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1. Johdanto
Tammikuussa 2014 sain toteutettavakseni  pedagogisen 
seinämaalauksen vantaalaiseen Veromäen kouluun. Lähtiessäni 
suunnittelemaan maalausta kouluun, eteeni tuli valintoja, joita 
oli tehtävä niin maalauksen sisällön kuin toteutuksenkin kann-
alta. Millaista taidetta kouluun voisi tehdä? Maalaus tuli sijoittaa 
käytävän seinälle, jonka varrella oli pääsyt taideluokkaan, käsi-
työnluokkaan ja liikuntasaliin. Maalauksen suunnitteluvaiheessa 
lähdin pohtimaan koulua ja kasvatusta, maalauksen merkityksiä  
ja sen toteuttamista käytännössä. Maalaus tuli toteuttaa niin, että 
se olisi koulumaailmaan ja sen arvoihin sopiva. Opinnäytteeni 
on tutkimusmatka kouluun ja siellä toteutettavaan kasvatukseen, 
tämän seinämalauksen toteutusprosessiin ja siihen miten teok-
sen sijoittuinen kouluun vaikuttaa maalauksen sisältöön ja sen 
taustalla oleviin asioihin. 

Projektin aikana, niin ulkoapäin tulleiden toiveiden, kasvaneen 
tietoisuuden, kuin myös omien taiteilijana tekemieni valintojen 
kautta, minulle alkoi hahmottumaan se, miten moni asia vaikutti 
lopulliseen tuotokseen. Maalauksen syntymiseen ja visuaalisuu-
teen vaikuttivat erityisesti kolme tekijää: minä, oppilaat ja koulu. 
Maalauksessa näkyvät omat taiteelliset motiivini, käsitykseni 
koulusta ja visuaalinen kuvan tekemisen tapa. Maalauksessa 
näkyvät myös oppilaiden ja opettajien toiveet ja ideat 
ympäristönsä visuaalisuudesta. Koulu julkisena laitoksena ja sen 
arvot ja kasvatustavoitteet muovasivat syntyneen teoksen sisältö-
jä voimakkaasti. Prosessin kautta syntynyt maalaus ei ole vain 
minun oma taiteellinen tuotokseni vaan se on yhteisöllisyydestä 
syntynyt teos, jonka valmistumisessa oli tehtävä kompromisseja.

Tutkielmani on taideperustainen tapaustutkimus. Tutkielmani 
aineisto koostuu  taiteellisessa osiossa toteuttamastani seinämaa-
lauksesta, luonnoksista ja prosessin kuvauksesta. Aineistonani 
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on myös oppilailla toteuttamastani mind map- kysely, jonka 
pohjalta lähdin suunnitteleman teosta. Seinämaalausprojektin 
alussa selvitin millaisia kuvia oppilaat haluaisivat nähdä koul-
unsa seinillä. Kirjoitin puhtaaksi kyselyn vastaukset taulukoiksi 
ja muodostin tuloksista lähtökohdan omalle luovalle toiminnal-
leni. Halusin näin päästää oppilaat mukaan ympäristönsä rak-
entamiseen ja päästää oppilaat vaikuttamaan. Teetätin teoksen 
valmistumisen jälkeen myös palautelomakkeen, jossa tiedustelin 
oppilaiden mielipiteitä seinämaalauksen onnistumisesta. Käytän 
myös saamaani palautetta  tutkimukseni aineistona, sillä palaut-
teen kautta sain tärkeää tietouta projektin onnistumisesta.

Opinnäytteeni tutkimuskysymyksinä ovat: Mitkä tekijät vaiku-
ttivat maalaukseeni? Miten koulun pedagogiset arvot näkyvät 
maalauksessani? Lisäksi pohdin  myös sitä, millaisena paikkana 
koulu esittäytyy tutkielmani näkökulmasta? Millaista taidetta 
kouluissa voidaan esittää ja miksi taidetta tulisi kouluissa olla? 
Näihin kysymyksiin en pyri saamaan lopullista vastausta, mut-
ta ne kulkevat tutkimuksseni rinnalla ja ohjaavat pohdintojani. 
Mitä itse kuvan tekijänä opin? Mitä koulun seinät puhuvat? 
Tarkastelen tutkielmaani taidekasvatuksen näkökulmasta. Pro-
jektin kautta pyrin saavuttamaan tärkeää tietoa siitä, mitkä asiat 
vaikuttavat taiteellisessa projektissani kun sen esityspaikkana 
on koulu. Prosessin kautta pyrin kasvattamaan omaa tietouttani 
omista pedagogisista arvoistani, joita siirrän työni kautta op-
pilaille.

Lähtökohtana tutkielmalleni on kysely, jonka teetätin koulun 
oppilailla. Hypoteesina minulla oli, että oppilaat haluaisivat 
seinämaalaukseen värikkäitä ja iloatuottavia kuvia, joiden tarkoi-
tus on viihdyttää katsojaa ja värittää ympäristöä.

Ajattelen myös kasvattajana, että koulu on erityinen paikka, eikä 
sen seinille voi maalata mitä vain. Koulu kokoaa päivittäin lapsia 
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ja nuoria, jotka katsovat ja tarkastelevat maailmaa lapsen silmin. 
Siitä huolimatta, että nuoret ovat tottuneita visuaalisen ainek-
sen käyttäjiä, koulun tehtävä on vastuullinen. Sen on tarjottava 
oppilaille turvallinen kasvuympäristö, mikä ei loukkaa pienim-
mänkään kävijän tunteita ja aseta häntä katsojan rooliin, missä 
ei kokisi oloaan hyväksi. Oppimisympäristöjen kehittämisessä 
otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan koko-
naisvaltainen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja 
terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukai-
sta tervettä kasvua ja kehitystä (OPS 2014,14).

Koululla on vastuu kasvatettavistaan ja kasvatukselliset tavoit-
teet, jotka nojaavat  lakiin ja opetussuunnitelmiin. Uskon, että 
kouluissa esiintyvä visuaalisuus ylläpitää yhteiskunnan arvoja. 
Ennakko-olettamuksenani on, että visuaalisuudesta kumpua-
vat teemat käsittelevät koulun kasvatuksellisia tavoitteita, kuten 
sosiaalistamista, kasvatusta yhteiskunnan toimintakelpoiseksi 
jäseneksi. Valtioneuvoston asetuksen 2 §:ssä korostetaan koulun 
kasvatus- ja opetustehtävää. Keskeisenä tavoitteena on tukea op-
pilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskun-
nan jäsenyyteen (OPS 2014,19).

Uskoin myös, että taiteilijana tuon oma käden jälkeni ja näke-
mykseni näkyväksi  maalauksessa, kuten esimerkiksi maalauk-
seni innoittaja taiteilija Diego Rivera, jonka seinämaalauksilla oli 
vahva tunnistettava visuaalinen ilmaisu ja poliittinen sanoma ja 
tarkoitus.
Tutkielmassani syntynyt maalaus nojaa koulun opetussuun-
nitelman arvoihin ja peilaan niitä kriittisen pedagogiikan kautta 
käytännössä toteutuvaan toimintaan. Tutkielmani kirjallisessa 
osiossa tuon esiin ajatuksia ja valintoja, joita tein maalauksen 
suhteen. Mitkä arvot näkyvät malauksessani ja miten? Opinnäyt-
teeni kirjallisessa osuudessa analysoin maalaukseni. Tarkoituk-
senani on saattaa päivän valoon omat pedagogiset arvoni ja tätä 
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kautta tulla tietoisemmaksi itsestäni taidekasvattajana ja taiteen 
tekijänä. 

Koen prosessin merkityksen tärkeäksi osaksi inhimillisen ope-
tustoiminnan arvottajana, sillä koulun arvopohja on muutok-
sen tarpeessa ja arvot unohtuvat kiireisen kouluarjen keskellä. 
Opettaja omalla toiminnallaan käytännössä todentaa arvot, jonka 
takia tulee olla tietoinen niistä mihin oma toiminta opetustyötä 
tekevänä kasvattajana perustuu. Tutkielmallani pyrin osallis-
tumaan kentällä olevaan keskusteluun koulun arvoista ja tule-
vaisuudesta, ja siitä millaista kuvallisuutta kouluissa tulisi olla.

 

1.2. Miksi seinämaalaus kouluun?
Päiväkodit ja koulut ovat suosituimpia taideteosten sijoitus-
kohteina. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013, 16.) 
Paitsi yksittäisten taideteosten hankinta prosenttirahalla kou-
luihin, Suomessa on yleistymässä tapa käyttää taideprosenttia 
koulujen taidekokoelman hankkimiseksi. Näin taideteoksia 
voidaan käyttää myös oppimateriaaleina. Tärkeä vaikuttaja 
koulujen taidehankintojen aloittajana oli vuosina 1906–1980 
toiminut Taidetta kouluihin -yhdistys, joka myi ja lahjoitti jäsen-
kouluilleen alkuperäisiä teoksia sekä taidejäljennöksiä etupäässä 
kotimaisista taideteoksista. (Kaipiainen 2006, 1-4.) Koen taiteen 
merkityksen tärkeäksi kouluissa. Taiteen kautta lapsi oppii om-
alle kulttuurilleen tärkeitä asioita, itensä arvostamista, hahmot-
taa omaa paikaansa tässä maailmassa ja saa kommunikoinnin 
välineitä, unohtamatta esteettistä ja moniaistillista kokemusta.

Projektimahdollisuuden avautuessa halusin olla mukana to-
teuttamassa teosta, jolla olisi mahdollista tarjota edellä mainittuja 
tuntemuksia oppilaille kouluarjessa.  
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Projekti tarjosi minulle mielenkiintoisen haasteen ja mah-
dollisuuden lähteä selvittämään sitä, mitä asioita tulisi huomioida 
seinämaalauksen toteuttamisessa. Pedagogista maalaussarjaa su-
unnitellessani aloin pohtimaan sitä, mitä haluan maalauksillani 
viestiä ja kenelle. Koska maalauksen paikkana on koulu, aloin 
pohtiman millainen paikka koulu on? Koska taide on monesti 
arvoja välittävää, rupesin pohtimaan millaisia arvoja koulumaail-
maan liittyy. Millaista taidetta kouluun voi ja olisi hyvä tehdä?  

Koulu on historillisena laitoksena varsin nuori. Koulu syntyi 
tarpeesta sivistää rahvasta ja vapauttaa heidät valistuksen kautta. 
Valistusajattelijat pitivät koulutusta ehtona vapaudelle, veljey-
delle ja tasa-arvolle, joiden myöhemmin tulkittiin tarkoittavan 
eurooppalaista demokratiaa. Koulutuksen tuli purkaa silloinen 
alistumiseen tähtäävä moraali ja vahvistaa kansalaisia luottama-
an itseensä, rohkaista käyttämään ymmärrystään ja oivaltamaan 
mahdollisuuksiaan. (Varto 2005,197.) Yleisesti uskotaan, että  
kaikki ihmiset syntyvät vapaiksi, erityisesti ajatuksiltaan ja 
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tavoitteiltaan. Kuitenkin on tarvittu ja tarvitaan poikkeuksellisen 
paljon yhteiskunnallista, kasvatuksellista ja yksilöllistä ponnis-
tusta, jotta edes orastava vapaus ja yksilön toteutuminen on mah-
dollista. Koulun oli varmistettava, että tällaiset ponnistukset tuot-
tavat hedelmää. (Kiilakoski, Tomperi & Vuorikoski 2005, 198.)  
 
Koulun tehtävä oli myös sosiaalistava ja yhdenmukaistava 
yhteiskuntarauhan säilyttäminen. Koulun tehtävä oli valmistaa 
kehittyvään yhteiskuntaan virkamiehiä ja työntekijöitä.  Lisäksi 
tuli myös tarve siirtää kulttuurista perinnettä sukupolvelta 
toiselle. Kasvatukselle on asetettu eri aikoina eri päämääriä. 
Kasvatuksen päämäärinä ovat olleet idea sosiaalistamisesta, 
oikean tiedon jakamisesta ja yksilöllisen kehityksen tukemisesta. 
(Egan 1997,2,3,9-17,26.)

Koulut ovat mielestäni erityisiä paikkoja siinäkin mielessä, että 
ne kokoavat lapsia ja nuoria yhteen yhteen paikkaan koko 
oppivelvollisuuden ajan. Mikään muu laitos ei tee sitä koulun 
jälkeen samalla tavalla. Koulun mahdollisuudet tavoittaa nuoria 
on siis merkittävä. Lähtökohtia henkilökohtaiselle kiinnostuk-
selle työn alkaessa oli pohtia tuleeko seinämaalaus nähdyksi? Ja 
jos tulee, tuleeko se ymmärretyksi ja koetuksi? Pystynkö vaikut-
tamaan sen kautta lapsiin ja nuoriin? Voinko maalauksen kautta 
avata keskustelua ja vaikuttaa heidän ajatteluunsa? Mitä haluan 
heille sanoa?

Koulu paikkana on julkinen ja valtion ylläpitämä. Koulun opetus 
perustuu vahvasti arvoihin, joita yhteiskunta kokee arvokkaaksi 
välittää nuorille omassa ajassaan. Tinneke Abman (1997) mu-
kaan sana ”arvo” liitetään helposti ennakkoluuloihin tai ideo-
logiaan. Etymologisesti se tulee ranskan kielen sanasta ”valoir”, 
joka tarkoittaa ”olla jonkin arvoinen”. Myös latinassa on verbi 
”valeo”, jolla on seuraavat merkitykset (Streng 1997, 818). Olla 
vahva, 2. Olla vaikutusvaltainen, neuvokas, voitolle päässyt, 
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koitunut kunniaksi, 3. Voida, kyetä, saattaa, vaikuttaa, olla jonkin 
arvoinen sekä 4. Olla terve, jaksaa hyvin (Atjonen 2007,19).

Koulutuksen perustehtäväksi on ymmärretty yleisesti tiedon 
jakaminen ja siirtäminen opettajalta oppilaille, mutta lisäksi kou-
lutuksella on ollut alusta lähtien vahva sosiaalipoliittinen tehtävä. 
Historiallisestikin koulun ja koulutuksen osuus lasten ja nuorten 
hyvinvoinnissa on ollut merkittävä. Ensiksikin, kaikkien suoma-
laisten lasten oppivelvollisuuden toteutuminen kansa- ja  
peruskoulun myötä on nostanut kansalaisten sivistystasoa ja 
sivistyksellisiä mahdollisuuksia, mikä on mahdollistanut myös 
elintason nousun ja yleisen taloudellisen kasvun. Toiseksi, 
merkittävä asia on se, että koulu on lapsille ja nuorille tärkeä 
kasvu- ja kehitysyhteisö, jossa on mahdollista saada tukea ongel-
matilanteissa. 

Koulu on laitoksena hitaasti muuttuva ja kouluun kasvatuslaitok-
sena on kohdistunut paljon kritiikkiä ja muutospainetta. Maarit 
Korhonen (2014) kirjoittaa kirjassaan Herää koulun kivijalan 
muodostuvan edelleen lukemisesta, kirjoittamisesta, hyvästä 
käsialasta ja kertotaulusta. Näin on ollut aina ja ikuisesti.  
Korhosen mukaan koulun juuret juontuvat Euroopan, varsinkin 
Britannian ja Saksan, teollistumiseen, jolloin tarvittiin nopesti 
ihmisiä, joilla oli kaunis käsiala ja päässälaskutaito. Tarkoitus oli 
silloisessa Breussissa kasvattaa ja opettaa lojaaleja kansalaisia, 
jotka tottelivat auktoriteetteja ja oppisivat tarpeeksi, mutteivät lii-
aksi. Tarkemmin ajateltuna nyky-koulu muistuttaa tätä systeemiä 
edelleen, ja sitä voidaankin kutsua preussipohjaiseksi perus- 
kouluksi. Oppilaiden tulee edelleen totella auktoriteettiaan, opet-
tajaa, heille opetetaan kaikille sama määrä asioita, eikä missään 
tapauksessa kukaan saa sooloilla oppimalla omaa tahtiaan (Kor-
honen 2014,10-11). 

Onko koulun arvot ja koulussa opetettavat asiat enää relevantteja 



11

tänä päivänä kun pirstaloitunut ja moniarvoistunut yhteiskun-
tamme tarvitsee monipuolisempia välineitä elämän hallinnan 
saavuttamiseksi? Eikö koulun tulisi opettaa oppilaille taitoja ja 
arvoja, joiden avulla he pärjäisivät ylipäätänsä elämässä muuten-
kin kuin taloudellisesta ja sivistyksellisestä näkökulmasta tar-
kasteltuna? Mitä ne arvot ja taidot sitten olisivat? 

Kasvatus on aina tietyistä olosuhteista ponnistavaa ja tiettyihin 
päämääriin suuntaavaa toimintaa. Olosuhteet ja päämäärät suun-
taavat toimintaa. Olosuhteet ja päämäärät ovat otettava kriittisen 
tarkastelun kohteiksi. Kun näin tehdään, nykytilanteen pitämi- 
nen kasvatuksen lähtökohtana alkaakin näyttää vain lohdut-
tomalta sopeuttamiselta vallitseviin oloihin. Kantavana ajatukse-
na on, että nykyisen yhteiskunnan epädemokraattiset käytänteet 
voidaan ja pitää muuttaa. Kriittisen teorian tähtäimessä on tule-
vaisuuden kulttuuri, ja sitä elähdyttää toivo paremmasta. Ihan-
teena on ihmisten yhteistoiminnallaan saavuttama vapautuminen 
alistavista taloudellisista, poliittisista ja kulttuurisista rakenteista. 
(Kiilakoski, Tomperi & Vuorikoski 2005, 11.)
Kriitisen kasvatusajattelun suuntana on pyrkimys sellaisiin 
valistuksellisiin päämääriin, jossa vapauden, solidaarisuuden ja 
tasavertaisuuden usein keskenään jännitteiset ihanteet kohtaa-
vat toisensa.Yhtäältä puolustetaan yksilöiden vapautta hallita 
elämäänsä ja etsiä onneaan ilman yhteiskunnallista painostusta, 
alistamista, tukahduttamista ja indoktrinatiota. Samalla pidetään 
ihanteena yhteiskuntaa, jossa kaikista pidetään huolta, ja jossa 
vallitsee tasavertaisuus ja samat mahdollisuudet alistuksesta 
vapaaseen elämään ulotetaan kaikille. Tällaisessa yhteiskunnas-
sa halutaan kasvatuksen kautta tukea demokratiaa, sosiaalisten 
verkostojen rakentumista ja ihmisten keskinäistä luottamusta. 
(Kiilakoski, Tomperi & Vuorikoski 2005, 13.)

Maailman muuttuessa koulujen on myös muututtava. Ope-
tussuunnitelmauudistuksessa ollaan menossa suuntaan, jossa 
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pyritään tuomaan toimintakulttuuria tämän päivän toiminnan 
tarpeita vastaavaksi.  Toimintakulttuurin muuttuminen edellyttää 
muun muassa yhteistyötä, tietoisuutta, muutosmyönteisyyttä, 
aloitekykyä ja uutta tapaa toimia. Hyvinvointikoulun rakentami-
sessa on huomioitava myös koulun ulkopuolinen maailma ja op-
pilaan itsensä kokeminen arvokkaana. Uusi opetussuunnitelma 
perustuu oppimiskäsitykseen, jossa oppilas nähdään aktiivisena 
toimijana. Silti koen koulun opetussuunnitelmassa ristiriitaisuut-
ta. Mitä tarkoitetaan kun puhutaan koulun tehtävästä tukea 
oppilasta ihmisyyteen kasvussa. Eikö lapsi ole ihminen? Onko 
aikuinen sitten ihminen tai lähempänä ihmisyyttä? Valmis? Eikö 
koko ihmisen elämä ole jatkuvaa harjoittelua epäonnistumisien 
kautta ja elinikäistä oppimista? 

Professori Hannu Savolainen (2010) kiteytti nyt meneillään ole-
van opetuksen strategian jalkauttamiseen perustuvan uudistuk-
sen viiteen kohtaan. Ensisijainen tavoite on hyvä koulu. Hyvän 
koulun kolme keskeistä lapsiin liittyvää kriteeriä on siinä, missä 
määrin kaikki lapset saavat osallistua (sosiaalinen yhteenkuu-
luvuus), oppia (elämän kannalta tärkeitä asioita) ja voida hyvin 
(pedagoginen ja psyykkinen hyvinvointi). Tulee osata myös 
tunnistaa, mikä on jo hyvää ja missä on kehittämisen tarvetta 
(Happonen 2012, 6). Halusin toteutta maalauksen niin, että se 
palvelisi sisällöllisesti ja visuaalisesti mahdollisimman mon-
taa osapuolta ja huomioisi koulumaailman toimintakulttuurin 
muuttuvan suunnan. On kuitenkin vaikea määritellä sitä, mikä 
on Savolaisen esiin tuoma hyvä koulu? Ja kenelle kannalta se on 
hyvä? Opettajan, oppilaan vai esimerkiksi eri kulttuuritaustaisen 
tai erityistukea tarvitsevan oppilaan kannalta? Koulumaailmassa 
nämä kaikki ja enemmän on kuitenkin huomioitava.

Pyrin huomioimaan maalauksen suunnittelussa maalauksen 
sijainnin juuri tietyn käytävän varrella, mikä vaikutti maalauk-
seen. Pyrin huomioimaan koulun tilana ja sen taustalla olevat 
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kasvatukselliset arvot. Halusin ottaa oppilaat mukaan maa-
lauksen suunnitteluun, sillä he ovat tilan todellisia käyttäjiä ja 
halusin maalauksen sisällön koskettavan heitä. Koulun opetus-
suunnitelmaa uudistettaessa oppilaat pyritään huomioimaan 
todellisuuden rakentajina. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa 
todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Opetus tukee oppilaiden kriit-
tisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan 
omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetukses-
sa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille  
toimijuudelle. (POPS 2014.) Halusin toteuttaa maalauksen 
yhteisöllisesti ja päästää oppilaat kertomaan millaisessa maa-
ilmassa he elävät. Millaista visuaalisuutta he kouluun haluaisi-
vat? Maalauksen kautta pyrin avamaan keskustelua koulun ja 
oppilaiden välille ja lisäämään vuorovaikutusta ja keskustelua 
siitä millainen olisi hyvä ja viihtyisä koulu, jossa olisi hyvä olla. 
Maalauksen avulla pyrin hälventämään oppilaiden näkemyksiä 
koulun ja sen ulkopuolisen elämän vastakkaisuudesta (Paju 2011, 
283) tuomalla kouluun jotain oppilailta lähtöisin olevaa. Tällä 
pyrin hälventämään tunnetta, että oppilaat tulevat koulun omaan 
tilaan, aivan kuin oppilat olisivat irrallisia siitä. Tila on myös 
oppilaiden ja heidän läsnäolo tulee näkyä paikassa. Koulu ei ole 
koulu ilman oppilaita. 

Taitelijana pyrin tuomaan myös oman lisäni projektiin oppilai- 
den toiveiden ja koulun arvojen tulkitsijana visuaalisin keinoin. 
Kriittisen pedagogiikan mukaan opettajien on uudistettava 
opetussuunnitelmiaan, demokratisoitava luokkahuoneitaan ja 
kouluilmastoa, mutta tultava tietoiseksi yhteiskunnan luokka- 
suhteista, sillä kasvatuksesta ja koulusta käytävä keskustelu on 
aina osa laajempaa keskustelua yhteiskunnan tilasta ja tule-
vaisuudesta. (Giroux & McLaren 2001, 17.) Olkoon maalaus ele 
tämän koulutilan demokratisoitumisen puolesta.

Kouluihin on toteutettu erilaisia seinämaalauksia, niin yhteisöl-
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lisesti toteutettuina projekteina, joissa oppilaat ovat mukana to-
teutuksessa, kuin myös taiteilijoilta tilattuina. Tapa millä maalaus 
on toteutettu on merkityksiä välittävä. Onko koko yhteisö ja tilan 
käyttäjät otettu mukaan ympäristönsä suunnitteluun ja raken-
tamiseen, vai onko maalauksen viesti annettu ylhäältä päin? 
Pääsevätkö oppilaat mukaan maalauksen toteuttamiseen, ja jos 
pääsevät niin missä määrin? 

Yhtenä esimerkkinä kouluun suunnitelusta seinämalauksesta 
on taiteilija Onni Ojan toteuttama seinämaalaus Turengin kou-
luun 1954. Ojan maalaama teos sai jatkoa, kun taiteilijat Kirsi 
Jokelainen ja Johannes Kangas maalasivat Ojan maalauksen 
inspiroimana uuden teoksen ”tähtitaivaan alla” 2014 koulun 
seinälle. Teoksessa esiintyy Ojan maalauksessa esiintyviä ele-
menttejä, kuten Madonna ja lapsi. Teos kertoo paikkakuntarak-
kaudesta ja Turengin historiasta. Maalauksessa on kukkarypäs, 
mikä on työstetty kunnan muotoiseksi. Maalauksessa on pai-
kallisuutta ja historiaa kuvaavana elementtinä myös Turengin 
jäätelötehdas. Maalaus on päivitetty kuvaamaan koulun arvoja 
visuaalisesti. Teoksen kautta käsitellään monikulttuurisuutta 
kuvaamalla eri maiden eläimiä.

Seinämaalauksilla on ollut erityinen paikka historiassa ja niiden 
merkitys poliittisen ja ideologisen sanoman välittäjänä on tullut 
tunnetuksi. Meksikolainen muralisti Diego Rivera maalasi muun 
muassa Meksikossa julkisten rakennuksien seinille julistaen 
kommunitista sanomaa ja toi sen tavallisten ihmisten pariin. 
Kristillisillä seinä- ja kattomaalauksilla on ollut sama merkitys: 
levittää kuvien kautta kristillistä sanomaa ja valistaa lukutai-
dotonta kansaa. 

Koen myös taiteilijana ja taideopettajana tärkeäksi tuoda esiin 
todellisuutta ja siinä vallitsevia epäkohtia. Taide on hyvä väline 
tähän. Opettajat voidaan määritellä myös vastarinnan (Giroux 
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2000b, 58) intellektuelleiksi, jotka pystyvät havaitsemaan opetus-
ta ja koululuokan sosiaalista kansakäymistä rakentavat ideologiat 
ja politiikan intressit. Vastarinnan intellektuellin ajatukselle on 
keskeistä, että pedagogiikka ymmärretään poliittiseksi ja politiik-
ka pedagogiseksi käytännöksi. Pedagogiikan politisoiminen 
tarkoittaa, että opiskelijoille annetan välineitä nähdä ja ymmärtää 
yhteiskunnan taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia epäkohtia ja 
taistella epäoikeudenmukaisuuksien poistamiseksi. Kriittinen 
vastarinnan pedagogiikka edellyttää, että oppilaat voivat käyt-
tää omaa ääntään ja tunnistaa arkikokemuksessa oppimisensa 
perustan. Politiikan pedagogisoiminen puolestaan merkitsee 
sellaisten pedagogisten käytänteiden editämistä, jossa ihmisiä 
kohdellaan kriittisinä toimijoina, ei oteta tietoja annettuna, suo- 
sitaan kriittistä keskustelua ja taistellaan erilaisin keinoin parem-
man maailman puolesta. 

Seinämaalauksen tulee sopia aiheeltaan yhteen koulumaailman 
arvojen kanssa. Toisesta näkökulmasta tarkasteltuna maalaus 
voisi myös tukea koulun pyrkimystä kasvattaa lapsista kriittisiä 
ajattelijoita ja siten se voisi tarjota katsojalleen yllättäviä tai 
provosoivia visuaalisia elementtejä. Kouluviihtyvyyden lisäksi 
maalauksen tulee välittää katsojalleen tietoisuutta vallitsevas-
ta maailmasta ja maalauksen tulee olla kiinni tässä päivässä, 
avaamassa keskustelua oppilaiden ja koulun välillä siitä, miten 
olla ja elää tässä päivässä. Mitä on syytä oppia ja ymmärtää? 
Voiko taiteen keinoin muuttaa ajattelua ja tarjota uusia näkökul-
mia asioihin? Voinko maalaukseni kautta päästä avaamaan 
oppilaiden ja koulun välistä dialogia? Voinko maalauksen avulla 
tehdä koulusta viihtyisämmän paikan olla ja oppia?

