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Tiivistelmä

Tutkimukseni  sai  alkunsa  ammatillisesta  identiteettipohdinnastani  ja  voimakkaasta  halusta

taiteen  tekemistä  kohtaan.  Oman  valmistumisen  lähestymisen  lisäksi  ammatti-

identiteettipohdintaan johtivat opetusharjoittelujen ja didaktiikan kurssien yhteydessä kokemani

huonommuuden tunteet.  Olen miettinyt  minkälainen kuvataidekasvattaja  olen,  onko minusta

opettajaksi  ja  olenko  riittävän  hyvä  ja  osaava.  Halusin  tietää  jaanko  pohdintani  ja  pelkoni

muiden  Aalto-yliopiston  Taiteiden  ja  suunnittelun  korkeakoulun

kuvataidekasvatusopiskelijoiden kanssa. Asiaa tiedustelin opinnäyteseminaariryhmäni jäseniltä

ja  heidän  vastaustensa  pohjalta  tein  kuvataidekasvatusopiskelijoiden  pelkoja  kartoittavan

internet-lomakekyselyn, jonka julkaisin loppukeväällä 2013.
Lomakevastaajien pelkoja teemoittelemalla etsin yleisiä ja yksilöllisiä pelkoja. Lomakekyselyä

käytetään  usein  määrälliseen  tutkimukseen,  mutta  itse  käytin  sitä  ajattelun  vauhdittajana
taiteellista osaa varten. Lomakekyselyn lisäksi aineistona ovat opetusharjoittelun ja taiteellisen
tekemisen ajalta olevat päiväkirjamerkintäni.

Kyselyvastaajani  pelkäsivät  muun  muassa  työllistymisen  ja  työssäjaksamisen  puolesta.
Vastauksista nousi  esiin  myös  kohtaamisen  teema.  Sosiaaliset  suhteet  opetettaviin,  heidän
huoltajiinsa ja kollegoihin nähtiin haastavina. Omat pelkoni linkittyvät erityisesti opettajuuteen
ja sen erityispiirteisiin.

Tutkimuksessani käytän varjoa pelon metaforana. Taiteellisen tekemisen kautta käsittelen ja
teen näkyväksi omia ja muiden kuvataidekasvatusopiskelijoiden pelkoja. Toteutin neljä teosta,
jotka kokonaisuutena muodostivat  Kuvataidekasvattajuuden varjot – näyttelyn, joka oli esillä
Aralis  Galleriassa  helmikuussa  2014.  Kaikkien  teosteni  materiaaliksi  valikoitui  kokeilujen  ja
sattumankin  kautta  itselleni  uusi  taiteen  tekemisen  materiaali,  piirtoheitinkalvo.  Koska
tutkimukseni sijoittuu kasvattamisen ja taiteen välimaastoon, koin materiaalin sopivaksi, sillä se
luo  mielleyhtymiä  koulumaailmaan.  Taiteen  tekemiseen  liittyen  pohdin  sen  sanallistamisen
haasteita.

Tutkimukseni  on  eräänlainen  hybridi,  johon  kuuluu  taiteellisen  tutkimuksen  piirteitä  sekä
temperamenttiteorioiden  ja  opettajuuden  pohdintaa.  Kiinnostukseni
temperamenttitutkimukseen  heräsi  omien  huonommuuden  tunteideni  pohjalta.
Temperamenteista  lukeminen on lisännyt  itseymmärrystäni  ja  saanut  huomaamaan,  ettei  ole
olemassa hyvää tai huonoa temperamenttia,  vaan kyse on siitä,  miten piirteet sopivat yhteen
ympäristön ja ja kulttuurin odotusten kanssa. Opettajaopiskelijoiden temperamentista tiedetään
sen verran, että heillä on keskimääräistä enemmän sosiaalista temperamenttia ja sillä voi olla
vaikutusta työssä jaksamiseen, koska sosiaalinen ihminen on riippuvainen muiden kiitoksesta ja
hyväksynnästä.
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Abstract

My research began by reflecting my professional identity in terms of being an art educator.  I

think it´s quite common to think about professional identity when graduating and transferring

into a new chapter of life.  But also auscultation and didactics courses have made me question if I

am good enough as a teacher. I wanted to know if other art education students felt the same way

and had some fears related to being an art educator. First I asked about these things from the

people in my thesis  course.  Based on their  thoughts  I  made a survey to other art  education

students in Aalto University. I made it by internet questionnaire and released it in the spring

2013.
From the survey answers I started to gather collective and individual fears. Survey is often used

for quantitative research but I used it to speed up my thinking prosess towards the artistic part of
my thesis. A big motivation factor to my research was my passion towards creativity and making
art. So it was clear to me from the beginning that I wanted to make art pieces as a part of my
research. As a research data I also used my diarys that I wrote during auscultation and while
doing the artistic part of my thesis.

The most collective fears that rose from the survey was the fear of unemployment and on the
other hand the fear of not coping at work. Art education students were also concerned about the
social relations with students, guardians and colleagues. My own professional fears have to do
with the special characteristics of being a teacher.

I use shadow as a metaphor of fear. By making art I process my own and others fears and give
them a form and place them into open discussion. Kuvataidekasvattajuuden varjot/ The shadows
of being an art educator -exhibition included four art pieces and was shown in Aralis Galleria in
February 2014. The material of the art pieces was transparent film that is used with overhead
projectors.  I  chose  the  material  because  it  immediately  raises  thoughts  about  school  and
studying. I haven´t used transparent film as a art material before.

My research  is  kind  of  a  hybrid  including  characteristics  of  artistic  resarch,  temperament
theories and reflecting what being a teacher means. Temperament theories have opened my eyes
into  thinking  that  there  is  no  good  or  poor  temperament.  What  matters  is  how  well
temperament features match with the culture you are living in. Teacher students are more social
than the average people are so they are more dependent on other peoples approval, acceptance
and praises. If social people won´t get acceptance of their work they might find it hard and it can
affect on their wellbeing.

Thesis instructers: Pirkko Pohjakallio and Tere Vadén

Keywords  art educator, fear, shadow, artist, identity, teacher, temperament
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JOHDANTO

Varjoja kuvataidekasvattajuuden yllä – mikä kuvataidekasvattajuudessa 
pelottaa sai alkunsa sekä ammatillisesta identiteettipohdinnastani että 
voimakkaasta tarpeesta ja kiinnostuksesta taiteen tekemistä kohtaan. 
Oman valmistumisen lähestyessä on varmasti varsin yleistä pohtia 
omaa ammatti-identiteettiään, tämän lisäksi pohdintaan omalla koh-
dallani ajoivat kokemani huonommuuden tunteet, jotka ovat herän-
neet opetusharjoittelujen ja didaktiikan kurssien aikana. Olen mietti-
nyt minkälainen kuvataidekasvattaja olen, onko minusta opettajaksi 
ja olenko riittävän hyvä ja osaava. Halusin tietää olenko yksin pohdin-
tojeni ja pelkojeni kanssa vai miettivätkö muutkin Aalto-yliopiston 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatusopiskelijat 
samoja asioita.

Selvitin asiaa opinnäyteseminaariryhmäni jäsenten avulla ja tekemällä 
kuvataidekasvatusopiskelijoiden pelkoja kartoittavan internet-loma-
kekyselyn. Kysymysten pohjana käytin omia ja seminaariryhmäläisteni 
pelkoja. Toteutin kyselyn ilmaisella Google Drive -ohjelmalla. Kyselyn 
testivastaajana toimi kuvataidekasvatukselta valmistunut kuvataide-
opettajan työssä toimiva henkilö. Hän ehdotti kyselyyni pieniä muu-
toksia, jotka toteutin. Aineistonkeruu kyselylomakkeen avulla tapah-
tui loppukeväästä 2013. Kevät sopi mielestäni kyselyajankohdaksi, 
koska siihen ajoittuu opetusharjoitteluita ja opinnoista valmistumista, 
joten kuvataidekasvattajuuteen liittyvä ammatti-identiteettipohdinta 
on monelle ajankohtaista.

Lomakevastaajien pelkoja teemoittelemalla etsin yleisiä ja yksilöllisiä 
pelkoja. Lomakekyselyä käytetään usein määrälliseen tutkimukseen, 
mutta päätin ennakkoluulottomasti yhdistää sitä osaksi taiteellista 
tutkimusta. Koska en tee määrällistä tutkimusta, en kokenut kysely-
vastaajien määrää tärkeäksi ja kyse onkin melko suppeasta aineistosta, 
joka toimii yhdessä seminaariryhmäläisten ajatusten kanssa taiteelli-
sen osan pohjana. Aineistona ovat myös päiväkirjamerkintäni opetus-
harjoittelun ja taiteellisen tekemisen ajalta.

Kyselyvastaajien yleisimmät pelot liittyivät työllistymiseen ja työssä-
jaksamiseen. Myös kohtaaminen opetettavien, näiden huoltajien ja 
kollegoiden kanssa nousi yhteiseksi varjoksi taidekasvattajuuden ylle. 
Työllistymiseen ja työssä jaksamiseen liittyvät pelot ovat yleisiä monel-
la alalla. Opettajuudessa on kuitenkin jotain erityistä, kuten Katariina 
Stenberg pohtii kirjassaan Riittävän hyvä opettaja. Lääkäriys tai kam-
paajuus termejä ei käytetä, mutta opettajuudesta puhutaan yleisesti. 
Stenberg (2011, 7) miettii opettajuuden yhteyttä mm. äitiyteen, isyy-
teen ja vanhemmuuteen sekä kysyy, onko opettajuudessa jotain aivan 
erityistä, sellaista jota ei muista ihmissuhdeammateista, kuten papin, 
lääkärin tai psykologin työstä löydy. Kuvataidekasvattajuuden ydintä 
on usein työ ihmisten kanssa. Ahon (2011, 14) mukaan jo 1990-luvulla 
suomalaisessa työuupumustutkimuksessa selvisi, että ihmistyössä, ku-
ten sosiaali-, terveys- ja opetusalalla on muita ammattialoja enemmän 
mielenterveyden järkkymisen uhkaa. Erilaisista peloista huolimatta lä-
hes kaikki kyselyvastaajani aikovat suorittaa loppuun kuvataidekasva-
tusopintonsa ja työskennellä valmistumisen jälkeen kuvataidekasvat-
tajana, jos työllistyvät.

Omien ja muiden pelkojen innoittamana tein neljä teosta, jotka ko-
konaisuutena muodostivat Kuvataidekasvattajuuden varjot -näyttelyn, 
joka oli esillä Aralis Galleriassa helmikuussa 2014. Kaikkien teosteni 
materiaaliksi valikoitui monen kokeilun ja sattumankin kautta itselleni 
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uusi taiteentekemisen materiaali, piirtoheitinkalvo. Koska tutkimuk-
seni sijoittuu kasvattamisen ja taiteen välimaastoon, koin materiaalin 
sopivaksi, sillä se luo mielleyhtymiä opettamiseen ja koulumaailmaan, 
mutta ei välttämättä ole tunnistettavissa ensinäkemältä. Piirtoheitin-
kalvoa työstin muun muassa maalaamalla sitä akryylivärein ja taittele-
malla sitä kolmiulotteiseen muotoon.

Tutkimukseni on eräänlainen hybridi, johon kuuluu taiteellisen tutki-
muksen piirteitä sekä temperamenttiteorioiden ja opettajuuden poh-
dintaa. Voimakas haluni käsillä tekemiseen ja luovuuteen sai minut jo 
tutkimusprosessin alussa päättämään, että siihen sisältyisi taiteellinen 
osa. Koska tutkimukseeni sisältyy myös temperamenttitutkimuksiin 
liittyvää pohdintaa, sitä ei voi puhtaasti nimittää taiteelliseksi tutki-
mukseksi. Kuten seuraavassa kappaleessa keskeisiä käsitteitä määri-
tellessäni tuon ilmi, ”taiteellinen tutkimus” ei ole ollenkaan yksinker-
tainen termi ja omankin laitokseni sisällä on eriäviä mielipiteitä siitä, 
onko Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa mah-
dollista tehdä taiteellista tutkimusta vai onko se pelkästään Kuvatai-
deakatemian yksinoikeus. Taiteellista tutkimusta on myös mahdoton-
ta määritellä ja rajata kovin lyhyesti ja yksinkertaisesti, koska sillä on 
vielä varsin lyhyet perinteet, ja ala on vielä muovautumassa.

Tässä opinnäytetyössä käytän taiteellista tekemistä omien ja muiden 
opiskelijoiden pelkojen näkyväksi tekemiseen ja pelkojen käsittelyyn. 
Käytän tutkimuksessani varjoa pelon metaforana. Pelko tuntuu tum-
mana tunteena, päälle lankeavana varjona, joka saattaa rajoittaa teke-
mästä asioita. Pelko ei ole täysin tietoisen ajattelun tavoitettavissa ja 
sanallistettavissa, joten taiteellinen työskentely sopii mielestäni tee-
maan hyvin. Tietyllä tavalla keho voi jatkaa ajattelua, tutkimustulosten 
sanallistamisen vaatimuksia se ei silti poista. Taiteellinen tutkiminen 
on epämääräisyydessään haastavaa, mutta käsillä tekeminen ja luovas-
sa prosessissa oleminen motivoivaa, palkitsevaa ja nautinnollistakin.

Omassa ammatillisessa identiteettipohdinnassani järjestelen, miten 
kuvataidekasvattajuus, opettajuus, taiteilijuus ja muotoilijuus sopivat 
yhteen. Oma paikkani tutkijana sijaitsee monin tavoin välitilassa, en 
tunne olevani enää täysin opiskelija, mutta en ole omaksunut opetta-
jaidentiteettiä siinä mielessä, että olisin heti ryntäämässä työelämään. 
Etsin omaa paikkaani, minkälainen minä olen kuvataidekasvattajana 
ja millä kentällä toimin. Olen aiemmalta koulutukseltani muotoilija 
(AMK) ja nurinkurista kyllä taidekasvatuksen opiskelu on vahvistanut 
sitä identiteettiä. Opiskellessani korumuotoilua koin usein, että se ei 
alana ole minulle kaikkein sopivin. Vai onko kyse vain siitä, että hi-
taasti asioita omaksuvana ja sulatteluaikaa vaativana, koen nyt olevani 
enemmän muotoilija kuin aiemmin. Ajatus on siinä mielessä lohdul-
linen, että ehkä kuvataidekasvattaja minussa kypsyy myös hitaasti ja 
saa selkeämmän ja varmemman muodon myöhemmin. Pysyvin identi-
teetin osa on tietynlainen pohjavireenä oleva taiteilijuus. En ole suora-
naisesti saanut taiteilijan koulutusta, vaikka olenkin opiskellut taide-
kouluissa 12 vuotta. Koin jo lapsena tietynlaista taiteilijuutta, silti olen 
epävarma siitä, voiko tämän tutkimuksen tiimoilta tekemiäni teoksia 
nimittää taiteeksi. Omat kuvataidekasvattajuuteen liittyvät varjoni 
ovat kytköksissä opettajuuteen, sen erityispiirteisiin ja omaan pohdin-
taan siitä, millainen opettaja olisin ja miten opettajuuteen suhtaudun. 
Tarkastelen opettajuutta kappaleessa neljä. Vaikka tutkimukseeni si-
sältyy opettajuuden ympärillä olevaa pohdintaa, en halua laittaa yh-
täläisyysmerkkejä kuvataidekasvattajuuden ja kuvataideopettajuuden 
välille, kuvataidekasvattajuus voi olla muutakin kuin opettamista. 
Kyselystäni kävi ilmi, että kuvataidekasvattajilla on usein halua myös 
omaan taiteelliseen tekemiseen, mutta tasapainoilu erilaisten työteh-
tävien ja ajankäytön suhteen ei ole yksinkertaista.

Tutkimukseni Varjoja kuvataidekasvattajuuden yllä – mikä kuvataide-
kasvattajuudessa pelottaa linkittyy sekä kasvatuksen että taiteen maa-
ilmaan. Kasvatuksen puolelta lähdekirjallisuuteni käsittelee muun 
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muassa riittävän hyvää opettajuutta, työssä jaksamista ja selviytymis-
tä. Kirjallisuus valikoitui kyselyvastausten ja itseäni eniten kiinnosta-
vien teemojen pohjalta. Kiinnostukseni temperamenttitutkimukseen 
liittyy omiin huonommuuden tunteisiini, joita olen opiskeluaikana 
toisinaan kokenut. Olen tuntenut, että minun pitäisi olla positiivisem-
pi, nopeammin innostuva, halukkaampi esiintymään ja parempi sietä-
mään painetta. Temperamenttitutkimus linkittyy myös opettajuuteen 
yleensä, sillä Keltikangas-Järvisen (2014) mukaan opettajat omaavat 
muuta väestöä enemmän temperamenttipiirrettä sosiaalisuus. Tämä 
taas vaikuttaa siihen, että sosiaalinen ihminen on riippuvainen mui-
den hyväksynnästä ja kiitoksesta ja jos kiitosta ei tule, hän voi kokea 
itsensä epäonnistuneeksi. Temperamenteista lukeminen on lisännyt 
itseymmärrystäni ja saanut minut huomaamaan, että ei ole olemassa 
hyvää tai huonoa temperamenttia, vaan kyse on siitä, miten hyvin ky-
seiset piirteet sopivat yhteen ympäristön odotusten kanssa.

Taiteen puolella samankaltaisuutta koen esimerkiksi Jaakko Nieme-
län (2015) taiteellisen ajattelun kanssa. Niemelä käyttää teostensa 
materiaalina valoa ja varjoa. Kuvataidekasvatuksen lopputöistä omaa-
ni linkittyy Janne Kärkkäisen  Ajatusten yhteistyö: Taiteellinen projekti 
sanojen, kuvien ja maalausten tuottamisesta Aalto-yliopiston väen kanssa 
(2013). Kärkkäinen on sekä taidemaalari että kuvataidekasvattaja ja 
kerännyt taiteen tekemisen pohjaksi muiden aaltolaisten mielipiteitä 
haastattelemalla ja suodattanut sitten taidemakua koskevista vastauk-
sista teoksia. Tavassamme tuottaa taidetta on siis jotain samaa, koska 
se ei kumpua pelkästään omista ajatuksista.
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1 KUVATAIDEKASVATTAJUUDEN VARJO-
PUOLET

Hauras kuvataidekasvattajuuteni

Kuvataidekasvatusopintojen aikana olen kokenut onnistumisten, in-
nostuksen ja oikeaan paikkaan kuulumisen tunteen lisäksi myös riit-
tämättömyyttä, huolta, pelkoa ja motivaation puutetta. Usein olen 
kokenut olevani vääränlainen. Eniten pelot ovat nousseet pintaan 
opetusharjoittelujen yhteydessä ja se on huolestuttanut minua, sillä 
opetusharjoittelu on opiskeluista se osa, joka on lähimpänä tulevaa 
työtä. Pelot saivat miettimään olenko oikealla alalla, eikö opetushar-
joitteluista pitäisi nimenomaan nauttia? Kun huomaan muiden olevan 
innoissaan, tunnen itseni yhä huonommaksi – miksen minäkin voi olla 
positiivisempi ja innostuneempi? Tätä en tietenkään ole kehdannut sa-
noa ääneen didaktiikan tunnilla tai opetusharjoittelussa.

Toisaalta opetusharjoittelua ei voi suoraan verrata tulevaan työelä-
mään, sillä opetusharjoittelussa asiat viedään äärimmilleen. Yhtä tun-
tia voidaan valmistella kolme viikkoa, joka ei isompaa tuntimäärää 
opettaessa olisi mahdollista tai järkevää. Ismo Ahon (2011, 139) haas-
tatteleman opettajan mukaan auskultoinnissa yhteen tuntiin sisäl-
lytettiin niin iso aihemäärä, että sen opettamiseen koulumaailmassa 
kuluu yhdestä kahteen viikkoa, koska aineen opettamisen sijaan aikaa 
menee niin paljon kasvattamiseen. Ahon (2011, 148)  haastateltavien 
mielestä koulun arki ja opettajankoulutus eivät välttämättä kohtaa ja 
opiskeluissa saadut opit ja valmiudet voivat uuvuttaa opettajan jo työu-

ran alussa. Vaikka Ahon haastateltavat ovat alakoulun luokanopettajia, 
on moni asia verrattavissa aineenopettajan työhön, jos opettaja toimii 
opetussuunnitelman velvoituksen alla. Haluan kuitenkin korostaa, 
että en näe yhtäläisyysmerkkejä kuvataideopettajan ja yläkoulun tai lu-
kion opettajan välillä, sillä kuvataideopettaja voi toimia monenlaisissa 
tahoissa ja monenlaisten opetettavien parissa.

Opettajuuteen liittyvät ajatukseni ja asenteeni rakentuvat kokemuk-
sistani oppilaana ja opiskelijana, opettajana ja opettajan lapsena. Ku-
ten Luukkainen (2005, 3) tuo esiin opettajan työ on eniten arvioituja 
ammatteja ja jokaisella on mielipide siitä, millainen on hyvä tai huono 
opettaja. Itsekin olen saanut paljon neuvoja siitä, millainen opettajan 
pitäisi olla. Äitini opettajan työn perusteella olen nähnyt, miten ar-
vosteltavassa asemassa opettaja on. Jos kokoaisin lähdekirjallisuuteni 
perusteella listan siitä, mikä opettajalle on tärkeää ja mitä hyvän opet-
tajan ominaisuudet ovat, saisin useamman sivun mittaisen luettelon.

Monia kuvataidekasvattajia kiinnostaa myös oma taiteellinen ura, niin 
itseänikin. Lomakekyselyni mukaan moni vastaaja koki haastavaksi 
ajan jakamisen oman taiteellisen työskentelyn ja opettamisen välil-
lä. Useat kokivat myös opettajan ja taiteilijan identiteetit keskenään 
ristiriitaisiksi. Koska nautin enemmän taideaineiden opiskelusta kuin 
opettamisesta, haluaisinko olla opettajan sijaan taiteilija? En koe sel-
vää kutsumusta opettajuuteen, joten kuvataidekasvatusopintoni ovat 
jonkinlainen kompromissi. Huojentavalta kuulostaa Pirkko Pohjakal-
lion (2005, 160) haastatteleman  Liisa Vartiaisen pohdinta siitä, että 
kuvataidekasvattajat olisivat hakeutuneet alalle ennemminkin rak-
kaudesta taiteeseen kuin halusta opettaa. Itse lähdin opiskelemaan 
kuvataidekasvatusta pitkälti sen takia, että koin sen niinä harvoina 
taiteeseen ja luovuuteen liittyvinä aloina, joka olisi taloudellisesti rea-
listinen vaihtoehto. On pettymys huomata, että päämotivaattori työl-
listyminen onkin epävarmaa. Ammatti-identiteettien suhteesta Poh-
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jakallio (2005, 225) kirjoittaa taiteilijaidentiteetin korostuvan osalla 
opiskeluaikana ja opettajuuden heräävän oikeastaan vasta opetustyön 
mukana. Omasta ammatti-identiteetistä ei siis kannata vetää lopulli-
sia johtopäätöksiä, koska olen vielä opiskelija. Kuvataidekasvattaja on 
kuitenkin tietyllä tavalla hankalassa asemassa, sillä kuvataideopetta-
jaa ei välttämättä arvosteta akateemisessa koulumaailmassa, mutta 
toisaalta ei pidetä uskottavana ja varteenotettavana taidemaailman 
toimijanakaan (Pohjakallio 2005, 225-226). Tutkimukseni sisältämä 
ammatti-identiteetin pohdinta on perusteltavissa myös sillä, että jos 
aion toimia opettajana on minun tunnettava itseni, jotta voin tukea 
muiden kasvua (Heikkinen 2001, 112-113). Identiteetin tutkiminen 
on tyypillistä taiteelliselle tutkimukselle, joten tutkimuksessani se tie-
tyllä tavalla yhdistää opettajuuteen liittyvän pohdinnan  ja taiteellisen 
osan (Hannula 2001, 77).

Moni vuosikurssilaisistani on vaihtanut kuvataidekasvatuksen toiseen 
alaan, käsityönopetukseen, arkkitehtuuriin, vaatesuunnitteluun, graa-
fiseen suunnitteluun, kuvataiteeseen jne. Tunnen kateutta. Toki koen 
kuvataidekasvatuksen hyvin merkitykselliseksi ja siinä yhdistyy kaksi 
asiaa, jotka ovat minulle tärkeitä ja luontaisia – taide ja huolenpito, täl-
lä tavoin ajateltuna ala on minulle mitä sopivin. Luokkakaverien alan 
vaihto sai minut pohtimaan, mikä taidekasvattajuudessa on niin kama-
laa, että sitä ei haluta tehdä. Saattaa kuitenkin olla, ettei alan vaihdolla 
ole välttämättä tekemistä taidekasvatuksen kanssa ja suhtautumisessa 
siihen, vaan toiset alat ovat vain saattaneet tuntua kiinnostavammilta 
ja sopivammilta vaihtoehdoilta.

Omien pelkojen ja epävarmuuden peittely alkoi tuntua raskaalta ja tur-
halta, ehkäpä joku muukin pelkäsi. Viimeisimmässä opetusharjoitte-
lussa näin vilahduksia myös tästä, muiden epävarmuutta ja väsymistä, 
stressiä ja valvomista. Lisäksi sain paljon positiivista palautetta ope-
tuksestani, niiltäkin tunneilta, jotka eivät omasta mielestäni menneet 

niin hyvin. Vertaistuki oli tärkeää ja muiden epävarmuuden näkemi-
nen helpottavaa ja voimia-antavaakin. Syntyi ajatus kartoittaa mitä 
muut kuvataidekasvattajat pelkäävät. Pelkäävätkö he mitään? Kuinka 
moni uskaltaa tunnustaa pelkäävänsä? Pelkoja kartoitin internet-lo-
makekyselyn avulla, joka mahdollisti vastaajien anonymiteetin heidän 
niin halutessaan.

Koska tutkimus kietoutuu myös omiin kuvataidekasvatukseen liitty-
viin pelkoihini, tutkin myös omaa ammatillista identiteettiäni ja ko-
kemuksiani opettajapersoonan vaateista. Tutkimusaineisto koostuu 
omista pohdinnoista ja päiväkirjamaisista merkinnöistä, seminaari-
ryhmäläisteni palautteista, lomakekyselyn vastauksista sekä taiteelli-
sesta osasta.

En ole tavannut tutkimusta, jossa kuvataidekasvattajien alaansa koh-
taan tuntemia pelkoja olisi tutkittu. Opettajien jaksamiseen, selviy-
tymiseen ja persoonaan liittyviä julkaisuja on olemassa ja niitä käy-
tänkin osana tutkimukseni lähdekirjallisuutta. Opettajapersoonaan 
liittyviä kirjoja ovat muun muassa Kari Uusikylän Hyvä, paha opettaja 
(2007), Hannu L.T. Heikkisen Toimintatutkimus, tarinat ja opettajaksi 
tulemisen taito (2001) sekä Ismo Ahon Mikä tekee opettajasta selviytyjän 
(2011). Tutkimuksessani tarkastelen niin kuvataidekasvatuksen kuin 
kuvataidekasvattajan varjopuolia. Kuvataidekasvatukseen liittyviä 
lähteitä ovat muun muassa Räsäsen Kuvakulttuurit ja integroiva taide-
opetus (2008) sekä Pohjakallion Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuk-
sen muuttuvat perustelut (2005). Kasvatustyön voi nähdä tietynlaisena 
auttamisena, auttamisammatteihin hakeudutaan hyvinkin monista 
syistä, eikä auttaja ole aina hyvä. Tätä problematiikkaa Martti Lind-
qvist pohtii kirjassaan Auttajan varjo (2006). Opintojeni aikana olen 
usein kokenut, etten ole sopiva tai riittävä opettajaksi. Itsetuntemusta 
ja -ymmärrystä lisäsi Liisa Keltikangas-Järvisen Temperamentti, stres-
si ja elämänhallinta (2008) sekä Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys 
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(2004). Kaunokirjallisen näkökulman peloista tutkimukseen tuo Anja 
Kaurasen Pelon maantiede (2004), joka pääteemansa seksuaalisen vä-
kivallan pelon ja naisliikkeen koston lisäksi kuvaa osuvasti myös kou-
luun ja opiskeluun liittyviä pelkoja. Taiteelliseen ajatteluun ja taiteen 
tutkimukseen liittyviä lähteitä ovat muun muassa Haverin ja Kiiski-
sen Ihan taiteessa (2012), Kiljusen ja Hannulan Taiteellinen tutkimus 
(2001), Houessoun Teoksen synty, kuvataiteellista prosessia sanallista-
massa (2010) sekä Hannula, Suoranta, Vadénin Otsikko uusiksi, taiteel-
lisen tutkimuksen suuntaviivat (2003).

Tutkimukseni hybridimäisyys on perusteltavissa myös opintojeni ra-
kenteella, johon on mahtunut opettamiseen kiinteästi liittyvää opetus-
harjoittelua ja didaktiikkaa, omaan taiteelliseen näkemykseen ja teke-
miseen ohjaavaa maalaamista sekä psykologisemman lähestymistavan 
tarjoavia taideterapian kursseja, joissa pohdinnan alla on ollut myös 
oma identiteetti. Myöskin kuvataideopetuksessa suositaan erilaisista 
opetusmalleista koostuvaa eklektisyyttä Arthur Eflandin jalanjäljissä, 
joten siihenkin nähden on luontevaa, että tutkimukseni koostuu erilai-
sista osasista (Räsänen 2008, 12).

Keskeiset käsitteet

Kuvataidekasvattaja Puheiden ja ajatusten tasolla kuvataidekas-
vattaja mielletään usein kuvataideopettajan synonyymiksi. Aalto-yli-
opiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa opiskellessani on 
annettu ymmärtää, että kuvataidekasvattaja voi olla muutakin kuin 
kuvataideopettaja, mutta konkreettisia esimerkkejä on noussut esiin 

melko harvoin. Suurin osa opetusharjoitteluistamme tapahtuu kuva-
taidekouluissa ja opistoissa sekä yläkoulussa ja lukiossa. On ollut mah-
dollista suunnata omaa kuvataidekasvattajuutta harjoittelun kautta 
myös esimerkiksi museomaailmaan. Osa opiskelijoista on työsken-
nellyt varsin toisenlaisissa ympäristöissä, kuten vankiloissa. Tutki-
muksessani kartoitin muiden kuvataidekasvatusopiskelijoiden pelkoja 
opiskeltavaan alaan liittyen. Kyselyä tehdessäni yritin vältellä opetta-
ja-sanan käyttöä, jotta jokainen kuvataidekasvatusopiskelija voisi itse 
määritellä sen, mitä kuvataidekasvatuksena näkee. Kuvataidekasvatta-
ja voi opettajantyön vaihtoehtona tai lisänä toimia innostajana, kon-
sulttina,  ohjaajana, taiteilijana tai museotyöntekijänä. Innostajan roo-
lin voi nähdä sosiokulttuurisen innostamisen kautta hyvinkin laajana 
ja pitkäkestoisena poliittisenakin vaikuttamisena. Sosiokulttuurisessa 
innostamisessa pyritään muutokseen, jolla voidaan parantaa ihmisten, 
yhteisöjen ja yhteiskuntien laatua (Kurki 2000, 20). Houessou (2010, 
243) tiivistää taidekasvatuksen hitaaksi kehitystyöksi, jossa ajattelu ja 
taito limittyvät yhteen. Räsänen (2008, 115) lainaa Juho Hollon aja-
tuksia ja määrittelee taidekasvatuksen kasvattamiseksi taiteen avulla, 
taidetta varten ja taiteeseen.

Useilla kuvataidekasvatusopiskelijoilla on kiinnostusta ja paloa myös 
omaan taiteelliseen työskentelyyn, mutta käsitykseni mukaan taide-
maailmassa ei kuvataidekasvattajaa esimerkiksi apurahoja jaettaessa 
pidetä yhtä varteenotettavana taiteilijana kuin taiteilijaksi valmistu-
neita. Kuvataidekasvattajaa ei voi siis yksioikoisesti määritellä, mutta 
usein kuvataidekasvattajuus on taiteen kautta toisen ihmisen kasvat-
tamista omaksi itsekseen ja taiteen voi nähdä identiteetin rakentami-
sen osana.

Opettajuus Kuten johdannossa mainitsin opettajuudessa on jotain 
erityistä verrattuna moniin muihin ammatteihin ja tapoihin puhua 
niistä. Osa opettajuuden erityispiirteistä liittyy siihen, että opetta-
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jana oleminen on ihmistyötä ja siihen liittyy paljon sosiaalisten suh-
teiden hoitamista ja ihmisten kohtaamista. Monesti opettajuuteen 
liitetään tietynlainen kutsumus, josta saatetaan puhua myös kirkon- 
tai hoiva-alantyöntekijöiden kohdalla. Osalla opettajuuteen on selvä 
palo. Itselleni tämä luo painetta, sillä vaikka toisista huolehtiminen 
on merkittävä osa minua, en ole missään vaiheessa kokenut, että mi-
nusta pitäisi tulla nimenomaan opettaja. Muiden ihmisten suhtautu-
minen opettajuuteen on muuttunut paljon, entisajan arvostuksesta 
ollaan siirrytty ammattiin, joka on monesta suunnasta tulevan kritii-
kin kohteena. Opetettavat ja opetettavien huoltajat ovat muuttuneet 
vaativammiksi ja arvostelevammiksi. Tämä on nähtävissä esimerkik-
si opettajaäitini pitkän työuran ajalta. Opettajalta saatetaan odottaa 
tietynlaista käytöstä myös vapaa-aikana. Ammatin vaikutusmahdol-
lisuuksista kertovat jokaisen kouluajan muistot, joissa elää vahvoina 
niin hyvässä kuin pahassa mieleenjääneitä opettajia. Opettajuuteen 
liittyy siten myös paljon valtaa, jota on myös mahdollista käyttää vää-
rin. Tähän viittaa Martti Lindqvist kirjassaan Auttajan varjo - pahuuden 
ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa (2006). Pahan opettajan 
vaikutukset voivat olla jopa elinikäiset (Uusikylä 2007, 118). Opettajan 
työ on vaativaa, sillä hyvän opettajan ominaisuuksien listat ovat usein 
varsin pitkiä ja niiden perusteella alkaa tuntua, että opettajaa ei pidetä 
ihmisenä ollenkaan. Teiniajoilta on mieleeni jäänyt silloisen ystäväni 
puheet opettajista. Ystäväni oli kuullut, miten opettajat olivat opetta-
janhuoneessa puhuneet unistaan ja ystäväni oli tälläisestä tavallises-
ta jutustelusta kovin yllättynyt. Jäin pitkäksi aikaa miettimään, mitä 
ystäväni opettajista ja heidän elämästään oikein ajatteli, tajusiko hän 
vasta yläkouluikäisenä ensimmäisen kerran, että opettaja on tavallinen 
ihminen. Opettajuus on osa ammatti-identiteettiä, Ahon (2011, 127) 
mukaan oma opettajuus muokkautuu koulutuksen, itsetutkiskelun, re-
flektoinnin, ammatillisen kehittymisen sekä itsetuntemuksen myötä. 
Heikkinen (2001, 13) määrittelee opettajuuden olevan enemmän kuin 

tietojen ja taitojen opettamista, se on myös sosiaalinen rooli. Opetta-
juus ei ole pelkkää oppimiseen ohjaamista, vaan ihmisenä olemisen 
tapa, jossa ammatti-identiteetti rakentuu erityisellä tavalla.

Pelko on monin tavoin ongelmallinen termi, vaikka tutkimukseni kes-
kiössä onkin. Suurelta osin  käytän tutkimuksessani varjoa pelon meta-
forana. Viittaan pelkoon lähinnä perustunteena (Nummenmaa 2010, 
33). Pelko voi saada välttämään epämiellyttäviä tilanteita tai asioita 
(emt., 35). Aivoissa on ns. ”pelkokeskus”, amygdala, jonka on osoitet-
tu olevan välttämätön pelkoreaktion oppimiselle (emt., 61, 67, 195). 
Pelkoon liittyvät muistijäljet häviävät hitaasti (emt., 196). Pelko kuten 
muutkin tunteet auttaa ihmistä selviytymään erilaisista haasteista ja 
reagoimaan tarvittaessa nopeasti (emt., 209). Järki ja tunne eivät ole 
toisistaan erillisiä, vaan molemmat tähtäävät ihmisen hyvinvointiin. 
Tunteet toimivat nopeammin ja automaattisemmin, tietoinen ajattelu 
vaikuttaa hitaammin ja pidemmällä aikavälillä (emt., 209-210). 

Tunnistan, että rajanveto esimerkiksi pelon ja ahdistuksen tai pelon ja 
jännittämisen välillä voi olla hankalaa. Olen kuitenkin valinnut tutki-
muskysymyksekseni, mitä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun kuvataidekasvatusopiskelijat alaansa liittyen pelkää-
vät. En ole siis kiinnostunut kuvataidekasvatusopiskelijoiden kaikista 
peloista, vaan niistä, jotka liittyvät opiskeltavaan alaan ja nykyiseen 
tai tulevaan ammattiin ja sen erikoispiirteisiin. Seminaariryhmässä-
ni pohdin, pitäisikö minun käyttää jotakin toista termiä pelon sijaan, 
mutta ”lievempien” termien kuten huolestuneisuuden katsottiin ve-
sittävän tutkimustani. Vaikka ahdistuksessa ja pelossa on samaa, pel-
ko liittyy tiettyyn asiaan, ahdistus voi olla epämääräinen tunne, joka 
ei liity selkeään kohteeseen (Nummenmaa 2010, 194). Psykologian 
ja temperamenttitutkimuksen lisäksi viittaan tutkimuksessani Anja 
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Kaurasen (2004) kaunokirjalliseen kuvailuun pelosta. Kauranen (emt., 
303) kirjoittaa: ”Koettu pelko muuttaa käyttäytymistä, se rajoittaa va-
pauksia ja valintoja ja typistää elämänpiiriä”.

Metafora tarkoittaa vastaavuutta asioiden välillä ja sen voi ilmaista 
kuvallisesti tai sanallisesti. Se ei tarkoita tarkkaa samankaltaisuutta, 
vaan saa näkemään jonkin asian aiemmasta poikkeavalla tavalla. (Rä-
sänen, 2008 123.) Räsänen (2008, 123) nimittää metaforaa taiteellisen 
kognition korkeimmaksi tasoksi. Omassa tutkimuksessani varjo on pe-
lon metafora sekä kirjallisessa että taiteellisessa osuudessa. Metaforiin 
liittyy luovaan ajatteluun kuuluva toisella tavalla näkeminen (Räsänen 
2008, 123), latautuuhan sana varjo hyvin eri tavoin kuin pelko ja se 
uutena käsitteenä tietyllä tavalla avaa ajatteluani ehkä lukijalle laajem-
min. Räsäsen (2008, 170) mukaan: ”Metaforat ovat taiteilijan persoo-
nallisia, vertauskuvauksellisia merkityksiä”.

Varjo toimii tutkimuksessani pelon metaforana, tietynlaisena tumma-
na tunteena. Pääasiassa viittaan varjolla enemmän tunnemaailmaan 
kuin fyysisen maailman konkreettisiin varjoihin, mutta taiteellisissa 
teoksissani myös objektin luoma silmin havaittava varjo on osa teosta 
ja näyttelyä.

Informantti on tässä yhteydessä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulun taidekasvatusopiskelija, joka on vastannut pel-
koja kartoittavaan kyselyyni. Informantti on aineistoni osana oleva 
henkilö, jonka kautta pelkoteemaa tutkin.

Taiteilijan määritteleminen ei ole yksioikoista, sillä taidekin määritel-
lään aina uudelleen ja uudelleen. Institutionaalisen taideteorian mu-
kaan taiteilija on henkilö, joka koulutuksensa puolesta on oikeutettu 
ja kykenevä toimimaan taidemaailmassa, jossa hänen teoksiaan esitte-
levät esimerkiksi galleriat tai museot (Räsänen 2008, 33). Olennaista 

on, että myös taiteilija itse pitää tuotostaan taiteena. Viime kädessä 
taideinstituutiot päättävät, mikä on taidetta ja ansaitsee tulla julkisesti 
arvioiduksi ja esitetyksi (Räsänen 2008, 202-203). Itse en määrittele 
taiteilijaa ihan yhtä kapeasti, vaan katson, että taiteilija voi olla myös 
henkilö, jolla on  taidealan koulutusta, mutta sen ei tarvitse olla nimen-
omaan kuvataiteilijaksi tähtäävää koulutusta. Liitän taiteilijaan koulu-
tuksen tuoman tiedon ja taidon lisäksi intohimoisen tarpeen ideoida, 
luoda ja tehdä teoksia, joten pelkkä koulutus ei riitä, jos ideoita ja teok-
sia ei synny, eikä minkäänlaista tekemisen pakkoa ole.

Vaikka olen tietyllä tavalla kokenut olevani taiteilija pienestä lapses-
ta saakka, en katso koulussa kuvataidetunnilla tuotettuja asioita ylei-
sesti ottaen taiteeksi. Niiden kohdalla voidaan puhua koulutaiteesta, 
koska objektit on tuotettu nimenomaan kouluympäristössä ja koulua 
varten ja niissä on usein keskenään paljon samankaltaisuutta ja ko-
piointia, eikä niitä tehdä taidemaailmaa varten. Räsänen (2008, 67) 
kertoo Arthur Eflandin luomaan koulutaiteen käsitteeseen liittyvän 
sovinnaisuutta ja lähinnä näennäistä yksilöllisyyttä. Räsänen (emt., 
72) esittää, että koulun kuvataidetunnilla voi tiukoista säännöistä ja ai-
katauluista huolimatta oppia taiteenomaisia kykyjä. