tätä ei koskaan nähtäisi Kiasman valkoisilla
ja tarkkaan kontrolloiduilla seinillä. Toisaalta siellä tämän
viestin voimasta katoaisi iso osa. Baanan seinällä tämä on
kotonaan, siellä se on aito.
Kävin katsomassa tätä julistusta pari kertaa viikon aikana.
Joka kerta se iski. Sitten eräänä päivänä seinä oli puhdistettu, viesti poistettu, rasa tabuloitu. Ehkä se oli hyvä: viesti ei
ehtinyt kulua loppuun. Se oli kuin huudahdus, katosi yhtä
nopeasti kuin ilmestyi.
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aalisesta kulttuurista, vaikka se toisinaan on hankalaa, sillä kumpikin on sitä maailmaa, jota havainnoin näköaistini kautta. En ole varma mistä tämä tarve kumpuaa. Oletan sen johtuvan jotenkin siitä,
että tulkitsen kokemuksen erilaisena riippuen siitä miten ymmärrän
teoksen merkityksen tai minkä ymmärrän tekijän intentioksi: mihin
on pyritty, mitä on tehty ja mitä siitä on syntynyt. Yksi ei kuitenkaan
ole toista tärkeämpää, on vain erilaisia merkityksiä ja intentioita.

elektronisen musiikin maestro Jean-Michel Jarre käytti levyllään
Zoolook (1984) kassakoneiden ja tippuvan veden ääntä sekä abstrahoitua puhetta instrumentteina. Laina menee toisin päin esimerkiksi kun jokin televisio-ohjelma ottaa tunnuksekseen musiikkikappaleen osan. Musiikki auditiivisen kulttuurin puolelle. Näin kävi Leevi
And The Leavingsin kappaleelle Tuhannen markan seteli (1980),
joka oli pitkään Urheiluruudun tunnusmusiikkina.

Jostain syystä minun on helpompi kuvailla tämä äänen ja musiikin
kautta, jossa mielestäni näemme, tai lähinnä tietenkin kuulemme,
saman eron kuin mikä on taiteen ja visuaalisen kulttuurin ero.

Minulle visuaalinen kulttuuri on kuin kuvailemani äänimaailma ja
näköaistin kautta havainnoitavien asioiden suhde toisiinsa on sama
kuin äänisukulaistensakin. Kuvataide on näin ajateltuna kuin ääniesimerkin musiikki.

Ympärillämme on koko ajan ääniä. On luonnon ääniä, puhetta,
koiria, lintuja, sadetta, puiden pauketta pakkasella. On myös ääniä,
jotka ovat syntynet ihmisen kehityksen kautta. Osa äänistä on suunnittelemattomia, kuten ratikan tai postilaatikon kolina. Jotkut äänet
ovat suunniteltuja, kuten herätyskellon pirinä tai tietokoneen käynnistysääni. Joissain autoissa, ymmärtääkseni, pidetään huolta siitä,
että esimerkiksi oven sulkemisesta lähtevä ääni on vakuuttava. Se on
hyvin tarkkaan suunniteltu ääni.
Osa äänistä on musiikkia ja musiikki on osa äänimaisemaamme,
jota voisi auditiiviseksi kulttuuriksikin kutsua. Musiikkiin lainataan
siitä äänimaailmasta, joka ei ole musiikkia. Esimerkiksi ranskalainen

Professori Juha Varto vertaa visuaalista kulttuuria kreikkalaisen
mytologian Kaikuun, jolla ei ole mitään omaa ja joka vain toistaa
kuulemaansa, epätäydellisenä ja merkityksettömänä97. Tällaista näkökulmaa minun on hyvin vaikea ymmärtää. Oletan tämän johtuvan siitä, etten ymmärrä visuaalista kulttuuria samoin kuin Varto.
Lähtökohtamme ovat erilaiset. En ole täysin varma onko näkemyksemme edes verrattavissa, mutta käytän Vartoa tässä esimerkkinä
yhdestä tavasta ajatella visuaalista kulttuuria.
Olen visuaalista työtä tehneenä toki nähnyt paljon visuaalista materiaalia, johon analogia Kaiusta sopii. Esimerkkinä toimikoon tässä
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Varto, Juha. 2009. Taide ja visuaalinen kulttuuri – onko eroa? Verkkolehti Synnyt 3/2009, 31–32.
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huono mainonta, jossa lainattu tai varastettu irrelevantti idea valjastetaan markkinoinnin orjaksi. Halvalla ja ilman kunnianhimoa
tehtyä työtä sellainen. Henkistä laiskuutta. Tällaisessa työssä ei ole
mitään omaperäistä ja intentio näyttäisi olevan rahan haaliminen.

viiva, koska näiden kahden toisiaan tukevan ja tuhoavan luonteen
tuoman jatkuvan liikkeen vuoksi toisinaan voi olla erittäin vaikea
määritellä milloin jokin asia kuuluu kuvataiteeseen ja koska se kuuluu visuaaliseen kulttuuriin.

Toisaalta hyvä mainonta on ajatuksia herättävää ja hyvinkin luovaa.
Minä koen, että mainonta ammentaa paljon samasta lähteestä kuin
nykytaide. Kun arjessani törmään kuvaan, jossa nainen istuu metsässä ja poimii koriinsa ympärillään kasvavia erilaisia makkaroita98 ,
en voi olla varma mistä on kyse. Onko kuva teetetty mainosta varten vai onko mainoksessa käytetty teosta, joka on luotu nykytaiteen
kontekstissa? Sen verran surrealistinen on makkarakuva, että en olisi ihmeissäni vaikka kyseinen työ löytyisi jonain päivänä Kiasmasta.
Ero taiteen ja mainonnan välillä hämärtyy. Minulla ainakin. Enkä
ollenkaan ihmettele, että mainoksia ihaillaan kuin taideteoksia.
Niistä voi saada kovinkin voimakkaita kokemuksia.

Kuvataide ja visuaalinen kulttuuri eivät ole toistensa vastakohtia. Ne
elävät symbioosissa. Toinen toisistaan ja toinen toiselleen. Professori Juha Varto mielestäni todentaa tämän toteamalla, että visuaalisen
kulttuuriin ilmiöt ”tekevät tarpeettomiksi oppineiden laatimat laajat
luettelot kuvan erilaisista funktioista”99. Vaikka en osaa sanoa mitä
nämä Varton mainitsemat funktiot ovat, ymmärrän tämän niin, että
visuaalinen kulttuuri on kuvataiteen tuhoava vastavoima, joka sekoittaa pakkaa ja pitää näin antifragilen kuvataiteen elinvoimaisena,
muuttuvana. Samalla tavalla kuvataide sekoittaa visuaalista kulttuuria tekemällä taidetta ympäristön elementein. Taide siirtää omaan
piiriinsä elementtejä visuaalisesta kulttuurista antamalla niille aikaisemmasta poikkeavia merkityksiä. Se on kiertokulkua. Kuvataide
reagoi ei-taiteeseen ja ei-taide reagoi kuvataiteeseen.

Veteen piirretty viiva
Pitääkö visuaalisen kulttuurin ja kuvataiteen väliin vetää raja? En
sanoisi, että pitää, voi toki, mutta vaikka en tiedä kannattaako, minä
mielelläni ainakin yritän. Raja on kuitenkin kuin veteen piirretty

Minulle tämä reagointikierre ja sekoittuminen löytyy esimerkiksi
katutaiteilija Banksyn kautta. Mitä olivat Banksyn työt ennen kuin
ne hyväksyttiin taiteen kontekstiin? Työt eivät muuttuneet, mutta
tulkinta niistä kyllä. Työt ovat yhä kannanottoja maailman menoon,
mutta jotain tapahtui. Ne siirtyivät, ainakin jossain määrin, vanda-
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Kasper Diem -blogi: Kolme outoa mainosta juuri nyt. http://bit.ly/1faelC4

Varto, Juha 2009, 31.
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lismin ja kansalaistottelemattomuuden kontekstista taiteeksi ja niistä tuli galleria- sekä keräilykelpoisia. Niitä ei enää haluta vain poistattaa ja piilottaa, vaan ne nostetaan myös esille. Tässä on minusta
tapahtunut siirtyminen visuaalisesta kulttuurista taiteen puolelle.
Toinen esimerkki ovat Claire Ahon 1950- ja 60-luvulla ottamat mainosvalokuvat, jotka olivat vuonna 2011 esillä Helsingin Taidehallissa100 . Tässä mielestäni siirtyminen mainonnasta, eli visuaalisesta
kulttuurista, taiteen kontekstiin on tapahtunut ajan vaikutuksesta.
Kuvien merkitys mainontana on kadonnut ajan kuluessa. Mainostettavat tuotteet muuttuvat tai katoavat, myös ympäristö muuttuu,
mutta kuvat jäävät ja näin niitä voi katsoa toisin silmin, tulkita eri
lähtökohdista.

si pitkään101, tulee siitä osa visuaalista arkeamme. Mona Lisa, Eiffel-torni, Michelangelon Aatamin luominen, Vapaudenpatsas. Ne
katoavat vähitellen visuaalisen kulttuurin entropiaan, koska niitä
muokataan, tulkitaan, rikotaan ja järjestellään uuteen uskoon taidekontekstin ulkopuolella. Teokset maatuvat hitaasti, palaavat takaisin sinne mistä ovat tulleet jättäen jälkeensä ravintorikkaan maaperän, josta kasvaa aina jotain uutta. Tai jos nämä tietyt mainitut
eivät maadu, sillä niiden olemassaoloa kovin varjellaan, niin paljon
kaikesta tehdystä kyllä maatuu.

Aika siirtää myös taidetta visuaalisen kulttuurin puolelle, kuten tekee suosiokin. Mitä suuremman suosion tai julkisuuden jokin teos
on saanut, sen isompi mahdollisuus sillä on siirtyä visuaalisen kulttuurin kontekstiin. Kun jokin teos on nauttinut julkisuutta tarpeek-

Visuaalinen kulttuuri on se maaperä josta saamme, sitä hyödyntämällä, möyhentämällä ja jalostamalla yhtä hyvin perunoita, kukkia
ja päreitä ylläpitämään elämän perusteita, kuin myös materiaalia
uuden ja erilaisen rakentamiseen, maaperän muokkaamiseen ja sen
rikastuttamiseen. Tässä ekosysteemissä kaikilla asioilla on merkityksensä, olivatpa ne hetkellisillä tai jopa ärsyttäviä ilmiöitä, kuten
vaikkapa hyttyset ja rikkaruohot, tai arvostettuja ja suojeltuja, kuten
siirtolohkareet, vehnäpellot ja viisisataa vuotta vanhat puut.

100 Tyylin aika 29.4.–7.7.2011.

101 ”Tarpeeksi pitkään” on suhteellinen määre joka on määriteltävä tapauskohtaisesti eikä sitä voi tässä tarkemmin avata.
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3. koordinaatti: Osaamisen asteikko
3. KOORDINAATTI

OSAAMISEN
ASTEIKKO

Tämä teksti ei ole luovuudesta, mutta olen valinnut pohtia osaamisen määrää luovan
prosessin näkökulmasta. Valintani perustuu näkemykseeni luovuudesta. Minulle
luovuus on verbi – se on tekemistä ja tekemisessä keskeisenä osana on osaaminen. Ilman osaamista ei voi olla luovuutta. Koen luovan prosessin myös tärkeänä osaamisen
ja ymmärryksen kehittymisessä. Siksi luovuus on vahvasti
esillä avatessani ajatuksia osaamisesta. Paljonko osaamista sitten pitää olla, jotta voi olla luova? Tähän ei mielestäni voi vastata määrittelemättä miten osaamisen määrä
pitäisi ymmärtää. Tämä on se mitä pyrin kirjoituksessani
määrittelemään.
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Kirjoitan osaamisesta sen neutraalissa mielessä. Jouduin kirjoittaessani määrittelemään itselleni miten käytän sanoja osaaminen ja taito.
Minä ymmärrän sanat toistensa synonyymeinä. Jos minulla on taito
on minulla myös osaaminen, jos osaan jotain voin sanoa taitavani
sen. Keskusteltuani asiasta monien kanssa huomasin, että sanat herättävät erilaisia assosiaatioita. Toisaalta ne ymmärrettiin yhdenmukaisina, toisaalta niissä koettiin olevan jokin arvolataus, vaikka sitä
ei pystytty määrittelemään.
Päädyin käyttämään sanaa osaaminen neutraalina sanana kuvaamaan tilannetta, jossa esim. jollain henkilöllä on jokin taito, mutta
siihen ei liity laadullista tai määrällistä arvoa: osaan kävellä. Sanaa
taito käytän osaamisen positiivisena laadullisena määreenä muodossa taitava tai taidokas: olen taitava kävelijä. Näin saan selkeän
eron osaamisen (neutraali) ja taitavuuden (positiivinen) välille102 .
Olen pitkään pohtinut mitä luovuus minulle tarkoittaa. Mistä puhun, kun puhun luovuudesta? Päästyäni omassa ajattelussani niinkin pitkälle, että ymmärsin luovuuden aina olevan tekemistä, satuin
löytämään kasvatustieteiden tohtori Ken Robinsonin luovuusmääritelmän, joka istui omaan ajatteluuni paremmin kuin hyvin. Oli
kuin joku olisi selkeyttänyt ajatukseni ja kirjoittanut ne puhtaaksi.

Robinsonin määritelmä on yksinkertaisin, asiallisin ja selkein luovuuden määritelmä, johon olen törmännyt, ja Occamin partaveitsen103 periaatteen mukaan valitsin sen oman ajatteluni pohjaksi.
Mielikuvitus, sanoo Robinson104 , on luovuuden lähde, mutta mielikuvitus ja luovuus ovat eri asioita: mielikuvitus on henkilön sisäinen prosessi, kun taas luovuuteen kuuluu aina tekeminen. Luovuus
on mielikuvituksen soveltamista tekemiseen105 . Tähän tekemiseen
kuuluu olennaisena osana osaaminen. Ilman osaamista voi olla ekspressiivinen, mutta ei luova106 . Ajatus on sama, joka jonka taidekasvatuksen professori Antero Salminen, artikkelissaan Mitä taide
opettaa, kiteyttää seuraavanlaisesti: ”Taiteellisen luovuuden kehittyminen ei voi tapahtua ilman tietojen ja taitojen järjestelmällistä
oppimista, ei vain ”heittäytymällä” luovaksi”107. Omassa ajattelussani, kuten myös Robinsonin määrittelyssä, luovuus ei kuitenkaan
ole sidottu mihinkään tiettyyn alaan, kuten taiteeseen, vaan kuuluu
kaiken tekemisen kirjoon. Palaan luovuuden kehittymiseen myöhemmin tässä tekstissä, sillä tämä asia on sidoksissa osaamiseen.
103 Englantilaisen filosofin Wilhelm Occamilaisen (n. 1285–1349) mukaan
nimetty periaate, jonka mukaan kilpailevista teorioista tai hypoteeseistä
tulee valita aina yksinkertaisin, sillä se on todennäköisemmin oikea (Häyry,
Heta; Karttunen, Hannu; Virtanen, Matti 1989, 10–13 sekä Adams, Marilyn
McCord 1987, 669 )
104 Robinson, Ken 2011.
105 ”Creativity is applied imagination”. Robinson, Ken 2011, äänikirjan kuudes
kappale kohdassa 6:43–6:48.

102 Logiikka, jolla tässä käytän sanoja osaaminen ja taitava, sai Kotimaisten
kielten keskuksen kielenhuolto-osaston hyväksynnän kysyessäni asiaa
neuvontapuhelimensa kautta 26.11.2013.

106 Robinson, Ken 2011, äänikirjan kuudes kappale kohdassa 41:46–42:20.
Esimerkkejä: Minä en osaa soittaa viulua – saan siitä irti ääniä, voin olla
ekspressiivinen, mutta en pysty olemaan musikaalisesti luova viululla. En
osaa kiinan kieltä, joten en voi olla luova kiinaksi. Tämähän ei kuitenkaan
estä luovuutta esimerkkien luontaisten kontekstien ulkopuolella, sellaisella
alueella, josta osaamista löytyy – viulua voi käsitellä veistoksellisesti, ja
kirjoitusmerkkejä puhtaasti graafisina elementteinä.
107 Salminen, Antero 1981, 185.
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Robinson sanoo luovuuden olevan prosessin, jonka lopputuloksena
on uusia ideoita, joilla on arvo108 . Suomalainen kasvatustieteen professori sekä luovuuden ja lahjakkuuden tutkija Kari Uusikylä kiteyttää ajatuksensa luovasta prosessista hiukan vastaavanlaisesti sanoen,
että ”luovat ihmiset luovat jotain uutta, omaperäistä ja laadultaan
korkeatasoista”109. Näitä määritteitä en hyväksy ilman tarkennusta
siihen, millä tavalla jokin on uutta, laadukasta tai miten sillä on arvo.

kaan osaa vastata näihin kysymyksiin, sillä vastaus on tapauskohtaisesti uniikki ja osaamisia tarvitaan monia erilaisia. Miten osaaminen
pitää siis ymmärtää? Sitä pyrin tämän kirjoituksen avulla avaamaan.
Samalla pyrin myös valottamaan sitä, miten uusi, laadukas ja arvokas tulisi ymmärtää luovan prosessin näkökulmasta.