Taidetta tarvitaan kouluihin! Taiteella on monia vaikutuskanavia, 
kuten esimerkiksi tunne-elämän kehitys, kulttuuriperinteen välit-
täminen, sosiaalinen ja poliittinen vaikuttaminen. Näiden kana-
vien joukossa taiteen yhteys kognitiivisiin prosesseihin, kuten 
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havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen, on viime 
vuosikymmeninä saanut yhä enemmän huomiota (Anttila, 2011, 
175). ”Uuden näkeminen” tai ”enemmän näkeminen” sisältää 
aktiivisen vuorovaikutuksen kohteen kanssa. Tällainen vuorovai-
kutus antaa ihmiselle mahdollisuuden laajentua siitä, missä hän 
tuolloin on. Se mahdollistaa lisääntyneen ymmärryksen itsestä ja 
maailmasta, kyvyn havaita täydellisemmin, ja kutsuu meidät di-
alogiin, kohtaamiseen, joka voi uudistaa, muuttaa meitä. Taiteen 
pedagoginen voima piilee kutsussa luovaan vuorovaikutukseen, 
keskusteluun, joka voi laajentaa ja syventää ymmärrystämme. 
(Anttila 2011, 175). Taide on siis tarpeellista kouluissa ja muissa 
julkisissa tiloissa. 

Näistä pohdinnoista minulle alkoi hahmottumaan projekti, joka 
käynnisti monivaiheisen suunnitteluprosessin, joka kiteytyi maa-
lauksen toteuttamisen koulun käytävän seinälle. Projekti yllätti 
minut taidekasvattajana ja taiteen tekijänä. Se herätti minut 
miettimään vallitsevaa koulumaailmaa ja koulua ylipäätänsä 
julkisena ja fyysisenä paikkana. Heräsin pohtimaan paljon sitä, 
mitä arvoja koulu ylläpitää ja mitä se viestii kokijalle, oppilaalle, 
joka astuu tilaan päivästä toiseen. Paikkaan, joka valmistaa ja 
kasvattaa hänet kohtaamaan maailman. Ajatusprosessin pyörät 
lähtivät pyörimään ja projektista muotoutui samalla maisterin 
opinnäytteeni aihe. 

1.3. Taustani taiteen kentällä
Olen taidekasvatusopintojeni ohella malannut ja tehnyt kuvituk-
sia. Opiskelin kuvataiteilijaksi Pohjois-Karjalan ammattikorkea- 
koulussa 2005-2010. Taiteilijuus on kulkenut taidekasvatustyön ja 
opintojen rinnalla koko ajan. 
Kuvituksia tehdessäni pohdin paljon niiden visuaalista sanomaa 
ja merkitystä. työskennellessäni koen samalla olevani  vapaa 
tuottamaan omanlaistani visuaalisuutta, mutta olen kuitenkin 
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kiinni tilaajan tarkoitusperissä ja kuvitus palvelee hänen tarpei- 
taan. Jokainen kuvitustyö tehdään palvelemaan tiettyä tarvetta 
ja tehtävää, riippuen siitä, mitä sillä halutaan savuttaa ja tavoit-
taa. Merkitys voi olla esimerkiksi mentaalinen tai kaupallinen. 
Kuvitusten tarkoitus tulee ylhäältä päin tilaajalta ja minä kuvan 
tekijänä vain tarjoan visuaalisen näkemykseni kuvan toteutuk-
sessa. Totta kai pyrin jättämään oman jälkeni syntyviin kuviin, 
mutta jälki voi olla vain juuri tietty visuaalinen aines, mikä 
tekee kynän jäljestäni tunnistettavan. Se voi olla tietty värien 
käyttö, tapa kuvata esitettäviä objekteja, kuvien tarinallisuus tai 
kerroksellisuus. Pyrin, että kuvituksia tarkastellessa katsoja voi 
löytää muitakin merkityksiä kuvasta kuin vain ennalta määrätty. 
Koen, että taiteilija on aina kuvissa jollakin tavalla läsnä.

Omaa taidetta tehdessäni maalaaminen on minulle moniulot-
teinen tapahtuma. Se on välillä hyvinkin henkilökohtaista ja 
ainutkertaista. Maalaaminen tarjoaa parhaillaan oman tilansa 
reflektoida itseäni ja toimintaani. Toiminnassa syntynyt kuva on 
kuin peili minuun itseeni ja asioihin, joita pohdin ja käsittelen. 
Maalaaminen toimintana on onnistuessaan hyvin henkistä ja 
flow-tilan savuttaessaan voi unohtaa ajan ja paikan. Sillä hetkellä 
vain maalaamisella on merkitystä. Omaa taidetta tehdessäni poh-
din omaa itseäni ja sanomaa, jota haluan maalauksillani välittää. 
Koen positiivisuuden ja pienten asioiden merkityksen olevan 
taiteeni keskiössä. 

Seinämaalausprojekti tuntui todella mielenkiintoiselta ja oman-
laiselta projektilta. Sitä suunnitellessani ja toteuttaessani sain 
paljon ajateltavaa. Mitä haluan kertoa maalauksen kautta op-
pilaille tai minkä verran ylipäätänsä saan välitettyä omia arvojani 
ja ajatuksiani maalauksen kautta? Koen taideopettajana tarvet-
ta osallistua koulumaailman toimintakulttuurin muutokseen 
tiedostamalla vallitsevia arvoja ja etsimällä uutta tapaa toimia 
yhteistyön kautta ja olla mukana rakentamassa koulua, jossa 
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oppilaan on hyvä olla ja oppia maailmassa tarvittavia taitoja pär-
jätäkseen ja menestyäkseen.

2. Tutkimusaineisto ja menetelmät 
Taideperustainen tutkimus

Tutkimukseni on taideperustainen tapaustutkimus. Tutkielmani 
taiteellisessa osiossa toteutin seinämaalauksen kouluun ja tut-
kielmani kirjallisessa osiossa avaan prosessia ja sen taustalla 
olevia asioita sanallisesti. Ilman toinen toistaan osiota tut-
kielmastani jäisi tärkeä kokemuksellinen tietous yhteisöllisesti 
saavuttamattomaksi, eikä maalauksen taustalla oleva ajatusprose-
si avautuisi katsojalle.
Kun tehdään tutkimusta, johon läheisesti liittyy tutkijan oma 
taiteellinen toiminta, on tutkimuksen metodologialle, tutkimuk-
sen teon järjestelmälliselle tavalle, annettava aivan erityistä pai-
noa. Vaatimuksia asettaa toisaalta kokemuksellisen materiaalin 
saattaminen avoimeksi ja yhteisöllisesti saavutettavaksi, toisaalta 
tavoite olla hukkaamatta kokemuksellisen aineiston ainutlaa- 
tuista luonnetta. Näiden pyrkimysten oletettu yhteismitatto-
muus – tieteen rakenteellisuus ja toistettavuus toisaalla, taiteen 
arvaamattomuus ja ainutlaatuisuus toisaalla – johtaa helposti 
siihen, että tutkijan kokemukseen pohjaava tutkimus päätyy kah-
deksi erilliseksi työksi: esimerkiksi tieteelliseksi väitöskirjaksi ja 
taiteelliseksi näyttelyksi. (Hannula, Suoranta & Vadén 2003, 13.)

Taideperustaisessa tutkimuksesa tutkittava asiat keskittyvät 
enemmän sosiaalisiin, kultturisiin, poliittisiin, filosofisiin tai 
koulutuksellisiin ilmiöihin taiteen sijaan. Taide tarjoaa välineen 
ja menetelmän saavuttaa tutkittavasta asiasta ja ilmiöstä tietoa. 
Samalla tutkimuket ovat henkilökohtaisia tutkimuksprojekteja. 
Taideperustaisissa tutkimuksissa tutkija on myös itse vahvasti 
kiinni ja sidoksissa tutkimaansa ilmiöön. (Kallio 2014, 97.)
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Tutkija hahmottaa oman taiteensa kautta omaa identiteettiään, 
kehollisuuttan, sosiaalista prosessia ja muita ilmiöitä, jotka liit-
tyvät tutkimuksensa aiheeseen, ja sitä kautta tuo tutkimukseen 
syvempää ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. Taideperustaisen 
tutkimuksen menetelmän erityislaatuisuus perustuu yksittäisiin 
tapauksiin, joita ei voida erottaa henkilökohtaisesta tasosta. Se 
on yksi syy siihen, miksi menetelmä sopii hyvin taidekoulutuk-
seen. Pedgogit ovat usein kiinnostuneita saavuttamaan syvempää 
tietoa ja ymmärrystä itselleen ja toiminnalleen, mikä tekee me-
netelmästä käytetyn tutkimusmenetelmänän. (Kallio 2014, 98.)

Taideperustainen tutkimus ei ole toistettavissa niin kuin toisen-
laiset tutkimukset, mutta silti tarjoaa ymmärrettävää tietoutta 
toisille ja auttaa muita tutkimukia saavuttaman samanlaista uutta 
tietoutta. Henkilökohtaiset ja subjektiiviset kokemukset tulevat 
yleisesti jaetuksi ja tarjoaa työvälineitä toisille. Subjektiivinen 
tieto, joka on tuotettu yksilön taiteellisista kokemuksista, muut-
tuu tutkimukselliseksi ja kriittiseksi tiedoksi kriittisen reflektion 
ja analyysin kautta. Tutkija antaa itsessään välineitä tutkimuksen 
prosessille. Taideperustaista tutkimusta on kritisoitu juuri siitä, 
että menetelmä on keskittynyt tutkijan omaan subjektiivisuuteen 
ja vain kiinnostunut tutkijasta itsestään. (Kallio 2014, 98.) Oman 
tutkimukseni kannalta annoin luovuuteni olla tutkimusväline. 
Seinämaalaus oli väline päästä koulumaailmaan ja keino päästä 
muodotamaan dialogia oppilaiden ja koulun kanssa. Tutkielmani 
kautta pyrin samaan tietoutta koulusta ja taiteen merkityksistä 
kouluympäristössä. Tutkimukseni ei keskittynyt minuun itseeni 
taiteilijana ja taidekasvattajana.

Metodologinen moninarvoisuus ja moninaisuuden tulkinta tekee 
tutkimusprosessista monimutkaisen, mutta vaikeaksi vakuut-
taa tutkimuksen kontekstissa. Taideperustaisissa tutkimuksissa 
käytettyjen menetelmien runsaus on aiheuttanut kritisointia tut-
kimuksien yrittävän tehdä liikaa. Metodien runsaus tulisi kuiten-



20

kin nähdä rikkautena ja metodien tulkintaa suhteessa toisiinsa 
tulisi tutkia perusteellisemmin. Tutkimuken kerroksellisuus tulisi 
kontekstualisoida paremmin. Tulkintoja ei tulisi tehdä ilman 
tutkimuksen kontekstia, pelkän teoksen perusteella. (Kallio 2014, 
99.)
Taideperustaisen tutkimuksen taiteellinen osuus ei tulisi olla  
erillinen projekti. Sen tulisi olla mukana läpi tutkimuksen. 
Taiteen tekeminen johdattaa tutkimusta ja on erityinen me-
netelmä oppimiselle, tietämiselle ja tutkimiselle. Tutkija saa 
erityisen tutkimus ongelman tutkittavakseen, jota ei muilla me-
netelmillä saisia, seistesään kahdessa tai useammassa sijainnissa 
samaan aikaan.

Tutkimuksessani käytän taidetta menetelmänä tiedon rakenta- 
misessa. Tämä saa myös kritiikkiä juuri siitä. Taiteen tekemi- 
sen sekamuotoinen risteymä, tiedon rakentaminen, prosessin 
ja teorian yhdistäminen voi olla ymmärretty pakkomielteisenä 
käytännön ja itsetutkiskelun yhdistämisenä, joka on omatulkin-
taista. Joskus tämänkaltaisessa tutkimuksessa on vaikea löytää 
oikeita sanoja kuvailemaan tutkittavaa aihetta, joka pohjautuu 
esimerkiksi kehollisuudelle tai kokemusperustaiselle tiedolle. On 
kuitenkin tärkeää tiedostaa, että tutkimuskontekstissa tietämisen 
prosessit tulisi olla kriittisesti tarkasteltavissa. (Kallio 2014, 100.)

Taiteellinen tutkimus on vuorovaikutusta, yhdessäoloa, vaikka 
ketään muita ei olisikaan paikalla. Se on tilan ottamista ja sen 
antamista, saapumista ja lähtemistä. Se ei ole suhde subjektin ja 
objektin, vaan subjektin ja subjektin välillä: katseet kohda- 
ten, samalla pinnalla hapuillen. Taiteellinen tutkimus ei anna 
vastauksia, se ei ole täydellistä tai ristiriidatonta – ja tässä on 
nimenomaan sen mahdollisuus ja vahvuus. (Hannula, Suoranta 
& Vadén, 2003, 13.) Kielenkäytöltä vaaditaan yleispätevyyt-
tä ja ikuisuutta. Taiteellinen tutkimus on yksi tarjolla olevista 
välineistä, joiden avulla kykenemme hahmottamaan, missä ja 
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miten olemme suhteessa itseemme ja ympäristöömme. Kyse 
on tekojen ja niiden jatkuvuuden mielekkyydestä, syventämi- 
sestä, paikantumisesta ja tarkentumisesta, loppumattomasta 
prosessista, jossa yhteiseksi omaisuudeksi tarkoitettu tieto ja 
taito kerääntyvät yhteen ja jalostuvat. Taiteellisessa tutkimuk-
sessa on kysymys valinnoista ja rajauksista, kuten missä tahansa 
tutkimuksessa. Taiteelliset tutkimukset ovat yksittäistapauksia, 
jokaisen kohde on omakohtainen ja omaehtoinen. (Hannula, 
Suoranta & Vadén, 2003, 16.)  

Kokemukselliseen demokratiaan perustuvan tutkimuksen 
metodologian tavoite on nimenomaan kertoa siitä, miten taiteel-
linen kokemus ja tieteellinen teoretisointi ovat vuorovaikutukses-
sa keskenään, miten ne ohjaavat toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa, 
sekä kuinka tästä syntyy kriittisesti reflektoitua tutkimusta. Osan 
tutkimuksesta tulee koskea sitä, miten kokemuksellisuus juuri 
tässä tapauksessa ja juuri nyt ohjaa teoreettista tiedonmuodos-
tusta ja päinvastoin, miten lukemisesta, ajattelusta ja keskus-
telusta syntyvä teorianmuodostus suuntaa taiteellista kokemusta. 
Akateemisella tutkimuksenteolla on perustellut vaatimuksensa, 
samoin taiteen tekemisellä. Näitä vaatimuksia ei pidä vesittää et-
simällä niiden välille jonkinlaista kultaista keskitietä. On kuiten-
kin hyvä muistaa, että kokemus ja kokemuksellisuus–järjen ja 
tunteen yhteispeli, niiden toisiaan ehdollistava toiminta – on 
mahdollista ottaa niin tieteellisen kuin taiteellisen tutkimuksen 
pohjaksi, sen metodologiseksi lähtökohdaksi. Turhiin halkomi- 
siin ei kannata ryhtyä; taiteellista(kaan) tutkimusta ei ole syytä 
typistää esimerkiksi pelkäksi emootioksi. (Hannula, Suoranta & 
Vadén 2003, 26.) Tutkimuksen tavoittelemat kriittisyys ja avo-
imuus voidaan tulkita tavoilla, jotka eivät yksisuuntaista kritiik-
kiä. Tällaiseen tulkintaan viittaa kokemuksellisen demokratian 
käsite, joka merkitsee tieteiden välisen hierarkisuuden tai jonkin 
erityistieteen ensisijaisuuden illuusion kadottamista.
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Taideperustaisen tutkimuksen lähtökohtana on moninainen ih-
miskäsitys ja tietynlainen ymmärrys taiteen menetelmillä tai tait-
een strategioilla syntyvästä tutkimuksellisesta tiedonmuodostuk-
sesta. Ihmisyys hahmottuu laajamerkityksellisenä näkemyksenä 
sen sosiaalisessa ja vuorovaikutteisessa merkityksessään. Taide-
perustainen tutkimus on tärkeätä ymmärtää menetelmäksi, joka 
tuottaa tietoutta ympäröivästä todellisuudesta. Se ei välttämättä 
tutki taiteen sisäisiä ilmiöitä. Taideperustaisessa tutkimuksessa 
visuaalisen prosessin sanallistaminen ja käsitteellistäminen on 
olennainen osa tutkimusta. Vaikka kuva sinänsä voi olla tehokas 
kannanotto moneen asiaan, ei se riitä yksinään argumentoimaan 
tutkimuksen kontekstissa. Traditionaalisesti vastakkainasettelu-
na hahmotettu kuvallinen ja kielellinen ajattelu muodostavat 
siten monipohjaisen ymmärryksen tiedonkäsitykselle. (Kallio 
2010,15.)

2.1. Tapaustutkimus
Tapaukset ovat aina kiinnostaneet ihmisiä, varsinkin jos niihin 
on liittynyt jotain jännittävää, uutta ja erilaista. Sanaa tapaus 
voidaan käyttää puhuttaessa ihmisestä, ihmisjoukosta, yhteisöstä, 
laitoksesta, jostakin tapahtumasta tai laajemmasta ilmiöstä, 
kuten tässä tapauksessa seinämaalauksesta ja sen tekoproses-
sista (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1994,10). Tapaus on 
yleensä jossain suhteessa muista erottuva.

Tutkielmassani käsittelen juuri niitä asioita mitkä vaikuttivat syn-
tyneeseen teokseen. Miksi maalauksesta tuli sellainen kuin tuli, ja 
mikä merkitys työllä on pedagogisessa ja taiteellisessa mielessä. 
Se voi olla poikkeava kielteisesti tai myönteisesti, mutta myös 
aivan tavallinen tyypillinen arkielämän tapahtuma. Tutkimukses-
sa voidaan tarkastella myös tietyssä ympäristössä toimivien yksit-
yisten ihmisten tai ihmisryhmien arkielämän eri ulottuvuuksia ja 
tapahtumia. Tapaustutkimuksen tavoitteet ja toteutus vaihtelevat. 
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Yhteistä on kuitenkin monipuolisilla ja monilla eri tavoin hankit-
tujen tietojen koonti tutkittavasta tapauksesta (Syrjälä, Ahonen, 
Syrjäläinen & Saari 1994,10). 

Tapaustutkimus on luonteva lähestymistapa opetuksen ja op-
pimisen tutkimuksessa, jossa on kyseessä käytännönongelmien 
kokonaisvaltainen tarkastelu ja kuvaus, jota ei voi tehdä irrallaan 
tietystä tai yksittäisestä tilanteesta tai tapahtumaketjusta. Ta-
paustutkimuksen avulla opetusta tai muuta toimintaa kyseisessä 
tilanteessa voidaan ymmärtää entistä syvällisemmin kaikkien 
osallistujien kannalta. Seinämaalausprojektia tarkasteltuna kou-
lun, oppilaiden ja itseni kannalta. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen 
& Saari 1994,11.)

Tapaustutkimus kohdistuu nykyhetkeen ja se tapahtuu todellises-
sa tilanteessa, jota tutkija ei voi keinotekoisesti järjestää esi- 
merkiksi kokeelliseksi asetelmaksi. Monissa määritelmissä pai-
notetaan myös sitä, että tapaus on tietty rajallinen kokonaisuus. 
Toisaalta kvalitatiivinen tapaustutkimus on kuvailevaa tutkimus-
ta, toisaalta siinä pyritään löytämään ilmiölle myös selityksiä 
samaan tapaan kuin historiantutkimuksessa. 

Tapaustutkimus ei kohdistu vain nykyisyyteen, sillä kohteen 
ymmärtäminen edellyttää useimmiten myös menneisyyden 
tarkastelua. Tutkimuksessani pyrinkin selvittämään koulua lai-
toksena ja sen arvoja, joihin peilaan syntyvää maalausta. Tapaus-
tutkimuksessa sisältöjä ei voida tarkastella peilaamatta sitä tilaan, 
johon se on maalattu.

Tutkimukseni perustuu yhteen tapaukseen, seinämaalaukseeni, 
joten se ei ole yleistettävissä oleva, eikä tarjoa ainoaa suoraa 
vastausta siitä, millaisia seinämaalauksia kouluissa tulisi olla, 
tai millaisia vastaavanlaiset maalausprojektit ovat käytännössä. 
Jokainen projekti on oma tapauksensa. Niissä jokainen vaikut-
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tava tekijä muovaa työtä omaan suuntaansa. Projekti on minun 
tutkimusmatkani kouluun, sen pedagogisiin arvoihin ja julkisen 
taideteoksen toteuttamisprosessiin. Tutkielmassani käsittelen 
juuri niitä asioita, mitkä vaikuttivat syntyneeseen teokseen. Miksi 
maalauksesta tuli sellainen kuin tuli, ja mikä merkitys työllä on 
pedagogisessa ja taiteellisessa mielessä.

Tyypillistä tapaustutkimukselle on valita tutkimuskohteeksi 
yksittäinen tapaus, tilanne, tapahtuma tai joukko tapauksia, 
joiden tarkastelussa kiinnostuksen kohteena ovat usein proses-
sit. Yksittäistapauksia pyritään tutkimaan niiden luonnollises-
sa ympäristössään kuvailemalla yksityiskohtaisesti tutkittavaa 
ilmiötä. Kuvailevat menetelmät eivät välttämättä pyri selittämään 
ilmiöiden välisiä yhteyksiä, testaamaan hypoteeseja, tekemään 
ennusteita, vaan tavoitteena on tutkimuskohteen ominaispiirtei- 
den systemaattinen, tarkka ja totuudenmukainen kuvailu. 
(Anttila 1996, 250; Hirsjärvi ym. 2004, 125-126.)

2.2. Tutkimusaineisto, mind map-kysely
Tutkielmani aineistona on valmistunut seinämaalaus, siitä otetut 
prosessikuvat ja luonnokset. Tämän lisäksi tutkimukseni aineis-
toa on myös Veromäen koulun oppilailla teetättämäni kysely, 
jonka tuloksia käytin maalauksen ideoinnissa ja suunnittelussa. 
Lokakuun 2013 lopussa, ennen maalauksen suunnittelutyön 
aloittamista koulun opettajat jakoivat laatimani mind map- 
muotoisen kyselyn satunnaisiin luokkiin. Halusin kyselyllä 
selvittää oppilaiden toiveita ympäristönsä visuaalisuuden suhteen 
ja ottaa heidät mukaan suunnitteluun ympäristönsä rakentami-
sessa. Kysely oli väline antaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa 
ja päästää äänensä kuuluviin. Koen, että oppilailla on eniten 
tietoutta koulusta paikkana, sen luonteesta, koulun tilan käytöstä 
sosiaalisena ympäristönä ja sen käyttäytymissäännöistä. 
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Käsitekartat ovat puhetta ja tavallista kirjoitusta kehittyneem-
pi, vaativampi ja paljastavampi tapa ilmaista ja tutkia ajatuksia, 
ajattelua ja oppimista. Ihmisten ajattelun perusyksikköjä ovat 
mielikuvat (images) sekä käsitteet ja niistä muodostuvat pro- 
positiot eli maailmaa koskevat väitteet. (Aaltonen & Valli 2007, 
60.) Pystymme ilmaisemaan mielikuvia toisillemme vain puut-
teellisesti Sen sijaan on paljon helpompaa tutkia toistemme 
ajattelun käsitteellistä ja propositionaalista puolta. Käsitteet ovat 
mielessämme olevia joukkoja. Mielessämme on kriteerejä sille, 
millaiset oliot tai tapahtumat kuuluvat kuhunkin joukkoon, 
esimerkiksi mitkä oliot kuuluvat kissa-käsitteen alaan, mitkä 
oppiminen-käsitteen alaan. Proposition ovat maailmaa koskevia 
väitteitä, joissa yhdistyy useampia käsitteitä. Kirjoituksesta tai 
puheesta on vaikea poimia keskeisiä ajatuksia ja ideoita, mutta 
kirjoittamista ja piirtämistä yhdistävässä graafisessa esityksestä 
ja käsitekartat ne on helpompi hahmottaa. Ne paljastavat ajat-
telumme rakenteet (Aaltonen & Valli 2007, 60). 
Käsitekartat sopivat tutkimusmenetelmäksi aina, kun tutkija ha-
luaa saada selville tutkittavien ajattelun käsitteellisen rakenteen, 
toisin sanoen, mitä ovat tutkittavan ajattelun peruskäsitteet ja 
mitkä ovat olennaisimmat tavat, miten käsitteet liittyvät toisiinsa 
hänen ajattelussaan. Kaikki mikä on puhuttavissa ja kirjoitet-
tavissa on ilmaistavissa myös käsitekarttoina. Käsitekartat selvästi 
edistää luovaa ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisua. (Aaltonen 
& Valli 2007, 66.)

Käsitekartat ovat perusluonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus-
menetelmä. Käsitekarttojen laadullinen analyysi on luova 
tapahtuma, jossa voi muun muuassa hahmotella käsitekartoista 
mahdollisia osa-alueita, selkeitä erillisiä osakarttoja. Ne vaihte- 
levat eri tutkittavilla. Käsitekartoista on saatavissa myös tärkeää 
määrällistä tietoa. Voidaan esimerkiksi laskea, mihin käsitteisiin 
on eniten linkkejä. Mitä enemmän linkkejä johonkin käsitteeseen 
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on, sitä tärkeämpi se todennäköisesti on kyseisen tutkittavan 
käsitteiden verkossa. Toinen määrällinen tarkastelutapa on laskea 
olennaisten käsitteiden ja propositioiden lukumäärät ja verrata 
käsitekarttoja niiden suhteessa toisiinsa. (Aaltonen & Valli, 2007, 
67.)

Halusin teetättää oppilailla kyselyn, joka olisi mahdollisimman 
helppo täyttää ja johon jokainen saisi ideoida lyhyesti yksittäisin 
sanoin tai lausein ideoitaan ja ajatuksiaan maalauksen 
suhteen. Koin mind map- kyselyn soveltuvan tähän hyvin. Pyrin 
tekemään kyselyyn mahdollisimman yksinkertaiset ohjeet, että 
kaavio olisi helppo täyttää. Se, miten helposti täytettävä kaavio oli 
kaiken kaikkiaan jäi minulta epäselväksi. En osaa arvioida miten 
helppoa  oppilaiden oli täyttää kaavio, ja oliko heillä aikaisemmin 
täytetty tai tehty vapaata ideointia mind map- kartan tapaan. 
Ajattelin, että opettaja kertoo oppilaille miten kaavio täytetään, 
mikä oli varmasti tarpeen pienempien oppilaiden kanssa. Mind 
map- kaavio on hyvä tapa ideointiin ja ajatusten kartoittamiseen 
luovassa tutkimuksessa. Jokainen tutkimukseen osallistuva oppi-
las voi kirjoittaa hyvin lyhyesti tai pitkästi ajatuksiaan seinämaa-
lauksesta. Ideointi voi kehittyä ja kasvaa hyvinkin kattavaksi 
ja idearikkaaksi, tai sen voi pitää yksinkertaisena. Kaaviota voi 
käyttää myös monipuolisesti piirtäen tai muuten visuaalisesti 
sanallista ideointia tukien.

Kyselyt palautettiin minulle suuressa kirjekuoressa, joten 
minulle ei selvinnyt kuinka monella luokalla kysely teetätet-
tiin. Kuitenkin sain vastauksia 68 oppilaalta, jotka olivat 
iältään 7-12-vuotiaita. Kahdeksanvuotiaita tyttöjä kyselyyn 
osallistui yksi. Kahdeksanvuotiaita poikia kyselyyn osallis-
tui yksi. Yhdeksänvuotiaita tyttöjä kyselyyn osallistui kah-
deksan. Yhdeksänvuotiaita poika kyselyyn osallistui yh-
deksän. Kymmenenvuotiaita tyttöjä kyselyyn osallistui yksi. 
Kymmenenvuotiaita poikia kyselyyn osallistui neljä. 11-vuotiaita 
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tyttöjä kyselyyn osallistui 11 tyttöä ja 11-vuotiaita poikia 11 poi-
kaa. 12-vuotiata tyttöjä kyselyyn osallistui 11 tyttöä jaa 12-vuoti-
asta poikaa kyselyyn osallistui 11. Kyselyssä kysyin oppilaan iän 
ja sukupuolen. 

Kyselyssä oli lyhyt ohje kyselyn mind mapin täyttämiseen. 
Keskeisintä kyselyssä oli itse miellekartan rakentaminen. 
Oppilaat saivat täyttää kaavion vapaasti. Suhtaudun kuitenkin 
kriittisesti tutkimukseni aineistoon siinä mielessä, etten itse ollut 
paikalla opastamassa sen täyttämistä. En osaa sanoa paljonko op-
pilailla oli aikaa kaavion täyttämiseen tai minkä verran opettajat 
olivat pohjustaneet oppilaita kyselyn täyttämisessä tai johdatellut 
vastauksissa. Oliko kaavio vaikea täyttää? Loiko opettaja op-
pilaille valmiita visioita maalauksesta ja teemoista? Onko opet-
taja luonut oppilaille ideoita aiheista, joita olisi hyvä olla maa-
lauksessa tai kieltänyt esittämästä koulumailmaan sopimattomia 
ideoita? Onko oppilailla ollut tarpeeksi aikaa kaavion täyttämi-
seen tunnin alussa? Kirjoitin puhtaaksi oppilaiden vastaukset 
kaavioiksi ja teemoittelin vastaukset omiin aiheryhmiinsä kuten 
värit, eläimet, luonto jne.

Tutkimusaineistona on myös oppilailla teetättämä palaute pro-
jektin onnistumisesta. Kysely oli samalla tavalla tehty mind 
map- kysely, mihin oppilaat saivat vastata vapaamuotoisesti omin 
sanoin seinämaalauksen valmistumisen jälkeen tammikuun 
lopussa 2014. Kyselyn kautta sain selville oppilaiden ajatuksia 
valmistuneesta teoksesta ja siitä vastasiko se heidän toiveitaan ja 
odotuksiaan. Palautekysely suoritettiin satunnailsilla luokilla ja 
vastauksia sain viideltätoista oppilaalta. 
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3. Tutkimuken teoreettinen tausta
Taiteellisen tapaustutkimukseni teoreettisena taustana minulla 
on kasvava tietous koulusta. Kartutin tietouttani pitkin projektia 
perehtymällä koulun omaan ja valtakunnalliseen opetusuun-
nitelmaan. Olen perehtynyt erilaisiin kuvan ja koulun suhdetta 
käsitteleviin aineistoihin kuten Minna Kallion kirjaan Ajatus 
kuvasta, kuvan merkityksen pohdintaa kasvatuksen kontekstissa. 
Perehdyn yhteisötaiteeseen ja muralisti Diego Riveran tuotan-
toon. Pohdin koulumaailmaa Girouxin ja McLarenin kriittisen 
pedgogiikan kautta ja rinnastan siihen valtakunnallisen ope-
tussuunnitelman, ja sen käsitykset hyvästä koulusta ja arvoista. 
Näiden  kautta pyrin perustelemaan maalauksen aiheet ja sisällöt 
ja muodostamaan vuoropuhelun maalauksen ja teorian välille.

Suuntaan tutkimukseni pääasiallisesti muille taidekasvattajille, 
joten jätän määrittelemättä perusteellisesti taidekasvatuskon-
tekstista tuttuja termejä, kuten esimerkiksi seinämaalaus*, sillä 
katson sen olevan tuttu tekniikkana alan tekijöille. Suuntaan tut-
kimukseni pääpainon itse projektille käytännössä ja sen taustalla 
olevalle arvokeskustelulle. 
*Seinämaalaus (myös muraali, latinan sanasta murus ’seinä’) 
maalataan seinään, kattoon tai muuhun pysyvään rakenteeseen. 
Seinämaalauksessa kuvaan yhdistetään tekstiä, hahmoja, taustoja 
tai symboleita.

3.1. Julkinen taide ja seinämaalauksen 
julkisuus

Tutkimukseni alussa halusin selvittää mihin maalaukseni tulisi 
sijoittumaan ja millainen paikka koulu on. Selvitin itselleni mitä 
julkinen tarkoittaa ja millaisia kriteerejä julkisuus asettaa tai- 
teelle. Selvitin millaista toimintaa paikassa harjoitetaan, millaisia 
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merkityksiä paikalla on ja millaisten ihmisten käytössä tila on. 
Seinämaalaus on maalattu Veromäen kouluun, joka on julkinen 
rakennus ja näin ollen maalaus on julkista taidetta, joka altistaa 
oppilaat sen taustalla oleville visuaalisoiduille arvoille päivittäin 
ja antaa koululle omia merkityksiä. Julkinen taide on taidetta, 
joka on kotien, yritysten sekä taidegallerioiden ja –museoiden 
ulkopuolella, siellä missä ihmiset kohtaavat, julkisessa tilassa.

Julkinen tarkoittaa sosiaalista elämää ja kanssakäymistä muiden-
kin kuin läheisimpien ihmisten kuten perheen ja ystävien välillä. 
Julkisessa kanssakäymisessä erilaiset ihmiset ja ihmisryhmät ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään ja määrittävät yhteisiä sääntöjä ja 
merkityksiä toiminnalleen. Ihanteena on, että julkinen toiminta 
on avointa ja erilaisuutta hyväksyvää. Julkinen tila saa merki-
tyksensä ihmisten olemassaolosta. Siellä läsnäolevat ja toimivat 
ihmiset vaikuttavat sen luonteeseen. 
Sosiaaliset normit ja säännöt säätelevät erilaisissa julkisissa 
tiloissa oleskelua, liikkumista ja toimintaa. Normit voivat poike-
ta toisistaan paljonkin erityyppisissä paikoissa.Taide käsittelee 
yhteisöllisesti tärkeitä asioita siinä missä tiede, politiikka ja jour-
nalismi. Julkinen taide tekee tätä nimensä mukaan julkisuudessa 
eli avoimella ja laajalle yleisölle suunnatulla tavalla. 
 
Muodoltaan ja sijainniltaan sitä on niin monenlaista, ettei kai-
kella julkisella taiteella ole yhtä yhdistävää tekijää (Naukkarinen 
2009, 28). Julkisen taiteen muodot ja mahdollisuudet vaihte- 
levat sen mukaan, minkälaiseen julkisuuteen ne on tehty. Jo 
iästään johtuen suuri osa kaupunkien julkisesta taiteesta näyttää 
nykysilmin konservatiiviselta eli vanhoja käytäntöjä ylläpitävältä 
ja siten yllätyksettömältä, harmittomalta, viihdyttävältäkin. 

Kaupunkien julkinen taide tehdään tiloihin, joissa liikkuu kai-
kenlaisia ihmisiä eri uskonnoista, alakulttuureista sekä ikä- ja 
varallisuusryhmistä. Mitään äärimmäistä – kuten jotakin ih-
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misryhmää loukkaavaa materiaalia, väkivaltaa tai pornoa – on 
vaikea tuoda näkösälle lainkaan, vaikka syystä tai toisesta näitä 
suvaitaan mainonnassa. Lievemmätkin poikkeamat keskitiestä 
kohtaavat usein vastarintaa. Useimmiten toteutetaan teoksia, 
joiden nähtävästi uskotaan sopivan kaikille. (Isohanni 2006; 
Anttila 2008.) Pyrin itsekin suunnittelemaan koulun seinämaa-
lauksen niin, että se sopisi julkisen taiteen määritelmään ja olisi 
kaikille sopivaa. Kyse on myös eettisistä ja poliittisista päätök-
sistä, jotka konkretisoituvat eri kulttuureissa eri tavoin.

Valtakulttuurin kyseenalaistaminen saattaa vähentää taiteilijan 
toimintamahdollisuuksia, ja jos julkista taidetta haluaa tehdä, 
sopeutuva ajattelutapa voi olla lähes pakko hyväksyä. Vaikka 
kouluteokseni ei mennyt läpi samankaltaista julkisen keskustelun 
porrastoa kuin jotkin toiset julkiset teokset, katsoin ajattelutavan 
silti koskevan myös tätä projektia, sillä se on esillä julkisessa ja 
vieläpä julkisen koulutuksen tilassa. Koska koulu ei ole vapaaeh-
toinen vaan kaikilla on oppivelvollisuus ja kouluun on mentävä, 
(poikkeuksena kotiopetukessa olevat) lapsi voi päättää haluaako 
hän sinne mennä. Tälläisiin tiloihin juuri sopeuttava ajattelu so- 
pii. Lapsi ei voi siis olla katsomatta koulussa olevia kuvia. Vapaa-
aikanaan hän voi tietyissä määrin valita millaista kuvamateriaalia 
katsoo tai meneekö taidenäyttelyyn kuvien äärelle. Mutta kou-
lussa ja muissa julkisissa tiloissa olevilta kuvilta on vaikea vält-
tyä. Siksi koen tärkeäksi suojella lasta ja tämän henkistä kasvua. 
Kaikissa arjen tilanteissa ei aikuisella ole aikaa pohtia lapsen 
kanssa tätä askarruttavia asioita, joita kuvista nousee, tai sitä, 
mitä kuva esittää tai merkitsee. Sari Näre pohtii millaisen mielen 
maisemaan vallitseva visuaalisoitunut kulttuurimme lapsia ja 
nuoria kasvattaa (Lahikainen, Punamäki & Tamminen, 2005, 35). 
 
Julkinen tila tulvii lapselle hämmentävää ja häpeän tunnetta 
tuottavaa kuvastoa kaupallisuuden ja sananvapauden nimissä. 
Kaupallinen kulttuuri, joihin nuoret törmäävät yhä enevämmissä 
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määrin, on ottanut käyttöönsä yhä intiimämpää kuvamateriaalia 
pornografisesta mainonnasta intiimiä väkivaltaa koskeviin 
lööppeihin, joita lapsi ei voi välttyä kohtaamasta. Koska kuvama-
teriaali on yhä julkisemmassa tilassa, hän ei voi valita haluaako 
hän nähdä kuvat, joita kadun varret, valotaulut ja ostoskeskukset 
tulvivat. Lapsesta asti muovautuva mielen sisäinen maailma on 
osa yksityisyyttä. Lasten mieleen ulottuvat yksityisyydensuojan 
kustannukella aikuiset toteuttavat sananvapautta ja kaupallisia 
intressejä. ( Lahikainen, Punamäki & Tamminen, 2005, 35.)

Julkisen taiteen muodot ja mahdollisuudet vaihtelevat sen mu-
kaan, minkälaiseen julkisuuteen ne on tehty. Teos kohtaa erilaista 
julkisuutta kun se on koulussa, kuin että se olisi esimeriksi torilla 
tai taidemuseossa. Toteuttamani teos on suunniteltu juuri tiet-
tyyn paikkaan, kouluun, ja toteutettu paikan ehdoilla. Teos on 
kiinteässä yhteydessä tilaan, ja sitä käyttäviin ihmisiin. Vastaavas-
ti on paljon julkisia teoksia, jotka on tuotu tilaan, eikä niitä ole 
tehty juuri tietyn paikan ehdoilla.

Yhdysvaltalainen taiteentutkija Miwon Kwon hahmottelee oman 
maansa modernin julkisen taiteen kehittymistä kolmiportaisesti 
(Kwon 2004: 60–99; vrt. myös Miles 1989; 2004; Lindgren 2000; 
Kuusamo 2005). Näistä vanhin toimintatapa eli ”taide julkisissa 
paikoissa” (art-in-public-places) tarkoittaa lähinnä teoksia, joita 
ei ole varsinaisesti suunniteltu tiettyä paikkaa silmällä pitäen, 
vaan kyseessä ovat tyypillisesti suurikokoiset, autonomisiksi 
tarkoitetut veistokset, jotka kyllä on sijoitettu julkiseen tilaan, 
mutta ne voisivat olla yhtä hyvin jossakin muuallakin. Paikka ei 
ole vaikuttanut itse teoksen toteutukseen, minkä osa taiteilijoista 
avoimesti toteaa. Muistomerkkejäkään nämä eivät kuitenkaan 
perinteisessä mielessä ole. Esimerkkeinä Kwon mainitsee Alex-
ander Calderin, Henry Mooren ja Isamu Noguchin veistoksia 
1960- ja 1970-luvuilta. Suomessa vastaavanlaista taidetta koulu-
un sijoitettuna on muun muussa Viikin normaalikoululla oleva 
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Kaarina Kaikkosen teos ”Kohti aurinkoa kohti kuuta” 2004. Täl-
laiseen julkiseen taiteeseen kriittisesti suhtautuvat ovat esittäneet, 
että tuloksena on pahimmillaan ympäristöstään irrallisen oloisia 
koristeita ja vain pientä joukkoa kiinnostavia taidekokeiluja, joita 
muut kaupungin käyttäjät joutuvat tahtomattaan sietämään. Val-
taosa tällaisestakin taiteesta istuu joka tapauksessa valtakulttuu- 
riin hyvin, viimeistään kun siihen on jonkin aikaa totuttu. 

Muita julkisen taiteen muotoja ovat ”taide julkisina tiloina”, jossa 
taide ja teos pyrkii aktiivisempaan vuoropuheluun paikan kans-
sa. Ongelmana tässä on helposti se, ettei taidetta meinaa erottaa 
ympäristöstään. Esimerkkinä Scott Burtonin teokset 1980- luvul-
ta. Hänen taide käsittää muun muassa arkkitehtuuriin sulautuvia 
istuimia ja kaiteita, seinävärejä ja lattiapintoja. Tällainen taide on 
helppo hyväksyä minne tahansa, taidetta ei tehdä julkiseen tilaan 
vaan taide on julkisena tilana.
Kolmas julkisen taiteen muoto on ”yleisen edun mukainen 
taide”. Siinä taide voi lähentyä yhteisötaidetta, vaikka kaikki 
yhteisötaide ei olekaan julkista taidetta. Yleisen edun taide tähtää 
jo suunnitteluviheessa vaiheesa julkiseen tilaan ja on suunnattu 
sosiaalisen yhteisön tavoitettavaksi. (Naukkarinen, 2009, 28.)

Itse halusin toteuttaa teoksen, joka ottaa tilan huomioon ja on 
suunniteltu juuri tilaa ja sen käyttäjiä ajatellen. En halunnut teh-
dä teosta, joka voisi olla missä vain, irrallisena tilasta, vaan tehdä 
sellaisen, joka on vuoropuhelussa ympäristönsä kanssa. 

Seinämaalaukseni on pedagoginen, eli se sisältää koulumaailman 
arvoja ja opetusta, joka nojautuu koulun perinteeseen ja käytän-
teisiin. Koulumaailman kohtaamat paineet uudistumistarpeesta 
tämän päivän haasteita vastaavaksi ja arvopohjaa tuulettavaksi on 
suuri, mikä näkyy OPSin uudistuksestakin.

Koulun perinteiden ja arvojen hidas muutos asettaa maalauk-



35

selle haastetta. Ken Robinson kiteyttää kirjassaan ”Out of Minds” 
nykykoululaitoksen kehittyneen vastaamaan brittiläisen impe-
riumin tarpeita, jolloin tarvittiin päässälaskutaitoa ja kaunista 
käsialaa. Hänen mukaansa olemme yhä samalla tiellä. Miten 
tehdä perinteitä kunnioittava ja koulumaailmaan visuaalisesti 
sopiva seinämaalaus olematta kuitenkaan konservatiivinen, tylsä 
ja jäykkä? Minkä verran perinteitä tulee kunnioittaa ja tarkoit-
taako perinteikäs jäykkää? Taiteen tekijänä ajattelen, että taiteen 
luonne on uudistava, vapauksia antava ja ajatuksia herättävä, 
mutta koulukontekstissa sen on oltava hienovaraista. 

Koulun opetuksen tavoitteellinen arvopohja, säännöt ja tilan 
käyttäjät määrittelevät sen millaiselle visuaalisuudelle katsojat 
voidaan altistaa. Kuitenkin seinämaalauksen mahdollisuudet 
antaa oppilaille ajateltavaa on hyvät. Taiteen kautta olisi helppo 
tuoda esille uudistavia arvoja muuten niin hitaasti uudistuvaan 
koulumaailmaan. Seinämaalauksen tarkoitus ei ole vain viihdyt-
tää tunnin alkua odottavia oppilaita vaan tarjota kanavan kom-
munikoinnille ja arvokeskustelulle. 

Toteuttamani seinämaalaus on taidetta, joka tukee koulussa 
toimimisen jokapäiväistä virtaa. Maalaus on taideteoksen lisäk-
si tilan käyttäjille, oppilaille paikannäyttäjä ”maamerkki” sen 
käytävän varrella oleville luokille. Yleisesti ottaen teokset toimi-
vat taideteoksinakin eli esimerkiksi niiden muodon, materiaalin 
ja tilan käsittelyyn liittyvät taiteelliset arvot huomataan, mutta 
yhtä lailla ne ovat suunnistamista helpottavia. (Naukkarinen, 
2009).
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3.2. Yhteisötaide ja sen kritiikki
Yhteisötaide (engl. community art) on suhteellisen tuore 
taideilmiö, jonka määritteleminen on hankalaa sen moni-il-
meisyyden vuoksi. Yhteisötaiteen ydin muotoutuu taiteilijan ja 
yhteisön kohtaamisesta, ja yhteisötaidetta luonnehtii kiinnostus 
sosiaalista ympäristöä ja kanssakäymistä kohtaan. Yhteisötaiteen 
lähtökohtana on yhteisö; taidetta tehdään yhteisön ehdoilla, sen 
jäsenten kanssa ja nimenomaan heitä varten. Toiminta kohdistuu 
tekijöiden ja kokijoiden omaan ympäristöön ja realisoituu akti- 
viteetteina siinä. Yhteisötaide ei siis ole taiteilijan esitys yleisölle, 
vaan keskeistä on yhteisön osallistuminen toiminnan suunnit-
teluun, toteutukseen ja esittämiseen. Taiteen tekijöitä ja yleisöä 
ei nähdä erillisinä, vaan ne muodostavat yhdessä samanaikaises-
ti taiteen tekijän ja vastaanottajan. (Haapala 1999; Hiltunen & 
Jokela 2001, 9-10; Yhteisötaideverkkomateriaali 2008.)

Projektissani, joka kuuluu yhteisöllisen taiteen piiriin, oppilai- 
den osallistumisella on ollut oma paikkansa ja tehtävänsä, vaikka 
ei itse konkreettisessa toteutuksessa. Osallistuminen on tapah-
tunut sisältöjen rakentajana ja ideoijana. Jos vertaan projektia 
moneen muuhun kouluun toteutettuun taideprojektiin, oppilaat 
saivat tuoda näkemyksiään esille. Osan oppilaista ideat toteu-
tettiin lopullisesa maalauksessa. Oppilaita kuultiin ja sitä kautta 
yhteisöllistä vaikutusta on tapahtunut, eikä teos ole pelkästään 
taiteilijan tai koululaitoksen vallankäyttöä, niin kuin monessa 
yhteisötaiteen kritiikissä on tullut esille. Yhteisötaideprojektien 
hallinnallisuuden ja byrokratisoitumisen kasvaminen voivat 
lisätä mahdollisuuksia, että ihmiset nähdään lähinnä toiminnan 
kohteina. (Hankamäki 2008.) 

Päädyin toteuttamaan projektin yhteisöllisesti siksi, että haluan 
huomioida koulun muuttuvan käyttäytymiskulttuurin ja toden-
taa sen ajatusta nähdä oppilas aktiivisena toimijana. Koin myös 
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oppilaan asiantuntijana koulunsa suhteen. Oppilas tuntee koul-
unsa, jolla on monta käyttäjää, omat traditiot ja käytänteet. Itse 
olin ulkopuolelta tuleva, enkä osannut aistia koulun henkeä kuin 
kirjojen ja opetussuunnitelmien kautta. Oppilailla on se tieto, 
mitä juuri heidän koulunsa seinilleen tarvitsisi ja miten he halu-
aisivat kokea kolun tilana.

Yhteisölliyyden kautta sain tietoutta koululta, ideoita oppilailta 
ja sain jaettua vastuuta projekstista. Koen prosessin kannalta 
tärkeäksi avata yhteisötaiteen käsitettä, ja sitä kautta todeta sen 
edut ja toisaalta ongelmallisuuden maalausprojektin kannalta. 
Koen tärkeäksi yhteisöllisyyden ja maalauksen idean rakenta- 
misen yhdessä oppilaiden kanssa, siten lopputulos palvelee tilan 
käyttäjiä paremmin ja oppilaat saavat maalauksesta enemmän 
iloa ja tarttumapintaa sen omakohtaisuuden vaikuttamisen  
kautta.

Yhteisötaide on suhteellisen tuore taideilmiö, jonka määrittelem-
inen on hankalaa sen moni-ilmeisyyden vuoksi. Yhteisötai- 
teen ydin muotoutuu taiteilijan ja yhteisön kohtaamisesta, ja 
yhteisötaidetta luonnehtii kiinnostus sosiaalista ympäristöä ja 
kanssakäymistä kohtaan. Yhteisötaiteen lähtökohtana on yhteisö; 
taidetta tehdään yhteisön ehdoilla, sen jäsenten kanssa ja ni-
menomaan heitä varten. Toiminta kohdistuu tekijöiden ja koki-
joiden omaan ympäristöön ja realisoituu aktiviteetteina siinä. 
Yhteisötaide ei siis ole taiteilijan esitys yleisölle, vaan keskeistä on 
yhteisön osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen 
ja esittämiseen. Taiteen tekijöitä ja yleisöä ei nähdä erillisinä, 
vaan ne muodostavat yhdessä samanaikaisesti taiteen tekijän ja 
vastaanottajan. (Haapala 1999; Hiltunen & Jokela 2001, 9-10; 
Yhteisötaideverkkomateriaali 2008.) 

Yhteisötaide ja samalla sen tavoitteet ovat kontekstisidonnaisia. 
Yhteisötaide ottaa huomioon ympäristön ja yhteisön, jonka kans-
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sa tai jolle teos on tehty. Yhteisötaiteessa käsitellään usein asioi-
ta, joilla on suoraan merkitystä ihmisten elämälle. Yhteisötaide 
pyrkiikin tekemään taiteesta merkityksellistä arkielämässä. Arki 
on usein ollut taiteen aihe, mutta yhteisötaiteessa se on myös 
sisältö. Tekemällä yksityisen ihmisen arki näkyväksi, hänen 
elämästään ja kokemuksistaan  voidaan jakaa edes joitakin osia 
(Sederholm 2000, 114-116.)

Yhteisötaiteen avulla voidaan pyrkiä tekemään näkymättömästä 
näkyvää ja antamaan ääni äänettömille. Omasta ja yhteisön 
elämästä tehdään näkyvää ja sitä jäsennetään konkreettisessa 
muodossa taiteen avulla. Taiteelliset ilmaisukeinot voivat tällöin 
toimia henkilökohtaisina suunnanantajina, identiteetin tunnista-
misen ja rakentamisen sekä kulttuuriin kiinnittymisen keinoina. 
Yhteisötaide pyrkii myös antamaan yksilöille ja yhteisöille mah-
dollisuuden osallistua ja vaikuttaa yhteisön elämään. (Sederholm 
2000, 116; Yhteisötaideverkkomateriaali 2008.)

Koen projektin lähtökohdaksi myös oppilaiden välisen kommu-
nikoinnin avaamisen ja vuorovaikutuksen. Ajattelen, että taide 
antaa mahdollisuuden etsiä, tuottaa ja luoda arjen innovaatioita, 
sosiaalisia kontakteja ja yhteisöllisyyttä, ja siten osoittaa uudel-
leen arjen arvo ja merkitys. (Sederholm 2007, 42.)  

Otin oppilaat mukan teoksen suunnitteluun myös siksi, että 
voisin jakaa vastuuta kuvan toteutuksesta muiden kanssa. Teos 
on helpompi perustella kun sen taustalla on useampi henkilö vai-
kuttamassa. Tästä samasta ilmiöstä puhuu myös taiteilija Teemu 
Mäki, joka on toteuttanut  kollektiivimaalausprojekteja yksin 
maalaamisen ohella. Projektini ei ole kollektiivimaalausta, mutta 
koen työskentelytapojen luonteissa olevan paljon yhtäläisyyksiä. 
Kollektiivissa työskentelyään Mäki perustelee seurustelun halu-
na, mutta myös pyrkimyksenä maalata toisin ja yllättää itsensä. 
Itsellänikin oli vastaavanlainen halu saada oppilaiden ideoinnin 
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kautta uusia näkökulmia ja lähestymistapoja tilaan ja aiheisiin. 
Työskentelymetodi kollektiivimaalauksessa on seuraavanlainen: 
aluksi ryhmän jäsenet luonnostelevat kuva-aiheita, joita maa-
laukeen haluaisivat. Tämän jälkeen kuva-aiheet esitetään muille 
ja jokainen ottaa työstettäväkseen ja maalaattavakseen jonkun 
toisen tekemän kuva-aiheen. (Mäki 2005, 352-353.) Mäen mu-
kaan yhdessä maalatessaan ihmiset maalaavat yleensä paremmin. 
Yhdessä tehtäessä kukaan ei ole yksin vastuussa lopputuloksesta, 
jolloin uskalletan yleensä ylittää omat rajat. (Mäki 2005, 355.) 
 
Koin itsekin vastaavanlaisen toiminnan projektissa. Oppilaat 
inspiroivat minut kyselyn vastauksillaan ajattelemaan malauk-
sen aiheita eri lähtökohdista. Oli virkistävää maalata erilaista 
kuvaa kuin ehkä olisin itse ilman oppilaiden ideointia lähtenyt 
toteuttamaan. Koin vastuuta toteuttaa maalaus hyvin, sillä se oli 
yhteinen teos, eikä vain minun oma taiteellinen tuotos. 

Projektin kautta halusin herättää oppilaat ajattelemaan paikkaa 
ja sen luonnetta ja sitä mitten koulun tilassa ollaan. Miten maa-
laus vaikuttaa tilan kokemukseen vai vaikuttaako se? Lisääkö se 
viihtyvyyttä tai avaako eri näkökulmia kouluun ympäristönä? 
Halusin kytkeä maalauksen kautta heidät pohtimaan omaa 
ympäristöään ja sitä, miten he kokivat tilan. Liikanen puhuu 
syvemmälle menevästä paikkakokemuksesta. Hänen mukaansa 
eletyn tilan kokemuksen muutoksessa ei ole kyse enää pelkästään 
ympäristön viihtyvyydestä vaan kokemuksesta, missä taide voi 
auttaa tiedostamaan arkisen tilan erityislaatuisuuden ja roh- 
kaista osallistumaan tapahtumiin ja yhteisön toimintaan paikas-
sa. (Liikanen 2010.)

Ajattelen yhteisöllisen taideprojektin olevan nuorille oppilaille 
hyvää harjoitusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Omien 
näkemysten kertomista ja mielipiteiden esittämistä on hyvä ope-
tella jo nuoresta lähtien. Valmistuneesta maalauksesta oppilaat 
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pystyivät konkreettisesti näkemään ne ehdotukset, jotka ideoista 
toteutettiin. Vaikka en toteuttanutkaan ideoita tilastollisesti eni- 
ten ääniä saaneiden mukaan, vaan inspiration ja omien-
kin visioitteni pohjalta, oppilailta tulleesta palautteesta tein 
johtopäätelmiä, joiden mukaan oppilaat olivat pystyneet tunnis-
tamaan kyselyn tuloksien pohjalta toteutuneita ideoita. Tai- 
teen kautta on mahdollista ottaa räväkästi ja poliittisesti kantaa 
asioihin. Taide voi kuitenkin myös toimia erityisenä yhdistävänä 
tekijänä silloin, kun tarvitaan yhteisöä kokoavia ja vahvistavia 
voimia, vaikka taiteellinen ilmaisu itsessään olisi kuinka provo-
soivaa (Häkkinen 2013, 19).
Yhteisön kanssa työskentelevän taiteilijan tavoitteena voi 
olla yhteisyyden tunteen luominen, mutta myös yhteisöllisen 
identiteetin kyseenalaistaminen, toiseuden olemuksen purkami-
nen. Yhteisöllisyyden tunteen pimeä puoli voi merkitä jakoa 
meihin ja muihin, toisiin. Seinämalauksen tarkoitus on ollut 
saada oppilaiden äänet kuuluviin ja saada lapset ja nuoret pohti-
maan siitä, miten olla asettamatta rajoja eri ryhmien välille. Koen 
tärkeäksi saada oppilaat vuorovaikuttamaan keskenään niin ettei 
tulisi jakoa meihin ja muihin. Ohjattujen koululaisprojektien 
tärkeimpänä tavoitteena on ollut lisätä erilaisten nuorisoryhmien 
keskinäistä suvaitsevaisuutta, hälventää stereotypioita ja en- 
nakkoluuloja. Projektissani pyrkimys tähän ei tapahdu toimin-
nan kautta, vaan yhteisten ajatusten pohjalta tuotettujen kuvien 
kautta ja niitä tarkastellen.

Pohdin projektin toteutuksen aikana sitä, mikä minä olen tul-
kitseman  mitä oppilaat haluavat ja kuinka he kokevat koulun. 
Otanko aivan turhan holhoavan roolin oppilaiden suhteen, kun 
enhän minä tiedä ulkopuolisena mikä on totuus. Eihän oppilaat 
ole sorrettuja. Maalauksessa ei ole kyse  koulu vastan oppilaat 
-asetelmasta, vaan yleisesti saada sovitettua yhteiset ajatukset 
malaukseen, jonka tarkoitus on tuottaa iloa kaikille. Teoksen 
tekijänä tein päätökset maalauken aiheesta. Tilaus teokselle tuli 
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koulun puolelta joten näen koulun teoksen tilaajana ja oppilaille 
annettuna. Yhteisöllisyys toteutuu projektissa vain niin pitkälle 
kuin itse haluan. Oppilaiden ideat palvelivat ja ruokkivat ideoin-
tiani ja sitä kautta oppilaat osallistuivat teokseen. Jos en olisikaan 
toteuttanut oppilaiden ideoita, olisiko teos enää yhteisöllinen? 
On tietenkin selvää, että kuten taide määrittelee yhteiskuntaa, 
myös yhteiskunta määrittelee taidetta, vallitsee keskinäinen kau-
saalisuhde (Edelman 1995, 2). 
 
Taiteilijat paitsi elävät yhteiskunnan osina, myös ovat riippuvai-
sia siitä. Vallitsee eräänlainen taitelijan ja yhteiskunnan välin-
en dialogi. Taide on olemassa paitsi taiteentekijälle, myös sen 
yleisölle. Kun on kyseessä taiteeksi tehty teos, jota esim. katsoo 
(tai muuten kokee) taidetta tulkitseva henkilö, syntyy epäsuora 
diskurssi tai vuoropuhelu taideteoksen laatijan ja sen tulkitsijan 
välille (Häkkinen 2013, 17). Maalaus on tehty oppilaita kuunnel-
len ja koulummailman arvoja noudatellen. Millaisen maalauksen 
olisin tehnyt jos en olisi miettinyt odotuksia joita koulu maalauk-
selle asettaa?

Taiteilijalla on keskeinen vastuullinen rooli teoksen alkuun-
panijana ja suunnittelijana, jonka työ alistuu loppujen lopuksi 
kritiikille. Tässä mielessä asetelma on taiteelle perinteinen, vaik-
ka tekijyyden voisi ajatella jakautuvan myös teoksen toteutukseen 
osallistuvan yhteisön kesken.

Sain oppilailta myös kritiikkiä osakseni teoksen suhteen. Koen 
kritiikin rakentavana palautteena ja sain sitä kautta tärkeää 
tietoutta maalauksen onnistumisesta ja tunteista, joita projekti 
herätti oppilaissa. Pystyin niistä ottamaan opiksi ja muuttamaan 
toimintaani yhteisöllisen projektin ohjaamisessa jatkossa.
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3.3. Diego Riveran seinämaalaukset
Diego Rivera on inspiroinut minua taiteilijana paljon. Hänen 
vahvat ja kookkaat seinämaalauksensa toimivat projektissani 
innoittanaja ja sai minut pohtimaan maalauksien taustalla 
olevaa sanomaa. Mietin hänen maalauksiensa kautta, miten 
saada välitettyä omaa pedagogista sanomaani teoksen kautta 
kouluympäristössä.
Diego Rivera (8. joulukuuta 1886 – 24. marraskuuta 1957) oli 
meksikolainen taidemaalari ja graafikko. Diego Rivera on tunnet-
tu niin maansa historiaan kuin jokapäiväiseen todellisuuteenkin 
pureutuvista monumentaalisista seinämaalauksista, muraaleista. 
Näissä hän yhdisti eurooppalaista modernismia meksikolaiseen 
kansanperinteeseen ja alkuperäiskansan kulttuuriin.

Riveralla oli avainrooli Pohjois- ja Etelä- Amerikan kulttuuri- 
suhteissa 1900-luvun alkupuoliskolla. Hän loi eräitä kaikkein 
vaikuttavampia ja vahvimpia maalauksia, joita 1900-luvulla on 
poliittisesti tehty (Honour & Fleming 1992, 808).
Vallankumouksen aatteita ajanut Rivera toimi seinämaalaustensa 
avulla julistavana taidemaalarina. Hän ei koskaan epäröinyt teh-
dä poliittista taidetta (Honour, Fleming, 1992, 808) Koen itsekin 
taiteilijana tärkeäksi välittää taiteen kautta näkemyksiäni katso-
jalle laaja-alaisesti eri elämän osa-alueisiin liittyen. Kokemukseni 
mukaan poliittisten aiheiden lisäksi myös arkisemmat aiheet 
voivat koskettaa katsojaan syvästi ja lisätä ymmärrystämme 
todellisuudesta ja vallitsevasta arkiympäristöstä.

Termi “fresko” viittaa seinämaalaukseen, joka on tehty märälle 
kipsille. Rivera innostui renessansiajan freskomaalaukseta olles-
saan opiskelemassa Italiassa. Seinämaalaus oli hänelle ihanteel-
linen väline ilmaista sosialistista politiikkaa. Seinämaalauksillaan 
hän pyrki paljastamaan poliittisia epäkohtia luomalla laajoja 
kuvia julkisille paikoille, jolloin kuvat tavoittaisivat tavalliset 
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ihmiset, jotka muutoin eivät kokisi taidetta arjessaan. (Honour 
& Fleming 1992, 808.) Seinämalauksen sijaitseminen koulussa 
tuo taiteen oppilaiden luo. Kokemukeni mukaan oppilaat har-
vemmin käyvät taidenäyttelyissä. Monesti koulun kanssa tehdyt 
taidenäyttely vierailut voivat jäädä oppilaiden ainoiksi taidenäyt-
telykokemuksiksi vuosien ajaksi. Siksi koen tärkeäksi seinämaa-
laukset ja vastaavanlaiset taidemuodot, jolloin ne tulevat näh-
dyksi myös sellaiten ihmisten keskuudessa, jotka eivät tavallisesti 
kuluta taidetta ja kulttuuria.

 Riveran muraaleilla on poliittinen merkitys: ne opastivat ja 
rohkaisivat tavallista lukutaidotonta meksikolaista kansaa sekä 
loivat ihmisten välille yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tietoisuutta 
oman maan historiasta.

Rivera kirjoitti:”Seinämaalauksen on oltava avuksi ihmiseksi 
tulemisen taistelussa, ja siksi sen on elettävä kaikkialla missä 
se voi; mikään paikka ei ole sille liian huono kunhan sen vain 
annetaan täyttää päätehtävänsä eli ravita ja valistaa” (Honour 
& Fleming 1992, 809). Toivon, että toteuttamani seinämaalaus 
Riveran töiden tavoin ravitsee oppilaan mielikuvitusta ja tukee 
häntä pohtimaan omaa itseään suhteessa maailmaan.

Diego Rivera esimerkiksi kuvaa hyvin taiteilijan roolia kansan 
tuntemusten ilmentäjänä. Tällainen yhteiskunnallinen peili on 
yhteiskuntatutkimuksen kannalta äärimmäisen hedelmällinen, 
sillä se pitää sisällään yhteiskunnan jäsenten laaja-alaiset kollek-
tiiviset toiveet ja tunteet. Näin on mahdollista tavoittaa laajempi 
kokonaiskuva kuin esimerkiksi pelkästään tutkimalla päät-
tävien elinten toimintaa tai virallisia yhteiskunnallisia päätöksiä 
saataisiin. On myös syytä muistaa, että toiveet ja tunteet sinällään 
jo kätkevät sisäänsä ristiriitoja ja arvokysymyksiä. Nämä arvo- 
kysymykset ja ristiriidat heijastelevat vallitsevia yhteiskunnan 
rakenteita symbolisella ja piilossa olevalla tasolla, mutta niiden 
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Diego Rivera “Making a Fresco”1931
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kautta voidaan ottaa voimakkaasti kantaa myös ajankohtaisiin ja 
poliittisiin asioihin. Tunteet ja haaveet ovatkin kuin rituaalipro-
sessin symboleita, jotka taiteellisessa kontekstissa muodostavat 
rakenteen pienimmän, mutta voimallisen yksikön (Häkkinen 
2013, 75.) 

Vaikka Riveran teokset eivät ole yhteisötaiteellisia, ne herättävät 
ihmisiä ajattelemaan vallitsevia arvoja ja aktivoivat ihmisiä ot-
tamaan kantaa. Riveran kuvat kertovat kouluttautumatto- 
malle kansalle vallitsevista oloista ja sitä kautta avasi todellisuutta 
niille, jotka eivät sitä lukemalla tavoittaneet. Siinä mielessä koen 
yhtäläisyyksiä hänen teostensa ja toteuttamani seinämaalauksen 
välillä. Koen että olen saanut tuotua oppilaiden näkemyksiä vis-
uaalisesti esiin teoksen kautta ja tietyllä tavalla avannut kes- 
kustelukanavia koulun ja oppilaiden välillä. 

3.4. Kriittinen pedagogiikka
Koulu on paikka, jossa tapahtuu kasvatusta. Kriittisen pedagogii-
kan kentällä on kysyttykin paljon kenen kasvatusta kou- 
luissa toteutetaan. Mihin kasvatuksella pyritään? Millainen suhde 
on yhteiskunnallisen vallan ja kasvatuksen välillä? (Kiilakoski, 
Tomperi & Vuorikoski 2005, 7.) Koen, että koulu on kiinteässä 
yhteydessä sen ulkopuolella olevaan maailmaan, kuten eri 
yhteiskuntaryhmien, sukupuolten ja etnisten ryhmien asemaan 
sekä media-ja populaarikulttuuriin. Kun koulun ulkopuolinen 
maailma alkaa tulemaan näkyväksi kouluissa entistä moni-
naisemmin ja oppimisen muodot monipuolistuvat ja koulussa 
tapahtuu informaalia oppimista, koen tarpeelliseksi tarkas-
tella koulun arvoperustaa tarkemmin. Onko sen arvopohja 
tarpeeksi moninainen, että ne soveltuisivat muuttuvan maail-
man perustaksi? Kokevatko oppilaat koulunsa arvomaailman 
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merkitykselliseksi ja saisivat sitä kautta kokemuksen hyvästä 
koulusta, joka on vuorovaikutukessa kaikkien elämän osa-aluid-
en kanssa ja koskisi heidän kokemusmaailmaa? 

Kun tarkastelen koulun arvoja ja tulkitsen niitä maalaukses-
sani, otan kantaa asioihin. Koen tärkeäksi pohtia valintojani 
siitä, mitä koen tärkeäksi kuvata valmiissa maalauksessa. Koska 
maalaukseni on pedagoginen, koen tärkeäksi tiedostaa kenen 
pedagogiikkaa toteutan. Välitänkö oppilaille maalaukseni kautta 
tietoa, jota en allekirjoita ja kenen tieto ylipäätänsä on? Haluanko 
maalaukseni kautta välittää ajatuksia ja arvoja, joita ei ole kirjattu 
opetusuunnitelmaan, mutta koen ne elämässä pärjäämisen kan- 
nalta tärkeiksi? Miksi päädyin ylipäätänä tulkitsemaan teoksessa 
arvoja,enkä maalannut esimerkiksi maisemia ja eläimiä? Eikö 
se olisi ollut kenties helpompi ratkaisu? Kuitenkin halusin haas-
taa itseni pohtimaan näitä eettisestikin tärkeitä asioita. Haluan 
tarkastella kriittisesti koulua ja omaa toimintaani. Toivon, että 
tietoisuus antaa minulle mahdollisuuden kypsyä ja kasvaa kohti 
parempaa taidekasvattajuutta ja tulla paremmaksi kuvan tekijäksi 
tiedostamalla ja tunnistamalla kuvien taustalla olevia asioita.

Kriittistä pedgogiikkaa sopii jäsentää muutamilla ydinkässitteillä, 
joita ovat politiikka, kulttuuri ja talous. Politiikka viittaa laajasti 
siihen kulttuuriseen, sosiaaliseen ja yhteisölliseen toimintaan, 
jossa rakennetan identiteettejä, ylläpidetään ja uusin- 
netaan elämäntapoja ja luodaan merkityksiä. Usein puhutaankin 
kulttuurin politiikasta kun viitataan siihen, että koulussa ja 
muissa julkisissa tiloissa uusinnetaan ja tuotetaan tiettyjä arvo-
ja, elämänmuotoja ja todellisuuskäsityksiä. Kriittiset pedagogit 
korostavat taloudellisen kentän merkitytä. Heidän mukaan 
tarvitaan uutta etiikkaa, joka muuttaa liikevoiton maksimointi-
in pohjautuvan markkinaperusteisen talouspolitiikan yhteisen 
hyvän talouspolitiikaksi (Giroux & McLaren 2001, 13). Kaikkea 
ei voi mitata taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Koen 
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koulun arvopohjan muuttuneen moninaisempaan suuntaan ja se 
on alkanut huomioimaan kasvavan lapsen omana subjektinaan. 
Se millaiseksi lapsi kasvaa koulun tulee arvostaa ja tukea kasvua. 
Opetussuunnitelma huomioi jo vähemmistöt paremmin, eikä 
tarkastele opetusta ja arvoja vain valtaväestön kannalta. 
Keskeistä kriittisen pedagogiikan teoriassa on myös idea kult-
tuurisista kamppailuista valtakulttuurin ja alakulttuureiden 
välillä. Kriittinen pedgogiikka ymmärtää, että tiedon oikeuttami-
nen, se mikä käy oikesta ja todesta tiedosta, määrittyy paljolti 
luokkaperustaisesti: taloudellinen eliitti määrittelee sen, mikä 
tietyissä yhteiskunnallisessa tilanteesa katsotaan oikeaksi tiedoksi 
(Giroux & McLaren 2001, 14.)

Kriittisessä pedgogiikssa erityisen merkityksellisenä pidetään 
tiedon ja vallan alati läsnä olevaa suhdetta. Käsityksestä tiedosta 
se on aina jonkun tietoa, jostain näkökulmasta tuotettua, välit-
tyvää ja sosiaalisesti ylläpidettyä. Kriittisessä pedgogiikassa tut-
kitaan tiedon sosiaalista kietoutumista ja syntyä, tiedon tehtäviä 
ja oikeuttamista tietyissä pedagogisissa käytänteissä, joiksi ei 
katsota vain formaalia koulutusta, vaan kaikki julkisuuden tilat 
ja paikat, joihin ihmiset kokoontuvat tekemään, rakentamaan ja 
kuromaan kokoon yhteistä sosiaalista todellisuutta. (Giroux & 
McLaren 2001,13.)

Kriittiessä pedagogiikassa opettajien olisi yritettävä säilyttää 
yhteiskunta-kulttuuripoliittinen voimansa sekä yhdistyttävä 
vanhempien, opiskelijoiden ja muiden merkittävien yhteisöjen 
kanssa vastustamaan luokkahuoneiden kapitalisoitumista. Vaikka 
taloudelliset edunvalvontakysymykset ovat tärkeitä, tulisi niiden 
ohella pitää erityistä huolta koulutusta koskevissa sisällöillisissä 
kysymyksissä –esimerkiksi opettajuudesta tehtävänä, ellei perä-
ti kutsumukena kriittiseen kansalaisuuteen kasvattamisessa. 
(Giroux & McLaren 2001,14.)
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4. Kyselyn tulokset, kohti maalauksen 
 aihetta

Suoritettuani oppilailla kyselyn kävin heidän vastauksensa ja 
toiveensa läpi. Olin aiemmin keskustellut opettajien kanssa 
maalauksen aiheista ja minulle alkoi jo keskustelujen aikana syn-
tymään vahva mielikuva siitä, mihin suuntaan lähtisin 
suunnittelutyössäni maalausta viemään, miltä se tulisi näyt-
tämään ja miten koulu arvoineen näyttäytyisi maalauksessa. 
Opettajien kanssa käydyssä keskustelussa minulle syntyi mieli-
kuva, että he halusivat käytävän seinälle esittäviä kuvia vaikka 
puheessa vilisikin abstraktit termit ja modernisuus. Periaatteessa 
sain vapaat kädet visioilleni, mutta kuitenkin koin, että se on 
näennäistä. He toivoivat, että maalauksessa tulisi esiin kasva-
tuksellisuus, pedagogiikka ja aineet, joita käytävällä sijaitsevissa 
luokissa opetettiin. Aloin pohtimaan, miten kasvatuksellisuus 
tulisi maalauksessa esiin ja ketä ja miten maalaus kasvattaa? Mitä 
ovat ne arvot, joita koulumaailma ylläpitää ja mistä arvot tulevat 
ylipäätänsä?  Oliko niin, että opettajien kanssa käydyt keskustelut 
suuntasivat suunnittelua ehkä jopa enemmän kuin oppilaiden 
kommentit? Kuinka voisin ottaa kaikki osapuolet huomioon 
maalauksen suunnittelussa?

Maalausprojektista vastaavan taideopettajan kanssa käyty kes- 
kustelu loi vahvat raamit siitä, millaista julkista taidetta kouluun 
aloin suunnittelemaan ja toteuttamaan. Taideopettaja toimi kou-
lun puolelta yhteyshenkilönä ja teoksen toteutuksen valvojana, 
koska maalauksen idea oli häneltä lähtöisin. Hän kaipasi luovien 
aineiden käytävälle väriä ja visuaalisuutta. Teos tulisi olemaan 
vahvasti sidoksissa koulumaailmaan ja siellä toteutuvaan peda-
gogiikkaan ja traditioihin. Se karsi paljon julkisen taiteen to-
teutusmahdollisuuksia pois ja luo tietynlaisen hengen teokselle. 
Teos on paikkasidonnainen, eikä näin ollen irrallinen, autonom-
inen teos. Tämä henki jo itsessään rajoittaa yhteisöllisen taiteen 
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yllätyksellistä ja sattumanvaraista yhdessä tekemistä ja laittaa 
yhteisön toimimaan taiteilijan visioiden mukaan. Taiteilijasta 
tulee visionääri ja teoksen toteutuksen ohjaaja, joka vie teosta 
tiettyyn ennalta määrättyyn suuntaan.

Oppilaiden vastaukset olivat hyvin monipuolisia ja aiheet varioi-
vat laidasta laitaan, mikä oli hyväkin asia. Sain paljon ideoita, jot-
ka inspiroivat minua suunnittelussani. Halusin myös vapaamu-
otoisella kyselyllä tavoittaa sen, millaisia ajatuksia oppilailla oli 
mielessään maalausprojektista ja ylipäätänsä tavoittaa oppilaiden 
ajatusmaailmaa ja kuvastoa, jonka ympäröivänä elävät. 

Teemat, jotka vastauksista nousivat esiin olivat muun muassa 
värit. Maalauksesta toivottiin värikästä ja oranssi väri oli selkeäs-
ti oppilaiden suosiossa. Muita esiin tulleita teemoja olivat mm. 
luonto, eläimet, urheilu ja ihmiset. Herkullisia aiheita ja nuoria 
mietityttäviä teemoja olivat myös viestintä ja kommunikointi 
ylipäätänsä viestein ja merkein, tulevaisuus ja maailma kaiken 
kaikkiaan. Muutaman oppilaan vastaus pohti maailman tuhoa, 
pelkoja ja kaunaa, mutta muuten oppilaat kaipasivat ympärilleen 
värejä, positiivisuutta ja iloa. Henkilökohtaisesti minua itseäni 
kosketti erään oppilaan vastaus, jossa hän haluaisi maalaukseen 
sanoman, joka viestisi, että jokaisesta on johonkin. Kolme kak-
sitoistavuotista poikaa olivat vastanneet kyselyyn sanonnalla 
”ei duunii, ei tuloksii”, minkä tulkitsisin nuorten halusta tehdä 
menestymisen eteen töitä. Kyselyn  vastauksissa esiintyi myös 
ihmis-aiheet ja yhdessä tekeminen, kuten `tyttöjä leikkimässä` ja 
´ihmisiä metsästämässä´.

Kirjoitin puhtaaksi oppilaiden vastaukset. Pohdin oppilaid-
en ajatuksia maalauksen sisällöistä ja teemoista. Aloin ym-
märtämään myös koulua paikkana ja kasvatusympäristönä 
paremmin. Aloin ymmärtämään, että kouluun ei voinut maa- 
lata mitä vain, eikä yhteisöllinen taideprojekti voinut miellyttää 
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valintojen puolesta kaikkia. Maalausluonnokset alkoivat val- 
mistumaan ja saatuani vastuuopettajan hyväksynnän ajatuksilleni 
pääsin koulun tiloihin maalaamaan tammikuussa.
Lopulliseen maalaukseen vaikuttivat tutkimuksen kautta syn-
tynyt tietous koulusta ja sen kasvatustavoitteista, opettajien ja 
oppilaiden toiveet ja omat taiteelliset näkemykseni. Käytän-
nössä koen oppilaiden vaikutusmahdollisuudet kuitenkin varsin 
vähäisiksi, sillä kyselyn tuloksissa oli sen verran hajontaa, että 
valintoja oli tehtävä. Otin itse taiteilijana, kuvan tekijänä paljon 
valtaa maalauksen visuaalisuuden suhteen ja koenkin tehneeni 
hyvin itsenäisiä päätöksiä siitä millainen lopullisesta maalaukses-
ta tulisi. Tässä kohti totean yhteisötaiteen ongelman todentuvan: 
oppilaiden osallituminen ja vaikuttaminen jäi hyvin vähäiseksi 
ja minun taiteellisia visioitani pelveleviksi. Koulu julkisena ja 
valtion ylläpitämänä kasvatuslaitoksena vaikutti taustalla yllät-
tävänkin paljon siihen millainen lopullisesta maalauksesta tulisi. 
Koin tämän rajoittavana tekijänä, mutta myös samalla haasteena 
ja mahdollisuutena vaikuttaa nuorten ajatuksiin. Koin tarvetta 
tuoda esiin jos ei nyt uusia niin erilaisia näkökulmia kouluun 
ja kasvatukseen, siihen millaista kasvatusta kouluissa tuotetaan. 
Halusin visualisoida niitä ja tehdä niitä enemmän näkyväksi.

Kyselyn vastaustulosten perusteella oppilaiden ideoista ei ol-
lut pulaa. Oppilaiden vastaukset vahvistivat mielikuvani siitä, 
millainen maalauksen toteuttaisin. Päädyin pitkän harkinnan 
jälkeen pitämään kyselyn tuloksia inspiroivana lähtökohtana ja 
suuntaa antavana, enkä ottanut sieltä tuloksien mukaista enem-
mistön valitsemaa teemaa tai aihetta. Minulle kyselyistä nousi 
esiin sirkus-teema, jota oli yksi oppilas ehdottanut. En lähtenyt 
etsimään kyselyn tuloksista enemmistön suosikki aihetta tai läh- 
tenyt toteuttamaan maalausta suosituimmaksi nousseella värillä. 
Toki oppilaiden ehdotuksille oli merkitystä.  

Koin valitsemani sirkus aiheen olevan monella tapaa ajatuksiani 
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ja maalaukselle asettamieni tavoitteita vastaava. Se hälvensi tilan 
koulumaisuutta ja kuitenkin teeman kautta pytyin tuomaan esiin 
kavatuksellisia arvoja, niiden olematta irrallisia aiheesta. Teema 
oli visuaalisesti rikas ja erityislaatuinen niin väreiltään kuin dy-
naamisuudeltaan ja sen kautta sain monipuolisen alan toteuttaa 
ajatuksiani maalauksen suhteen niin visuaalisesti kuin pedago-
gisestikin. Koin valitsemani teeman antavan mahdollisuuden 
käsitellä maalauksen taustalla olevia arvoja vapaalla tavalla ja 
sain ne tuotua esiin teeman avulla. Maalauksen ajatus koskettaa 
katsojaa monella tasolla ja sen olisi ajankohtainen kaikkien osalta 
jotka pohtivat omaa olemistaan tai yhteiskunnallisempia teemoja 
sukupuolesta etnisyyteen. Yksinkertaisimmillaan halusin välittää 
maalauksen kautta positiivista sanomaa ja iloa koulutyön keskel-
le. Halusin luoda kauneutta tyhjille seinille. 
 
Sirkus-teema välittää myös sanomaa, jonka keskeinen ajatus on 
kovankin harjoittelun kautta oppiminen ja harjoittelun oleminen 
myös hauskaa. Ajatus tulee erään oppilaan vastauksesta, jossa 
hän toivoi maalauksen kantavan ajatuken olevan työllä saavutetut 
tulokset. Halusin maalauksen kautta ottaa kantaa heteronor-
matiivisiin sukupuolen esittämistapoihin, erilaisuuden käsitte-
lyyn ja yhteisöllisyyden luomiseen visuaalisin keinoin. Halusin 
monipuolistaa käsitystä siitä, miten olla ihminen, hyvä, hyväksyt-
ty tasa-arvoinen yhteisön jäsen.

4.1. Maalauksen arvot sirkus-teeman  
kautta esitettyinä

Aloin miettimään miten toisin pedagogisia arvoja esille valitun 
sirkus-teeman kautta. Mitä esille tuotavat arvot olisivat ja mitä 
haluaisin maalauksen kautta kertoa katsojalle? Taide avaa väyliä 
pohtia maailmaa. Taiteen kieli on osa sitä kulttuurista varantoa, 
jota ihmiset ovat kaikkinan aikoina ja kaikkialla harjoittaneet. 
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Päästäkseen osaksi yhteisöään, lapsi oppii näistä taiteen tuotteista 
omalle kulttuurilleen tärkeitä asioita, tietoa, arvoja ja päämääriä. 
Oman kulttuurin arvostaminen on osa itsensä arvostamista ja 
oman paikkansa löytämistä tässä usein kaoottisessa maailmassa. 
Kuvaa katsoessaan lapsi lisää myös itsetuntemustaan, kun hän 
voi miettiä, mitä kuva maailmasta ja ihmisistä kertoo. (Laitinen 
2006, 47.) Maalauksillani haluaisin ajatella olevan vaikutuksia 
herättää oppilaiden välistä kommunikaatiota taiteen tarkastele-
misen muodossa. Taiteen tarkastelu voi näkyä myös hiljaisena 
syventymisenä teokseen ilman sanoja. Mielipiteiden ja ajatusten 
vaihtaminen toisten kanssa avaa lapsille myös mahdollisuuden 
ymmärtää taiteen kokemisen yksilölistä luonnetta: mikä on 
minulle hyvää ja arvokasta, saattaa sinussa herättää välinpitämät-
tömyyttä tai vastenmielisyyttä. Taiteen kokeminen ja taiteesta 
puhuminen voi parhaillaan avartaa lasten käsityksiä ihmisenä 
olemisen moninaisuudesta, siitä, että on tuhat tapaa ilmaista, ja 
jokainen voi olla yhtä arvokas (Laitinen, 2006, 48). Haluaisin, 
että maalaus herättäisi ajatuksia ja keskustelua, dialogin, siitä 
millainen paikka koulu on ja millaisia asioita koulussa olisi hyvä 
oppia elämässä pärjäämisen kannalta. Haluaisin kuvien tarjoavan 
kommunikoinnin välineitä vallitsevan maailman pohtimiselle. 
Omat motiivini taidekasvattajana maalauksen toteuttamiselle 
oli päästä pohtimaan vallitsevaa koulumaailmaa henkisenä 
tilana ja fyysisenä paikkanakin. Pääsin maalausta toteuttaessani 
tarkkailemaan ympärilläni tapahtuvia ilmiöitä ja kohtaamisia 
käytävällä sekä luokkahuoneiden läpi kantautuvia keskustelu-
jakin. Koin koulun hyvin hektiseksi, hierarkiseksi ja kiireiseksi 
paikaksi, missä hiljainen pieni oppilas helposti jää jalkoihin 
tai tulee väärin ymmärretyksi tai unohdetuksi vilinän keskellä. 
Halusin tarjota oppilaille katseltavaa, jonka äärellä voisi rauhoit-
tua ja virittäytyä alkavaan tuntiin, hetki ennen luokkahuoneeseen 
pääsyä. Haluaisin maalauksen kautta välittää oppilaille ajatusta 
siitä, että maalaus tekisi käytävästä tilan, jossa virallinen ja epä-
virallinen koulu kohtaisivat luontevasti, ilman suurta rajanvetoa 
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niiden välille. Luokan ja käytävän tilan erottaa vain ovi, mutta 
tilat ovat todella paljon toisistaan poikkeavia henkisinä tiloina.
Voiko seinämaalaus tehdä tämän kaiken? Olenko laittanut liikaa 
odotuksia maaluksen suhteen? Haluan ajatella että malaus voisi 
toimia askeleena näitä asioita kohti. Taide pyrkii kohti hyvää ja 
tavoitteita on oltava.

Seinämaalauksen teema valikoitui viestin, jota sen ajattelin 
välittävän vuoksi. Koin, että sirkus ja akrobatia teemana voisivat 
tarjota visuaalisesti virittävää aineistoa. Ajattelin sirkus teeman 
olevan lapselle visuaaliselta maailmaltaan kenties tuttua ja hel-
posti lähestyttävää, mutta koulumailmaan tuotuna se voisi tarjota 
jotakin uutta ja erilaista tulokulmaa.  Ajattelin, että teeman  
kauttaa voisin käsitellä monipuoliesti arvo-ja kasvatusteemoja 
ilman, että ne tuntuisivat päälle liimatuilta ja irrallisilta. Se välit-
tyvätkö ne katsojalle on aivan toinen tarinansa. 

Ajattelin, että sirkus teema olisi normaalista, jäykästä ja viral-
lisesta kouluissa olevasta taiteesta poikkeavaa. Se voisi ola virit-
tävää, mielikuvitusta ruokkivaa ja värikästä. Se voisi henkiä kan-
nustavuutta aktiivisuuteen, itsensä haastamiseen ja rohkeuteen, 
hupsutteluun ja kömmähtämisiin. Halusin välittää maalauksillani 
oppilaille viestiä, missä olisi positiivinen ja reipas sanoma. Halu-
aisin rohkaista oppilaista kilvoittelemaan itsensä kanssa ja haas-
tamaan kykynsä. Koulu ei ole niin vakava paikka, että jos välillä 
mokaa, niin se on ihan ok. Niinhän se on koulun ulkopuolel-
lakin. Maalauksella halusin ottaa kantaa erilaisuuden kohtaami-
seen. Maalasin teossarjaan eri kansalaisuuksia ja halusin ruokkia 
myönteistä asennetta suhteessa toisiin ihmisiin. 

Koin, että maalauksen kautta olin myös rakentamassa koulun 
henkistä maailmaa. Jos sain herätettyä oppilaissa, edes muuta- 
massa, positiivista ja asenteita muuttavaa keskustelua, olen 
voittanut itseni ja saavuttanut tavoitteeni. En tarkoita etteikö 
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moni viihtyisi koulussa, päinvastoin. Koulu ei ole vain oppi-
misen paikka, vaan moni menee sinne myös kavereiden takia.  
Haluan kuitenkin tehdä ajatuksiani koulun arvoista maalauksen 
kautta näkyväksi. Jo pelkkä mielihyvän tunteen saavuttaminen 
kuvaa katsoessa tai visuaalinen herääminen ympäristöönsä olisi 
positiivista. 
Halusin nostaa projektin kautta esiin myös oppilaiden oman 
mahdollisuuden vaikuttaa ympäristöönsä ja pohtia miten he 
voisivat olla rakentamassa koulua tilana, johon olisi mukava 
tulla.  Koin projektin tarkoituksen olleen myös lisätä kouluvii-
htyvyyttä ja tunnetta siitä että koulu on entistä mielenkiintoisem-
pi ja visuaalisesti ruokkivampi ympäristö. Jostain on lähdettävä 
liikenteeseen.Voiko seinämaalaus tehdä tämän kaiken? Olenko 
laittanut liikaa odotuksia maaluksen suhteen? Haluan ajatella 
että malaus voisi toimia askeleena näitä asioita kohti. Taide pyrkii 
kohti hyvää ja tavoitteita on oltava.

4.1.1. Maalauksen teemat:

Monikulttuurisuus ja erilaisuuden kohtaaminen
Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kult-
tuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea 
oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman 
rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moni-
naisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse 
olla toimijana. (OPS 2014, 18.)

Eikö kasvatuksella voisi olla niinkin ylevät tavoitteet kuin kasvat-
taa kasvatettavaa omaksi yksilökseen, joka kokee itsensä tärkeäk-
si ja merkitykselliseksi yhteisön jäseneksi? Itse koen tärkeiksi 
ominaisuuksiksi avarakatseisuuden ja erilaisuuden arvostamisen, 
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jota tulisi kasvattajien edesauttaa ja vaalia, että ne siirtyisivät 
ajatustasolta kasvatuskäytäntöihin. Se, että jokainen omana 
erilaisena yksilönään saa kuulua ja hänet otetaan osaksi joukkoa, 
edesauttaa suvaitsevaisuuden siirtymistä eteenpäin, synnyttäen 
jatkumon.
Maalauksella halusin ottaa osaa keskuteluun erityisyydestä ja 
erilaisuudesta. Maalasin  teokseen erilaisten etnisten ryhmien 
edutajia. Tulevaisuuden Suomalaisuus on moninaisempaa kuin 
nyt. Ei riitä, että toisia vain siedetään ja suvaitaan vaan toisista 
tulee oppia ja olla kiinnostuneita. Vain niin saamme rakennettua 
eheän ja hyvinvoivan yhteiskunnan.

Uusi OPS ottaa kantaa erilaisuuden kohtamiseen ja huomioi sen 
opetussuunnitelmassa paremmin. Kuvataiteen opetuksen tehtävä 
on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti mo- 
ninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien 
rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vah-
vistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. (OPS 2014)

Halusin tehdä maalaukseen ihmisiä eri etnisistä ryhmistä, 
edistääkseni suvaitsevaisuuden ja monikansallisuuden sanomaa. 
Halusin purkaa ajatuksen, jonka mukaan koulua on kautta his-
torian käytetty ennakkoluulojen, stereotypioiden ja yksipuolisen 
kuvan synnyttämiseen ja vahvistamiseen (Kiilakoski, Tomperi & 
Vuorikoski 2005, 89). Koin itseni typeräksi ja kapeakatseiseksi ai-
kuiseksi kun käytävällä maalatessani ohitseni kulki pyörätuolissa 
oleva oppilas. Rajoittuuko erilaisuuden käsittelemiseni visuaalis-
esti vain etnisiin ryhmiin, entäs muu erityisyys? Ja miten omasta 
näkökulmastani tarkastellessa vaaleaihoisuus ja sinisilmäisyys 
on elämismaailmassani normi. Miten rajoittuneeksi tunsinkaan 
itseni.

Etnisyyttä kuvatessani halusin tarjota maahanmuuttajalapsille 
kuvastoa heidän omita lähtökohdistaan. Taustalla oli ajatus 
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ottaa heidät mukaan kulttuurimme kuvastoon, jonka normina 
on vaalea ja sinisilmäinen lapsi. Koulumaailmamme opetusma-
teriaaleissa tarjotaan etnisille ryhmille hyvin vähän visuaalisia 
samaistumisen kohteita. Halusin purkaa tämän ajatuksen ja 
vahvistaa hänen tuntemustaan, että hän on samalla tavalla kult-
tuurimme rakentaja kuin vaaleaihoinen. Samalla halusin tarjota 
hänelle visuaalisuutta mikä voisi tarjota samaistumisen kohteen 
ja vahvistaisi hänen kuulumistaan kouluun, missä opiskelee.

4.1.2. Sukupuoli
Perusopetuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvois-
tumista ja syrjäytymistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. 
Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri 
oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä suku- 
puolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnista-
maan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa 
ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. (OPS 2014.)

Maalausta tehdessäni muutamat oppilaat tulivat kysymään, että 
miksi maalaan niin monta tyttöä ja miksi poikia on niin vähän? 
Työskentely oli vielä kesken ja lupasin oppilaille korjata asian 
työn edetessä. Ryhdyin pohtimaan asiaa enemmänkin ja tein tie-
toisen päätöksen maalata tyttöjä enemmän. Maalauksessa esiintyi 
kymmenen tyttöä/naista ja viisi poika/miestä. Halusin korostaa 
tyttöjen asemaa aktiivisina ja fyysisinä toimijoina. Monet tut-
kimukset sekä Suomessa, että muualla (esim. Lahelma 1992; Pal-
mu 1992) osoittavat, että oppimateriaaleissa ja opetussisällöissä 
pojat ja miehet ovat enemmän näkyvissä kuin tytöt ja naiset, ja 
sukupuolten tehtäväalueet on kuvattu stereotyyppisesti. Sukup-
uolten tasa-arvo – silloin kun se ylipäänsä on esillä – esitetään 
usein toteutuneena. (Lahelma & Gordon 2003, 34.)

Vuosisatojen kuluessa länsimaissa on kiteytynyt dikotomisen 
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ajattelun perinne, joka asettaa sukupuolet toistensa vastakohdik-
si. Dikotominen arvojärjestelmä ylläpitää stereotyyppisiä käsityk-
siä sukupuolille luonteenomaisista piirteistä ja käyttäytymisestä. 
Ne haittaavat sekä naisten, että miesten elämää, sillä ne pyrkivät 
ahtamaan heidät ennalta määriteltyihin muotteihin. Suku- 
puolistereotyyppiset käsitykset kaventavat vapautta ja oikeutta 
samanarvoiseen kohteluun. Ne pitävät virheellisesti käsitystä 
yllä, että vain miehet ovat rationaalisia ja vain naiset tunteellisia 
(Kiilakoski, Tomperi & Vuorikoski 2005, 54).

Aikaisemmin oppikirjojen analysoinnista välittyi stereotyyppi- 
nen naisten ja miesten kuvaus ja naisten näkymättömyys. Oppik-
irjat voivat stereotyyppisen sisällön kautta ylläpitää suku- 
puoli-ideologiaa, joka toistuvien, stereotyyppisten ajatusraken- 
nelmien avulla viittaa olemusajatteluun. Eli se, mitä kuvataan eri 
sukupuolta oleville henkilöille keskeiseksi toiminnaksi tulkitaan 
niin, että se on myös hyväksyttyä tai odotettua. Siis normatiivista. 
Oppikirjoissa on ollut myös nähtävissä pyrkimystä tasa-arvoiseen 
kuvaukseen. Sukupuolten määrällinen tasa-arvo ei kuitenkaan 
riitä, jos toiminnot tai ominaisuudet ovat stereotyyppisiä ja jom-
paa kumpaa sukupuolta syrjiviä tai ‘kaventavia’. Voidaan puhua 
‘maskuliinisesta paradigmasta’, joka viittaa sekä naisten näky-
mättömyyteen koulun oppisisällöissä että oppiaineiden takana 
olevaan tieto- ja oppimiskäsitykseen. Syynä voi olla oppiaineiden 
takana olevien tieteenalojen tai koko kulttuurin miehisyys (esim. 
tieteiden jako, dikotomiat, hierarkiat, historia yms.). Osittain 
syynä voi olla myös se, että opettajat usein kokevat, että poikia on 
vaikeampi pitää järjestyksessä kuin tyttöjä, ja näin ollen opetta-
jat helpommin etsivät poikia kiinnostavia sisältöjä estääkseen 
häiriöitä. (Lahelma 1992, 93-94.)  Maalasin työhön enemmän 
naisia kuin miehiä juuri rikkoakseni maskuulinista paradigmaa. 
Yksi maalaamani nainen saattaa tosin heikentää tarkoitusperiäni 
vahvistaa naisen visuaalista esitystapaa. Maalaamani nainen on 
liian rohkeassa asennossa nostaen jalkansa ylös hameessa. Hän 
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katsoo suoran katsojaa iloisella ilmeellä vaalea tukka hulmuten ja 
miesten hattu päässä. Hän tuottaa mielikuvia seksikkäästä kou-
lutytöstä, joka on ryhtynyt roolileikkiin viekoittelevasti. Miesten 
hattu päässä hän luo jännitettä vallankäytöstä. Jälkikäteen kuvaa 
tarkastellessa kuva harmittaa minua sillä se jäljittelee liikaa nor-
maaliksi tullutta kaupallista kuvaustapaa esittää naista alentavalla 
tavalla. Pidensin naisen hametta tietoisesti, mutta vaikka naisen 
asento on sirkusmaailman kuuluva, koulu ympäristössä se on 
kenties vähän turhan kiusallinen ja vääriä viestiä antava. Tämä 
kuva sattaa romuttaa koko kuvasarjan naisten esittämisen vahva-
na. 

Sukupuoli rakentuu tai sitä rakennetaan usein tiedostamatta. Eri 
sukupuolia koskevat oletukset tiivistyvät sivulauseissa tai rivien 
välissä esitettyinä normeina tai olettamuksina. Myös tuntimuis-
tiinpanoissamme on esimerkkejä siitä, miten luokkahuonetilan-
teessa opettaja pyytää pojilta teknistä apua. Poikien oletettu fyysi-
nen voimakkuus, maskuliinisuus ja tekninen tietämys ohjaavat 
tähän. Kuitenkin yläasteella oppilaiden keskinäinen ja tyttöjen 
ja poikien välinen kokoero saattaa olla huomattava – puoleen tai 
toiseen. Toisaalta koulussa opettajat pyytävät myös tytöiltä apua. 
Tyttöjä pyydetään usein ‘apuopettajan’ asemaan järjestyksen tai 
siisteyden ylläpitoon. Opettaja saattaa myös ylläpitää tai tukea 
nimenomaan tyttöjen auttavaisuutta (Salo 1999). Tytöt avustavat 
‘kiltteinä tyttöinä’ ja pojat teknisesti osaavina. (Lahelma & gor-
don 2003, 94-95.)

Halusin purkaa ajatuksen poikien aktiivisuudesta ja pysty- 
vyydestä. Halusin esittää tytöt ja naiset aktiivisina toimijoina 
ja fyysisinä toimijoina. Koin että sirkus ja jonglöörausteeman 
antavan mahdollisuuden välittää oppilaille vapaampaa lähesty-
mistä sukupuoleen ja stereotyyppisiin esittämismalleihin tuottaa 
sukupuolisuutta. Maalauksissa esiintyvät miehet eivät ole niin 
maskuliinisesti kuvattuja kuin valtamedia tavallisimmillaan esit-
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tää. Mies voi olla hentorakenteinen, feminiinisesti visualisoitu ja 
siro kun samalla nainenkin voi olla vanttera ja vahva. 

4.1.3. Taitoaineet; liikunta, käsityöt ja kuvataide
Opetettavien aineiden kuvasto on vahvasti mukana visuaa- 
lisuudessa. Luokissa opetettavien aineiden, kuvataide, käsityö ja 
liikunta, materiaalien ja välineistön kuvaus maalauksessa toimii 
maamerkkinä oppilaille. He tunnistavat maalausta katsoessaan 
aihemaailman kuvaston kautta luokkien sijainnin maalauksen 
läheisyydessä käytävällä. Ajatus perustuu taideteoksen maamerk-
kinä ja suunistusta helpottavana elementtinä olemiseen, mikä 
on julkiselle taideteokselle yleistä. Samalla maalaus johdattaa 
oppilaat oppitunnin aiheiden pariin ja oppilas oppii tunnista-
maan opetettavan aineen välineistöä tarkastellessaan maalausta. 
Maalaus esittää myös oppilaille näkökulmia siihen että myös 
pojat voivat olla hyviä käsitöissä ja tytöt liikunnassa. Pyrin maa-
lauksen kautta purkamaan taitoaineiden sukupuolittumisen. 

Koulun syyn kannalta katsellen taitoaineet ovat koulun ydintä. 
Koska ne on ajateltu itsenäistymistä, omaa harkintaa, arvi- 
ointikykyä, itselähtöisyyttä ja eettisyyttä synnyttäviksi.Siten ne 
ovat omian kasvattamaan demokratiaan ja yksilöön perustuvan 
yhteiskunnan toimijoita. (Kiilakoki, Tomperi & Vuorikoski 2005, 
209.)

Korhonen (2014) kirjoittaa kirjassaan tulevaisuuden näkymistä. 
Jos tulevaisuuden koulun asiantuntijat ovat oikeassa, ovat 21. 
vuosisadalla tarvittavat taidot luovuus, innovointikyky, ongel-
manratkaisutaidot, tiimityö, joustavuus, tietotekniikan hallinta, 
globaali ymmärrys, kriittinen ajattelu, 24/7-oppiminen, itse- 
ohjaavuus työn teossa sekä ympäristöasiat. (Korhonen 2014, 
108.) Näkymän mukaan taitoaineet olisivat opetuken keskiössä, 
sillä niiden kautta opitaan vataavia taitoja monipuolisesti. 
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4.1.4. Tunteet ilmaisun välineenä 
Maalauksessa jäin miettimään ilmaisua. Olisiko pitänyt maalata 
hahmot ilmaisemaan tunteitaan monipuolisemmin? Lähes kaikki 
mallit ilmaisevat iloa tai vähintään ilme on lempeän keskitty-
nyt. Onko iloisuus ainut sallittu tunne? Miten negatiivisia tun-
teita ilmaistaan koulumaailmassa tai ovatko ne edes sallittuja? 
Maalaamisen yhteydessä sain tästä konkreettisen esimerkin. 
Kuuntelin kun oppilaiden kesken oli tullut välitunnilla kahnaus, 
jota toinen oppilas oli selvittämässä opettajan kanssa tapahtun-
utta. Oppilas itki, eikä opettaja saanut oppilasta heti rauhoittu-
maan. Opettaja kommentoi oppilaalle, että jos itkeminen ei lopu 
nyt heti, tämän olisi lähdettävä kotiin. Minusta itsestäni komentti 
kuulosti julmalta. Miksi opettaja ei sanonut oppilaalle esime-
rkiksi että itke vain, kyllä se vielä helpottaa, tai vaikka, että itke 
vain, olen tässä ja  kunhan olet rauhoittunut, voimme puhua asia 
selväksi. Omakohtainen kokemukseni vastaavanlaisesta tilan-
teesta oli kun itse ekaluokkalaisena hävisin luokassa leikittävässä 
pelissä ja aloin itkemään, opettaja raahasi minut vessaan it-
kemään ja sain tulla luokkaan vasta kun olin rauhoittunut. Miksi 
jo lapsesta asti opetetaan tukahduttamaan tunteet tai sysäämään 
ne pois? Eikö juuri eri tunteiden kokeminen ja niiden tunnista-
minen ole oppimisen ja arjessa elämisen kannalta eri- 
tyisen tärkeää? Jos kerran haluan viestittää toiminnallani tun-
teiden ilmaisun tärkeyttä, miksi en todentanutkaan näkemys-
täni maalaukessa, vaan lähdin jatkamaan totuttua tapaa? Onko 
tunteiden sysääminen jo niin automatisoitu, opittu tapa, ettei 
sitä huomaan ennen kuin vasta reflektion kautta. Opetetaanko 
meidät häpeämään tunteitamme ja ryhmästä poikkeamista  
kiusaamisen pelossa, että on turvallisempaa sulautua massaan?
Eri tunteita, kuten iloa, huvittumista tai hämmennystä pyrin 
herättelemään katsojassa muun muassa visuaalisten elementtien 
mittasuhteilla leikittelyllä. Maalauksessa esineet on maalattu 
suurikokoisiksi, jolloin esimerkiksi pyyhekumista ja viivottimesta 
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on rakennettu hyppylauta. Tai trapetsitaiteilija kiikkuu virkkuu- 
koukusta ja villalangasta rakennetulla keinulla. Jonglöörit tai-
turoivat nuppineuloilla ja napeilla jne. Maalauksella pyrin 
välittämään sanomaa, joka ruokkisi ajatusta leikkimisestä, 
kokeilemisesta, hupsuttelusta ja  tekemällä oppimisesta.

Länsimaisessa kulttuurissa on laiminlyöty paitsi tunteet, myös 
luovuus, huumori, jännitys, leikkimieli, mielikuvitus ja ke-
hon kanssa työskentely. Se on tehnyt oppimisesta tylsää, to-
tista ja elämälle vierasta. Ihmisen eri olemuspuolet kuuluvat 
oppimiseen. Järki ja tunteet eivät sulje toisiaan pois eikä niitä 
pitäisi nähdä toisilleen vastakkaisina. (Kiilakoski, Tomperi & 
Vuorikoski 2005, 40.) 

Koulussa tunteita –samoin kuin ruumiillisuutta ja seksuaalisuut-
takin –pitää jatkuvasti kontrolloida. Kasvatuksen historiasta käy 
ilmi, että koulun tavoite on säilynyt ennallaan. Aiemmin käyttäy-
tymisen sääntely oli avointa ja autoritatiivista: lapsia kehotettiin 
tottelemaan, ja tottelemattomia rangaistiin (Kiilakoski, Tomperi 
& Vuorikoski 2005, 40).

Tunteiden ohittaminen ei ole niin tahatonta kuin yleensä ajatte-
lemme. Megan Bolerin (1999) mukaan tunteiden kontrolloimaan 
opettaminen on osa koulutuksen tehtävänä olevaa yhteiskun-
nallista vallankäyttöä. Tunteiden ja niiden hillitsemisen kautta 
opiskelijoita ohjataan noudattamaan yhteiskunnassa kulloinkin 
vallitsevia käyttäytymistapoja ja moraalisääntöjä. Mihin joutuu 
elämänvoima, joka tunteisiin kätkeytyy? Missä ovat aidot tunteet: 
rakkaus, intohimo, kärsimys, viha, ilo, sitoutuminen ? Ihmiset 
eivät ole vain ”puhuvia päitä”, vaan heillä on myös sydän. Miksi 
koulutusjärjestelmässä pitäisi toimia kuin sydäntä vailla olevat 
koneet tietoa ja tutkintoja hankkien ja kilpaillen ? Ehkä koulun 
nykyongelmia, väkivaltaa, kiusaamista ja levottomuutta voi pitää 
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tukahdutettujen tunteiden purkamisena ja vastarintana koulun 
kasvavia suoritusvaatimuksia ja tiukkaan pakattuja aikatauluja 
kohtaan (Kiilakoski, Tomperi &Vuorikoski 2005, 41).

Järjen ja tunteiden vastakkainasettelun purkamiseksi koulu-
tuksessa on monia syitä. Olennaista on , että tunteet avoimesti 
tunnustettaisiin ihmisen kasvuun ja oppimiseen kytkeytyviksi 
voimiksi, jotka voivat estää tai edistää kasvua. Tunnettu femi-
nisti, kirjallisuuden professori ja kriittinen ajattelija bell hooks 
(1994) peräänkuuluttaa nykyisen järkikeskeisen ja hierarkkisen 
koulutusmallin vaihtoehdoksi tasa-arvoista oppimisympäristöä, 
jonka jäsenet voivat aidosti tuntea oppimisen iloa ja intohimoa. 
Moninaiset tunneilmaisut sallittaisiin, oppilaat kohdattaisi-
in kokonaisina persoonina ja samalla luovuttaisiin nykyisen 
yhteiskunnan patriarkaalista valta-asemaa heijastavasta jäykästä 
ja hierarkkisesta suhdemallista opettajan ja opiskelijan välillä. 
(Kiilakoski, Tomperi & Vuorikoski 2005, 42.)
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4.2. Seinämaalaus, maalausprosessi 
 käytännössä

Seinämaalausprojekti sai alkunsa syksyllä 2013, kun sähköposti-
ini tuli Veromäenkoulun taideopettajalta avoin projektihaku, 
joka oli suunnattu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 
taidekasvatuksen opiskelijoille. Postissa tuli pyyntö löytää 
seinämaalauksen toteuttaja tai opettaja, joka ohjaisi koulun 
oppilaille seinämaalausprojektin. Kiinnostukseni heräsi, vaikka 
minulla ei varsinaisesti ollutkaan aiempaa kokemusta seinämaa-
lauksen tekemisestä, saati sen tekemisen opettamisesta. Ajatus 
hautui mielessäni ja unelmani toteuttaa seinämaalaus  oli aske- 
leen lähempänä. Ajatus työstä jäi vaivaamaan minua vielä useak-
si päiväksi, jolloin minun ei auttanut muu kuin tarttua siihen. 
Laitoin Veromäen taideopettajalle Laura Weisteelle viestin, jossa 
esittelin itseni ja lähetin työnäytteitäni. Sain onnellisesti ottaa 
projektin vastaan. 

Olin yhteydessä projektin päävastuussa olevaan opettajaan ja 
usean sähköpostiviestin ajan projekti etsi muotoaan. Kyselin 
opettajan näkemystä projektin toteutuksesta ja odotuksista, ja 
siitä miten projekti toteutettaisiin käytännössä. Huomioitavaa 
oli aikataulutus, välineet, kustannukset ja syntyvät luonnokset 
ja kuvien luonne ylipäätänsä. Minulle pikku hiljaa selkeni, ettei 
koulun seinille voinut maalata ihan mitä vain. Käytännön ja 
toteutuksen takia päätin toteuttaa projektin itsenäisesti, vaikka 
varmasti projekti olisi ollut yhtälailla antoisa oppilaiden kanssa 
yhdessä toteutettuna.

Valintani taustalla vaikuttivat useat asiat, kuten itsenäisenä pro-
jektina toteutetun teoksen viehätys ja oman taiteilijaidentiteetin 
vahvistaminen ja prosessin halinta koonaisuudessan suunnit-
telusta toteutukseen. Samoin tekniikan opettelu ja sen haltuun- 
otto. Halusin haastaa itseni taiteen tekijänä. Halusin ymmärtää 
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mitä kyseisenlainen prjekti vaatisi kokonaisuudessaan ja mitä se 
toisi tullessaan.
Maalausten sijoittuminen käytävätilaan
Itsenäisesti työskennellessä pystyin luomaan projektille omat 
raamit; tavoitteet ja aikataulut. Oli helpottavaa kun pystyin 
maalaamaan myöhään iltaisin ja viikonloppunakin, mikä helpotti 
työn kulkua ja toteutusta. Välillä työn teko katkesi koulupäivien 
aikana maalatessa, kun innokkaat pienet oppilaat tulivat jutut-
tamaan minua. Tikapuilla keikkuminen maalipurkkien kanssa oli 
myös välillä haastavaa käytävien täyttyessä koululaisista. Projek-
tin toteuttamiseen itsenäisesti vaikutti myös opettajien kanssa 
suunnitteluvaiheessa käyty keskustelu. Keskustelusta välittyi 
toiveet saada seinille katseen kestävää ja yhtenäistä jälkeä, mikä 
toteutuisi kenties varmemmin, kun sen toteuttaisi ammattilai- 
nen. Opettajilla oli myös kiire opetussuunnitelmien tavoitteiden 
kanssa opetuksessa. 

Maalaus eteni vauhdilla kun päätin toteuttaa sen projektiluon-
taisesti. Menin koulun tiloihin päivittäin ja maalasin koululla 
parin viikon ajan aamusta myöhään iltaan. Joka päivä työ eteni 
niin, että kokonaisuus alkoi hahmottumaan ja visuaalinen tarina 
alkoi elämään omaa elämäänsä.

Toteutin maalauksen käytännössä niin, että kasasin itselleni run-
saan kuvavaraston taiteeseen, käsityöhön ja liikuntaan kuuluvasta 
välineistöstä. Etsin kuvia ja tietoa valitsemastani aihemaailmasta, 
sirkustaiteesta ja jonglöörauksesta. Yhdistelin kuvamateriaalia 
toisiinsa luonnostelemalla ja rakensin tulevaa maalausta palapa-
lalta. Kävin luonnostelujen välissä keskustelua koulun opettajien 
kanssa syntyneistä kuvista ja materiaalitoiveista. Päätimme to-
teuttaa maalaukset peiteväreillä seinäpinnalle, sillä maalit olisivat 
helposti käsiteltäviä ja myrkyttömiä. Maalin ollessa vesiliukoista 
mahdollistui kuvien korjailu paremmin ja värien sekoittelu. 
Printtasin luonnokset tulostettavalle kalvolle ja heijastin kalvot 
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piirtoheittimellä käytävän seinälle. Sain näin työskenneltyä no-
peammin ja kohdistaa kuvat paremmin seinälle, testaillen miten 
se sijoittuisi parhaiten seinän pintaan. Päätin käsitellä syntyneet 
kuvat lakalla, jolloin ne kiinnittyisivät paremmin seinän pintaan 
ja kestäisivät paremmin.

Halusin toteuttaa maalauksen itselle tyypillisellä ja mieluisalla 
tavalla maalaten sen esittävillä kuva-aiheilla, mutta modernisti. 
Minulle tyypillinen tapa maalata on niin, että maalaan realistises-
ti sekoitten jälkeen surrealistisia elementtejä tai impressionismin 
tuntua. Monesti lisään realistiseen kuvaan yllättäviä asioita. Tämä 
tuli valmiissa maalauksessa esille muun muassa visuaalisien ob-
jektien yllättävillä kokoeroilla. Minulle kuvan tekijänä tyypillinen 
tapa on lisätä muuten realistiseen maalaukseen impressionismin 
tuntua, sillä koen, että liian tutkitusti maalattu kuva menee tuk-
koon, eikä se ole raikas. Impressionismi viehättää minua myös 
siksi, että se antaa tilaa myös mielikuvitukselle ja kuvan pinta 
hengittää ja antaa liikkeen tuntua. Opettajien kaipaamaa mo- 
dernisuutta halusin tuoda esiin keskittymällä muutamiin värei-
hin toisia enemmän, mikä tekee maalauksesta yhtenäisemmän, 
vaikka se rikkoutuukin seinien pinnalla ja jatkuu eri käytävällä. 
Halusin tiettyihin väreihin keskittymällä myös huomioida kou-
lun muun sisustuksen ja väriteeman. Keskittyminen muutamaan 
väriin rauhoittaa ja harmonisoi myös maalausta muuten ollessa 
visuaalisesti elävä ja rikas.
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4.3. Kuvituksen tavat esittää
Seinämaalaus on toteutettu toimimaan pedagogisena kuvana. 
Olen projektini aikana tutustunut oppikirjakuvituksiin ja muihin 
pedagogisiin kuviin uskoen niiden toimivan samalla periaatteel-
le. Koska maalaus pyrkii olemaan peagoginen koin luonnolliseksi 
perehtyä muuhun pedagogiseen kuvastoon. Koen maalauksen ja 
esimerkiksi oppikirjakuvituksen toiminnassa samankaltaisuutta, 
vaikka seinämaalauksessani ei olekaan tekstiä. Tässä tapauk-
sessa kuva on itsenäinen, eikä pyri täydentämään tai avaamaan 
kirjoitusta.

Kuva on viesti (Nikula 2004, 12). Seinämaalauksellani on myös 
viesti. Kuva toimii sanoman välittäjänä kontekstistaan riippumat-
ta. Se, onko kysymyksessä esimerkiksi taidekuva vai tilastotieteel-
linen kuvaaja, vaikuttaa ainoastaan välitettävän viestin sisältöön, 
ei niinkään kuvan rooliin viestinnän välineenä. Erityisesti tiedo-
tus- tai opetuskuvasta puhuttaessa kuvan tarkoituksena on välit-
tää katsojalleen haluttua sisältöä halutulla tavalla (Hatva 1987). 
Kuvan toimivuus viestinnän välineenä riippuu Hatvan  mukaan 
olennaisesti siitä, millaisiin ratkaisuihin kuvan toteutuksessa on 
päädytty. Jos kuvan muotoilu on epäonnistunut, ei kuva täytä 
sille asetettua vaatimusta: sen sisältämä viesti ei välity lukijalle. 
Toisaalta myöskään kuva, n  sisältö jää pintaraapaisuksi, ei tee 
katsojaansa sen viisaammaksi, oli toteutus sitten kuinka näyttävä 
tahansa. (Hatva 1987.) Pohdin tätä myö maalauken suhteen. 
Saanko väitettyä katsojalle ajatuksiani vai jääkö ne vain kauniiksi 
ajatuksiksi?

Opetuskuvalla, seinämaalauksella, ei aina haluta välittää ain-
oastaan tietoa, vaan esteettisyys ja viihdyttävyys ovat vähintään 
yhtä varteenotettava tavoite kuvaa suunniteltaessa. Infor-
matiivisuuden ja esteettisyyden liittäminen onnistuneesti samaan 
kuvaan ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Näiden kahden kuvan 
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ominaisuuden välillä usein käytännön toteutuksessa ilmenevä 
ristiriita ei Hatvan (1987, 128) mielestä ole kuitenkaan ylit-
sepääsemätön. Tärkeintä on, että kuva on esteettisyydessään tai 
sen puutteessaan sellainen, että siitä välittyy toivottava sanoma. 
Informatiivisuuden ja esteettisyyden lisäksi kuvien sisältämät 
sanomat toimivat kasvattajina. Siksi myös kuvien sisältämää tar- 
koituksellista ja piiloista sanomaa tulisi pohtia kriittisesti. 
Kuvallinen viestintä on vain harvoin sattumanvaraista. 
Useimmiten taustalla on jokin viestijän asettama tavoite, kuten 
vastaanottajan huomion kiinnittäminen tai tulkintojen ohjaami-
nen. Kuviin liittyy aina ideologioita, milloin avoimesti, milloin 
verhotusti. Kuvallinen esittäminen on siis myös poliittista, ja ku-
villa pyritään vaikuttamaan. (Rossi, 1999.) Maalaukseni on viesti. 
Esteettisen kokemuken lisäksi haluaisin maalaukseni  kommu-
nikoivan koulumailman kanssa. Haluaisin sen herättävän ajatuk-
sia siitä mitä koulussa opitaan, miten ja miksi? Samalla maalaus 
on ele koulutilan demokratisoinnin puolesta nosta- 
malla oppilaita esiin vaikuttajina. Haluaisin maalauksen tar-
joavan myös oppilaille iloa ja samaistumisen kohteita. Haluan 
tuoda sen kautta myös esiin visuaalista oppimista ja sen tärkeyttä 
muiden menetelmien rinnalla. Haluan seisoa siinä esiintuotu-
jen arvojen takana ja välitää niitä katsojalle. Kuinka kuvat sitten 
vaikuttavat näköaistin kautta ajatteluumme? Hatva (1987) esit-
tää, että kuvan merkitys perustuu esimerkiksi seuraaville ”ku-
van rooleille”: Kuva orientoi aiheeseen, motivoi, suuntaa tark-
kaavaisuutta, herättää ajatuksia ja edistää oppimista. Kuva myös 
sitoo opittavan asian reaalimaailmaan. 

Oittisen (2004, 182–185) mukaan opimme lukemaan kuvia ja 
tulkitsemaan visuaalisia symboleja jo lapsuudessa ja kuvanlu-
kutaito kehittyy aivan huomaamattamme vuosien myötä. Syynä 
nykylasten oletetulle kuvanlukutaidolle pidetään sitä, että kult-
tuurisen ja teknologisen kehityksen takia televisio-ohjelmat, 
elokuvat ja musiikkivideot tulevat lapsille tutuiksi jo varhain. 
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Heille on kehittynyt visuaalisen havaitsemisen taito. (Koski 
1998).
”Kuvien avulla luomme todellisuutemme ja suuntaudumme 
kohti tulevaa. Kasvatus on tuon kuvan muotoon saattamista 
niin, että voimme tuntea olomme kotoisaksi” (Kallio 24.10.2005: 
verkkodokumentti). Oppimisen kannaltakin on yhä muistet-
tava lapsen rajat kuvan lukijana. Hatva (1993: 129) toteaa ku-
van ajatuksia ohjaavan vaikutuksen olevan sitä suurempi, mitä 
pienemmästä lapsesta on kyse. Mitä monimutkaisempi kuva on, 
sitä todennäköisemmin lapsi keskittyy kuvan epäolennaisuuksi-
in. Tämä asettaa kuvittajan vaativan tehtävän eteen. 

4.4. Kuvataiteilijana koulussa
Toteuttaessani seinämaalausta astuin taidekasvattajasta taiteilijan 
rooliin. Olen aiemmalta ammatiltani kuvataiteilija, joten taiteili-
jana työskentely on minulle tuttua. Julkisilla paikoilla ja kou-
lutilassa työskentely oli minulle kuitenkin aivan uusi kokemus. 
Havaitsin, kuinka paljon taiteilijan rooliin liittyy asenteita ja 
odotuksia.  Ammattilaisena minusta puhuttiin taiteilijana, jota 
oltiin odotettu. Oppilaat tulivat varovasti kysymään työsken-
nellessäni olenko ”se taiteilija”. Koin saavani työskennellä niin 
oppilaiden kuin opettajienkin keskuudessa rauhassa ja kunni-
oittavassa ympäristössä, mikä tuntui minusta hienolta ja hieman 
hämmentävältäkin. Opettajat esittelivät minut muille koulu- 
vieraille ja toisilleen taiteilijana. Eräät oppilaat iloitsivat käytävän 
toisesta päästä, että siellä se suuri taiteilija on, ja tulivat katso-
maan maalauksen edistymistä. Moni kyseli miten maalasin ja 
mistä olin oppinut maalaamaan. Muutamat rohkenivat kertoa 
haaveistaan tulla myös isona taiteilijoiksi. Oli hienoa saada kokea 
olla samaistumisen kohteena ja helposti lähestyttävä. Kokemus 
oli aivan ainutlaatuinen ja jopa harvinainen. 
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Taidetta on tavattu mystifioida ja taiteilijat on mielellään nähty 
boheemeina neroina, jotka ovat irrallaan tavallisesta elämästä. 
Ajatus taiteilijanerosta, jumalallisen kyvyn omistajasta ja alku- 
voimaisesta luojasta on saanut alkunsa 1700-luvulla, mutta se 
elää edelleen (Lepistö 1991, 45). Taiteilijoita on usein luonnehdit-
tu näkijöiksi (Bachelard 2003, 53). Heillä on kyky ilmaista joitak-
in sellaisia olemassaolon tiloja, jotka puhuttelevat ihmisiä, koska 
heillä on kyky aistia maailmasta värejä, tuoksuja ja makuja. Tai- 
teellinen näkeminen on kykyä ymmärtää todellisuutta herkem-
min, avoimemmin ja osoittaa siitä tuntemattomia, pimennossa 
olevia teitä, ihmisenä olemien mahdollisuuksia. (Kallio 2005, 85.)

Minulle syntyi mielikuva, että tulostani oli luokissa keskusteltu ja 
puhuttu ainutlaatuisesta tilaisuudesta päästä näkemään taiteilijan 
työskentelyä. Koulussa oppilaiden kanssa oli varmastikin puhuttu 
taiteilijan ammatista. Luulen, että oppilaat liittävät taiteilijan am-
mattiin taidehistorian mestareiden mystistä, jopa neron kaltaista 
roolia, mikä oli minulle aivan vieras. Oli hyvä opettaa oppilaille 
projektin kautta se, ettei maalaukset vaan putkahda seinille, 
vaan niitä maalaustaan pitkäjänteisesti, arkisesti kovalla ja välillä 
yksitoikkoisellakin työllä. Kokemus tästä riisui ainakin osalle 
oppilaista taiteilijan mystisen kaavun ja samalla opetti oppilaita 
kunnioittamaan seinille syntyneitä maalauksia. Koin iloa saada 
kokea projekti käytännössä. Taidekasvattajana koin suurta vas-
tuuta tehdessäni kouluun maalausta, jossa sain välittää oppilaille 
ja opettajille maalauksen välityksellä pedagogisia arvojani ja olla 
rakentamassa koulua kasvatuksen paikkana. Projektin kautta sain 
oppia uutta pedagogisen taiteen kentällä. Joka tapauksessa koin 
saavuttaneeni arvokasta tietoutta koulumaailmasta ja sen alla pii-
levistä arvoista. Tietoisuuteni ja vastuuntuntoni kasvoi. Törmäsin 
itseeni kasvattajana kovaa!
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5. Koulu pedagogisena tilana
Seinämaalaus sijaitsee koulussa. Koin maalauksen suunnittelun 
kannalta tärkeäksi ymmärtää paikan merkitys ja mitä se käytän-
nössä tarkoittaa. Millainen paikka koulu on ja miten koulun 
arvopohja on muotoutunut? Mitä se merkitsee maalauksen 
kannalta?
 
Oppilaat ovat koulussa pääasiassa jatkuvasti julkisessa tilassa, 
jonka suhteen heillä ei ole paljoakaan kontrollia. Yleisesti ottaen 
he näkevät, että yhteisiä pelisääntöjä pitää olla, mutta kokevat, 
että pelisäännöt ovat yleensä muiden tekemät (Lahelma & Gor-
don 2003, 61).

Nuorisotutkimus on ollut kiinnostunut koulusta monista syistä. 
Koulut tilana ja rakennuksina ovat helposti tunnistettavissa, vaik-
ka ne eivät kaikki samanlaisia olekaan. Tiettynä aikana ra- 
kennettu koulu kiteyttää sen ajan käsitystä opettamisesta ja op-
pimisesta. Esimerkiksi vanhemmissa suomalaisissa kouluissa on 
yleensä ollut kateederi, joka nostaa opettajan korkeammalle kuin 
oppilaat, symbolisoiden täten valtasuhdetta ja samalla lisäten 
näkyvyyttä luokkaan ja samalla korostaen opettajan auktoriteet-
tia. Uudemmissa kouluissa ei kateederia enää ole, ja opettajan-
pöytä saattaa olla luokkahuoneen reunassa –ja opettaja saattaa 
viettää enemmän aikaa muualla luokkahuoneessa, ei pöytänsä 
ääressä. Koulun tilat saattavat asettaa rajoituksia oppimisen muo-
doille –esimerkiksi jos pieniä, joustavia ryhmätiloja ei ole, tai jos 
kirjaston käyttöön soveliaat tilat ovat vähissä ja luokkahuoneet 
saattavat olla ahtaita suuremmille opetusryhmille. (Lahdelma & 
Gordon 2003, 61.)

Tavat, joilla tilankäyttö jaetaan kertovat myös koulujen sosiaal-
isista järjestyksistä. Rehtorinhuone, opettajienhuone ja kanslia 
ovat usein toistensa vieressä. Tämä on tarkoituksenmukaista 
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koulun hallinnon suhteen, mutta oppilaille järjestelyt viestivät 
myös henkilökunnan ja oppilaiden välisiä eroja. Oppilaiden 
pääsyä näihin tiloihin kontrolloidaankin, ja heille kerrotaan 
selväsanaisesti miten näitä tiloja lähestytään (Lahdelma & Gor-
don 2003, 61).

Koulu on paikka, jossa lapset viettävät ison osan ajastaan ja jossa 
he luovat ystävyyssuhteita ja neuvottelevat paikastaan ryhmässä. 
Koulu on yhteiskunnallinen instituutio, jolle asetetaan paineita 
toimia yhteiskunnallisen tasa-arvon tuottajana, kansalaisuu-
teen kasvun areenana tai syrjäytymistä ehkäisevänä toimijana. 
Toisinaan koulu on ympäristö, jonka kautta voi tutkia monia 
lasten maailmaa laajemmin koskettavia ilmiöitä, esimerkiksi 
monikulttuurisuutta, väkivaltaa, sukupuolisuutta tai ystävyyttä. 
Koulututkimuksissa on pyritty myös käsitteellisellä tasolla erit-
telemään koulua lasten tilana. Tarkoituksena on ollut löytää eri-
laisia jäsennyksiä, joiden avulla voidaan tutkia koulun toimintaa 
lasten näkökulmasta. Jaottelujen avulla piirtyy esille, että koulua 
voidaan tarkastella paitsi opetuksen ja oppimisen näkökulmasta, 
myös arjen vuorovaikutuksen areenana, fyysisenä tilana, kasvu- 
yhteisönä ja hyvinvointipalveluiden risteyskohtana (Kiilakoski 
2012).

Koulussa oleminen määrittää myös yhteiskunnassa yksilön 
paikkaa ja leimaa hänet oppilaaksi, koulua käyväksi lapseksi tai 
nuoreksi. Koulu on yhteiskunnallinen instituutio, oppimisen tila, 
mutta myös oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen areena, 
oma sosiaalinen maailmansa. Kun koulua tarkastelee oppilaan 
näkökulmasta, tulevat esiin oppiminen ja hakeutuminen eteen-
päin koulujärjestelmän seuraaviin osiin, mutta tässä ei ole kaikki. 
Koulu on paljon muutakin, enemmän. (Kiilakoski 2012).

Instituutiona koulu vaikuttaa jokaisen lapsen elämään. Vas-
taavasti myös oppilaat muovaavat koulukulttuuria ja kou-
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luympäristöään. Tästä on syntynyt teoskin esimerkkinä. Lapset 
eivät kuitenkaan vaikuta kouluun yhtä voimakkaasti kuin tois-
inpäin. Yksi lapsi ei juuri jätä jälkiä koulun historiaan, kun taas 
jokainen lapsi muistaa koulunsa. Tämän huomasin jo maalausta 
tehdessäni, sillä oppilas sai äänensä kuuluviin maalauksen toteu-
tuksen suhteen vain sattumanvaraisesti. Toki pyrin huomioimaan 
oppilaiden toiveita, mutta oli varmasti sattuma että inspiroiduin 
erään oppilaan ehdotuksesta maalta sirkusaiheinen teos. Entä 
jos en olisi innostunut mistään esitetyistä aiheista? Olisinko 
sivuuttanut  kyselyn tulokset täysin? Halusin projektin kautta 
saada lapsen äänen kuuluviin kouluympäristöä rakennettaessa. 
Projektin kautta koulu rakennuksena ja fyysisenä paikkana alkoi 
kiinnostamaan minua yhä enemmän. Millainen asema oppilaalla 
on suhteessa kouluunsa? Mitä arvoja oppilas kohtaa koulussaan 
päivittäin? Miten oppilas kokee koulun fyysisenä paikkana? Mitä 
koulun seinät puhuvat?

Eganin mukaan kasvatus liittyy nuorten sopeuttamiseen 
yteiskunnan sääntöihin ja tapoihin, sosiaalistamiseen. Yhteiskun-
taan kasvaminen edellyttää yhteiten arvojen ja normien järjest-
elmää. Kasvatuksen määränpään määrittävät tuolloin valtion 
spokepersonit, veronmaksajat ja liike-elämä, ketkä edellyttävät 
hyvien työntekijöiden kasvattamista. Kasvattaja toimii yhteiskun-
nan virallisena toteuttajana kasvattajan mandaalilla, kun 
päämääränä on yhteiskuntakelpoisen, hyvän kansalaisen kasvat-
taminen. (Kallio 2005, 112.)

Yhteiskunnan säilyminen edellyttää, että sen jäsenillä on riit-
tävässä määrin yhtenäinen eettisten arvojen ja normien järjes- 
telmä. Hellerin (1988, 43-44) mukaan mikään inhimillinen elämä 
ei ole mahdollista ilman hyvän ja pahan erottelua tai ilman yh-
denmukaista normien ja sääntöjen soveltamista saman yhteisön 
jäseniin. Siksi yhteiskunta kehittää ja ylläpitää normatiivisia ra- 
kenteita, joihin se pyrkii kansalaiset ohjaamaan. Sosiaalistumisen 



84

keskeisenä osana pidetään yleensä yhteisön tapojen, moraalinor-
mien ja eettistenarvojen omaksumista. Sosiaalistamistehtävän 
toteuttamisessa erityisesti oppivelvollisuuskoululla on tärkeä 
rooli. Arvojen siirtämisessä koulu ja yhteiskunta ovat läheisesti 
sidoksissa toisiinsa. Englund (1986, 108) toteaakin perustellusti, 
että ”opetussuunnitelmakoodi käsitettä voidaan näin tarkastella 
yhteiskunnallisesta, poliittisesta ja ideologisesta näkökulmasta”. 
Siinä, missä määrin yhteiskunnan ja valtion tulisi vaikuttaa kou-
lutuksen sisältöön, on olemassa erilaisia näkemyksiä. Voidaan 
ajatella, että koko koulutusjärjestelmä on perusluonteeltaan po- 
liittinen. Politiikkaa tarvitaan välttämättä sen kontekstin luomi-
seen, jonka puitteissa kasvatus tapahtuu. Poliittiset näkemykset 
siirtyvät kouluun kasvattajien ja kasvatussisältöjen välityksellä. 
Instituution poliittiset arvot heijastuvat myös piilo-opetus- 
suunnitelmassa. Tässä mielessä voidaan väittää, että koulut ovat 
itsessään poliittisia entiteettejä. (Ks. Wilson, 1990, 52.)
Yhteiskunnan eettinen järjestelmä sisältää sosiaalisen vuorovai-
kutuksen kautta syntyneitä arvoja, jotka välittyvät oppilaalle kou-
lun kautta. Koulukasvatukseen heijastuvat kansainväliset, kansal-
liset ja paikalliset arvot, poliittiset ja uskonnolliset ideologiat, 
kasvatusfilosofiaan liittyvät näkemykset ja myös kollektiivinen 
piilotajunta. (ks. esim. Lahes 1991, 12 ja Räsänen 1993, 147-156.)

Kasvatuksessa ihannenormit toimivat malleina, jotka ohjaavat  
kasvattajien käsityksiä tavoiteltavasta ihmisyydestä ja yhteisöl-
lisyydestä. Vastaukset kysymykseen kenen kasvatusta kasvatus 
on, ovat  kautta historian ja kulttuurien vaihdelleet suuresti. 
Kasvatus on ollut esimerkiksi vapaiden mieskansalaisten kasva-
tusta, pappisluokan kasvatusta, ruhtinaan kasvatusta, työläisen 
kasvatusta, yrittäjyyskasvatusta, kuluttajien kasvatusta. ”Kenen 
kasvatus?” on edelleen kiistanalainen kysymys. Kysymys on 
tärkeä kaikille, sillä kasvatus ei kohdistu vain yksilöihin vaan 
koko yhteiskunnan säilymisen ja uudistuminen ovat siihen sidot-
tuja. Tässä laajimmassa mielessä onkin etsittävä vastauksia, mitä 
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meistä kaikista yhdessä yhteisönä ja yhteiskuntana, toivotaan 
tulevan. Keiden yhteiskuntaa ja millaista yhteiskuntaa kasvatuk-
sella pyritään edistämään?( Tomperi, Vuorikoski & Kiilakoski 
2005, 8)

Vaikka kriittisessä kasvatusajattelussa ollaan kiinnostuneita 
yhteiskunnallisten prosessien vaikutuksesta yksilön kasvuun, ei 
tämä tarkoita, että kulloisenkin kasvatustilanteen päämäärät tai 
kriittisyyden mallit olisivat ennalta annettuja. Kasvatuksen pros-
essiin vaikuttaa aina kasvatettavien kyky toimia, käyttää vasta- 
valtaa ja ironisoida kasvattajien tavoitteita. Kriittinen kasvattaja 
ei voi toimia toisten ihmisten puolesta, vaan hänen tehtävänsä on 
toimia toisten ihmisten kanssa, heidän innostajanaan. Kasvatuk-
sen eettisenä ehtona on jokaisen ihmisen arvokkuuden, toi- 
mijuuden ja vastuun tunnistaminen. Kriittiseen pedagogiikkaan 
kuuluu luottamus ihmisen kykyyn saada itse aikaan muutoksia. 
(Kiilakoski, Tomperi & Vuorikoski 2005, 13) Sosiaalistamis-
en lisäksi koulun tehtävänä on kasvattaa kriittisesti ajattelevia 
kansalaisia. Ongelmana on, että nuoret eivät ajattele koulua tai 
yhteiskuntaa vaikuttamisen paikkana, molemmat tulevat annet-
tuina, synnytään valmiiseen maailmaan.  

Koulu ei ole kuitenkaan lapsen ainoa kasvattaja. Nykyään käy-
däänkin symbolista, teoreettista ja käytännöllistä taistelua oppi-
misen paikoista ja oppimisen merkityksistä: toisaalta siitä, mikä 
on koulun tehtävä oppimisympäristöjen moninaisuudessa, miten 
koulujärjestelmä huomioi lasten ja nuorten päivässä tapahtuvan 
oppimisen ja toisalta siitä, mikä on oppimisen arvoista ja kuka 
määrittelee, mikä taas on elämän läpi pedagogisointia.
Giroux on tuonut viimeaikaisissa kirjoituksissaan esiin ajatuksen 
nykyisen koulun ja popularikulttuurin välisestä jännitteisyydestä 
ja osittain vastakkaisuudesta. Populaarikulttuuri pystyy tar-
joamaan lapsille ja nuorille keinon purkaa emotionaalisia 
latauksia sekä yhdistää tunteita, mielihyvää ja tietoa. Musiikki, 
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elokuvat, diskot ja pelihallit ovat paikkoja, joissa nuoret saattavat 
kokea olevansa kuin kotonaan. Koulu sitä vastoin muistuttaa 
”vierasta planeettaa”, sillä koulun kieli, eri oppiaineien rajaamat 
todellisuuskuvat. Opetuksessa noudatettava kaanon ja koulukir-
jojen teksti eivät millään tavalla kosketa nuorten omaa todel-
lisuutta. Ongelman ydin on siinä, että koulu on ajatuksellisesti 
ja pedagogisesti kaukana lasten ja nuorten omasta maailmasta 
(Giroux & McLaren 2001,22). Giroux tulee lähelle Thomas 
Zieheä (1991,161-171), jonka mukaan koulu on tällä hetkellä 
menettämässä sille selvästi kuulunutta tiedollista ja symbolista 
monopolia oppimiseen ja kasvattamiseen. Koulun ja sen edusta-
man opetuksen tilalle ovat tulleet populaarikulttuurin ja uuden 
informaatioteknlogian muodostamat oppimiympäristöt. Niiden 
tuottama oppiminen  ja mielihyvä vetoaa nuorisoon sekä an-
taa mahdollisuuden identiteetin monipuoliseen työstämiseen. 
Kriittisten pedagogien on ylitettävä vakiintuneet käsityksensä 
pedagogiikan alasta ja ryhdyttävä käsitteellistämään mediali- 
soituneen todellisuuden, populaarikulttuurin ja idolituotannon 
moninaisuutta pedagogiikan kenttänä.
Maalauksessani pyrin tuomaan enemmän oppilaiden näkemyk-
siä esiin, jolloin he voisivat paremmin samaistua maalaukseen ja 
sen sanomaan. Elämä ja koulu eivät siten olisi vastakkaisuuksia 
vaan koulu pystyisi tarjoamaan oppilaille näkemyksiä, tun-
neilmaisua ja mielihyvää, josta oppilaat saisivat kosketuspintaa 
omaan arkeensa ja välineitä identiteetin työstämiseksi.

5.1. Koulu, kuvat ja oppiminen
Koulu on tekstien koulu. Koulukulttuuriamme on aina pidetty 
kieleen sidottuna, kielellisesti painotettuna ja kouluoppimis-
ta kieleen perustuvana (Kallio 2005, 145). Kouluissa on ruettu 
kuitenkin ymmärtämään oppimisen moninaisuutta.
”Oppiminen määritellään pysyväksi muutokseksi oppijan tiedois-
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sa ja käytöksessä” (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 
2006, 266). Oppiminen siis jäättää meihin jonkinlaisen jäljen. 
Muuten ei voi oppimisesta puhuakaan. ”Ihminen oppii kartut-
tamalla tietojaan havaintojen kautta. Aistielinten toimintaan 
liittyy ajattelu, ja näin ollen näkeminen on osa ajattelua. Tästä 
syystä kuvalla on suuri merkitys oppimisessa” (Hatva 1987,18). 

Nykymaailman visuaalisuus ja kuvien paljous on saanut kou-
lutkin suhtautumaan kuviin uudella tavalla. Kuvat ovat alkaneet 
nousta kirjoitetun tekstin rinnalle saman arvoisena ja tietoa 
tarjoavana siinä missä tekstikin. Tästä kertoo monilukutaidon 
merkityksen korotumisena ja asettaa työsarkaa ja haasteita 
taidekasvatukselle (OPS 2014). 
 
Monilukutaito-käsitteeseen kuuluvat aikamme monet erilaiset 
lukutaidot, tulkitsemisen ja tuottamisen taidot. Sen haasteena on, 
että tietoa tuotetaan ja esitetään yhä enemmän monikanavaisesti: 
sanallisesti, kuvallisesti, äänellisesti, numeerisesti ja kinesteettis-
esti ja näiden yhdistelmien avulla.  Monilukutaidon käsite kattaa 
mm. kirjoitetun tekstin lukutaidon, kuvanlukutaidon, numeraa- 
lisen/matemaattisen lukutaidon, medialukutaidon ja digitaalisen 
lukutaidon. Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten erilaisten 
viestien/tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja jatkumona 
esikoulusta läpi elämän. Oppilaita ohjataan käyttämään monipu-
olisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun 
keinoja.  Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämi-
seen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen 
ja esittämisen tapoja. Kuvien tuottamista ja tulkintaa harjoitel-
laan myös tieto- ja viestintäteknologian ja verkko- 
ympäristöjen avulla. (OPS 2014).Yhä nuoremmat lapset altistuvat 
kaikenlaisille kuville ja ovat suuria kuvien hyödyntäjiä käyttäjiä 
ja kuluttajia. Kuvat tarjoavat runsaasti informaatiota ja merkityk-
siä. Seinämaalaus on visuaalisuudessaan tehokas merkityksien ja 
tiedon antaja kouluympäristössä. Seinämaalaus antaa oppilaille 
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erilaisia tapoja tarkastella kuvia ja opettaa kuvanlukutaitoa.

Kuvien merkitys oppimisessa on myös merkittävä. Koulu laitok-
sena on kuitenkin hitaasti uudistuva ja se reagoi hitaasti oppilai- 
den tarpeisiin ja oppimistapoihin. Howard Gardner on kriti-
soinut kirjoituksissaan verbaalisuuden ylikorostumista kou-
lutuksessa:”Koulutussysteemimme on vahvasti kielititeellinen 
opetuksen ja arvioinnin suhteen, samoin loogis-kvantitatiiviset 
menetelmät ovat korostuneet joissakin määrin. (Kallio 2005, 
145). Hän pohjaa ajatuksensa kognitiivisiin tutkimuksiin, joissa 
on todettu, että oppijoilla on erilaisia mieliä ja sitä kautta oppi-
minen, muisti, kyvyt ja ymmärrys ovat erilaisia. On riittävästi 
todisteita, että jotkut ihmiset oppivat kielen avulla, toiset spa-
tiaalisella tavalla. Toiset oppivat paremmin symboleiden kautta, 
toiset tekemällä tai vuorovaikutuksessa toisten kanssa (Kallio 
2005, 145). Itse olen käyttäny jo lapsesta lähtien kuvia oppimisen 
tukena. Muistiinpanoja tehdessäni piirsin ja visualisoin tunnil-
la kuulemani, jolloin opittavat asiat olivat helpompi palauttaa 
mieleen kuvien avulla.  Koevastauksia kirjoittaesani muistin mitä 
kuvia oli milläkin sivulla ja niiden avulla pystyin palauttamaan 
mieleeni opitun. Koen tämän vuoksi tärkeäksi tarjota oppilaille 
runsaasti oppimista tukevaa materiaalia, kuten kuvia. Seinämaa-
lauksen toteuttaminen on ele visuaalisuuden ja taiteen merkityk-
sestä kouluympäristössä.

Kuvallisuus on aikaamme ilmentävä tekijä ja kuvien merkitys on 
korostunut vahvasti entisestään. Kasvatuksellisesti kuvallisuus 
tiedon kannalta nousi esiin ensimmäistä kertaa voimakkaasti 
1990-luvulla. Kuvasta on tullut uusi mentaalinen voima kult-
tuurissa (Kallio 2005, 142). Kuvan merkityksen muutokset saivat 
aikaan keskustelun kuvanlukutaidon puuttumisesta, visuaalisen 
lukutaidon opettamisesta, kuvan aliarvostetusta asemasta oppi-
misen psykologiassa. Ajassamme kuvalla alkaa olla sama paikka 
viestin tuojana kuin sanalla. Kuvan ja sanan suhde on näkyvästi 
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tasapainottumassa ja kuvallisuus on asettumassa tekstuaal-
isuuden rinnalle. 

Aiemmin kulttuurimme vahva perusta oli kirjoitetussa kielessä. 
Kielen ja kuvan rinnastamisessa Mikko Lehtonen kirjoittaa 
opettaja-lehden kolumnissaan:” Tekstuaalisuus ja visuaaliset 
tunkeutuvat toisiinsa, eikä sana enää välttämättä kulje kuvan 
edellä. Osana tätä kehitystä myös sanat kuvallistuvat ”. Hän 
lähestyy ajatusta myös kirjan merkityksen pohdinnalla ja toteaa, 
että ” elämme maailmassa, jossa kirjoitettu kulttuuri ei enää ole 
itsestään selvästi hallitsevassa asemassa. Visuaaliset merkit ovat 
monessa suhteessa astuneet kirjoitetun kielen rinnalle, eräin 
osin jopa edelle. (Kallio 2005, 143.) Tästä esimerkkeinä oppi-
mismateriaali, joka on enemmän siirtynyt virtuaaliseen maail-
maan tuoden netin visuaalisen maailman oppilaiden käyttöön. 
Kuva-aineksia tarjoavat myös runsaasti dvd-videotallenteet, 
sosiaalinen media ja epävirallisen kasvatuken kautta tuleva kuva 
materiaali, kuten youtube, musiikki videot ja lehdet. Uskon 
vahvasti, että kuvien käyttöä  kouluoppimisessa tullaan tule-
vaisuudessa vielä lisäämään ja kuvien asema oppimateriaaleissa 
on vakaa ja jopa noususuhdanteinen, vaikka kuvia pidetäänkin 
oppikirjan aukeamalla vielä irrallisena yksikkönä ja lisänä. Koen 
että koulun ja koulun ulkopuolisen maailman eroja on kurottava 
kiinni, että se vastaisi tarpeitamme siitä, mitä opimme että me-
nestymme ja pärjäisimme elämässä. Jo koulu ei hyväksy tosiasiaa 
maailman muutoksesta, se ei voi vastata oppilaiden tarpeisiin ja 
suhtautuminen kouluun muuttuu huonommaksi sen etääntyessä 
oppilaiden kokemusmaailmasta.  
 
Maarit Korhonen puhuu kirjassaan herää koulu 2005, koulun 
tehtävästä yleisivistyksen lisäksi koota lapset ja nuoret yhteen ja 
opettaa heitä etsimään tietoa ja ennen kaikkea pohdiskelemaan 
kaikenlaiten asioiden tarkoitusta, ideoimaan uutta ja keksimään 
luovia ratkaisuja (Korhonen 2005,8).
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Seinämaalaus on lähtökohtaisesti toteutukseltaan tehty vas-
taamaan lasten toiveita ja siten kiinni heidän ajatuksissaan 
ja kokemuksissaan.  Maalauken tarkoitus on tuoda koulu 
ympäristönä lähemmäksi oppilaita. Maalaus on eleenä askel 
lähemmäksi rakentaa koulu vastaamaan oppilaiden tarvetta 
tehdä koulusta kohtaamipaikka, luovien ja innovatiivisten ratkai-
sujen areena.

Koulu on käyttänyt kuvia oppimisen tukena lisääntyvissä 
määrin 1900-luvulta lähtien. Kuvia on käytetty oppikirjoissa 
tekstin rinnalla jo vuosisatoja. Opetusmateriaalit eivät rajaudu 
enää pelkästään oppikirjoihin kuvituksineen, vaan tv, internet 
ja muu sähköinenmedia tarjoaa oman lisänsä. Kuvien suuresta 
määrästä huolimatta oppikirjakuvitusta on tutkittu vain vähän. 
Kallion (2005) mukaan kuva ei ole ollut suosittu tutkimus-
kohde siitä syystä, että sitä on vaikea tutkia ja tutkimusta leimaa 
epätieteellisyyden pelko, joka selittyy kuvan kokemuksellisella 
luonteella. Mikkilän ja Olkinuoran (1995, 5) mielestä tutkimuk-
sen vähäisyys kertoo myös koulumme ja samalla kulttuurimme 
tekstikeskeisyydestä. Monet tutkimukset osoittavat, että koulu on 
tekstien koulu huolimatta siitä, että oppikirjoissa tekstien määrä 
on vähentynyt ja kuvien määrä lisääntynyt.

5.2. Kuva ja tieto
Tutkimuksessani pyrin löytämään perusteluja seinämaalauksen 
merkitykselle. Koen maalauksen antavan tietoa.  Näköaistiin 
perustuvaa tietämistä on vaikea perustella kirjoitettuun tietoon 
perustuvalle koulumaailmalle. Kasvattajien keskuudessa tutki-
mattomuus kuvasta on syntynyt siitä, että kuva on ollut  
muodoton tai liian abstraktiksi koettu asia. Kuvien tutkimat-
tomuus on johtunut siitä, että ne ovat vaikesti hallittavisa, liian 
mentaalisia tai merkityksettömiä (Neisser 1982, 107), tai ne ovat 
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merkityksiltään monimutkaisia tulkita (Egan 1992), tai niille ei 
ole löydetty muotoa (Hollo 1932,11). Kuvat ovat myös ymmär-
retty ja koettu liian syväksi ihmisen sisäiseksi alueeksi. Niiden 
tutkiminen ei ole ollut mielekästä. Ja mitä vaikeammin tartuttaa 
ilmiö, sitä ”epäluotettavampaa” ja ”ei-tieteellistä” tutkimus on 
ollut. Näin ollen on ymmärrettävää, ettei kasvatuksen kentällä 
kuva-ajattelua liiemmin tunneta eikä se ole saanut sille kuuluvaa 
pedagogista arvoa. (Kallio 2005,159.) Tämä on mielenkiintoista, 
myös pohdittaessa taiteellista ja taideperustaista tutkimusta, eli, 
kuinka taidetta tehden voidaan saada tietoa maailmasta, kun 
aiemmin on ajateltu, että vain tiede voi tuoda tietoa maailmasta. 
Tietämisen tavat opitaan koulussa jo varhain. Matemaattista ja 
kielellistä tietoa arvostetaan. Aistinen tieto sen sijaan nähdään 
tavoittamattomana ja mystisenä. Tietämisen tavat peilaavat kult-
tuurimme arvostusta. Aistitietoa ei havaita vaikka sen läsnäolo 
olisi ilmeistä, sillä emme ole harjaantuneet sitä huomaamaan. 
Toisaalta, vaikka aistimukset havaittaisiin, ei niitä mielletä tie-
doksi. Tapamme havaita ympäristöämme ja todellisuuttamme on 
rajoittunut yleistyksiin ja kategorioihin. Käytämme havaitsemi-
skapasiteettiamme rajallisesti, sillä havainnon vakioisuus edellyt-
tää, että jätämme suuren osan vaihtelua huomiotta.  Tai- 
teellinen tietäminen on omanlaistaan, jopa ainutlaatuista. On 
aika alkaa luottaa sen synnyttämään tietoon ja ymmärrykseen 
ihmisyydestä. (Kallio 2010, 24.) 

Taideperustaisen tutkimuksen on mahdollista tarttua tietoon, 
joka ainoastaan taiteellisen tai vaihtoehtoisesti kognitiivisen 
tiedonkäsityksen varassa jäisi saavuttamatta. Taiteellinen ja 
kokemuksellinen (aistinen, kehollinen ja lihallinen) tieto on vai-
keasti argumentoitavaa ja sen kääntäminen kirjalliseen muotoon 
on jossain määrin saavuttamaton ja paradoksaalinen pyrkimys. 
Kuitenkin juuri tämä hankalasti tavoitettava, liukas ja hetkellinen 
tieto paljastaa ihmisyydestä ja todellisuudesta sen olennaisen. 
(Kallio 2010, 24.)  
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Tieto, jota ei olla osattu kuunnella, ymmärtää tai käsitteellistää, 
on katsottu epärelevantiksi, mykäksi ja siten tutkimuksen piiriin 
sopimattomaksi. Taiteelliseen tietoon ja kokemukseen perusta-
van tutkimuksen alkuaikoina, 1990-luvun alun Yhdysvalloissa, 
sai paradigma osakseen ennakkoluuloa ja tuntui jopa sen pe-
rustajista alkuun mahdottomalta (Eisner 2006, 10).

Kuvatietous on kulkenut kasvatuksen teemoissa mielikuvituksen 
ja kuvitteellisuuden nimikkeillä. Mielikuvitus ja sen kasvattami-
nen toistuu usein kasvattajien puheessa. Yleisesti ajatellaan, että 
mielikuvitus on hyvä asia ja kasvatuksen tulisiin kehittää sitä. 
Kasvatuksen ja kouluttamisen pääidea ei ole konventionaalisten 
ideoiden ja uskomusten välittäminen, vaan oppilaiden joustavan 
ja vapaan ajattelukyvyn kehittäminen. Mielikuvituksen kasva-
tuksellisen merkityksen ymmärtäminen on tärkeätä. Hollon 
mukaan hänen ajattelussaan mielikuvituksen kasvattaminen 
esiintyi joko suoraan tai piilevänä oletuksena kasvatuken te-
orioissa. Koen mielikuvituken kehittämien ohella luovuuden 
olevan tärkeässä osassa kun mietitään oppimista ja ongelman 
ratkaisukyvyn kehittymistä. Koen, luovuuden merkitysen vain 
kasvavan tulevaisuuden kasvatuksellisia tavoitteita pohtiessani. 
Taidekavatuksella on tärkeä rooli luovuuden ja mielikuvituk-
sen kehittämisessä. Koen seinämaalauksen edustavan ajatustani 
koulusta luovana oppimisympäristönä ja roolia mielikuvituken 
ruokkijana.
Päämäärämme on muuttaa näkemystämme siitä, mitä koulu voi 
olla. Matka ei ole helppo mutta kun meret näyttävät liian petolli- 
silta matkustaa ja tähdet liian kaukaisilta koskettaa meidän tulee 
muistaa Robert Browningin sanat:” vain kurkoittamalla voisi 
yltää tavoittamaansa, vai miksi taivas olisi muuten olemassa” 
(Browning 1983).
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5.3.Perusopetuksen arvopohja
Koulua pohtiessani ja saadakseni maalaukseen pedagogista näke-
mystä tutkin koulun opetussuunnitelmaa ja siinä kasvatukselle 
määriteltyjä arvoja ja tavoitteita.

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu tässä esitetyn ar- 
voperustan mukaisesti. 
Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen:Peru-
sopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merk-
ityksestä. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri 
sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen 
mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas 
tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, 
että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että 
hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä 
on kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa 
rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia. 

Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumi-
seen koulutyössä. Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, 
ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä 
paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toi- 
siin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin.  Op-
pimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien 
toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasvulle ja kehityk-
selle. Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka 
on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista. Arvokasvatuk-
sen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedon-
välitys, globaalit tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet 
muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. Arvokeskustelu 
oppilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään 
kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös 
kriittisesti. Oppilaita tuetaan rakentamaan omaa ar- 
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voperustaansa. Koulun ja kotien yhteinen arvopohdinta ja siihen 
perustuva yhteistyö luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden 
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Henkilöstön avoin ja kunnioit-
tava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, 
perinteisiin jakasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaiku-
tuksen perusta.  

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia: 
Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa 
pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeuden-
mukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet 
pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat väistämät-
tömiä. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eetti- 
sesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys 
merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen 
pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan 
harkinnan perusteella. Eettisyyden ja esteettisyyden näkökul-
mat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta. Sivistys 
ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön 
ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen 
pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä ar-
vostaen. Hän osaa käyttää tietoa kriittisesti. Sivistykseen kuuluu 
myös pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta kehitty-
misestä ja hyvinvoinnista. Perusopetus rakentuu elämän ja ihmi-
soikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden puolustamiseen ja 
ihmis-arvon loukkaamattomuuteen.  Perusopetus edistää hyvin-
vointia, demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskun-
nassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja yhdenvertaisuusperiaate 
ohjaavat perusopetuksen kehittämistä. Opetus edistää osaltaan 
taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa. 
Opetus on oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puo- 
luepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua ja opetusta ei saa käyttää 
kaupallisen vaikuttamisen kanavana.  
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Kulttuurinen moninaisuus rikkautena: 

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuri- 
perinnölle. Se on muodostunut ja muotoutuu eri kulttuurei- 
den vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kult-
tuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi 
omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta muita 
kulttuureita kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kult-
tuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta 
kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuuri- 
sesti kestävälle kehitykselle.
Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa 
perusopetuksessa ja tutustuvat monenlaisiin tapoihin, yhteisöl-
lisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään 
toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin. Oppiminen 
yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo 
edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. 
Perusopetus antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan 
maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten 
muutosten puolesta. 

Kestävän elämäntavan välttämättömyys:
Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien 
elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on keskeistä ih-
misenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehi-
tyksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan 
sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omak-
sumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet 
ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. 
Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa 
ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, eko-
systeemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla 
rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle 
perustuvalle kiertotaloudelle.  Ekososiaalinen sivistys merkitsee 
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ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä 
pyrkimystä toimia kestävästi.  Ihminen kehittää ja käyttää  
teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa 
pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, 
joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. Perusopetuk-
sessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja 
suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan 
yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia rat-
kaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vai- 
kuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan 
niihin. Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan 
globaaliin vastuuseen.  (OPS 2014, 15-16)
Nämä arvot ja oppilaiden toiveet huomioiden, olin jo paljon 
lähempänä lopullisen maalauksen aihetta sisältöineen.

5.4. Veromäen koulun arvopohja
Yhteisöllisyys 
opimme toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä, toimimme 
muita kunnioittaen ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Autamme 
oppilaita tunnistamaan omat vahvuutensa ja kasvun paikat ja  
kehittymään niissä rakennamme yhdessä turvallisen ja innosta-
van oppimisympäristön
 
Suvaitsevaisuus 
hyväksymme erilaisuuden, kunnioitamme eri kulttuureita ja 
edistämme kansainvälistä ajattelua, vaalimme suomalaista kult-
tuuriperinnettä 

Vastuullisuus 
kasvatamme vastuullisia ja itseensä luottavia lapsia ja nuoria, 
kannamme vastuuta omasta toiminnasta ja teoista, teemme vas-
tuullisia valintoja ja päätöksiä muita ja ympäristöä kunnioittaen. 
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5.5. Kasvatuksen päämäärät ja ristiriidat
Kasvatukselle on asetettu eri aikoina eri pämääriä. Kasvatuksen 
päämäärinä ovat olleet idea sosiaalistamisesta, oikean tiedon 
jakamisesta ja yksilöllisen kehityksen tukemisesta. (Egan 1997, 2, 
3, 9-17, 26.)

Platonilta lähtöisin oleva ajatus oikean tiedon jakamisesta ja 
välittämisestä on kasvatuksen päämääräksi asetettu idea. Koulun 
tehtävänä on kultivoida nuoren kasvatettavan mieltä. Totuudel-
lisen tiedon väittämisen avulla varmistetaan, että nuoret tietävät, 
mikä on totta ja mikä kuviteltua maailmassa. Astraktin tiedon 
avulla mieli voi ylittää konventionaaliset uskomukset, ennak-
koluulot ja stereotypiat. Eganin mukaan emme voi edes kuvitella 
kasvatuksen käsitettä ilman Platonin ideaa (Egan 1997,12-13). 
Keräämme opetussuunnitelmaan asioita, joiden oletamme olevan 
oikeita ja tarpeellisia lasten mielille. Kasvatuksen päämääräksi 
muodostuu realistisen kuvan välittäminen maailmasta. (Kallio 
2005, 113.)

Kasvatuksen kolmas idea on Rousseaun ajatus lapsen yksilöllisen 
kehityksen tukemisesta ja yksilön ainutlaatuisuuden  
huomioiminen kasvatuksen päämääränä. Kasvatuksen lähtö-
kohtana on lapsen oma kokemus maailmasta. Lapsesta ei 
tulisi hakea pientä aikuista ja lapsen tulisi saada olla lapsi. 
Ajatuksellaan Rousseau pystyi luomaan voimakkaan ja  
yhtenevän kasvatuksen käsitteen. Puheet, jotka asettavat  tämän 
idean kasvatuksen päämääräksi, korostavat kriittistä ajatte- 
lua, oppimaan oppimista ja tiedon soveltamista. Opettajat ovat 
kasvun ohjaajia ja muovaavat ympäristön oppimiselle ja kasvulle 
sopivaksi. (Egan 1997, 15-17.)
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Kasvatuksen ideat ovat kuitenkin keskenään ristiriitaisia. Ideat 
ovat yhteen sovittamattomia ja ne ovat perusta kasvatuksellisiin 
ongelmiin koulussa. Yleisesti katsoen ideat eivät näytä yhteen 
sovittamattomilta. Sosiaalistaminen, oikean tiedon opettaminen 
ja oppilaiden yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen on 
mahdollista. Yhteensovittamattomuus on teoreettista laatua. Kas-
vatuksen ideat johtavat koulutuksen järjestelmistä ja siitä kuin-
ka eri opettajat työssään eri asioita korostavat. Egan kirjoittaa 
kasvatuksen kriisistä, koulumme tehottomuudesta, josta seuraa 
sosiaalista vieraantumista, henkistä juurettomuutta ja tietämät-
tömyyttä maailmasta.

Kulttuurimme visualisoituminen on tapahtunut käsi kädessä 
sen emotionalisoitumisen kanssa. Visualisuudella tuskin olisi 
niin suurta valtaa, jos eläisimme lievemmin sukupolvien välisen 
erottelun ja suuremman yhteisöllisyyden kulttuurissa. Visualisen 
kulttuurin valta korostuu aikana, joka ei tarjoa selkeitä malleja 
siitä millaiseksi olisi syytä kasvaa, vaan päävastuu oman 
identiteetin rakentamisesta sälyttyy lapselle ja nuorelle itselleen. 
Lapset joutuvat rakentamaan jopa moraalinsa ilman selkeitä 
ohjenuoria (Kallio 2005).

6. Analyysi 
Omat pedagogiset arvot

Taiteen mahdollisuudet laajentavat yhteiskunnan innovatio- 
perustaa kun taiteen, yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kult-
tuurielämän kohtaamista lisätään. Valtionhallinto edistää 
osaltaan näitä yhteyksiä, jolloin monipuolistetaan taiteen so- 
veltavaa käyttöä yhteiskunnallisena voimavarana. Taiteen sovelta-
van käytön tulee ulottua yhteiskunnan kaikkiin niihin toimintoi-
hin, joissa se on mielekästä ja yksilöiden ja yhteisöjen elämää 
hyödyttävää. (Taide- ja taiteilijapoliittinen toimikunta TAO 2002, 
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7). Taiteella on nähty monia vaikutukia yksilöiden ja yhteisöjen 
elämään. Taiteen on nähty edistävän terveyttä, viihtyvyyttä ja 
hyvinvointia; sen on todettu merkitsevän elämyksiä, kokemuksia 
ja virikkeitä. Taide ja taidepalveluiden käyttö ihmisille merkit-
see toisaalta kulutustottumuksia, viihdettä, toisaalta sosiaalista 
pääomaa ja hyväksyntää (Bardy, Hapalainen, Isotalo & Korhonen 
2007, 161). Koen taiteen merkityksen kouluissa suureksi. Jos 
taide edistää edellä mainittuja asioita, ihmettelen kuinka vähän 
kouluissa oleva taide tulee esille opetuksen yhteydessä. Taidetta 
on opittava tarkastelemaan ja katsomaan. Koulu on perusta 
taiteen tuntemukselle ja taiteen tekemiselle ja siitä nauttimiselle. 
Siksi ken tärkeäksi taiteen paikan kouluissa tärkeäksi. 
Koulun tarkoituksena on opettaa elämään: opettaa tuntemaan ja 
kunnioittamaan itseään, ympäristöään ja muita ihmisiä. Sosi- 
aalisten taitojen opettaminen on tärkeää ja tehokkainta liitettynä 
arvokasvatukseen. Ajattelen, että taide tarjoaisi välineitä taitojen 
kehittämiseen ja harjoittelemiseen koulussa. Koulun tulisi entistä 
enemmän kannustaa oppilaita yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi, 
jotka uskaltavat ottaa kantaa asioihin omana itsenään asioi-
ta kyseenalaistaen. Koen, että kriittistä ajattelua tulisi kehittää 
kouluissa niin, että oppilas oppisi arvioimaan tietoa ja löytämään 
itselleen sopivat vastaukset. Näin hän oppisi luottamaan omaan 
arvostelukykyynsä ja pärjäisi elämässä. Koen taiteen tarjoavan 
hyviä välineitä kriittisen ajattelun harjoittelemiseen jas omien 
ajatuksien jalostamiseen. Opettajankoulutuksessa tulisi rohkaista 
tulevia opettajia tekemään työtä oman persoonan kautta, alansa 
asiantuntijoina, ei ohjaavien opettajien valmiita materiaaleja 
kopioiden.  Arvokeskustelun ytimessä on opettajien arvopohja. 
Mitä opettaja arvostaa, niin hän opettaa. Toivoisin, että pystyisin 
tuomaan seinämaalauksessani esitettyjä arvoja toimintani kautta 
koulumaailmaan. 

Yhteiskunnan ja maailman muuttuessa opettajan asema rooli-
mallina on ja pysyy, siksi ei voida ohittaa arvokeskustelua ilman 
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huomion kohdistamista itse opettajiin. Tietenkin opetussuun-
nitelma osaltaan tukee tätä opetustyötä ja ohjaa kasvatustyötä. 
Opettaja ei ensisijaisesti ole viihdyttäjä, vaan opettaja ja kasvatta-
ja. 
Taidekasvattajana olen kasvattamassa lapsia tähän maailmaan. 
Seinämaalauksen kautta haluan olla luomassa edellä mainitun-
laista koulumaailmaan, jossa oppilailla olisi hyvä opiskella. Halu-
an opettajana toimia niin, että pystyn reflektoimaan toimintaani 
opettajana aivan kuin seinämaalausta sen tekijänä. 
Toteutin seinämalauksen ajatellen sitä mitä haluan taidekas-
vattajana välittää oppilaille. Ne ovat arvoja, joita koen tärkeäksi 
elämässä pärjäämisen kannalta. Ne ovat arvoja joihin itse uskon 
ja siksi läsnä opetuksessani. Seinämaalaus visualisoi näitä arvoja 
ja välittää niitä katsojalle.

Koen opetustyötä tekevänä roolini neuvottelijana. Kriittisessä 
pedagogiikassa on kysymys dilektisesta ja dialogisesta tapahtu-
masta, jossa neuvotellaan opiskeltavien asioiden merkityksistä. 
Neuvottelu on opettajan ja opiskelijan vastavuoroista ajatus-
tenvaihtoa, jossa muotoillaan, määritellään ja kysytään uudel-
leen kysymys tiedosta ja ymmärtämisestä itsessään tuomalla 
tiedon ja vallan strukturaaliset ja relationaaliset ulottuvuudet 
yhteyteen toistensa kanssa. (Giroux & McLaren 2001, 20.) Ajat-
telen seinämaalauksen olevan juuri tämän tapaista keskustelua. 
Seinämaalaus kommentoi siihen millainen paikka koulu on ja 
millaisena oppilaat sen haluaisivat nähdä. Maalaus antaa opiske-
lijoille myös valtaa ja vaikuttamismahollisuuen kautta. Vaikka 
maalaus on vain hyvin pieni ele vallan antamisesta oppilaille ja 
oppilaiden vaikutusmahdollisuudet ovat verraten pienet, koen 
että malaukesta olisi voinut tulla hyvin toisenlainen ilman heidän 
ideoita. Koen opettaja tärkeäksi kommunikoidan vastavuoroises-
ti ja dialektisesti ihminen ihmielle ja siinä juuri tarvitaan vallan 
otteesta luopumista. Totta kai opettajalla on vastuu kasvattajana, 
mutta koen oppilaiden opettavan yhtälailla  minua kun minä 
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opetan heitä.

Ihmisen kunnioittaminen sellaisena kuin hän on, on myös tärkeä 
lähtökohta koulun arvopohjalle. Oppilaille pitäisi olla enemmän 
aikaa kuunnella ja kannustaa heitä. Koulun pitäisi myös viestiä 
sitä, että elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin hyvät arvosanat. 
Nauraminen ja ilo ovat tervetulleita kouluun. Mielestäni yritys-
maailmasta tuttu kilpaileminen ei kuulu kouluun, vaan lasten ja 
nuorien on saatava rauhassa kasvaa, mieluummin asioita ajatel-
len ja pohtien kuin kilpaillen siitä, kuka saa kokeesta parhaim-
man arvosanan. Yksilökeskeisessä yhteiskunnassa pitäisi “ego-
ismin” painottaminen kanavoida niin, että yleinen välittäminen 
lisääntyy. Jos ei välitä itsestä niin ei toki välitä muistakaan, mutta 
se ei saa kääntyä niin, että välitetään vain itsestä, kuten nykyaika-
na. Empatia ja ekologia tulisi ottaa huomioon opetuksessa. Kes-
tävän elämäntavan, solidaarisuuden ja globaalin kumppanuuden 
pohja on tultava jo koulusta, sillä vanhempien rooli taistelussa 
kulutuskeskeistä elämäntapaa vastaan on muutoin mahdoton. 
Aktiivinen kansalaisuus olisi myös oltava vahvasti mukana, sillä 
lasten tulisi ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa ja myös 
vastuunsa yhteiskunnan jäseninä.

Jos nuoret ovat tulevaisuuden peilejä, on tulevaisuutta tar-
kasteltava seuraavilla kysymyksillä: menettävätkö perinteiset 
instituutiot (koti, perhe, koulu yms.) otteensa nuorista? Lisän-
tyykö tiedotusvälineiden ja massaviihteen vaikutus heihin? Vähe-
neekö ja kyynistyykö heidän uskonsa politiikaan? Väheneekö 
yhteisöjen, perheen, suvun ja naapuruston kontrolli nuorten 
elämään? Menettääkö yhteiskuntaluokka ja sukupuoli merki-
tystään nuoren sukupolven kohdalla vai polarisoituuko näiden 
merkitys? Kasvaako yksilön vapaudet? (Lahikainen, Punamäki & 
Tamminen 2008, 297.)

Nuorten arvot ja maailmankuvat ovat jäsentymättömiä. Tämä voi 
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osoittaa avoimuutta, joka sisältää uusia mahdollisuuksia. (La-
hikainen, Punamäki & Tamminen 2008, 297.) Koen kasvattajana 
nuoren otollisiksi ottamaan vastaan uusia asenteita ja muutoksia. 
Voin kyseenalaistaa vallitsevia arvoja ja haasta nuoret tarttumaan 
haasteeseen rakentaa parempi ja suvaitsevaisempi, vapaampi 
yhteiskunta ja maailma elää ja kasvaa hyvinvoivaksi ja iteään ja 
muita arvostavaksi aikuiseksi ja tulevaksi kasvattajaksi. Haluan 
tarjota tilaa moniarvoisuudelle, yksilöllistymiselle ja elämänlaa-
dun arvostamiselle materialistisen kulutuksen sijaan.

Haluan ajatella, että koulu kasvatuksen ja kasvun paikkana pys- 
tyisi vastaamaan lasten ja nuorten arvojen muutos tarpei- 
siin ja koulu säilyttäisi tämän kautta paikkansa kasvattajana ja 
uskottavana instituutiona. Tämä onnistuu ainoastaan, jos valtio 
yhteiskunta tunnistaa arvokeskustelun ja elämän muutoksen. 
Halusin maalauksella osallistua tähän keskusteluun. Käsitystä 
koulusta ja maailmasta ei voida enää pitää samana kuin esi- 
merkiksi kaksikymmentä vuotta sitten. Nuorten ja lasten elämän 
muutos on niin suuri gloalisoitumisen, teknologian ja muun 
yhteiskunnallisen kehityksen vuoksi, että muutoksen on tultava 
kouluunkin pystyäkseen mukana muutoksessa. Muuten koulu 
menettää otteensa lapsista ja nuorista ja sitä kautta vaikutukset 
näkyvät myöhemmin mm. syrjäytymisenä. Koulu tarjoaa lapsille 
paikan vuorovaikutukselle, kasvulle, oppimiselle. Se on kasvun 
tila. Koulun mahdollisuudet vaikutta nuorten elämään ovat poik-
keukselliset. Taide voisi auttaa koulua tehtävässään kasvattajana.

6.1. Maalauksen kritiikki ja pedagogiset 
arvot

Seinämalauksessa olen taiteilijana pyrkinyt tuomaan esiin peda-
gogisia näkökulmia, sekä siihen liittyviä teemoja monipuolisesti. 
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Koen nyt jälkikäteen maalausta analysoidessani ja reflektoides-
sani työtäni, sen jäävän vain näennäisesti suunnittelemieni jaloja 
ajatuksia välittäväksi. Oppilaat eivät päässeet vaikuttamaan 
syntyvään teokseen ihan niin paljon kun olin halunnut. Siksi 
koen yhteisöllisen taidekäsityksen ideoineen, jääneen kauniiksi 
ajatukseksi. Näin taideprojekti yhteisöllitäjänä sinänsä ei to-
teutunut. Maalaus on taiteilijalta tilattu tuotos, jossa taiteiijana 
olen oman luovuuteni ja koulun asettamien toiveiden ja arvojen 
välimaastossa poukkoileva tapaus. Toisaalta koen, että jos olisin 
halunnut toteuttaa puhtaasti yhteisöllisen taideprojektin, olisi 
se pitänyt toteuttaa aivan eri tavalla. Vaikka oppilaat eivät olleet 
konkreettisesti toteuttamassa teosta, saivat he kuitenkin esittää 
ideansa ja ajatuksensa vapaasti. Heidän näkemyksenssä on läsnä 
teokessa. Ja nojaahan koko teoksen kantava idea yhden oppilaan 
sirkus-teema ehdotukseen. 

Oppilaiden kirjoittamassa palautteessa nousi esiin myös, että op-
pilaat eivät olisi halunneet että malaus olisi niin “koulumainen”. 
Tällä kommentilla viitattiin kaikkiin tuttuihin koulutarvikkeisiin 
ja välineistöön. Toisalta kaikki koulutarvikkeet oli mainittuna 
myös maalauksen ideoinnissa ja toiveissa. Kouluvälineitö ei 
mielestäni ollut kaikkein koulumaisin ehdotus mitä ideakyse-
lyistä nousi esiin. Sieltä nousi esiin jopa koulun nimen ja opet-
tajien nimien kirjoittaminen seinään. Kaikkien toiveita ei vaan 
voi toteuttaa ja kompromisseja on tehtävä. Palautteesta nousi 
myös esiin pettymys, että vain muutamien toiveet oli toteutet-
tu. Kuitenkin toiveista nousi esiin myös paljon väriesimerkkejä, 
jotka toteutin, samoin maalauksessa esiintyy koira, joten sitäkään 
toivetta en täysin sivuuttanut. Palautteista minulle nousi ajatus, 
että opettaja oli varmasti johdatellut joissakin määrin oppilaita 
kyselyn täyttämisessä ja ideoinnissa. Täysin varma asiasta en voi 
olla. Olisikin tärkeää tutkimuksen kannalta, että olisin ollut itse 
ohjeistamassa kyselyn täyttämisessä. Niin olisin saanut varmaa 
tietoa siitä, millainen tilanne olisi todellisuudessa ollut. 
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Mitä jäin miettimään jälkikäteen on, että ideat ja teemat, joita 
pyrin ilmaisemaan sirkus-teeman kautta tuntuvat välillä päälle 
liimatuilta, sillä sirkus-teema perusteluista huolimatta viestii 
hyvin erilaista sanomaa. Sirkusesitys on näytelmä ja show, jossa 
pyritään täydellisesti hallittuun kehon ja mielen hallintaan, mikä 
ei viesti vapaata tunneilmaisua ja epäonnistumisien kautta oppi-
mista. Toki sirkus pyrkii välittämään yleisölle, sirkuksen koki-
jalle tunteita, mutta silloinkin se pyrkii ilostuttamaan katsojaa ja 
saada tämän unohtamaan murheet ja irtautumaan arjesta. Näen 
maalauksen teeman pedagogisesti ristiriitaisena näin jälkikäteen 
ajateltuna. Teema on myös yhden oppilaan toive, joten koen, 
että olen valinnut sen palvelemaan omaa visiotani ja visuaalista 
mieltymystäni toteuttamaan. Olisiko tästä kannattanut astua pois 
omalta mukavuusalueelta ja altistaa itsenikin uudelle oppimiselle 
ja valita maalauksen teema yhteisöä palvelemaan? 

Entä mitä jos olisinkin maalannut jotain aivan muuta? Vaikka 
yhden oppilaan idean ”maapallon tuho” tai muuta tieteelliseen 
koulumaailmaan sopimatonta, kuten esimerkiksi yliluonnollisia 
ilmiöitä. Mahdollisesti kuvat olisi saanut käsiteltyä auki peda-
gogisten arvojen alle ja siten koulumailmaan sopiviksi. Profes-
sori Päivi Atjosen (2009) mukaan tulevaisuuden pedgogiikassa 
koulun yksi tärkeistä tehtävistä on opettaa lapset ajattelemaan 
kriittisesti. Kriittisyyden pedagogiikassa oppijat opetetaan arvi- 
oimaan hankkimaansa tieto, oppilaat perehdytetään moni- 
puolisiin tiedonlähteisiin. Pedagogisina metodeina ovat neuvot-
telut, kuuntelu ja kysyminen (Happonen 2012, 6).

Mielestäni sommitelmallisesti onnistuin luomaan maalauksesta 
jatkumon. Maalaus toimii sarjamaisena ja se jatkuu eheänä koko-
naisuutena läpi käytävätilan. Maalausta olisi voinut vielä jatkaa 
enemmänkin, mutta kokoisenaan se ei dominoi liikaa kouluti-
lassa. Visuaalisesti päätin jättää maalauksen taustan maalaamat-
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ta ja maalasin vain sirkustelttaan viittaavaa raidoitusta ohuena 
nauhana. Halusin näin korostaa hahmoja ja maalattuja objekteja. 
Halusin myös, että maalaus on hengittävä ja kevyen tuntuinen, 
eikä lopu “kuin seinään”, vaan sulautuu käytävään hienovaraises-
ti. Maalauksen nauhamaisuus jatkuu läpi käytävän.

Maalaus on värikäs, mutta kuitenkin hillitty. Seinämaalaukses-
sa korostuvat tietyt värisävyt, kuten sirkustelttaa symboloivassa 
taustaraidoituksessa oleva punainen. Sininen väri kulkee myös  
mukana läpi maalauksen. Maalaus on lineaarinen ja kulkee 
käytävän mukaisesti läpi tilan. Hahmojen sommittelu kuva- 
pintaan ja niiden toiminnallisuus rikkoo mielestäni mielenkiin-
toisella tavalla sommitelman dynamiikkaa.

Maalaus on sisällöllisesti hyvin toiminnallinen. Koen onnis-
tuneeni huomioimaan teoksessa opetuksen taustalla olevat arvot 
ja teemat. Esimerkiksi monikulttuurisuus ja sukupuoli on pyritty 
huomioimaan maalauksessa. Yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys 
nousee esiin maalauksessa, mutta myös yksilösuoritus on huomi-
otu, mikä on sirkusmaailmalle ominaista. Koen kuitenkin taus-
talla olleiden arvojen jäävän katsojalle pimentoon. Kuka arvaisi, 
että väriympyrän päällä seisova tyttö symboloi tekijän mielestä 
pedagogisilla arvoilla tasapainottelua. Tai, että kaikki koulu 
tarvikkeet ovat välineitä, joita oppilaille annetaan tavoitteiden 
saavuttamiseksi, eikä jonglöörausta varten.

Palautelappujen perusteella minulle selvisi, että oppilaat olisivat 
kaivanneet maalaukseen enemmän miespuolisia hahmoja ja 
eläimiä. Osa oppilaista olisi kaivannut monipuolisuutta aiheva-
linnassa ja näin nousikin esiin yhteisöllisyyden ongelma. Kom-
promisseja ja valintoja on tehtävä. Osa olisi halunnut  
abstraktimpaa visuaalisuutta kun osa taas piti enemmän realis-
tisesta tyylistä. Palautteesta jäi kuitenkin positiivinen tunnelma 
ja tunne, että oppilaat olivat pitäneet maalauksesta, sillä se oli 
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ollut puheiden mukaan taiteellinen, piristävä ja tarkasti maalattu. 
Keskustelusta nousi myös esiin, että oppilaat kaipaisivat koulunsa 
seinille maalauksia enemmän ja maalaus ylipäätänsä on parempi 
vaihtoehto kuin tyhjä seinä.

Taiteen luonne on aina mystinen Aina, vaikka tekisi kuinka 
varman päälle jonkun teoksen, lopputuloksesta voi silti uupua 
se jokin oleellinen asia tai sisältö, mihin sillä pyrittiin. Varsinkin 
julkista taidetta tehdessa on mahdotonta miellyttää kaikkia. 
On pakko luottaa omaan intuitioon ja tekemiseen, muuten ei 
pyty tekemään mitään luovaa ja tekeminen tyrehtyy. Venäläiset 
taidemaalarit Vitaly Komar ja Alexander melamidi toteuttivat 
taiteellisen projektin Painting By Numbers: Komar and Mela-
mid`s Scientifi Guide To Art, jossa selvittivät monivalintaky-
symysten avulla eri maiden ihmisten taidemieltymyksiä maa-
laustaiteessa. Saamiensa vastausten perusteella he toteuttivat 
halutuimmat ja ei halutuimmat maalaukset. Lopputuloksena oli 
työ, johon oli laitettu vähän kaikkea eikä kuitenkaan miellyttänyt 
ketään, vähiten varmasti tekijöitä itseään.

Taidetta tutkimalla voidaan havaita myös ne tekijät, jotka 
yhteiskunnassa ovat vahvasti pinnalla, ja jotka heijastelevat sen 
nykytilaa. Erityisen kiinnostava puoli taiteen yhteiskunnallisessa 
tutkimisessa onkin juuri taiteen tulevaisuutta aktiivisesti luova 
ominaisuus. Tutkimalla tätä ominaisuutta voidaan päätellä jotain 
tulevaisuuden yhteiskunnasta ja siitä suunnasta, mihin asiat ja 
vallitsevat tilanteet yhteiskunnassa ovat mahdollisesti johta- 
massa. (Häkkinen 2013, 72.)

Yhteiskunta onkin paitsi valtakoneistoja ja hierarkkisia valtara- 
kenteita, myös haaveiden, ideoiden ja tunteiden luomus. Se mikä 
on inhimillistä, on ihmisille yhteistä. Minkä ihmiset jakavat, sillä 
he voimistavat yhteisöään, oli kyseessä sitten inhimillinen tai 
kollektiivinen kärsimys tai iloisen urheilutapahtuman syn- 
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nyttämä yhteishenki. Myös tunteet siis ovat arvokasta rakennus-
materiaalia yhteisön luomiselle, sillä ne pitävät sisällään mm. 
Kuten todettu, taiteen symbolisen luonteen vuoksi onkin mah-
dollista käsitellä sellaisia tunteita ja asioita joiden ilmaiseminen 
muuten suoraan voisi olla liian kivuliasta tai yhteiskunnan nor-
mien puitteissa mahdotonta. Taide on se kenttä, jolla yhteiskun-
taa muokataan, ruoditaan ja analysoidaan monipuolisimmalla 
mahdollisella tavalla, koska se on kenttänä laajuudessaan vapain 
mahdollinen. (Häkkinen 2013, 78.)

Vaikka tarkastelen maalausta itse kriittisin silmin, olen projektiin 
kaikkien tyytyväinen. Koen, että osasin tuoda maalauksen kaik-
kien osapuolten, oppilaiden, koulun ja omiani, näkökulmia esiin. 
Tulevaisuus näyttää millaisessa oppimisympäristössä oppilaat 
opiskelevat. Korhonen (2014) tuo esiin että oppimisympäristö 
on vielä luokkahuone, ja sen sisustamiseen tulisi kiinnittää 
vakavammin huomiota. Lapsella on oikeus tehdä työtä kauniissa 
ja terveesä ympäristössä. (Korhonen 2014, 110.) Maalaukseni 
on pyrkimys ottaa askel eteenpäin koulutilojen viihtyvyyttä 
parantamiessa.

6.2. Mitä opin projektista?
Projektissa opin kaikkinensa, että yhteisöllinen taideprojekti voi 
tarjota hienoja välineitä rakentaa kommunikaatiota ja keskus-
telunvälineitä visuaalisin keinoin. Projekti antoi minulle uusia 
näkökulmia pohtia kuvia ja niiden sanomaa ja taustalla olevia 
arvoja. Yhteisöllisesti toteutettu projekti antoi rohkeutta nähdä 
asioita hieman eri näkökulmasta ja rohkeutta maalata hieman 
erilaista kuvaa kuin normaalisti. Projektin kautta aloin ajattele-
maan koulua kasvatuslaitoksena hieman laajemmin ja perehdyin 
sen taustalla oleviin arvoihin enemmän kuin aiemmin. On vai-
kea nähdä mihin suuntaan kasvatuksessa mennään. Ymmärrän 
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vain tätä hetkeä hieman paremmin. Taiteilijana ja taidekasvat-
tajana koin suurta oppimista niin teknisessä toteutuksesa kuin 
myös henkisen kasvun puolella. Aloitin projektin alussa perehty-
misen kouluun ja sen arvopohjaan, mutta vasta projektin lopussa 
opinnäytettä kirjoittaesani koin oivaltamisia ja henkistä kasvua. 
Vasta työn valmituttua aloin hahmottamaan asiaoita, joita olisi 
pitänyt tehdä toisin ja missä olin mielestäni onnistunut.

Koin myös että oppilaiden ajatukset maalauksen suhteen eivät 
niin radikaalisti poikeneet koulun arvoista, kuin olisin kuvitellut. 
Oman tulkintani kautta voin todeta, että oppilaiden vastauksista 
nousivat esiin paljon samoja teemoja kuin koulu kokee tärkeäksi 
kasvatuksen kannalta. Näistä esimerkkeinä yhdessä tekeminen, 
luonto ja ihmiset. Varsinkin taidekasvatuksessa vastaavia teemoja 
on sisällytetty opetussuunnitelmaan.
 
Koin, että koulu on muutospaineiden alla varsinkin nyt kun 
opetussuunnitelmi uusitaan. Taidot ja tiedot, joita tänä päivänä 
nuoret tarvitsevat ovat muuttuneet niistä mitä koululaitos tar-
joaa. Muutosta on kuitenkin tapahtumasa hyvään suuntaan. 
Lasten elämysmaailma on muuttunut radikaalisti muun muuassa 
monikulttuuristumisen, tietotekniikan myötä ja koulu ei ehkä ole 
niin lähellä oppilaiden elämysmaailmaa, että saisi keskustelun 
avatuksi ja oppilaat kokemaan koulun olevan samalla puolella it-
sensä kanssa. Siksi koen taiteen roolin tärkeäksi dialogin avaajak-
si. Opin, että yhdessä tekemisestä saa voimaa. Uskalsin maalata 
hieman erilaista kuvaa kuin ehkä muuten olisin. 

Millaista pedagogista taidetta sitten kouluissa pitäisi olla, tai 
millaisia arvoja olisin halunnut tuoda maalauksen kautta esiin? 
Mielestäni pedagoginen taide itsesään tuo koulutyön keskelle 
iloa ja tarjoaa erilaisia näkökulmia elämään. Koen taiteen tär-
keäksi kouluympäristössä, sillä taide kuuluu perus kulttuuriseen 
sivistykseen. Mielestäni nykyisen opetusuunnitelman arvot ovat 
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hyviä taiteen lähtökohdiksi. Koen, että ne pitäisi saada vain pa-
remmin esiin ja elämään. Ne helposti uppoavat arjen kiireen 
keskellä ja aikataulussa pysymisen jalkoihin. Koen, että suhde 
tietoon ja kriittinen ajattelu kasvattavat arvoaan pänttäämisen 
sijasta. Samoin opettamisen tavat kaipaisivat mielestäni uudis-
tusta. Opettaja lähtöisestä opettamisesta pitäisi siirtyä luoviin 
ongelman ratkaisuihin ja oppilaita aktivoivaan oppimiseen, mikä 
tukee arjessa toimimista. Koen, että sosiaalisten taitojen ja yh-
dessä ongelmien ratkominen olisi hedelmällisempää elämässä 
pärjäämisen kannalta. Oppilaat voisivat opettaa välillä toisiaan 
ja käytössä olisi monipuolisia oppimisympäristöjä. Koen myös 
että koulumaailmassa unohtuu miksi opiskelemme. Emme vain 
numeroiden takia vaan itseämme ja omaan elämään satsaamien 
vuoksi. Motivointiin koulu voisi vaikuttaa myös huomattavasti. 
Arvot joita koulu ja kouluissa oleva taide voisi nostaa esiin, olisi-
vat muun muassa itsestä välittäminen, empatia taidot ja ekologia. 
Ylipäätänsä sosiaalinen-, psyykkinen-, fyysinen- ja pedagoginen 
hyvinvointi kaiken kaikkiaan tarjoaisi oppilaalle välineitä pärjätä 
ja menesty ihmisenä tässä maailmassa. Koulussa olevan taiteen 
ja etetiikan tulisi olla harkittua kasvatusympäristössä osapuolten 
eriarvoisen aseman vuoksi: toiset ovat toimeenpanevia instituu-
tioiden edutajia (opettaja), toiset toimenpiteiden kohteita (op-
pilas). Toisaalta he ovat instituutioiden alistamia: työntekijöillä 
yhtä hyvin kuin asiakkailla on instituution määrittämät, annetut 
roolit. Tämän lisäksi oppilaat ovat myös erityislaatuisella tavalla 
insstituutioiden alistamia. Kyse ei ole tavanomaisessa mielessä 
vaapaasta valinnasta (Von Bonsdorf  2007, 75). Usein myös  
unohdetaan, ettei kaikki taide ole hyväki – liian raju, huonolaa- 
tuinen tai vääriin yhteyksiin sijoitettu taide sattaa olla jopa va-
hingollista. Taide-elämykset myös kuluttavat energiaa. Taide ei 
ole enää koriste, toteaa Sederholm (Trandman 2007, 161).

 Taidetta tarvitaan kouluihin. Taiteella on monia vaikutuskana-
via, kuten esimerkiksi tunne-elämän kehitys, kulttuuri- 
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perinteen välittäminen, sosiaalinen ja poliittinen vaikuttaminen. 
Näiden kanavien joukossa taiteen yhteys kognitiivisiin prosessei-
hin, kuten havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen, 
on viime vuosikymmeninä saanut yhä enemmän huomiota. 
(Anttila 175). Koen näiden vaikutuksien vuoksi taiteen tarpeelli-
seksi kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa.  

”Uuden näkeminen” tai ”enemmän näkeminen” sisältää aktii- 
visen vuorovaikutuksen kohteen kanssa. Tällainen vuorovaiku-
tus antaa ihmiselle mahdollisuuden laajentua siitä, missä hän 
tuolloin on. Se mahdollistaa lisääntyneen ymmärryksen itsestä ja 
maailmasta, kyvyn havaita täydellisemmin, ja kutsuu meidät  
dialogiin, kohtaamiseen, joka voi uudistaa, muuttaa meitä. 
Taiteen pedagoginen voima piilee kutsussa luovaan vuor-
ovaikutukseen, keskusteluun, joka voi laajentaa ja syventää 
ymmärrystämme. 

6.3. Lopuksi
Projekti oli kokonaisuudessaan antoisa matka koulumaailmaan 
ja sen taustalla oleviin kasvatuksellisiin arvoihin. Sain tutkimuk-
seni kautta paljon tietoa siitä millainen paikka koulu on ja mihin 
suuntaan kasvatuksessa ollaan menossa uuden opetussuun-
nitelman muodossa. Koin ymmärtäväni syvällisemmin koulun 
toimintaperiaatteita ja kasvatuksellisia näkökulmia.  Tulevaisuus 
on aina mysteeri, mutta koulu laitoksena pysyvä. Koulun ped-
agogiikkaa on muovattava niin, että oppilas kokee saavansa 
eväitä tulevaisuuttaan ja elämäänsä varten. Koen tärkeäksi olla 
mukana muovaamassa toimintakulttuuria niin, että se olisi 
mahdollista. Maalaus toimi motivoijana ja tienviittana itselleni 
pohtiessani mitä haluan kasvatuksellani tavoitella. Prosessin 
aikana sain jäsenneltyä itelleni ajatuksia siitä, millaista peda-
gogiikkaa tulen valmistuvana taidekasvattajana toteuttamaan. 
Tutkimus kysymykset, joita opinnäytteelleni asetin loivat pohjaa 
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pohdinnoilleni. Koin saavani niihin jonkinlaisen vastauksen, 
mutta en tosin tyhjentävää, koska koen koulun olevan sellainen 
kuin oppilaansa ja opettajana, eli ei koskaan täysin samanlain-
en. Koulu tarvitsee perustan ja raamit, jonka varassa toimia. 
Opetussuunnitelma toimii sellaisena, jonka pohjalta yhdessä 
opettajat ja oppilaat kokoontuvat päivittäin selvittämään vuor-
ovaikutuksen kautta arjen proplematiikkaa. 

Taidetta tarvitaan kouluihin. Oppilaat tarvitsevat ympärilleen 
kulttuurisesti moninaisen ympäristön, joka tarjoaa heille välinei-
tä pohtia elämää ja vallitsevia ilmiöitä. Visuaalisuus kaiken kaik-
kiaan tukee ajatusta monilukutaidosta, joten koen visuaalisuuden 
tärkeyden muiden menetelmien rinnalla tukemassa monipuolista 
oppimista. Mitä visuaalisuutta kouluissa voi olla, on sellaista 
mikä ottaa huomioon pienimmänkin kuvan tarkastelijan. Vis-
uaalisuus ei saa asettaa katsojaa asemaan, jossa hän kokisi olonsa 
kiusalliseksi. Ainakaan jos paikalla ei ole opettajaa, jonka kanssa 
voisi purkaa tunnetta ja tarkastella näkemäänsä kriittisesti. 

Pyrin ilmaisemaan opetusuunnitelman taustalla olevia arvoja 
ja oppilaiden toiveita seinämaalauksessa. Koen osittain onnis-
tuneeni siinä, sillä maalattu seinä on palautteen mukaan parempi 
kun tyhjä seinä. Se välittyivätkö taustalla olevat arvot katsojalle 
jäi minulle epäselväksi. Koen sen kuitenkin toisarvoiseksi siinä 
mielessä, että maalauksen toteuttaminen tarjosi minulle kaiken 
kaikkiaan  kasvumatka itseeni, opettajuuteen ja arvomaailmaani.  
Matka jatkuu ja kehittyy, kasvatus ei lopu koskaan. Taide on 
tärkeää! Se on minulle arvokas väline pohtia ja ratkoa elämän 
eri osa-alueiden ongelmia ja tarjoaa aina uutta lähestymistapoja 
ja näkemyksiä. Taide ilahduttaa, virkistää, inspiroi, ja kasvattaa. 
Välillä suututta ja  turhauttaakin. Taide tarjoaa välineitä käsitel-
lä tunteita ja tarjoaa moniaistillisia mahdollisuuksia oppia ja 
syventää elämän ymmärrystä. Taide on minulle elinehto to-
teuttaa pedagogista työtä ja taiteella on tärkeä rooli elämässäni.  
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Koen suurta etuoikeutta voidessani välittää sitä oppilaillekin!
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Kyselykaavake

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Hei!

Olen tulossa maalaamaan seinämaalausta koulullenne. Maalaus tulee kuvataide- ja 
käsityöluokan käytävälle, josta pääsee myös liikuntasaliin. Kaavakkeessa on muutama 
kysymys, joihin vastaamalla autat minua maalauksen suunnittelutyössä.

Ympyröi oletko

tyttö 

poika

Minkä ikäinen olet?

Alla on miellekartta. Kirjoita tyhjiin kupliin ajatuksiasi ja toiveitasi seinämaalauksesta. 
Vastaukset voivat olla yksittäisiä sanoja tai kokonaisia lauseita. Voit myös piirtää kuplia 
lisää. Miellekartassa voit kuvailla esimerkiksi maalattavia aiheita, maalauksen värejä tai 
muuten vain toiveitasi.  
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