Psykologi Mihaly Csikszentmihalyi määrittelee luovan prosessin
lopputuloksen olevan sen, että se saa aikaan sellaisen muutoksen
omalla alallaan, esim. matematiikka, että tämä muutoksen mukanaan tuoma asia hyväksytään liitettäväksi osaksi kyseistä alaa110 . Kyseessä on siis hyvin akateeminen määritelmä vertaisarviointeineen.
Yhtenä esimerkkinä luovuuden ilmentymästä Csikszentmihalyi
käyttää Nobel-palkintoa111. Tätä opinnäytettä kirjoittaessani en
pysty integroimaan tällaista luovuusmääritelmää omaani. Halusin
kuitenkin tuoda Csikszentmihalyin näkemyksen mukaan opinnäytteeseen kuin vastapainona tai yllättävänä mausteena.

Ei ole kylmää

Tässä kohdassa on luonnollista kysyä paljonko pitää olla osaamista,
jotta voi olla luova? Entä mitä osaamista pitää olla? En usko, että ku108 ”I define creativity as the process of having original ideas that have value”
(Robinson, Ken 2011, äänikirjan kuudes kappale 26:12–26:18).
109 Uusikylä, Kari. 2002. Didaktiikan perusteet, 87. Pidempi pohdinta löytyy
Uusikylän aikaisemmasta kirjasta Isät meidän (1996, 80–83).
110 Csikszentmihalyi, Mihaly 1996, 26–28. Olen suomentanut Csikszentmihalyin käyttämän sanan domain muotoon ala, sitä ei pidä sekoittaa Csikszentmihalyin käyttämään termiin field, joka puolestaan kääntyisi parhaiten
muotoon kenttä, sillä se pitää sisällään henkilöt jotka toimivat alalla, eli
kuten usein sanotaan ”kentällä”.
111 Henkilö, jolla ei ole kosketusta johonkin alaan, domain, ei voi muuttaa sitä,
eikä voi siksi olla sillä alalla luova, toteaa Csikszentmihalyi ja kirjoittaa, että
lapset eivät näin ollen voi olla luovia (1996, 29).

Yläastevuosiltani muistan pienen kohtauksen joltain monista välitunneista. Oli talvi ja yritimme vakuuttaa välituntivalvojana toimivalle fysiikan, kemian ja matematiikan opettajallemme, että meidän
ei tarvitsisi mennä ulos. Siellä on kylmä, sanoimme. Perustelumme
ei vakuuttanut opettajaa, joka vasta-argumentoi toteamalla, että ei
ole olemassa kylmää, on vain vähemmän lämpöä. Muistaakseni me
oppilaat emme tuolloin oikein arvostaneet opettajan antamaa vastausta, kun kaikesta vastustelusta huolimatta jouduimme pihalle hytisemään. Olen myöhemmin tajunnut oppineeni siitä jotain – ehkä
jopa paljonkin.
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Opettajan vasta-argumentti viittaa tietenkin Kelvinin lämpötila-asteikkoon, jossa ei ole miinusasteita, vaan nolla kelviniä on absoluuttinen nollapiste. Absoluuttisessa nollapisteessä ei ole yhtään lämpöä. Kelvinin maailmassa ei ole olemassa kylmää, on vain enemmän
tai vähemmän lämpöä. Jos lämpöä ei ole ollenkaan, ei ole kylmyyttä
vaan on vain lämmön absoluuttinen puute.
Meidät opetetaan pienestä pitäen hahmottamaan ja ymmärtämään
lämpötiloja Kelvin-asteikon sijaan Celsius-asteikon kautta. Siinä on
miinusasteita. Ne ovat lämpötiloja jotka ovat alle veden jäätymispisteen. Miinusasteet ovat yksi tapa ajatella kylmää112 .
Kylmyys on kuitenkin suhteellista. Kylmä on miten me koemme
oman lämpötilamme olevan suhteessa ympäristöön. Viiden celsiusasteen päivälämpötila kuuman kesän jälkeen on kylmä päivä. Sama
viisi astetta hyytävän talven jälkeen, aurinkoisena kevätpäivänä on
lämmin päivä. Me puhumme eri tavoin samasta asiasta. Samassa
tilassa, samassa lämpötilassa, yhdellä on kylmä, toisella lämmin.
Onko siis kylmä vai lämmin ja miten tämä liittyy osaamiseen?

112 En ota tähän mukaan Fahrenheit-asteikkoa. Syy on se, että, Suomessa ei
käytetä Fahrenheit-asteikkoa ja sen tuominen mukaan ei selkeyttäisi ajatusmallia, vaan sekoittaisi sitä. Kahden asteikon vertaaminen toisiinsa riittää.

On vain osaamista
Pieni vauva ei osaa kävellä. Se ei ole mielipidekysymys. Vauvalla
ei vain ole osaamista kävelemisen suhteen, ei mitään omakohtaista kokemusta asiasta eikä fyysisiä kykyjä. Tällä asialla on kuitenkin
yleensä tapana muuttua ja kohta pieni ihminen vipeltääkin kahdella
jalalla ympäri maita ja mantuja, vanhemmat perässään. Aluksi käveleminen ei ole sulokasta, mutta osaaminen karttuu pikku jälkeläisen
kasvaessa. Kun kävelemisestä tulee arkista, ei sitä enää edes ajattele,
vaan mielessä on päämäärä tai ehkä lisävarusteet kuten kengät tai
housut ja niiden merkki ja malli. Vasta kun käveleminen jotenkin
muuttuu, tulee kävelemisen osaaminen mieleen. Kun varvas murtuu, joudumme pohtimaan kävelemistä uudestaan. Liukkaalla käveleminen tuo osaamisen mieleen myös. Joudumme ajattelemaan
kävelemisen tapahtumaa, itse suoritusta.
Kun nuorena jonkin aikaa harrastin karatea, muistan ihmetelleeni
miten alussa jouduimme opettelemaan kävelemistä. En minä tänne
ryömien tullut, ajattelin, johan tässä ihan hyvin käveleminen osataan. Opettaja oli eri mieltä: me kävelimme väärin karaten näkökulmasta. Ja näinhän se oli, joten opettelimme kävelemään, jälleen
kerran113 .

113 Osaamista on tietenkin monenlaista, käveleminen on vain yksi esimerkki.
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Meillä on kaikilla ulkoisten ja sisäisten arvojen mukainen suhteellinen osaamisasteikko. Vertaamme osaamista aina johonkin. Ajattelemme asiaa eräänlaisen Celsius-asteikon kautta ja määrittelemme osaamiselle kuin jäätymispisteen, joka erottaa hyvän huonosta.
Oletpa sinä taitava, sanoo yksi. Et vaan osaa, sanoo toinen. Silti
osaamista on, vaikka se jonkun asteikon mukaan menisikin miinuksen puolelle.

voi verrata toisiinsa, eivätkä ne ole toisiaan parempia tai huonompia, vaan vain erilaisia eivätkä voi esiintyä toistensa lämpötiloissa.
Sama, uskon, tapahtuu ihmisen tehdessä asioita. Jotkut asiat toteutuvat kun osaamista on vähän, toiset kun osaamista on paljon.
Näitä ei oikeasti voi verrata, sillä yksi tuskin voi tapahtua samassa
ympäristössä missä toinen. Mutta niin me vaan vertaamme, koska
se kuuluu luonteeseemme115 .

Meidän suhteelliset osaamisasteikkomme ovat hyvin erilaisia ja
muuttuvia. Niitä ei voi verrata toisiinsa luovan prosessin tulosten
näkökulmasta. Niinpä pohtiessani osaamista, syntyi ajatus siitä, että
osaamista pitäisi ajatella kuin lämpöä Kelvin-asteikolla: osaamista
on, tai sitä ei ole. Sitä on paljon tai vähän, mutta se ei koskaan voi
olla miinuksen puolella114 . Tällä tavalla ajatellen tuntuu helpommalta ymmärtää osaaminen.

Koska eri määrä osaamista tuottaa erilaisia tuloksia, jotka eivät ole
verrattavissa, miten voimme määritellä onko tulos onnistunut tai
josko sillä on arvoa?

Vieläkään ei voi määritellä paljonko osaamista tarvitaan. Eikä sitä
tarvitsekaan määritellä. Me tiedämme, että jotkin merkittävät asiat
tapahtuvat kun lämpöä on vähän, esimerkiksi suprajohtavuus. Toiset asiat vaativat paljon lämpöä, esimerkiksi fuusioreaktio. Näitä ei

Aloitan vastaamisen analogialla. Jos luova prosessi olisi juoksukilpailu, niin tulkitsen Robinsonin ja Uusikylän määritelmät niin, että
vain ne, jotka pääsevät mitalisijoille, ovat juosseet. Csikszentmihalyin mukaan vain se, joka voittaa aikaisempaa maailmanennätystä
paremmalla tuloksella, on juossut. Minun mielestäni jokainen osallistuja, riippumatta voittaako vai ei, on juossut. Myös se parhaansa
tehnyt, mutta viimeiseksi tullut. Luova prosessi ei kuitenkaan ole
kilpailu, joten kaikki juokseminen kelpaa, myös lasten juokseminen,
vaikka päin seinää. Takaperin juokseminen sopii. Hölkkääminenkin
on hyvä. Käveleminenkin käy, samoin pyörätuolilla kelaaminen. Oikeastaan vain paikallaan pysyminen ilman edes yritystä liikkua ei
ole hyväksyttävää, paitsi että ehkä joskus sekin on juuri oikein.

114 Tähän tarkennukseksi, että taitavuus on siis osaamisen laadullinen määre.
Se, että osaa ei vielä tarkoita, että on taitava. Ymmärrän taitavuuden paljona
osaamisena.

115 Psykologian ja behavioristisen taloustieteen professori Dan Arielyn kirjassa
Predicatbly Irrational (2008) vertaileminen tulee esiin monessa kohtaa ja hän
toteaakin sen olevan on ihmisen perusluonteessa. Me vertailemme aina kun
se on mahdollista, emmekä voi asialle mitään.

Paljonko pitää osata?
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Pohtiessani tätä, totesin, että termit uusi, omaperäinen ja arvokas
ovat niin monitulkintaisia, että ne eivät sovi määrittelemään sellaisenaan luovan prosessin tulosta. En sano, etteikö esimerkiksi kirjallisuuden Nobel-palkinnon arvoinen suoritus olisi mitenkään epäsopiva tulos luovasta prosessista. Tietenkin se on hyvä, mutta niin ovat
monet muutkin tulokset hyviä, kuten akateemisesti vähäpätöisemmät tai jopa huonot tulokset, mokaamiset. Kyse on mielestäni siitä,
millainen tulos on suhteessa eri muuttujiin, esimerkiksi: Jos yhden
hyvä on toisen huono, kumpi määrää ja miksi? Pitääkö tuloksen olla
suhteessa osaamisen määrään? Jonkun omaperäinen ja uniikki on
toisen itsestäänselvyys. Miten arvokkuus mitataan, kaupallisesti vai
esimerkiksi elämänlaadun mukaan? Laatu voi yhdelle tarkoittaa täydellisyyttä, toiselle halpaa ja yksinkertaista116 .
On mielestäni aivan liian helppoa todeta luovuuden tuottavan jotain uutta ja arvokasta. Se kuulostaa todella hienolta, mutta ei oikeasti vielä kerro mistään mitään, se ei liity mihinkään. Siksi olen
määritellyt itselleni luovuuden toisella tavalla. Omassa ajattelussani
lähdin liikkeelle lopputuloksesta.
Kuten totesin tämän opinnäytteeni pohtimisen tapaa avatessani,
että kirjoittaminen on ymmärtämisen tapa. Kirjoittaminen on tekemistä. Eikö siis tekeminen, mikä tahansa tekeminen, voisi olla
ymmärtämisen tapa? Mielestäni kyllä. Luova prosessihan on mie-

116 Yrittäjä, markkinoija ja kirjailija Seth Godin antaa hyvän esimerkin laadun
väärinymmärryksestä blogissaan: Misunderstanding quality.
http://bit.ly/1eIj8pZ

likuvituksen soveltamista tekemiseen ja täten siis ymmärtämisen
tapa. Mikä siis on luovan prosessin lopputulos? Se voi olla mikä
vaan matemaattisesta yhtälöstä, pekonin makuiseen kananmunaan
molekyyligastronomiassa ja vaikka paperiliittimen uusi käyttötapa
ihmishenkien pelastamiseksi, mutta lopputuloksessa on aina mukana ymmärryksen muuttuminen.
Koska ymmärryksen muuttuminen on oppimista, näen luovuuden
oppimisprosessina. Siksi siinä on määriteltävä tapauskohtaisesti
osaamisen määrä ja lopputuloksen arvo tai laatu. Nämä ovat jokaisella erilaiset. Kun osaamista on paljon, tai tarpeeksi, että voi sanoa
olevansa taitava, ja se on samaa osaamista kuin muilla, silloin voi
verrata luovan prosessin tuloksia toisiinsa ja jakaa esimerkiksi Nobelin fysiikanpalkintoja tai arvostella opinnäytteitä. Luova prosessi
on kuitenkin aina samanlainen oppimisprosessi osaamisen määrästä
riippumatta. Lopputulokset vaihtelevat sen mukaan onko osaamista paljon, vähän tai ei ollenkaan. Kirjoitan auki kaksi lopputulosesimerkkiä osaamisen näkökulmasta.
Ensimmäinen on epäonnistuminen tai mokaaminen jollain tasolla.
Tällöin lopputuloksena ei ehkä ole mitään käyttökelpoista muuten
kuin että osaaminen lisääntyy. Tekeminen harjoittaa osaamista.
Näin muun prosessista syntyneen tuotoksen voi ymmärtää informaationa. Epäonnistumisesta oppii mikä ei toimi. Se on tärkeää
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tietoa. Osaamisen lisääntyminen taas mahdollistaa luovan prosessin monipuolistumisen. Tätä voi kutsua myös harjoittelemiseksi, ja
sitähän se on, mutta se on myös integraali osa luovaa prosessia117.
Mitä enemmän on osaamista, sen vähemmän tarvitsee ajatella suoritusta ja voi keskittyä päämäärän saavuttamiseen118 .

tietoa osaamisen kautta, sen vähemmän tarvitsee keskittyä tekemisen pohtimiseen, vaan voi keskittyä päämäärän saavuttamiseen119.
Ilman osaamista tekeminen on tiedon kasvattamista eli osaamisen
kehittämistä, treenaamista. Jostainhan on lähdettävä, ja jos osaamista ei ole, pitää kuitenkin tehdä. Sieltä se vähitellen lähtee syntymään.

Toinen lopputulos voi olla onnistuminen, että saavuttaa suunnitellun päämäärän. Tällöin osaaminen ei välttämättä lisäänny, mutta se
validoituu, eli usko oman osaamiseen kasvaa ja ymmärrys muuttuu
jollain toisella tasolla. Eikä tekijän itsensä ymmärryksen tarvitse
muuttua suoraan prosessin kautta, vaan muutos voi tulla ajan kautta
tai siitä, että joku muu tulkitsee tulosta.

Meillä on erilaista ja eri määriä osaamista. Se on hyvä asia. Aina ei
tarvitse olla paljon osaamista. Vähäinenkin määrä voi riittää. Se on
kuin ruokaa laittaessa, tai leipoessa. Joskus tarvitaan paljon jotain
ainesosaa eikä määrän kanssa tarvitse olla nuuka, samalla kun vain
hyppysellinen jotain muuta samaan kokonaisuuteen keikauttaa
homman aivan toisiin sfääreihin.

Osaamista voi siis mielestäni ajatella niin, että osaaminen on tietoa,
joka auttaa pääsemään johonkin päämäärään. Mitä enemmän on

Ja osaamista on enemmän tai vähemmän, tai ei ollenkaan, mutta
osaaminen ei koskaan ole miinuksella.

117 Antero Salminen taidemaalari Renoiria mukaillen: ”ihmisestä tulee taiteessa
kuten muillakin alueilla luova vain kun hän oppii tekemään jotain kunnolla ja
kun hän haluaa tehdä sen vielä paremmin” (1981, 185.)
118 Tarkoitan tällä osaamista siinä, mitä on tekemässä. Valokuvaaja Henri
Cartier-Bresson, ratkaisevan hetken (decisive moment) mestari, kuvailee tätä
eräänlaisena poissaolona, jossa lopputulos on henkinen toiminto eikä niinkään esimerkiksi fyysinen (Montier, Jean-Pierre, 1996, 204). Tällaista olotilaa
ei voi olla, jos on keskityttävä suorituksen toteuttamiseen.

119 Vaikka toki toisinaan on myös hyvä pohtia itse tekemistä, sitä ymmärtääkseen ja sitä kehittääkseen.
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4. KOORDINAATTI

SATUNNAINEN
PUUHASTELU

Kun vuonna 1999 siirryin
6,5 vuoden opiskelun ja
satunnaisten opetustöiden sekä muiden hommien jälkeen kaupalliselle
alalle töihin vakinaiseen
työsuhteeseen, huomasin kaikkein eniten jännittävän yhtä
asiaa: osaisinko olla käskystä luova? Pystyisinkö tuottamaan kekseliäitä juttuja kun niin vaaditaan? Oli helppoa
olla luova opiskeluympäristössä, jossa muutenkin tehtiin
kaikenlaista luovaa. Eikä minulla ollut missään vaiheessa
ollut ongelmia tehdä omia juttuja, itselleni, omista lähtökohdistani. Mutta nyt tekisin töitä muille, loisin uutta toisille heidän lähtökohdistaan, toteuttaisin toisten toiveita.
Olisiko minusta siihen?
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Taasko sinä piirrät tuommoisia outoja kasvokuvia? Eikö kannattaisi tehdä jotain hyödyllisempää? Muistan miten äitini joskus, ennen
kuin aloitin valokuvaopinnot, ihmetteli tapaani piirrellä groteskeja
kasvoja. Näillä oli yleensä hyvin eri kokoiset silmät, kasvojen muoto
muistutti enemmän suippopäistä pulleaa etanaa tai matoa, kuin mitään muuta ja usein huulet jatkuivat täyteläisinä luikeroina pitkälti
kasvojen leveyden yli. Eikä näissä kasvoissa ollut mitään järkeä. Minun vain teki mieli piirtää niitä. Inspiraationi lähde oli englantilaisen sarjakuvapiirtäjä ja kuvittaja Gerald Scarfen luoma visuaalinen
kokonaisuus Pink Floydin musiikkiteokseen The Wall (1979). Halusin kokeilla josko minä osaisin tehdä jotain vastaavaa. Halusin sitä
vuosikausia. En tehnyt sitä suunnitelmallisesti. Se oli enemmänkin
satunnaista ajan tappamista.
Muistan pohtineeni äitini ihmettelyä valmistuessani artenomi valokuvaajaksi Svenska Konstskolan i Nykarelbystä 1994. Siellä tein
opinnäytteeksi sarjan potretteja, joihin olin digitaalisesti lisännyt
piirteitä ja yksityiskohtia eläimistä. Muokatessani kuvia huomasin, miten osasin yllättävän helposti hahmottaa jos muokkaus meni
liialliseksi. En voi tietenkään olla varma, mutta epäilen kuitenkin
monivuotisen groteskien kasvojen piirtämisen vaikuttaneen kykyihini. Pystyin hahmottamaan sen, kun jokin menee väärin. En tiedä

oliko potrettien muokkaaminen äitini tarkoittamaa hyödyllisempää
tekemistä, mutta ainakin siitä oli minulle hyötyä – sain kuvien avulla opiskelupaikan korkeakoulussa. Ja vanhempien seinällä on yksi
tekemistäni muokatuista potreteista, mutta ei yhtäkään groteskeista
kasvoista.
Tämä kasvojen piirtäminen on esimerkki satunnaisesta puuhastelusta. Satunnainen puuhastelu on hyvästä.

Puuhastelu on tekemistä
Nassim Nicholas Taleb puhuu kirjassaan Antifragile satunnaisesta
puuhastelusta120 . Hän sanoo, että iso osa teknologisesta121 osaamisestamme tulee satunnaisen puuhastelun kautta, mutta me emme
välttämättä kuitenkaan huomaa satunnaista puuhastelua, koska sen

120 Taleb, Nassim Nicholas 2012, äänikirjan ensimmäisen osan kohdassa
7.11.38–7.19.37. Alkuperäinen termi on stochastic tinkering, mutta esiintyy
myös muodossa random tinkering. Stochastic (suom. stokastinen) on synonyymi sanalle random, joka kääntyy suomeksi muotoon satunnainen. Tinkering on suomeksi puuhastelua, tekemistä joka on tai ei ole määrätietoista ja
jolla on tai ei ole mitään tiettyä päämäärää. Puuhastelusta löytyy kokeilua
ja epäonnistumista. Se on sanana sukua askartelulle tai hommailulle, eikä
välttämättä tuo mieleen mitään vakavaa tekemistä, oikeata tai uskottavaa
työtä.
121 Olen rakentanut oman ymmärrykseni teknologiasta Wired-lehden perustajan ja päätoimittajan Kevin Kellyn ajatusten avulla. Kelly kertoo kirjassaan
What Technology Wants (2010) teknologian olevan sellaista, jota ihminen
käyttää hyväkseen saavuttaakseen jotain, jota ei omin voimin tai taidoin
kykene, tai joka helpottaa tekemistä tai elämistä ja olemista – teknologia on
apuvälineitä tai työkaluja sanan laajassa merkityksessä. Yksinkertaisimmillaan teknologiaa on esimerkiksi tuli, kirves tai tuoli, vaikka meillä nykyään on
tapana ajatella teknologiaa paljon monimutkaisemmin esimerkiksi älypuhelimina tai 3D-tulostimina.
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kautta tuleva tieto on vaikeasti kuvailtavissa olevaa ja siksi epämääräisen oloista. Se on laadullista, toisin kuin sellainen tieto, joka on
määrällistä ja selitettävissä, rationalisoitavissa, teoretisoitavissa, arvosteltavissa sekä taulukoitavissa.

Tekemisen ei tarvitse olla päämäärällistä tai suunniteltua. Se voi hyvinkin olla puuhastelua, jotain pientä tai suurta, jotain jota tehdään
asiaa ajattelematta. Siksi satunnainen puuhastelu on mielestäni hyvä
termi ja tärkeä asia pitää mielessä.

Taleb puhuu mielestäni aivan samasta kuin Richardson, jota lainasin avatessani tämän työn pohtimisen tapaa. Richardson siis sanoo
kirjoittamisen olevan ymmärtämisen tapa. Talebille tekeminen on
tietoa. Nämä kaksi puhuvat mielestäni samasta asiasta, tosin eri
tavoin ja eri näkökulmasta, mutta heidän sanomansa ei mitenkään
eroa siitä, miten tekemisen kautta tulevasta ymmärryksestä, osaamisesta ja tiedosta on opintojeni aikana puhuttu taidekasvatuksen
kontekstissa.

Satunnaisen puuhastelun kautta tekemiseen tulee erilaista tietoa
kuin jos tekisi asioita suunnitellusti. Taleb kuvailee tätä prosessia sanomalla, että satunnaisuus voimistaa järjestelmiä, jotka ovat antifragileja124 . Tämän voi myös nähdä niin, että satunnaisuus on myrkkyä
jäykille prosesseille, joissa ei ole varaa yllätyksille. Yhden voima on
toisen tuho.

Koen tekemisen tärkeänä. Taleb sanoo tekemisen ruokkivan tekemistä ja kehitystä. Hänen esimerkkinsä on jatkumo, jossa satunnainen puuhastelu johtaa heuristiikkaan122 , joka johtaa käytäntöön ja
harjoitteluun, joka johtaa satunnaiseen puuhasteluun, joka johtaa
heuristiikkaan jne123 . Pidän tästä tavasta ajatella.

En suinkaan sano, ettei asioita voi tai pidä tehdä järjestelmällisestikin, tietenkin pitää, mutta satunnainen puuhastelu tuo tekemiseen aivan uusia mahdollisuuksia. Tällaisia mahdollisuuksia ovat
niin onnistumiset, uudet ideat ja yllättävät kohtaamiset, kuin myös
epäonnistumiset, mokaaminen. Epäonnistumisissa on paljon informaatiota, kuten jo mainitsin opinnäytteeni aivan alussa. Epäonnistumiset ovat yhtä tärkeitä luomisprosessissa kuin onnistumiset, sik-

122 Heuristiikka on epäformaalia ongelmanratkaisua ja Taleb käyttää tätä termiä
kuvaamaan teknologista kehitystä, mutta termi on helposti sovellettavissa
kaikkeen tekemisen kautta rakentuvaan taitoon ratkaista ongelmia.
123 Taleb, Nassim Nicholas 2012, äänikirjan ensimmäisen osan kohdassa
7.18.38–7.18.52

124 Taleb, Nassim Nicholas 2012, äänikirjan ensimmäisen osan kohdassa
3.46.38–3.50.48.
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si tekeminen on luovan prosessin tärkein elementti. Ilman tekemistä
ei ole luovuutta.
Onko sitten tekeminen tärkeämpää kuin lopputulos? Ei tietenkään.
Joskus lopputulos on tärkeä, toisinaan taas lopputulosta tärkeämpää
on se motivaatio, joka tulee tekemisen kautta125 . Asiaa voi ajatella
matkustamisen ja matkailun näkökulmasta. Toisinaan matkustetaan, koska ollaan menossa johonkin tiettyyn paikkaan. Hyppään
aamuisin kasin ratikkaan oopperan pysäkiltä, koska olen menossa
opinahjooni. Matkustan tietoisesti jokin päämäärä mielessä. Toisinaan matkaan jonnekin vain siksi, että matkustaminen on mukavaa
tai nautinnollista. En minä sano, etteikö ratikalla hurruttelu olisi
mukavaa, sitä vaan usein tulee tehtyä hyvin päämäärällisesti. Mutta
se miten koen matkan ei ole kiinni matkustusmuodosta, vaan omista lähtökohdistani.

Satunnaisuus on ystävä
Omien kokemuksieni kautta olen huomannut miten järjestelmällisessä tekemisessä satunnaisuus on hyvä mutta oikukas ystävä. Teke-

125 Olen huomannut omassa tekemisessä usein tekemisen, ei lopputuloksen,
olevan itse motivaation. Työurani aikana käymissä kehityskeskusteluissa
tavoitteiden asettaminen ei ole juurikaan innostanut, se on usein ollut jopa
vaikeata ja epämotivoivaa. Minulle se, että saan tehdä mahdollisimman
hyvin, antaa motivaationi. Lopputulos on välietappi ja askelma seuraavaan
tekemiseen, jossa olen jo, toivottavasti, edellistä tekemistä parempi. Kauan
ennen kuin tiedostin tämän, olen reagoinut positiivisesti erään Pink Floydin
kappaleen sanoitukseen, ja pitänyt tätä mottonani: ”Everybody’s searching for
something, they say / I’ll get my kicks on the way.” Pink Floyd: The Gold It’s In
The… (1972)

misessä valta on pidettävä omissa käsissä, mutta satunnaisuudelle
pitää antaa mahdollisuus. On luotava rajattuja saarekkeita, tiloja
tai ajallisia kohtia, joissa antaa satunnaisuuden viedä. Rajaamalla
satunnaisuuden temmellyskenttä itsenäiseksi tilaksi pidetään satunnaisuuden vaikutukset kurissa, mutta annetaan mahdollisuus
villeillekin ja mitä mielikuvituksellisimmille tuloksille. Kutsun tätä
kontrolloiduksi satunnaisuudeksi. Omassa tilassaan satunnaisuus
tuo tullessaan mitä nyt sattuu tuomaan. Kokonaisuudessa satunnaisuuden tila on kuitenkin vain osa, palanen, jonka voi korvata toisella, jos sattuma ei tuota miellyttävää tulosta.
Millaisia nämä satunnaisuuden saarekkeet tai tilat sitten ovat? Niiden kuvaileminen on vaikeaa. Ne riippuvat suuresti siitä mitä olen
tekemässä. Yleensä mitä tutummaksi tekemisen tunnen, sen suurempia ja epämääräisempiä tilat ovat. Esimerkiksi valokuvatessa
annan satunnaisuudelle paljon tilaa, niin tekniikan kuin myös ilmaisun näkökulmasta. Mitä tuntemattomampia ovat tekemisen tiet, sen
pienempiä satunnaisuudelle antamani tilat usein ovat. Esimerkiksi
opetellessani jotain uutta, en välttämättä halua antaa satunnaisuudelle juurikaan tilaa, koska se häiritsisi oppimistani. Toisaalta, joskus uusissa tilanteissa on hyvä antaa satunnaisuudelle täysi valta,
jotta pääsee liikkeelle. Joskus samassa tekemisessä voi kuitenkin olla
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niin tuttua kuin tuntematontakin samaan aikaan, jolloin satunnaisuuden tiloista kasvaa hyvinkin monimutkainen kokonaisuus. En
osaa tätä tämän paremmin kuvailla.
Pohtiessani miten kuvailisin satunnaista puuhastelua, jäin miettimiään miten pienet lapset ovat koko ajan kokeilemassa ja tekemässä kaikenlaista. Mitä tapahtuu tuota nappia painamalla, miltä joku
pinta tuntuu, miltä kuulostaa huutaa isossa tilassa tai vaikka miltä
liima maistuu. Osa tästä puuhastelusta on leikkiä, osa on tietoista
tutkimista, koska tarve tietää on suuri ja se ohjaa. Osan lapset tekevät huomaamattaan ja satunnaisesti, koska yksinkertaisesti on mahdollisuus tehdä. Kaikesta tästä tulee informaatiota, joka kerääntyy
jonnekin ihmisen sisälle, aivoihin, lihaksiin. Tämä informaatio ohjaa assosiaatioita: Tämähän tuntuu samalta kuin mummon pöytäliina.
Ei mummon pöytäliinaa ole kosketeltu siksi, että opittaisiin miltä se
tuntuu, vaan tunne on opittu koska pöytäliinan on koskettu muusta
syystä. Pöydälle on laitettu leipä. Liinaa vasten on nukahdettu. Ehkä
siinä on pelattu paskahousua pimeinä mutta lämpiminä elokuun
öinä. Kosketuksen kautta olemme saaneet tietoa, joka on assosioitavissa126 , kun jotain muuta sopivasti sattuu kohdalle. Satunnainen
puuhastelu tuottaa samanlaista tietoa, joka aivan samalla tavalla voi
myös olla tiedostamatonta.

Satunnainen puuhastelu on esimerkiksi piirtämistä ilman päämäärää samaan aikaan kun puhuu puhelimessa. Sitä on ruoalla leikkiminen127, hetken mielijohteesta mereen heitetty kivi tai halkojen pinoaminen niin korkeaksi torniksi kuin vain mahdollista, koska piti
nyt vaan kokeilla miten se onnistuu. Itse miellän satunnaisen puuhailun leikin tapaiseksi toiminnaksi: sillä ei välttämättä ole päämäärää eikä sen motivaatio ole oppiminen, mutta sitä kautta kerääntyy
tietoa eli assosiaation polttoainetta, ymmärrys muuttuu tai toiston
avulla taito lisääntyy128 . Yleensä satunnainen puuhastelu ei ole vain
mukavaa, vaan myös kivaa. Eikä se ole vain lapsille. Se on kaikille,
iästä riippumatta129.
Ymmärrän satunnaisen puuhastelun myös lukemisena tai muuna tiedon keruuna, joka ei manifestoidu tekemisenä, jonka kautta
tuotetaan esimerkiksi fyysisiä esineitä, niin kauan kun se täyttää
määritelmäni leikin tapaisesta toiminnasta – kerätään satunnaisia
tiedonjyviä, triviaalitietoa ihan vain mielenkiinnosta tiedonjyviin,
ruokitaan assosiaatiokoneistoa ilman mitään tiettyä päämäärää. Tiesittekö, että maan albedo, eli heijastuskyky tai valkoisuus, on keskimäärin 0,3 ja kuun noin 0,12. Minäkään en tietäisi, jos en olisi
jäänyt pohtimaan Vangeliksen Albedo 0.39 (1976) levyn nimikappaleen merkitystä. En tosin tiedä mitä tällä tiedolla teen. Se on tri-

127 Joka tietenkin usein on kiellettyä tai ainakin kovasti paheksuttua.
128 Tajusin tätä kirjoittaessani, että leikki on antifragile. Klaus Kowalski kirjoittaa
(1973, 148), että leikin kulussa täytyy olla varaa yllätyksiin ja että ”suunnittelemattomat tapaukset vaativat lasta toimimaan yhä enemmän”. Antifragile
ei ole leikkiä, mutta leikki voi hyvin satunnaisuudesta.
126 Assosiointi on mielleyhtymä. Yhden asian kautta tajuaa jotain jostain
toisesta – ymmärtää asioiden välisen merkityksen. Minä ymmärrän sen
vertailuprosessin tuloksena, eikä vertailua tehdä välttämättä tietoisesti.

129 Minä kieltäydyn uskomasta sanontaa, joka väittää leikin olevan lapsen työtä.
Minä näen leikin prosessina, jonka avulla ihminen kehittää itseään. Työ on eri
asia. Työn päämäärä on jotain muuta.
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viaalitietoa – mielenkiintoista, näennäisesti turhaa, mutta sellaista
joka saattaa joskus olla hyödyksi130 . Ehkä.

Yhdistely
Steve Jobs, yksi tietokoneyhtiö Applen perustajista ja yhtiön toimitusjohtaja, on joskus todennut luovuuden olevan vain asioiden
yhdistelyä131. Muistan olleeni hetken samaa mieltä. Tulin kuitenkin
toisiin ajatuksiin kun aikanaan pohdin luovuutta. Pelkkä yhdistely
ei mielestäni vielä ole luovuutta, vaikka se on kyllä osa luovaa prosessia. Yhdistelemällä voi toki saada aikaan uusia asioita132 , mutta
syy miksi en ole aivan samaa mieltä Jobsin kanssa on se, että hänen
ajatuksensa ei selitä miten tai miksi nämä mainitsemansa luovat
ihmiset keksivät yhdistää asioita, miten he näkevät sen minkä voi
yhdistää. Yhdistäminen ei ole prosessi vaan se on lopputulos, kun
ajattelee asiaa luovuuden näkökulmasta. Yhdistäminen ei selitä sitä,
mistä ajatus yhdistämiseen syntyy. Siksi se ei voi olla luovuuden
määritelmä.
Markkinoinnin ja mainonnan parissa työtä tekevät puhuvat usein
olevansa luovalla alalla. Mainostoimistojen tekijäporukasta käy130 Olen lukenut useita artikkeleita satunnaistiedon positiivisesta roolista
luovassa prosessissa. Tämä The New York Timesin kolumni antaa asiasta
mielestäni hyvän kuvan. Marie Myung-Ok Lee. 2013. The Internet: A Welcome Distraction. http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/11/18/the-internet-a-welcome-distraction/
131 ”Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did
something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw
something.” – Steve Jobs Wired-lehden haastattelussa vuonna 1996.
132 Taide ja komiikka -kurssilla syksyllä 2012 opettaja Johan Eichhorn puhui juuri
tästä, kun hän kertoi miten kahden eri genren yhdistäminen luo jotain uutta.

tetään termiä luovat. En ole erityisen innostunut siitä miten sana
luova on kaapattu mainosalan käyttöön, sillä luovuus ei ole millään
muotoa alariippuvainen asia. Kaikki ovat tai voivat olla luovia. Kuitenkin minun on todettava, että mainosalalla on jotain, joka ruokkii
luovuutta aivan omalla tavallaan. Ennen kuin pääsen siihen mitä se
on, palaan lyhyesti tämän tekstin ensimmäisen kappaleen kysymykseen: Miten voi olla käskystä luova?
Itselläni se taito kasvoi esiin vähitellen. Aluksi ammensin paljon
aikaisemmasta satunnaisesta puuhastelusta. Peruskouluajan kaitafilmien tekemisen ja 1990-luvun lopun GIF-animaatiokokeilujen
kautta tulleesta tiedosta oli paljon hyötyä esimerkiksi mainosbannereiden tekemisessä. Mitä enemmän tein erilaisia projekteja erilaisille asiakkaille, huomasin kokemuspohjani monipuolistuvan.
Minun ei tarvinnut nyhjäistä tyhjästä, minulla oli kokemusta, jonka
avulla pystyin rakentamaan uusia kokonaisuuksia. Mitä enemmän
minulla oli kokemusta, sen paremmin osasin siihen myös liittää
asioita toisaalta. Käytän tästä taidosta mielelläni sanaa rutiini. En
tarkoita tällä huonoa tai tylsää rutiinia, joka on esimerkiksi sitä, että
joka päivä töissä toistaa samaa asiaa vuodesta toiseen. Vaan rutiini
on sitä, ettei tarvitse miettiä miten tekee, vaan pystyy keskittymään
siihen että tekee tai mitä haluaa sanoa. Se on kuin kirjoittamaan
oppiminen. Ensin pitää harjoitella miten kynää pidetään kädessä ja

4. ko o r d i n a at t i: Sat u n n a i n e n p u u h as t e lu

sitten millaisilla liikkeillä saa kirjainmuodot kohdalleen. Miten pitää paperia paikallaan ja ehjänä. Sitten kun ei tarvitse enää ajatella
kättä, kynää, kirjainten keskinäistä kokoa tai paperia, voi keskittyä
siihen mitä haluaa saada sanotuksi. Tällöin kirjoittamisesta on tullut
rutiini, ja tämä on se rutiini, joka minulle kasvoi kaupallisella alalla.
Rutiini kasvaa harjoittelemalla. Samalla tavalla luovuus voimistuu
harjoittelemalla. Rutiini on osa sitä osaamista, jota ilman luovuutta
ei voi olla.
Opettaessani valokuvausta kuvataidekasvattajaopiskelijoille tammikuussa 2014133 , tajusin yllättäen mikä on se jokin, joka ruokkii luovuutta mainosalalla ihan omalla tavallaan. Se jokin on se, ettei ole
olemassa vastausta ennen kuin työ on tehty. Mainonnan ja markkinoinnin parissa tehdään paljon sellaista, jota ei ole aikaisemmin tehty. On keksittävä uutta, tehtävä jotain, jota ei vielä ole. Ja kun tämä
uusi on luotu, on taas käytävä uuden haasteen kimppuun, jossa
siinäkin on tuloksena jotain, jota ei aikaisemmin ole ollut. Työ siis
koostuu pulmien ratkaisemisesta. Tietenkään kaikki mainospuolen
työ ei ole tätä, toki silläkin alalla tehdään arkista ja tavallista, mutta
siellä on todella paljon pulmien ja haasteiden ratkaisemista. Tajusin tämän kun annoin opiskelijoille tehtävän, jota en ensin itsekään
osannut ratkaista, se tuntui aluksi jopa mahdottomalta.

133 Valokuvailmaisu II (tk0203) 07.01.2014–10.01.2014, Intensiivijakso: Kuvasekvenssi teemalla ”The Invisible Visible”.

Mahdottoman tehtävän edessä syntyy epävarmuutta. Pitää uskaltaa
tehdä jotain, josta ei voi olla varma. Pitää luottaa itseensä ja siihen
omaan osaamiseensa. Mitä useammin joutuu mahdottoman eteen
tehtävänä ratkaista se, sen paremmin vähitellen oppii yhdistämään
asioita jolla aluksi mahdottoman tuntuisen haasteen voi ratkaista.
Tässä palaan takaisin Steve Jobsin ajatukseen siitä, että luovuus on
yksinkertaisesti vain yhdistelemistä. Se miten jotkut näkevät tai ymmärtävät yhdistää asioita tulee siitä, että heillä on tarpeeksi tietoa,
josta ammentaa. He oppineet luoviksi tekemällä paljon. Tällaiset
henkilöt ovat puuhastelleet satunnaisia, tehneet asioita järjestelmällisti, keränneet tietoa vain siksi, että se on ollut mielenkiintoista tai
siksi, että on tarve. Heillä on avoin mieli ja uskallus kokeilla. Heitä
ei ohjaa pelkästään päämäärän saavuttaminen, vaan halu kokeilla,
tarve tehdä tekemisen vuoksi. Se on leikkimieltä. Mutta se on myös
harjoittelua ja työtä. Kokemusta ja rutiinia. Epävarmuuden sietämistä, ja ehkä jopa epävarmuudesta tykkäämistä.
Tämä on se soppa, josta innovaatiot pulpahtavat pintaan.

83

Minä en ole filosofi. Pohdin asioita, mutta minulla ei ole laajaa ymmärrystä eri
filosofisista koulukunnista tai niiden näkemyksistä. Tunnustan tunnistavani
filosofian suurnimet lähinnä Monty Pythonin Bruces’ Philosophers Song -kappaleen kautta. Lähtökohtani ovat tukevasti jossain ihan muualla kuin filosofiassa.
Ammennan ajatteluuni siitä mitä olen nähnyt, mitä olen lukenut, kuullut, tehnyt ja kokenut sekä mitä olen nähnyt muiden tekevän, samoin tai eri tavalla.
Kansakäymisestä erilaisten ihmisten kanssa. Öisistä keskusteluista meren
rannalla auringon noustessa, viinin loppuessa ja hengityksen höyrytessä.
Hetkistä kameran takana. Jännityksestä pahoinvoivana kelmeässä kokoushuoneessa kun tajuan, että minun pitää varoittamatta vetää koko päivän pituinen
workshop tusinalle ihmisiä. Näyttelyistäni ja kaikesta siitä tekemästäni jota en
koskaan ole julkaissut. Tai siitä yhdestä yksinäisestä märästä lapasesta Finlandia-talon parkkipaikalla huhtikuun seitsemäs 2012.

Tammikuussa 2013

Päättely
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Tässä osassa pohdin kirjoittamiani neljää
koordinaattia.
Aluksi käyn läpi kokemuksiani kirjoitusprosessista: millaista oli ajatusten auki kirjoittaminen.
Tämän jälkeen pohdin koordinaattien sisältöjä: millä tavalla ymmärrän kirjoittamani tekstit, mikä niissä oli keskeisintä ja onnistuinko
nostamaan esille mitään hyödyllistä.
Lopuksi pohdin kirjoittamiani tekstejä opinnäytteeni pohjalla olevan kysymyksenasettelun kannalta: millainen minä olen kuvataidekasvattajana? Määrittelen näin oman tilani
kuvataidekasvatuksen topografiassa.

Kirjoittamisesta
Olen toki aikaisemminkin pohtinut asioita. Kolmisen vuotta pohdin mitä luovuus minulle tarkoittaa, miten minä sen
ymmärrän. En ole kuitenkaan näin lyhyessä ajassa yrittänyt
selkeyttää itselleni näin montaa asiaa kuin mihin neljässä
koordinaatissani pyrin. Se oli yllättävän raskasta, kuin sukeltamista. Siltä se tuntui. Ei laitesukellusta, sellaisesta minulla
ei ole kokemusta, vaan sellaista sukellusta kun kesällä järvessä
pulikoi ja päättää käydä noukkimassa pohjasta jotain. Aluksi
se pari kolme metriä ei tunnu erityisen syvältä. Kuitenkin
keho pyrkii koko ajan takaisin pinnalle, vaikka mieli ja lihakset
haluavat pohjalle. Ensimmäisellä yrittämällä ei ehkä aina pääse
tarpeeksi alas. Niinpä sitä polskii ja räpeltää kunnes onnistuu.
Tai ei onnistu ja on pakko pitää tauko, joko lyhyt hengityksen
tasaamiseksi tai pidempi, koska on aivan puhki. Tällaisessa
sukelluksessa ei myöskään voi jäädä pitkäksi aikaa katsomaan
miltä pohjalla näyttää, happi ei riitä. On pakko palata pinnalle.
Tarkoitus ei olekaan jäädä pohjalle, vaan noukkia sieltä mukaan materiaalia. Joskus materiaali on käyttökelpoista, joskus
sitten taas ei.
Ajan kanssa se on helpompaa. Tai ainakaan se ei tunnu
yhtä raskaalta, kun voi hitaasti edetä ja vähitellen laskeutua
alemmas kohti pohjaa. Ehkä tähän voisi soveltaa fysikaalista
suuretta energiasta, voiman suunnasta ja matkasta? Eli työtä.
Työtähän toki tämäkin.
Sukeltaminen on myös siinä mielessä hyvä analogia, että
vedessä on virtauksia, jotka saattavat viedä eri suuntaan
kuin mihin alunperin oli tarkoitus mennä. Tätä koin minulle
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tapahtuvaksi. Huomasin kirjoittaessani miten teksti toisinaan
veti minua suuntaan, jota en osannut odottaa. Joskus ohjauduin täysin väärään paikkaan ja paikantajuni sekosi. Tällöin
minun oli noustava pintaan selvittämään pääni ja levätä hetki
jotta voisin sukeltaa uudestaan. Joskus tekstistä aukesi jotain
odottamatonta, mutta oleellista ja silloin tiesin sukeltaneeni
oikeaan kohtaan ja sumeasta vedestä löytäneeni ajatuksilleni
käyttökelpoista rakennusmateriaalia.
Omaa ymmärrystäni taiteesta, eli ensimmäistä koordinaattia,
olin kirjoittamastani neljästä aiheesta pohtinut tämän opinnäytteen osalta paljon, sillä taidesuhteeni epämääräisyys olikin
alunperin yksi opinnäytteeni alulle panevia voimia. Tämän
tekstin kirjoittaminen oli hidasta, paljon hitaampaa kuin olin
kuvitellut, mutta ei tuntunut erityisen raskaalta. Pääsin tekstissä itseäni miellyttävään lopputulokseen. Se kuvaa hyvin sitä
miten minä ajattelen taidetta tällä hetkellä. Tämän koordinaatin kirjoitin ensimmäisenä.
Järjestyksessä toiseksi kirjoittamani koordinaatti oli helpoin
teksti kirjoittaa. Se oli osaamisen asteikko, eli kolmas koordinaatti. Se on konsepti joka on muhinut pisimpään mielessäni. Sen pohtiminen on rakentunut luovuuden pohtimisen
sivutuotteena, eli olen pohtinut tätä huomaamattani jo ennen
opintojani. Tämä koordinaatti oli myös tarkimmin rajattu
kokonaisuus, joka omalta osaltaan myös helpotti tekstin tuottamista. Minun ei tarvinnut niinkään koko ajan pohtia miten
asiat ovat, tai etsimällä etsiä vastauksia, vaan pystyin osittain
kuvailemaan jo pohtimaani lukijalle.

Yllättävästi raskainta oli sukeltaa ajatusten sameasta vedestä
jotain käyttökelpoista teksteihin visuaalisen kulttuurin ja
satunnaisen puuhastelun osalta, eli toiseen ja neljänteen koordinaattiin. Olin jotenkin kuvitellut näiden olevan itselleni aika
selkeitä asioita. Mutta niinhän se usein on, että kuvittelee asian
olevan selvä ja kun siitä sitten pitää kirjoittaa niin huomaakin,
ettei asia niin olekaan.
Visuaalisen kulttuurin kohdalla vasta aivan kirjoituksen lopussa pääsin itseäni tyydyttävään tulokseen. En osaa hahmottaa
mistä ajatus ekosysteemistä oikein tuli, mutta se kuvaa parhaiten millaisena minä koen visuaalisen kulttuurin. Tämä teksti
oli kolmas valmistunut ja luulen, että yksi syy siihen, että sen
kirjoittaminen tuntui erityisen raskaalta oli se, että edellinen
oli niin paljon helpompi.
Viimeisenä kirjoittamani koordinaatti, satunnainen puuhastelu, jäi mielestäni sisältönsä suhteen hiukan laimeaksi, kuin
suolaton keitto. Luulen sen johtuvan siitä, että termi on minulle uusi, mutta tapa on vanha. Näiden sovittaminen toisiinsa oli
hankalaa. Olin myös aika poikki edellisen tekstin kirjoittamisen jälkeen. Ehkä halusin vain nopeasti saada työn alta pois ja
kiirehdin hiukan. Olen kuitenkin tyytyväinen tekstiin. Siinä
on kaikki, vaikka samalla jotain puuttuukin. Kirjoitin mielestäni kuitenkin niin hyvin kuin pystyin.
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Masennus
Saatuani kirjoitettua kaikki neljä koordinaattia, luettuani ne
läpi ja korjattuani virheitä olin tyytyväinen siihen, että tuo osa
opinnäytettä on tehty ja valmis. Toki teksti on vielä luettava
jokusen kerran läpi ja siirrettävä taittoon, mutta nyt voisin
lähteä kotiin. Oli lauantai ja olin ollut laitoksella pakertamassa
tekstin parissa myöhään iltaan. Lähtiessäni kotiin huomasin
minua vaivaan epämääräisen masennuksen, ehkä jopa lievän
pahoinvoinnin. Ulkona oli pimeää ja sumuista. Toisaalta
olin tyytyväinen, toisaalta jossain kalvoi epävarmuus. Se ei
niinkään ollut epävarmuus tekstistä sellaisenaan vaan sisällöstä, siitä mikä on minun omintani. Mitä jos mielipiteeni
ovat typeriä? Mitä jos nämä tekstini ovatkin vain naurettavia,
mitäänsanomattomia? Hämeentie oli hiljainen kävellessäni
raitiovaunupysäkille. Hetken aikaa pohdin, josko minun pitäisi antaa periksi, tehdä jotain muuta – aloittaa alusta ja keskittyä johonkin järkevämpään.
Seuraavana päivänä masennukseni oli poissa, mutta se oli
kuitenkin tehnyt minuun vaikutuksen. En ole kokenut tällaista
kirjoituksen jälkeistä masennusta aikaisemmin. Ehkä se oli
perin vaativan ponnistuksen jälkeistä väsymystä. Ehkä minulla
oli hetken aikaa epävarmuus tekemistäni kohtaan, oman pohdinnan järkevyyden kyseenalaistamista.
Mielessä kävi, että ehkä masennuksen voisi kuitenkin tulkita
kuin validointina. Jos en laita itseäni likoon, kirjoita oikeasti
millaisia ajatukseni ovat, ei tuloksena voi olla mitään uutta.

Ehkä se ei ollut masennusta vaan jonkinlaista pelkoa nostaa
kaikki tämä esiin mielen pohjamudista? Tämä on se riski, josta
kirjoitin opinnäytteeni alussa. Riskin ottaminen muuttui pahaksi oloksi. Jos taittaisin matkaa ilman, että minua jännittäisi
en ehkä olisi matkalla ollenkaan.
Pienenä poikana minua jännitti jopa 45 minuutin matka
linja-autolla Sipoosta Helsinkiin niin, että ihan oksetti, vaikka
olin tehnyt saman matkan lukemattomia kertoja. Vanhetessani
jännitykseni matkaamisen suhteen on vähentynyt. Nykyään
matkailu on jo ihan nautinnollista, tai arkista, riippuen mihin
nokka on suunnattu. Jännitystä on toki vielä eri asioiden
suhteen. Etenkin sellaisten, joissa tunnistan olevan itselleni
tuntematonta tai joissa on jotain, joka on oman hallintakykyni ulkopuolella. Nykyään jännittäminen on kuitenkin isolta
osalta mukavaa. Se on tunne siitä, että on luotettava itseensä,
että joutuu improvisoimaan ja, että oletettavasti oppii jotain
uutta. Kaupallisella puolella tästä käytettiin usein termiä
epämukavuusalue tai mukavuusalueen ulkopuolella oleminen.
Tälle alueelle meneminen aiheuttaa tunteen, josta käytimme
nimitystä jänskäkakka.
Epäilen tämän kirjoituksen jälkeisen masennuksen olleen
jollain tasolla sen tiedostamista, että olen astunut mukavuusalueen ulkopuolelle. Tyydyn toistaiseksi tähän näkemykseen
selittävänä tekijänä. Eikä minun enää tee mieli antaa periksi.
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Koordinaateista
Taiteesta
Ensimmäinen koordinaatti, se jossa käsittelen omaa ymmärrystäni siitä mitä taide on, on selkeästi lähtölaukaus lisäpohdintaan. Haluan uskoa löytäneeni sen mitä olin etsimässä,
mutta en ole kuitenkaan ihan varma vieläkään mikä suhteeni
taiteeseen on, tai miten ymmärrän taiteen. Epäilen, että löydökseni on sen verran tuore, että en oikein vielä osaa suhteuttaa sitä kokonaisuuteen. Tämä on asia, joka tulee ajan myötä
varmasti muuttumaan – samalla tavalla kuin suhtautumiseni
luovuuteen on muuttunut sen jälkeen kun ryhdyin sitä tietoisesti pohtimaan.
Sanoisin kuitenkin löytäneeni kirjoittamisen kautta itselleni
merkityksellisiä asioita omasta taidesuhteestani. Tekstin kautta esiin nousseet ajatukset tuntuvat minusta omilta ja oikeilta.
Ne eivät välttämättä vielä sellaisinaan toimi mielipiteinä,
mutta toimivat materiaalina, jota vasten voin peilata tulevia
pohdintojani ja jonka avulla voin, tai jonka päälle pystyn
rakentamaan uutta kun ajatteluni kehittyy.
Tykkään ajatuksesta, jossa taide ei ole teos vaan teko, josta
syntyy usein myös teos. Se ei mielestäni mitenkään vähennä
teoksen arvoa, vaan muuttaa suhtautumista siihen. Omassa
ajattelussani tällainen lähtökohta alleviivaa nimenomaan
tekijän ympäristösuhdetta. Ja nyt analysoidessani kirjoituksiani tajuankin yllättäen134 , että ajatteluni taiteen ja teoksen

134 Juurikin tasan tässä kohdassa kirjoittamista.

suhteesta on vaikuttunut siitä, miten ajattelen valokuvauksessa
kuvan ottamisen ja kuvan julkaisemisen suhdetta, joka minulle
on dualistinen.
Valokuvan ottaminen on minulle rekisteröintitapahtuma: kulminaatiopiste, jossa yhdistyy ajatus, taito, sattuma ja aika. Se
on hyvin henkilökohtainen tapahtuma: minun tapahtumani,
minä teen, minä reagoin ympäristööni. Vain minä voin tietää
mitä ajoin takaa ja mikä oli esimerkiksi tunne, jota havittelin
tai mikä muu oli syy ottaa kuva kuten sen otin.
Valokuvan julkaiseminen on viestintää, kommunikointia
ja dialogia. Syitä julkaista kuva on monia: esimerkiksi halu
näyttää osaaminen, tarve kertoa tarina ja tarve vaikuttaa.
Näytetyllä kuvalla on suhde otettuun kuvaan, mutta näytetyn
kuvan ei tarvitse olla se mikä otettiin, vaan kuvaa voi muokata.
Ajattelen tätä kuin tekstin muokkaamista. Pitää viilata kohdalleen pilkut ja poistaa kirjoitusvirheet, jotta viesti välittyy
niin, että vastaanottaja näkee asiat kuten minä haluan. Ainakin
on pidettävä huoli siitä, että viestin perille menemisessä on
mahdollisimman vähän häiriötä, tai oikeanlaista häiriötä, jos
se on mitä halutaan viestiä.
Ilmeisesti minulla on tarve erottaa taiteen tekeminen ja teos
jotenkin vastaavanlaisesti135 . Tämä ajatus ei kuitenkaan selvene
näiden kansien välissä vaan vaatii enemmän aikaa.

135 Ajattelenkohan taidetta liikaa valokuvaajan tai valokuvan näkökulmasta? En
osaa sanoa. Tätä pitänee tulevaisuudessa pohtia enemmän.
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Visuaalisesta kulttuurista
Visuaalinen kulttuuri on selkeästi enemmän minun maatani
kuin taide. Konkreettisestihan pääsin tekstissäni lopputulokseen, jossa vertaan visuaalista kulttuuria maaperäksi. Maasta
tullaan ja maaksi muututaan. Ja maa on osa ekosysteemiä
johon kuuluu paljon, lähes kaikki. Ei ollut aivan helppo päästä
tähän lopputulokseen. Matka oli hapuilua ja jouduin turvautumaan apuvälineisiin ja kiertoteihin, kuten musiikkiin, päästäkseni aivan loppumetreillä ytimeen.
Ekosysteemi tuntuu ajatuksena hyvältä. Siellä on sitä ja tätä.
Yhden päämäärä on kasvaa korkeaksi puuksi, toisen lennellä
kukasta toiseen. Yksi suojaa toista ja tarjoaa, ehkä tietämättään, pesäkolon. Toinen tuottaa kolmannelle herkkua. Jonkun
jätös on toiselle energiaa ja voimaa. Asiat ovat suhteessa
tosiinsa. Tällaisena minä koen visuaalisen kulttuurin, jonka yhtenä osana, omanlaisena entiteettinä, on taide. Tässä
ajattelutavassa taide elää ja ammentaa samasta maasta. Toki
taide erottuu omakseen. Niin erottuu mäntymetsäkin, mutta
ei se kuitenkaan ole, tai edes voi olla, erossa maasta, sateesta,
linnuista, karhuista, sienistä, madoista. Mänty on uljas ja sillä
on merkitys. Madollakin on merkitys, tosin hyvin erilainen
kuin männyn. Minusta on tärkeää oppia tuntemaan muutakin
kuin mäntymetsä. Esimerkiksi matoja tutkimalla oppii ymmärtämään maaperää, josta männyt kasvavat ja johon männyt
laskevat siemenensä. Ilman matoja ei männyillä välttämättä
ole hyvää maata johon juurtua.

Visuaalista kulttuuria pitäisi katsoa ja tiedostaa tasapuolisesti
monista eri suunnista. Se on ympäristöämme ja me olemme osa sitä vuorokauden jokaisena hetkenä. Halusimme tai
emme, on meillä aina siihen suhde. Meidän pitäisi olla tietoisia niin ympäristöstämme kuin suhteesta siihen, jotta voisimme vaikuttaa siihen.
Kirjoitan edellisessä koordinaatissa ymmärtäväni taiteen aktiivisena ympäristösuhteena ja tässä koordinaatissa, että haluan
erottaa taidekokemuksen omanlaiseksi kokemukseksi. Tämä
tuntui tekstejä pohtiessani ongelmalliselta, mutta tässäkin kyseessä on se miten tekeminen manifestoituu. Kaikesta voi tulla
taidetta, mutta kaikki ei ole taidetta. Se miten minä reagoin on
yksi asia, se miten siitä kommunikoin, miten tuon tämän reagoinnin esille on toinen asia. Huomaan tässä jatkavani samaa
ajatusta kuin minkä huomasin ensimmäisestä koordinaatista:
erotan tekemisen ja teoksen toisistaan.
Oman ympäristösuhteen kautta reagointi on ihmisen sisäinen prosessi, joka ei välttämättä johda mihinkään näkyvään.
Reagoinnista syntyvä teos on viestintää ja se on julkista. Tai ainakaan se ei ole yhden henkilön sisäinen asia, vaan se on aina
henkilöstä tulevaa ja jollain tavalla itsestään poispäin suuntautunutta. Viestinnästä on tulkittavissa intentio ja se määrittelee
onko kyseessä taide vai jokin muu136 .
136 Esimerkki. Reagoin ulko-oven repsottamiseen. En kävele siitä vain ohi vaan
päätän korjata oven, eli teen jotain. Tuloksena on korjattu ovi. Tekemisen intentio ei ole taide. Jos reagoin ympäristöni roskaamiseen tekemällä roskista
installaation, on intentioni tehdä taidetta, jolloin lopputulos on taidetta. Se,
ymmärretäänkö korjattu ovi taiteena tai installaatio vain kasana roskia, on
millaisena muut tulkitsevat tekijän intention. Minulle yksi on taidetta, toinen
ei. Huomaan ajattelevani asioita valokuvan lisäksi myös viestinnällisestä
näkökulmasta.
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Osaamisesta
Etenkin jos on epävarma, niin ”et osaa” tai ”olet huono” on
hyvin lannistava tokaisu kuultavaksi. Molemmat ovat hyvin
lausujalähtöisiä kommentteja, joissa arviointi on ankkuroitunut johonkin muuhun kuin tekijän taitoihin. Olen saanut
kokea oman osani tällaista palautetta, mutta en ole osaamista
juurikaan ennen kuvataidekasvatusopintojani pohtinut näin
tietoisella tasolla.
Kirjoituksessani lähtökohta osaamisen asteikon pohtimiselle
on luovuuden pohtimisessa. Niin luovuus kuin osaaminen kuluvat kasvatukseen, mutta osaamisen pohtimisessa on tärkeää
se, miten itse ymmärtää osaamisen, sillä se vaikuttaa tapaan
puhua asiasta ja palautteen antamiseen. Vaikka osaaminen on
ollut tärkeä elementti kuvataidekasvatuksen opinnoissa, huomaan miten vasta asian tiedostaminen ohjaa ajatteluani. Mitä
aktiivisemmin pyrin korjaamaan omaa toimintaani ja tapaani
ajatella, tässä tapauksessa osaamisen ymmärtämisen suhteen,
sen paremmin tiedostan oman toimintani. Sitä huomaa aivan
arkisissakin hetkissä, miten jostain mielen syövereistä pulpahtaa esiin muistutus: Hep! Tämä on nyt sitä osaamista jota olet
pohtinut. Aiotko tehdä kuten opetat vai teetkö toisin?
Olen huomannut tällaisen asioiden pohtimisen kautta tulleen
tiedostamisen muussakin toiminnassani. Viittaan kirjoituksessa Dan Arielyn kirjaan Predictably Irrational (2008), jonka
kautta luontainen tapamme vertailla on tullut itselleni tutuksi.
Tiedostan nykyään itsestäni vertailemisen aivan toisella tavalla

kuin aikaisemmin137. Minusta on tärkeää, että kykenen tiedostamaan itsestäni niin vertailemisen kuin sen miten ymmärrän
osaamisen. Nämä kaksi kun ovat mielestäni erittäin keskeisiä
asioita kasvatuksellisesta näkökulmasta, luovuuden ohella.
Osaamisen suhteuttaminen Kelvinin lämpötila-asteikon konseptiin antaa minulle tunteen siitä, että se on hyvin positiivinen tapa ajatella. Se puolestaan vähitellen johtaa rakentavaan
tapaan antaa palautetta, eli positiiviseen viestintään.
Tämä kolmas koordinaatti on kirjoituksena mielestäni hyvä
niin sisällön osalta kuin myös sen, että siinä tapahtuu se mitä
ajan takaa holistisella tajulla ja vain-tasolla. Koska olen pohtinut luovuutta jo pidempään, olen onnistunut sisäistämään
ajatteluuni siitä vain-tason138 . Tämän jälkeen voin tavallaan jättää luovuuden omaksi kokonaisuudekseen, astua siitä askeleen
kauemmas niin, että näen hiukan laajemman kokonaisuuden
ja pohtia mitä tähän vain-tasoon liittyy tai mitä sen ympäriltä löytyy. Tässä tapauksessa keskityin osaamiseen ja siihen
miten se pitäisi ymmärtää. Kirjoittamisen kautta löysin myös
yhteyden vertailemiseen, jota en ollut aikaisemmin tajunnut.
Epäilen, että ajan myötä myös kolme muuta avaamaani koordinaattia tulevat olemaan helpompia analysoida ja ymmärtää.

137 Pienenä välihuomautuksena on mainittava, että Arielyn teosten lukeminen
ja aiheidensa pohtiminen on myös nostanut oman kulutuskäyttäytymiseni
esille. Huomaan nykyään paljon tarkemmin etenkin hölmöyksiä omassa
rahankäytössä.
138 Luovuus on vain mielikuvituksen soveltamista tekemiseen ja siihen kuuluu
olennaisena osana myös osaaminen.
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Satunnaisesta
Mielestäni kirjoitan tässä neljännessä koordinaatissa puuhastelusta, eli tekemisestä, joka ei välttämättä anna kuvaa tärkeästä tai ”oikeasta” tekemisestä. Kuitenkin satunnaisuus näyttää
puhuttelevan minua enemmän kuin puuhastelu.
Satunnaisuus tekemisen kannalta tarkoittaa minulle useasti
improvisointia139 . Se on omiin taitoihin luottamista siinä, että
pääsee lopputulokseen, joka on joko määritelty tai määrittelemätön, mutta jossa itse matka syntyy tekemisen kautta, avautuu sitä mukaa kun etenee. Tällaisessa tekemisessä harjoittelu
ja kokemus, eli mainitsemani hyvä rutiini, on elinehto. Tyhjästä ei voi nyhjästä. Pitää olla mistä ammentaa. Satunnainen
puuhastelu on hyvä tapa kerätä materiaalia. Ja jos ei materiaalia aina keräänny, niin ainakin tulee tutuksi satunnaisuuden
kohtaamisen kanssa. Joka tietenkin sekin on materiaalia, tietoa
jota kerääntyy tekemisen kautta.
Avattuani koordinaatissa ajatuksia satunnaisuudesta tajuan,
miten triviaalitieto on välittäjäainesta. Se on jokin tiedonmurunen tai ajatus, joka yhdistää toisiinsa asioita, joista ei sellaisenaan löydy suoraan mitään yhteistä140 . Sen merkitys ilmenee
vasta kun on jotain yhdistettävää, riippumatta siitä koska tämä
tiedonmurunen on talteen poimittu.

139 Joka, outoa kyllä, ei tullut mieleeni kirjoittaessani puuhastelusta.
140 Näiden yhdistettävien asioiden ei tarvitse olla omassa päässä, vaan ne
voivat olla osittain tai kokonaan myös muiden ajatuksia.

Esimerkkinä käyttämäni maan ja kuun albedo ei sinänsä
minulle ole erityisen merkityksellinen tai tärkeä tieto. Se on
triviaalitietoa, joka ei kuulu tekemiseni kontekstiin yleensä.
Tieto on tullut musiikin kautta ja tarttunut jonkin aivosolun
reunaan kuin merirosvoraha takahampaaseen. Kuitenkin siitä
voi olla hyötyä jossain tapauksessa. Kenties se saattaa tulla tarpeeseen jos tulee vastaan tilanne, että pitäisi yhdistää avaruustiede ja kuvataide. Silloin ehkä tämän pienen tiedonjyväsen
avulla pystyn liittämään näennäisesti toisiinsa kuulumattomia
asioita yhteen. Se on niin liima, kuin puuttuva palanen sekä
katalysaattori tai agitaattori.
Mikä sitten saa keräämään triviaalitietoa? Missä on syy omassa
kontekstissa epärelevantin tiedon varastointiin? Siihen en osaa
vastata. Epäilen kuitenkin syyn löytyvän, jos ei muualta, niin
tyydytyksen tunteesta. Kun saa yhdistettyä toisiinsa kuulumattomia asioita onnistuneesti, tulee siitä hyvä olo. Jokin tarve
on tullut tyydytetyksi. Tarpeiden tyydytetyksi tuleminen on
vahva motivaattori jos jonkinlaiselle ihmisen toiminnalle. On
kiva tehdä asioita joista tulee hyvä fiilis, niin sanotusti. Sellaista on mukava myös toistaa. Toisin kuin sellaiset asiat jotka
ottavat päähän. Niiden tekemistä välttää.
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Tilastani
kuvataidekasvatuksen
topografiassa
Aloittaessani kirjoittamaan opinnäytettäni uskalsin varovasti
olettaa löytäväni sen mitä etsin. Oletin ainakin, että löydän jotain, sillä jotain löytää aina – se on laiskuutta jos mitään ei löydä. Tai jos se ei ole laiskuutta niin ehkä välinpitämättömyyttä.
En olisi kuitenkaan missään tapauksessa osannut kuvitella
millaiseksi tilani muodostuu tai mistä se koostuu. Sen verran
tiesin kuitenkin, että konkreettisena tilana se ei tietenkään voi
esiintyä, sillä topografiakin on abstrakti.
Pohtiessani koordinaattejani huomasin miten etsimäni tila
näyttää rakentuvan kolmesta konseptista. Nämä ovat ajatusmalleja, eräänlaisia ideakokonaisuuksia, jotka kuvaavat
toimintaa tai tapaa ajatella ja joiden merkitys konkretisoituu
vasta kun niitä sovelletaan käytäntöön. Ensimmäinen konsepti
on tulkki, joka toimii eri maailmojen ja yleisöiden välillä. Toinen on kieltenopettaja, joka näkee asiat viestinnän näkökulmasta. Kolmanneksi konseptiksi muodostui tietämätön, joka
ei välttämättä ymmärrä kaikkea, mutta ei anna sen suinkaan
haitata menoa.
Avatessani konsepteja tarkemmin, tulen viittaamaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin141 (myöhemmin
POPS), mutta pohdintani ei ole sidottu peruskouluun tai
muuhunkaan koulutusasteeseen, koska kuvataidekasvatuksen
topografiakaan ei ole rajattu millekään tietylle alueelle.

141 Opetushallitus 2004.

Tulkki
Avatessani omaa elämismaailmaani ja sitä miten se rakentuu
monessa eri maailmassa olemisesta, visualisoin tätä päässäni
kahdella eri tavalla. Näin osittain itseni osana isoa palapeliä,
jossa palaset yhdistyvät toisiinsa mitä moninaisimmin tavoin
moniulotteisessa kaikkeudessa. Toisaalta näin itseni kuuluvan
kuin monimutkaisen kaavion kautta moniin erilaisiin kokonaisuuksiin, kuin joukko-opissa ikään.
Näiden kahden visualisoinnin kautta pohdin miten olen tilanteessa, jossa toimin tulkkina eri maailmojen välissä. En välitä
vain tietoja, tapoja ja ajatuksia yhdestä maailmasta toiseen,
vaan tarkoitukseni on siirtää ymmärrystä ja merkityksiä,
taustoja ja näkemyksiä. Tämä tarkoittaa tulkitsemista, ei vain
raakadatan lapioimista. Tulkitsen esimerkiksi setä-maailman
suuntaan ajatuksia ja merkityksiä taide-maailmasta. Mutta
tulkitsen myös toiseen suuntaan, tuon setä-maailman ymmärrystä taide-maailmaan. Olen ehkä omalla tavallani kuin
kuvaamani triviaalitieto: yhdistän, agitoin ja käynnistän. Sillä
erolla, että tulkki on myös aktiivinen toimija.
Tilanne muistuttaa sitä millaisena koin roolini Art Directorina. Koska ymmärsin niin teknisen, visuaalisen kuin myös konseptuaalisen puolen käynnissä olevasta projektista, helpottui
hyvään lopputulokseen pääseminen suuresti kun osasin tulkita
esimerkiksi koodareiden perin teknistä puhetta esimerkiksi
käytettävyydestä vastaaville, ja päinvastoin. Työni ei suinkaan
ollut opetusta, mutta tiedon tulkinta ryhmältä toiselle ei mie-
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lestäni eroa mitenkään siitä, miten kasvattaja toimii. Kasvattajalla ryhmät ja päämäärä vain ovat erilaisia.
Salminen kirjoittaa emännästä puhuessaan miten ei voi vaatia,
että hän, eli emäntä tai joku muu, ymmärtäisi taidetta, jonka
kokee rumaksi: se on taito johon on opittava, ymmärryksen
pitää saada kasvaa142 . Samalla tavalla kun meillä on teoksia
niille, jotka harjoittelevat lukemaan kirjoitettua sanaa, on
meillä teoksia niille, jotka harjoittelevat lukemaan kuvan tai
taiteen kieltä.
Ei meistä kaikista tule päteviä tekstin lukijoita. Eikä meistä
kaikista tule päteviä visuaalisen informaation ymmärtäjiä tai
taiteen avulla, tai taiteen kautta, asioita pohtivia henkilöitä.
Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että taiteeseen vähemmän
perehtyneet olisivat millään tavalla huonompia ihmisinä. Eikä
se tarkoita sitä, että teokset, joita tehdään niille, joiden taidelukutaito ei ole akateemisesti kehittynyttä, olisivat jotenkin
merkitykseltään tai arvoltaan vähäpätöisempiä.

Vertaan toritaidetta värikkäästi kuvitettuihin ja isokokoisin
lyhyin tekstein varustettuihin kuvakirjoihin ja Pollockin teosta
abstraktiin romaaniin tai akateemiseen tutkimukseen. Teokset ovat suunnattuja eri yleisölle. Näiden välissä, niin teosten
kuin yleisöjen, on tulkin mentävä aukko, tila kuvataidekasvattajalle. Samoin on myös taiteen ja ei-taiteen välissä selkeä
paikka tulkille. Tulkille, jonka tehtävä on avata silmiä ja mieliä.
Selittää ja saada erilaisissa maailmoissa elävät ainakin jollain
tasolla ymmärtämään toisiaan. Sekä myös ymmärtämään, että
maailmat ovat jatkuvassa muutoksessa.
Kun päättötöitämme arvioitiin valmistuessani Svenska
Konstskolan i Nykarlebystä loppuvuodesta 1994, oli yksi
opiskelutovereistani tehnyt työn, jossa valokuvat olivat vain
ja ainoastaan tietokoneen näytöllä. Töitämme arvostelleet
valokuvaajat Ritva Kovalainen, Kristoffer Albrecht, Thomas
Kuni ja Pentti Sammallahti katselivat kuvia ruudulta ja olivat
skeptisiä – pohtivat voiko tällaista edes kutsua valokuvaukseksi, kun kuva ei ole fyysisessä muodossa. Tämä oli aikaa jolloin
filmi ja pimiössä vedostaminen oli vielä voimissaan.143

Eivät lastenkirjat ole huonompia kirjoja kuin muut kirjat,
niiden merkitys vaan on erilainen kuin esimerkiksi murhamysteerien, fantasiaseikkailujen tai jonkun venäläisen romaanin
synkkyydestä ja ihmisen kärsimyksestä. Samalla tavalla en koe
visuaalisen kulttuurin elementtejä merkitykseltään vähäpätöisempinä kuin taide. Ne vain kuuluvat eri konteksteihin.
Samoin kuin taiteen sisällä esimerkiksi toritaide ja Jackson
Pollockin No.5 (1948) ovat niin lähtökohdiltaan kuin lopputulokseltaan suunnattu aivan eri maailmoihin.

Kirjoitan tätä osaa opinnäytteestäni alkuvuodesta 2014,
hiukan yli 19 vuotta myöhemmin ja maailma on valokuvan
suhteen kääntynyt lähes päälaelleen. Filmi on marginalisoitunut, valokuvat ovat suurimmalta osaltaan digitaalisia ja suurin
osa julkaistaan vain ruutukäyttöä varten. Valtaosa pimiöistä
on purettu tai muuttunut sekalaisen tavaran säilytystiloiksi.
Kameraa voi nykyään ajatella jopa sosiaalisen median linssillä
varustetuksi jatkeeksi. Siitä on tullut puhelimen lisävaruste, ei

142 Salminen, Antero 2005, 185–186.

143 Kaveri valmistui kyllä, mutta en muista millaisella arvosanalla.
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pääasia. Eli ei vain valokuva ole muuttunut, vaan myös laitteisto, tekniikka ja ymmärrys valokuvauksen merkityksestä.
Tällaisten muutosten tulkinta kuuluu myös tulkin roolissa toimivalle kasvattajalle. Koska ympäristö muuttuu koko ajan, on
niin ympäristöön reagointi kuin erilaiset kriteeristöt muutoksessa myös. Tulkintaa ei voi perustaa ajatukselle pysyvyydestä.
Tämä tekee työstä haastavan, mutta samalla myös erittäin
mielenkiintoisen.

Kieltenopettaja
Ympäristöön vaikuttaminen on viestintää. Minä ymmärrän
viestinnän kielenä. Se voi olla puhuttua tai kirjoitettua kieltä,
kuten suomen kieli. Kieli voi myös olla abstraktimpaa, kuten
kuva, veistos, liike, ääni, rytmi tai miksei jopa liikkeen puute ja
hiljaisuus.
Olen opintojeni aikana useaan otteeseen verrannut kuvataiteen opettamista kielen opettamiseen ja lainannut kuvataiteen opetuksen kontekstiin ajatuksia siitä miten oppiainetta
äidinkieli ja kirjallisuus POPS:ssa kuvaillaan144 . Minä lähestyn
kuvataidekasvatusta ajatuksella, että pohjalla on laaja visuaalisuuden ymmärrys. Ajattelen tämän niin, että kun äidinkielessä
ymmärretään esimerkiksi jopa ääntä ja kuvaa tekstinä, niin
kuvataiteen opetuksessa pitäisi ajatella vastaavasti. Niin teksti,
144 ”Oppiaineen pohjalla on laaja tekstikäsitys: tekstit ovat puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia
sekä näiden tekstityyppien yhdistelmiä.” Opetushallitus 2004, 46.

ääni kuin vaikka liike pitäisi ymmärtää viestintänä, aineistona,
jolla on merkitys ja jota voi tulkita ja johon voi reagoida visuaalisen kulttuurin kontekstissa. Eikä minusta kuvataideopetuksen tavoitteena kuulu olla henkilökohtaisen taidesuhteen
syntyminen145 , vaan että oppija rakentaa kommunikoinnin
taidon – oppii lukemaan ja kirjoittamaan, viestittämään ja olemaan suhteessa ympäristöönsä, eli hallitsee visuaalisen kielen,
tai useampia kieliä.
Kieltä käytetään paljoon. Kielen avulla hoidetaan ihmissuhteita, sillä tehdään käyttöohjeita, kirjoitetaan vitsejä ja välitetään
salaisuuksia tai vaikutetaan vaikka ihmisten ostohalukkuuteen.
Toki kieltä käytetään myös taiteen tekemiseen. Sillä luodaan
runoja, kirjoitetaan proosaa ja lisätään musiikkiin niin konkreettisia kuin abstrakteja sanoja. Taide on kuitenkin vain osa
sitä mihin kaikkeen ihminen tarvitsee ja käyttää kieltä. Kieli
on kaikkialla. Samalla tavalla koen visuaalisessa kulttuurissa
viestinnän olevan kaikkialla. Ei äidinkieltä opeteta vain taidenäkökulmasta, joten miksi muita kieliä, kuten visuaalisuutta,
pitäisi?
Vaikka meistä kaikista ei tule kuvataiteilijoita tai sanataiteilijoita, tarvitsemme kuitenkin kommunikointikykyä, kieltä, oli
se sitten kirjoitettua tai visuaalista. Tämä mielessä olen pohtinut miten peruskoulun liikunnan oppiainekuvauksessa on
myös kuvataidekasvatukseen sopiva ajatus: ”Liikunnanopetus
tarjoaa oppilaalle sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden
pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämänta-

145 ”Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde
taiteeseen.” Opetushallitus 2004, 236.
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pa”146 . Liikunnan opetuksessa ei siis tähdätä huippu-urheiluun
tai edes urheiluun147 sellaisenaan, vaan ohjataan tietynlaiseen
elämäntapaan. Tämä vastaa hiukan kuvataiteen ainekuvauksessa henkilökohtaista taidesuhdetta, mutta minä koen sanan
taide tässä tapauksessa rajoittavana. Näen mielekkäämpänä
ajatella, että kyseessä olisi kyky olla osana monimuotoista
kokonaisuutta, niin arjessa kuin juhlassa, taiteessa kuin leikkikentillä, humoristisesti tai kuolemanvakavasti – että osaa
kommunikoida, tulla ymmärretyksi ja saada sanotuksi mitä
haluaa, eli olla suhteessa ympäristöönsä.
En siis sano, etteikö taidetta tai taiteen tekemistä pitäisi opettaa. Tietenkin pitää, sitäkin, mutta ei vain sitä. Eikä välttämättä
kaikille. Joillekin visuaalinen ympäristösuhde ei ole abstrakti,
pohtiva tai akateemisen analyyttinen, se voi hyvinkin olla
konkreettinen, käytännöllinen tai mimeettinen. Ne jotka eivät
halua kirjoittaa runoja, ovat ehkä hyviä käyttöohjeiden kirjoittajia, teknisten asioiden tulkkeja. Sellaisia tarvitaan myös ja
siinäkin hyvät kielelliset taidot ovat on tärkeitä. Voiko kuvataidekasvattaja ohjata tekemistä, jossa tekeminen suuntautuu
johonkin sellaiseen, jota ei taiteena ymmärretä? Mielestäni
ehdottomasti kyllä.
Näen pääasiana sen, että kieltä käytetään, tehdään, ollaan
suhteessa ympäristöön. Taide ei kuole siihen, että opetuksen
suunta on kommunikatiivinen ja pohtiva suhde visuaaliseen
kulttuuriin ja ympäristöön. Kommunikatiivisessa suhteessa
146 Opetushallitus 2004, 248.
147 Sana urheilu mainitaan POPS:ssa vain kerran. Sivulla 97, suomi toisena
kielenä, joka on suunnattu oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai
saame, yhtenä keskeisenä opetussisältönä on kyky kommunikoida, muiden
aihepiirien ohella myös urheilusta.

taide syntyy tekemisestä. Mistä sitä tietää mitä syntyy kun
joku hyvin konkreettisesti kommunikoiva päättääkin kokeilla
tekemisessään siirtyä edes hiukan arjen rajojen ulkopuolelle,
rikkoa jotain sääntöä, kokeilla pelkästä kokeilemisen halusta
tai leikkiä hiukan? Ei kaikkien taiteilijoiden tie taiteen pariin
ole viivasuora ja puhtaan määrätietoinen. Kuvataidekasvatuksen pitäisi tukea moninaisia ja poukkoilevia polkuja ihmisten
visuaalisuuden kehityksessä.
Tässä onkin mielestäni yksi kasvattajan suurimpia haasteita:
Miten motivoida tekemään? Miten rakentaa tekemisen tarve?
Miten luoda intentio ja ohjata merkitykselliseen päämäärään?
En osaa näihin vastata tämän opinnäytteen puitteissa, mutta nämä kysymykset ovat opintojeni aikana nousseet esiin
omassa ajattelussani148 ja tulevat siellä kyllä pysymään pitkään
valmistumisen jälkeenkin.

Tietämätön (ainakin joiltain osin)
Keväällä 2012, yhdessä monista opinnäyte-esittelyistä, joissa
kävin, kuulin sitaatin, joka tarttui tietoisuuteeni kuin purukumi hiuksiin: ”Opettaja on oppimisen asiantuntija”149 . Ihastuin
ajatukseen heti. Siinä on paljon sitä, miten olen opintojeni
aika oppinut ajattelemaan opettajan roolista. Opettajan ei
148 Näistä kysymyksistä monet ovat heränneet siitä, että jo ennakkotehtävissä
hakiessani opiskelemaan, ja opinnoissa sittemmin useaan otteeseen on
materiaalina ollut Riitta Viran ja Pirkko Pohjakallion artikkeli Miksi poikia ei
kuvataide kiinnosta? (2011, 128–141). Minulle on jäänyt päähän tämä miksi
ja se on omalta osaltaan vaikuttanut ajatteluuni.
149 Kalliala, Eija & Toikkanen, Tarmo 2009, 13.
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kuulu kaataa tietoa oppijoiden niskaan tai toimia kävelevänä
tietokirjana, vaan opettajan keskeisin taito on ymmärrys siitä,
miten ihmiset oppivat eri tavoin, ja että saa ihmiset ajattelemaan sekä sitä kautta oppimaan.
Oppimisen asiantuntija on mielestäni juuri se kuva, jonka
ranskalainen filosofi Jaques Ranciére kirjassaan The Ignorant
Schoolmaster (1991) rakentaa Joseph Jacototista150 . Jacotot
opettaa esimerkiksi ranskaa osaamatta itse ranskaa ollenkaan.
Sellainen vaatii taitoa. Ei kuitenkaan ranskan kielen taitoa vaan
osaamista ja ymmärrystä siitä, miten ihmiset oppivat ja miten
asioita voi opettaa.
Olen itse joutunut tilanteeseen, jossa tehtäväni on opettaa jotain, josta minulla ei ole juuri mitään tietoa. Opetusharjoittelussa151 joulukuusta 2012 helmikuuhun 2013 ohjasin lukiolaisryhmän läpi KU2-kurssin, jonka teema on ympäristö, paikka
ja tila152 . Mitä minä tiedän arkkitehtuurista tai voisin kertoa
tiloista, muistan ajatelleeni. En juurikaan mitään, totesin heti
perään. Lähdin miettimään asiaa tiedon näkökulmasta ja
tuskastuin. Kun sitten tajusin lähestyä aihetta omien vahvuuk-

150 Jacotot oli ranskalainen, vuosina 1770–1840 elänyt opettaja jonka uraa ja
opetusmetodeja Ranciére käsittelee kirjassaan.

sieni kautta, onnistuin kääntämään tilanteen edukseni. Niinpä
ammensin ideoita niin valokuvauksesta kuin verkkosivujen
suunnittelusta. Rakensin kurssin havainnoinnin, katsomisen, näkemisen, käytettävyyden ja saavutettavuuden kautta.
Pohdin opetettavia aiheita oppimisen näkökulmasta. Pyrin
asettamaan kysymyksiä saadakseni vastauksia153 ja saadakseni
oppilaat ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta. Samalla
pystyin myös hiomaan heidän taitojaan esitysten tekemisessä.
Toteutin tietämättömän opettajan kahta perusmenetelmää:
kuulustelu ja varmistaminen154 – sain oppilaat kertomaan,
jolloin pystyin varmentamaan, että he olivat käyttäneet älyään.
Pitää toki muistaa, että tietämättömyys ei suinkaan ole opettajan ainoa voimavara. Kyllä muutkin taidot, kuten konkreettiset kädentaidot, matemaattiset taidot, ihmissuhdetaidot tai
vaikka tanssitaidot tulevat tarpeeseen. Tietämättömän opettajan tarinassa tärkein opetus on mielestäni se, että kaikesta
osaamisestaan voi ammentaa, jos luottaa omaan osaamiseensa
ja ymmärtää miten ihmiset oppivat. Pelkkä asioiden osaaminen, esimerkiksi että osaa piirtää, ei sellaisenaan auta toista
henkilöä oppimaan. Toinen tietämättömän opettajan opetus

151 Kuvataideopetuksen didaktiikka III.

153 ”To teach what one doesn’t know is simply to ask questions about what one
doesn’t know. Science isn’t needed to ask such questions.” Ranciére, Jaques
1991, 30.

152 Opetushallitus. 2003. Lukion opetussuunnitelman perusteet, 201–202.

154 Ranciére, Jaques 1991, 29.
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Motivaatio
on mielestäni se, ettei pidä pelätä satunnaisuutta tai improvisointia. Jotain oppii aina, pitää vain osata nähdä mitä se on155 .
Suurin haaste on oppia tunnistamaan se jokin mikä on opittu.
Kuten kolmannessa koordinaatissa totesin, on luovuus minulle oppimisprosessi. Olen pohtinut tätä myös siitä näkökulmasta, että POPS:ssa ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuus,
joka on kattaa koko peruskouluajan, sisältää yhtenä keskeisenä
opetussisältönä ”luovuuteen vaikuttavat tekijät”156 . POPS ei
kuitenkaan ota millään tavalla kantaa siihen, miten luovuus
tulee ymmärtää157, jolloin jokaisen opettajan on itse määriteltävä miten hän ymmärtää luovuuden. Oma tarpeeni päästä
vain-tasolle on konkretisoinut luovuuden helposti selitettäviin
osiin. Minulle tämä avaa mahdollisuuden opettaa luovuuteen
vaikuttavia tekijöitä. Samalla olen onnistunut avaamaan itselleni luovuudesta uusia merkityksiä niin opettamisessa kuin
siinä miten ymmärrän oppimisen.
Taidesuhteeni suhteen olen kuitenkin yhä perin tietämätön.
Pidän tätä voimavarana ja mahdollisuutena. Se pakottaa
pitämään mahdollisuudet avoimena ja haastaa ajattelemaan
opettamista opetettavien näkökulmasta.

155 Taleb sanoo, että epäonnistuminen on informaatiota. Ranciére muotoilee
asian hiukan toisin, mutta ajaa mielestäni samaa asiaa: ”Whoever looks
always finds. He doesn’t necessarily find what he was looking for, and even less
what he was supposed to find. But finds something new to relate to the thing
that he already knows.” (1991, 33). Molemmat puhuvat mielestäni siitä, että
tekemisen kautta, riippumatta tuloksesta, syntyy ymmärrystä.

– Taito vai taide, kumpaa pitäisi opettaa?
En oikein muista mistä oli puhe, mutta muistan yllättyneeni
lehtori Riitta Viran minulle asettamasta kysymyksestä. Vastasin nopeasti joko intuition158 tai Stetson-Harrison-menetelmän159 avulla: – Molempia. Kysymys jäi kuitenkin jonnekin
mielen perukoille muhimaan.
Opintojen aikana on myös tullut vastaan toinen kysymys kuvataidekasvatuksesta. Sitä ei ole tosin koskaan esitetty minulle
suoraan, mutta olen sitäkin pohtinut opintojeni aikana: kasvatetaanko taiteella vai taiteeseen? Haluaisin siihenkin vastata,
että molempia. Kuitenkin asiaa hiukan tarkemmin pohtineena
tämän opinnäytteen kautta, olisin valmis vastamaan, että ei
välttämättä kumpaakaan.
Minulle nämä kysymykset käsittelevät motivaatiota. Niiden
takaa löytyy syitä. Sieltä löytyy kysymyksiä: Miksi taitoa,
taidetta, taiteella tai taiteeseen opetetaan? Mitä taiteella tai
taidoilla tehdään? Miten nämä voivat kasvattaa ja mihin?
Tämä ei ole pohdintaa, jota olin ajatellut opinnäytteessäni
tehdä. Aihe kasvoi kuitenkin esiin kun määrittelin tilaani. Pohdin neljää koordinaattia ja huomasin kaipaavani syitä, jotain
selitystä sille mikä on minun liikkeelle paneva voimani. Mikä
on minun motivaationi kuvataidekasvatuksessa? Pelkkä tila ei

156 Opetushallitus 2004, 38

158 Tapanani on ajatella, ettei absoluuttisiin ääripäihin ja toistensa vastakohtiin
kannata keskittyä, kuten tässä, vaan että on todennäköisempää löytää
vastaus jostain ääripäiden välistä.

157 Tähän tulokseen tulin seminaarityössäni (2012) jossa tein tutkielman
mielikuvituksen ja luovuuden merkityksestä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004).

159 Eli hatusta vetämällä. Stetson on hattumerkki ja Harrison liitetään menetelmän nimeen lisäämään uskottavuutta. Urban Dictionary: http://bit.
ly/1faeG7T
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riitä selittämään. Taide tuntuu minusta jotenkin rajoittavalta,
samalla kun se myös tuntuu mahdollistavalta, mutta se ei ole
motivaattori. Minun on siis löydettävä vastaus muualta.
Näin tähän päättelyn loppuun tulivat vielä nämä motivaattorit.

Epämääräisyyden sietäminen
En minä sano, että riskejä ei tällä hetkellä oteta. Toki niitä
otetaan. Jotenkin tuntuu kuitenkin siltä, että taloudellisesti
epävakaassa ajassamme päättäjät, tavallisen kansalaisen näkökulmasta ylemmät tahot, pyrkivät pelaamaan vain varman
päälle. Kaikki täytyy tietää etukäteen. On laskettava investoinnin tuoma tuotto ennen kuin edes ajatellaan tekemistä.
Harkitaan ja pohditaan enemmän kuin saadaan mitään tehtyä
ja tekemisestä iso osa vaikuttaisi olevan lähinnä jatkuvaa
vähentämistä, säästämistä ja tehostamista. Tuntuu siltä, että
juurikaan mitään ei tapahdu. Ei oteta riskejä, eikä siis tuoteta
mitään uutta. Ei myöskään täten mahdollisteta innovaatioita
eikä kehitystä160 .

siitä, ettei mikään järky, että tapahtuu tasan kuten on suunniteltu, budjetoitu ja tehostettu. Elämme epätietoisuudessa,
mutta olemme hukanneet kyvyn vastustaa sitä. Koen tämän
hyvin lamauttavana. Sietäminen ei riitä.
Tästä löytyy yksi minua motivoivista voimista kuvataidekasvatuksessa. Taiteen tekemisessä lopputulos voi ja saa olla
tuntematon. Aloittaessa ei tarvitse tietää mihin päätyy. Kuvataidekasvatuksen avulla voi tekemiseen tuoda turvallisesti,
ja miksei myös hauskasti epätietoisuutta, improvisaatiota ja
satunnaisuutta monella eri tavalla. Epäonnistumisesta voi tehdä kivaa, mielenkiintoista tai jopa tavoiteltavaa: yllätyksiä ja
muutoksia, kontrolloitua satunnaisuutta sekä avoimia loppuja,
ihanaa eksymistä ja umpikujia. Asioita, joista voi parhaimmillaan tulla motivationaalinen voima, syy tehdä lisää ja tavoitella
yhä uusia haasteita, kokeilla kokeilemisen vuoksi161.

On kuin tällainen mentaliteetti valuisi ylhäältä kaikkien niskaan. Mitä alemmas tullaan, sen tarkemmin pidetään huolta

Jokaisella riskin sietokyky on tietenkin omanlaisensa, eikä
kaikessa voi aina epäonnistua. Kuitenkin uskon, ja tämä on
tietenkin asia, jota minun on opinnäytteen jälkeisessä elämässäni kokeiltava, että sopivalla tavalla toteutettuna sattumasta
voi tehdä hyvän kaverin ja epätietoisuudesta saada hyvän
fiiliksen. Uskon myös, että tämän epämääräisyyden sietämisen
voi siirtää kuvataidekasvatuksen kontekstin ulkopuolelle niin,
että se vaikuttaa muuhunkin tekemiseen.

160 Pienellä tasolla, ihmisen kokoisissa kuvioissa tapahtuu kyllä, mutta hiukan
isompi organisaatio, yritys, järjestö tuntuu tukahduttavalta – kuin katto joka
vähitellen laskeutuu alemmas ja alemmas.

161 Eli satunnaista puuhastelua, joka voimistaa järjestelmiä jotka ovat antifragile.
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Luoko hyvä fiilis uskon omaan osaamiseen vai onko usko
omaan osaamiseen tie hyvään fiilikseen162? Onko tämä muna
ja kana -ongelma? Senkin selvittäminen kuuluu tulevaan.
En kuitenkaan näe, että pelkkä tekeminen riittää. Jonkinlainen
päämäärä on oltava, muuten tekeminen on vain ekspressiivisyyttä ilman suuntaa. Jossain on aina pysähdyttävä pohtimaan
mitä on tehty, miten on tehty ja mitä se kaikki tarkoittaa. On
analysoitava, käytävä läpi ja keskusteltava, jotta ymmärrys voi
muuttua. Kasvattajan tehtävä on tulkita opetettavalle oppimisen kohdat, jos oppija ei itse näitä huomaa. Tämä on niin
epämääräisyyden poistamista kuin oppimisen opettamista.

Vertailun ymmärtäminen
Mistä voi tietää, miten lopputulos pitäisi ymmärtää? Tai
oikeammin, miten tekemistä tai lopputulosta voi yleensäkään
arvioida? Vertailemalla tietenkin. Kaikki tulosten analysointi
on aina vertailua. Ja vertaileminenhan on meille ihmisille
luontaista.
Jos ei ole tottunut tekijä, sellainen, joka joko tekee vähän ja
harvoin tai tekee jotain missä oma osaaminen on alhaisella

162 Kysymys on sama kuin se, että hymyilemmekö kun olo on hyvä vai
muuttuuko olo hyväksi kun hymyilemme? Muistan kuulleeni tämän jostain
äänikirjasta, että hymyileminen saa mediåt tuntemaan olon paremmaksi.
Olen itse kokeillut tätä ja havainnut sen toimivaksi.

tasolla, esimerkiksi ensimmäistä kertaa, niin ei ole välttämättä
ymmärrystä siitä miten tai mihin tekemisen kautta syntyviä
kokemuksia voi tai kannattaa verrata, koska ei ole mitään kuvaa siitä mihin verrata. Tällöin on vaikea tehdä loppupäätelmiä
onnistumisen asteesta, oppimisesta tai edes ymmärtää pitäisikö kokemuksia esimerkiksi ajatella laadullisen vai määrällisen
arvioinnin kautta.
Mihin siis verrataan? Verrataanko siihen mitä mediassa on
esillä? Verrataanko muihin, jotka ovat samalla tai hyvin läheisellä tasolla vai verrataanko vain ja ainoastaan omaan tekemiseen? Tämä on mielestäni erittäin oppija- ja tapauskohtaista.
Nämä ovat tilanteita, joissa opettajan on oltava oppimisen
asiantuntija, osattava lukea tilannetta ja sitä kautta rakennettava ymmärryksen muuttuminen.
Tämän hallitseminen motivoi minua. Haluan oppia opettamaan vertailua. Näen vertailun ymmärtämisen tärkeänä
elementtinä kuvataidekasvattajan roolissa. Jos ei tiedä mihin
osaamistaan tai lopputulosta voi tai kannattaa verrata, aiheuttaa se epävarmuutta, ja epävarmuus on asia, joka pitää
ihmisen toimettomana. Tämä on osa sitä epävarmuutta, jonka
sietämistä kuvataiteen kautta voi mielestäni edistää. Minusta
omaan osaamiseensa luottamisessa on merkittävässä osassa
kyky osata sijoittaa itsensä kartalle suhteessa siihen, miten
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muut osaavat asioita. Tämä vaatii minusta kykyä ymmärtää
vertailu, ainakin jos sen haluaa tehdä kunnolla.
Opettamalla miten ja mihin on hyvä omaa osaamistaan verrata
antaa oppijalle mahdollisuuden itse havainnoida omaa osaamistaan ja osaamisen kehittymistä. Tämä on tapa saada oppija
huomaamaan oma oppimisensa. Näkemään mistä on tekemisen kautta tultu ja mihin voi seuraavaksi mennä.

Viimeisen opiskeluvuoteni aikana olen pyrkinyt opettaessani
ohjaamaan opetettaviani tekemään, saamaan aikaiseksi jotain,
puuhastelemaan. Haluan, että tekeminen on ensimmäisen
asia, joka opitaan ja kaikki muu suhteutetaan siihen163 . Tekemisen kautta oppijan saa huomaamaan niin oman tekemisensä
ja edistymisensä, kuin myös sen missä osaamista voisi lisätä.

Tekeminen

Tämä on yksi tapa jolla toteutan luovuutta oppimisprosessina
nimenomaan tekemisen kautta. Toinen tapa on opettaa mitä
oppiminen tarkoittaa, koska luovuus ja oppiminen ovat osa
samaa prosessia. Muitakin tapoja varmasti olisi, mutta en ole
niitä ehtinyt kokeilemaan tai pohtimaan.

Kolmantena on tekeminen. Kaiken takana on tekeminen.
Tekemättä ei ole mitään, koska mitään ei tapahdu jos ei tee. Ei
ole mitään vertailtavaa tai analysoitavaa, ei ole syntynyt lopputulosta, ei onnistunutta eikä epäonnistunutta. Tekeminen on
myös sosiaalista, koska tekeminen suuntautuu aina ympäristöön. Eikä ilman tekemistä voi myöskään olla luova.

Tekemisen kautta päästään pohdintaan, teoriaan sekä vielä
enempään tekemiseen164 . Mutta miten opetetaan tekemään?
Miten tehdä tekemisestä osa arkea ja elämäntapa niin, että se
pitää sisällään epämääräisyyden sietämisen ja ymmärryksen
analysoinnista? En osaa tässä näihin kysymyksiin tässä vastata,
mutta ajatus yrittämisestä motivoi kokeilemaan.

163 ”This is the first principle of universal teaching: One must first learn something
and then relate everything else to it.” Ranciére, Jaques 1991, 20. Tässä hiihdetään mielestäni samoja latuja kuin missä konstruktivistinen oppimiskäsitys
sivakoi.
164 Tässä on tarkennettava sen verran, että ajattelen nyt siis kuvataidekasvatusta. Tekemisen pitäminen lähtökohtana tuskin sopisi esimerkiksi kirurgeille
tai hammaslääkäreille.
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Päättelyn loppusanat
Minulta kysyttiin miten voin kuvataidekasvattajana toimia
tulkin roolissa esimerkiksi setä-maailman ja taide-maailman
välillä, jos taidesuhteeni tämän opinnäytteenkin jälkeen on
epämääräinen enkä osaa vieläkään kunnolla määritellä itselleni mitä taiteella ymmärrän. Mitä minä siis silloin tulkitsen?
Hyvä kysymys, jota jouduin pohtimaan jonkin verran ennen
kuin pystyin muotoilemaan vastauksen. Tulkki, tajusin, ei välttämättä ole pelkkä kääntäjä, joka välittää viestit samalla tavalla
kuin mitä viestin lähettäjä on tarkoittanut. Ideaalitilanteessa
viestin vastaanottaja ymmärtää viestin tulkin kautta, juuri niin
kuin viestin lähettäjä on toivonut tapahtuvaksi. Ideaalitilanteita on kuitenkin harvoin165 .
Se miten minä toimin tulkkina perustuu tietenkin siihen
millä perusteilla ja mistä näkökulmasta tulkitsen. Näinhän
me kaikki toimimme konstruktivistisen tiedon paradigman
näkökulmasta. Jotta voimme tulkita, on meidän ymmärrettävä
mitä tulkitsemme, ja koska rakennamme itsellemme tiedon
jo olemassa olevan ymmärryksen päälle tulee tulkinnasta aina
jollain muotoa henkilökohtainen. Sellainen vaikuttaa loppu-

165 Wiio, Osmo A. 1994, 121

tulokseen. Joillain vähemmän, toisilla enemmän. En koe tätä
ongelmana, jos oma näkökulmani tulee selkeästi ilmi niille
joille tulkitsen, että he tietävät minun tulkitsevan rehellisesti
niin kuin minä asiat ymmärrän.
Kyky tulkita kehittyy tietenkin tekemisen kautta. Mitä enemmän tulkitsen, sen osaavammaksi tulkiksi tulen, periaatteessa
ainakin. Tietämättömänä en anna kuitenkaan taidesuhteeni
epämääräisyyden hidastaa menoa. Se mitä en osaa, voin opettaa Jacototin periaatteiden mukaan. Sitä kautta opin vähitellen
itsekin, sillä opettaminen, olen huomannut, on parhaimpia
tapoja oppia.
Voi hyvinkin olla, että tulkintani tapahtuu kieltenopettajan
näkökulmasta. Ainakin toistaiseksi – ehkä pidempäänkin.
Tällöin voi hyvinkin olla tärkeämpää se, että sanotaan hyvin –
hallitaan viestintä. Se mistä viestintä sitten kumpuaa, mikä on
motivaatio tai tarve, on jokaisen oman pohdinnan tulos.
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En usko, että tilakseni muodostuneet kolme konseptia ovat
kaikki yhtä voimakkaita. Tätä kirjoittaessani tuntuu tulkki
heikoimmalta kuin kieltenopettaja ja tietämätön. Tämä tulee
kuitenkin jollain tapaa muuttumaan166 . Viisi vuotta sitten
tilani, jos olisin sitä pohtinut, olisi ollut erilainen. Se mitä olen
tähän kirjannut on tilanne alkuvuodesta 2014. Viiden vuoden
kuluttua olenkin varmasti jo taas erilaisessa maisemassa. Millaiseksi se muovaantuu? En tiedä, sen näkee sitten.
Muutoksessa tulee varmasti olemaan myös motivaationi.
Opinnäytteeni päättely selkeytti sen mitä lähtökohdissa oletin.
Motivaatioiden joukossa loistaa poissaolollaan taide. Ehkä
taiteestakin joskus tulee motivaationi. Tällä hetkellä vahvemmin tekemistäni ohjaavat kuitenkin muut seikat. Uskon
kuitenkin, että tekemisen kautta päästään tavalla tai toisella

166 Ihminen, yksilö, muuttuu siinä missä ne maailmat joissa tämä elää. Tämäkin
muutos kuuluu tulkin roolissa toimivalle kasvattajalle.

taiteen kontekstiin, jos tähän halutaan. En näe sitä kuitenkaan
tärkeimpänä päämääränä, vaan yhtenä monista mahdollisista
päämääristä. Tässä tuleekin esiin toinen näkökulma tulkkiin:
tekijän tahtotilan tulkitseminen. Siinäkin voi olla kyse eri maailmojen välisestä tulkinnasta, mutta henkilötasolla.
Yksi motivaatio päättelystä puuttuu. Tätä en kirjoittanut auki
koska se ei ole minulle kuvataidekasvatuksessa spesifinen motivaatio vaan kuuluu opetukseen ja kasvatukseen noin yleensä.
Se on se, kun omin silmin näkee miten opetettava oppii, miten
ymmärrys muuttuu. Se hetki, kun toisen pään päällä syttyy
lamppu, kuin sarjakuvissa: Ahaa! Se on hieno hetki. Siitä saa
voimaa ja se ohjaa jatkamaan – niin oppijaa kuin opettajaa.
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Jos tämä opinnäytteeni olisi urheilusuoritus, kuuluisi kysymys: miltä nyt tuntuu? Vaikka tämä ei ole urheilusuoritus,
voin sanoa, että tuntuu oikein hyvältä. Samalla tuntuu kuitenkin siltä, että on hiukan liian aikaista ryhtyä arvioimaan tätä
työtä. Eihän tästä ole kuin pari viikkoa siitä, kun sain päättelyn
itseäni tyydyttävään muotoon. Olen vielä liian sisällä, liian
lähellä aiheitani. Yritettävä kuitenkin on – aikaa odotteluun ei
ole, jos mielii valmistua kesään mennessä.
On maaliskuun toisen viikon puoliväli. Tämä on ollut vähäluminen, kuiva ja lämmin talvi. Tänä talvena en ole tuntenut
asfaltin kaipuuta, mutta tiedän sen olevan minussa, koska olen
sen kerran sieltä löytänyt: tiedostan sen. Nyt en vaan reagoi
ympäristööni samalla tavalla, koska ympäristöni on sään
osalta erilainen.
Tavallaan koen tässä työssä olevan jotain samaa kuin asfaltin
kaipuussa. Tuon esiin reaktioni huomaamastani ympäristön
muutoksesta. Se on muuttunut kaupallisen työn ja työttömyyden kautta taidekasvatuksen topografiaan. En voi sanoa,

että olisin aikaisemmin tiedostanut minussa olevan kaikkea
tätä mitä olen tähän työhön saanut nostettua esiin. Tämä on
kuin haiku paljaan asfaltin ja askeleen pitävyyden kaipuusta.
Vaikka paljon pidempi. Hyvin paljon pidempi. Merkkejä on
kuin Monty Pythonin elokuvan The Meaning of Life (1983)
katolilaisperheessä lapsia, eli lähes loputtomasti. Sisältöä on
paljon ja ajatuksista kasvavaa monitahoista kokonaisuutta
voi olla vaikea hahmottaa. Olen kuitenkin koko ajan pyrkinyt
kirjoittamaan tekstiä, jota on mukava lukea ja joka avaa asioita
mahdollisimman hyvin167 – sellainen kun yleensä auttaa pysymään pitkien tekstien äärellä.
Mielessäni on ollut työn alussa mainitsemani Peter Abbsin
ohje pitää ilmaisu ja traditio hedelmällisessä tasapainossa.
En osaa sanoa miten olen tasapainoilussani onnistunut,
mutta epäilen olleeni useammin kallellaan ilmaisuun päin
kuin tradition suuntaan. Autoetnografisessa kirjoittamisessa
tämä on vaarana. Samoin ilmaisu ilman traditiota on vaarana
huumorintajuni yhteydessä, jonka ylivaltaa vastaan olen usein
kirjoittaessani joutunut taistelemaan.

167 Selittäminen lisää merkkimäärää vaikka miten olen yrittänyt tiivistää mahdollisuuksien mukaan.
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En kuitenkaan koe, että opinnäytteeni olisi liian pitkä. Toki
sen pituus opinnäytekäytännön näkökulmasta varmasti koettelee jo hyvän maun rajoja, mutta itselleni, oman oppimisen
näkökulmasta, tämä työ vaati tässä käytetyn pituuden. Tekstin
pituus on suhteessa tapaani ajatella. Lyhyempi ei olisi ollut
itselleni yhtä merkityksellinen. Toivon, että kokonaisuus tuntuu lukijallekin antoisalta. Matka on pitkä, mutta niin jotkut
matkat vain ovat.

omalla tavallaan koherentti ja päätteellinen kirjasin on mukava
silmälle. Kuvat ovat tarkkoja ja värit sekä sävyt kohdallaan.
Samalla tajuan kuitenkin rakentaneeni kokonaisuuden, joka
on haastava.

Ajattelen opinnäytettäni esimerkkinä siitä, mistä puhun toisessa koordinaatissani. Tämä kokonaisuus on sitä, mitä on toimia
visuaalisessa kulttuurissa – miten eri kielet ja ilmaisutavat eivät
ole erillään toisistaan vaan rakentavat yhteistä kokonaisuutta.
Samalla opinnäytteeni on osa isompaa kokonaisuutta, johon
kuuluu muita toisiinsa vaikuttavia elementtejä.

Tekstin pituuden ohella yksi haasteista on tekstin lomaan
sijoittuva visuaalinen essee. Jotta opinnäytteeni avautuisi lukijalle, ei tämä voi vain rojahtaa pehmeään sohvaan ja odottaa
kohtaavansa helposti sulatettavaa valmiiksi pureskeltua kokonaisuutta. Opinnäytteeni vaatii keskittymistä. Haluan, että
ajatusteni läpi kahlaamisessa on ainakin jossain määrin samaa
tuntua kuin millaisena minä sen koin. Se voi olla vaativaa,
hyvin monitulkinnallista ja siinä on riskinsä. Tämä on niitä
riskejä, joita on otettava. En kuitenkaan koe, että olisin muulla
tavoin saanut aikaiseksi itseäni tyydyttävää lopputulosta.

Visuaalisesti olen mielestäni saanut aikaan selkeän, helposti
hahmotettavan ja lukijaa palvelevan työn. Kuvat, niin sanakuvat kuin visuaalinen essee, välittyvät lukijalle ongelmitta.
Palstat ovat optimaalisen pituisia, taitto vaihteleva mutta silti

Vaikka en kirjoittanut tätä työtä täysin lineaarisesti alusta
loppuun, valmistui se suurelta osin siinä järjestyksessä, jossa
teksti lukijalle avautuu. Olisin toki voinut järjestellä tekstiäni
jälkikäteen ja piilottaa asioita järjestelmällisyyden mielikuvan
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taakse, mutta lineaarisuus on osa ilmaisuani tässä työssä. Minulle tämän rakenteen esille tuominen on osa autoetnografiaa.
Opinnäytteeni on hyvin kronologinen matka niin tekstin, taiton kuin kuvien sijoittelun suhteen. Kokonaisuus kasvoi esiin
toisiinsa nivoutuneista osasista. Kuitenkin iso osa visuaalisen
esseen kuvista oli valmiita, joko kokonaan tai aihetasolla, jo
ennen kirjoitusprosessin alkua, sillä niistä monet kuvaavat niitä ajatuksia joista teksti kumpuaa. Koordinaattien aloituskuvat
kasvoivat esiin ja tarkentuivat sitä mukaa kun kirjoitusprosessini edistyi ja jossain määrin huomasin myös ammentavani
kirjoittamiseen tunnetta aloituskuvista.
Koenko olevani huono kuvataidekasvattaja? En. En enää.
Aloittaessani kirjoittamista olin hiukan epävarma. Epäilin
itseäni ja ajatuksiani. Työn aikana luottamukseni omaan
osaamiseen ja ajatteluun on kuitenkin vahvistunut. On hyvä,
että jokaisella on omat erikoisuutensa, niin mielipiteiden kuin
osaamisen suhteen. Eri tapojen ja sisältöjen tuominen kuvataidekasvatuksen topografiaan monipuolistaa niin tarjontaa kuin
mahdollisuuksia oppia.

En osaa vieläkään kuvailla suhdettani taiteeseen. En ole varma,
että se edes oli oikeasti lähtölaukaus tämän opinnäytteen tekemiseen, vaikka aluksi siltä tuntuikin. Pohdintani on kuitenkin
antanut minulle jotain, josta lähteä liikkeelle. Tiedostan ja
osaan hyväksyä itsessäni asuvan epämääräisyyden. Epävarmuudesta on jopa tullut minulla voimavara. Seison nyt hiukan
tukevammalla pohjalla: se ei ole tiedostamaton epävarmuus
vaan tiedostettu ja selkeä epävarmuus. Jonain päivänä osaan
ehkä jopa kirjoittaa mistä pidän, enkä vain siitä, että Nanna
Suden kuvat eivät sano minulle mitään.
En uskalla arvioida tässä ja nyt onnistuinko pitämään tämän
työn taiteellisen tutkimuksen polulla. Arvion voi tehdä mielestäni sellainen henkilö, joka on työni lukija, henkilö joka ei
tunne ajatteluani. Omasta mielestäni olen selkein askelin niin
hakenut kuin löytänyt uusia näkökulmia ja asiayhteyksiä –
olen vastannut kysymyksiin, mutta olen myös luonut uusia.
Olen tyytyväinen lopputulokseen. Olen iloinen, että toteutin
opinnäytteeni kuten sen tein, sillä koen oppineeni paljon.
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Työni on ollut osittain raskasta, mutta ei missään mielessä
vastenmielistä. Ponnistukseni on muuttanut ymmärrystäni
käsittelemistäni asioista ja tämä on minulle opinnäytteeni tärkein päämäärä ja samalla motivaationi. Vaikka minusta tulee
Buberin mukaan minä vain sinän kautta, uskon, että on hetkiä,
jolloin minän on ymmärrettävä minänsä minä, ennen kuin
yhtälöön voi ottaa sinää tai sinuja. Sitä työni on minulle ja
toivon, että muille se on kuvaus yhdestä sinästä, jonka kautta
muut minät pystyvät rakentamaan omia minujaan.
Tähän on hyvä, tai ehkä viimeinkin aika, lopettaa.

Haluan kuitenkin vielä sanoa, että aikaisemmin mainitsemassani elokuvassa The Meaning of Life, elokuvan alkuosa hyökkää
yllättäen elokuvan keskikohtaan. Tässä työssä kirjoittamiseni keskikohta valtaa lopun. Se on kokonaisuuden päättävä postludi ja sen vuoro on seu

Postludi

On joulukuun kahdeksas 2013, sunnuntai. Opinnäyte on
yhä kesken. Kirjoitin paljon kesällä, mutta syksy toi tullessaan hiukan suunnittelemattoman kirjoitustauon opetustyön muodossa. Olen kuitenkin saanut itseni taas jo
kirjoittamaan ja työ etenee ihan mukavasti. Istun Kaapelitehtaan Hima & Sali -kahvilassa hörppien suodatinkahvia
ja mutustellen ylihintaista joulutorttua. Siinä samalla luen
ja kirjoittelen asioita muistivihkooni. Kerään materiaalia
ja selkeytän ajatuksia.
On kulunut lähes puoli vuotta siitä kun istuin junassa ja
kirjoitin opinnäytteeni preludin, kun yllättäen silmiini
osuu lause ”Matkalle lähtenyt tietää mitä tekee.” Olen
tänä viikonloppuna tunnistanut useasti omaa ajatteluani
Hannulan, Suorannan ja Vadénin kirjasta Otsikko uusiksi (2003), mutta tuo yksi lause sivulta 49 napsauttaa
preludini kontekstiin. Naps. Olin kesäkuussa lähtenyt
matkalle, konkreettisesti. Asenteellisesti matkani alkoi jo

opinnäyteseminaarissa, vaikka silloin en vielä ollut siitä
täysin tietoinen.
Tokihan minulla on koko ajan ollut tiedossa, että lopputulos on tuntematon, mutta Hannula, Suoranta ja Vadén
validoi tekstillään valitsemani otteen. Tässä oli kirjoitettuna auki sellaista mitä ei mielestäni aina ole opetuksessa suoraan ääneen sanottu, mutta jonka olen antanut
itselleni ymmärtää. Tuntuu siltä kuin olisin saanut uutta
voimaa tekemiseeni, taputuksen selkään, uskoa metodiini, hapuilevaan ja epäonnistumisherkkään karttaani168 .
Huomaan hymyileväni. Saatoin jopa hihkaista hiljaa, kun
koin ymmärtäväni jotain hiukan isompaa. Tosin se on
epävarmaa, että hihkaisinko. Kukaan kahvilan asiakkaista
ei nimittäin näytä kiinnittäneen minuun huomiota.
Jännittää kuitenkin. Ei se, hihkaisinko, vaan se, millaiseksi
opinnäytteeni muodostuu.

168 Hannula, et al. 2003, 78–79.
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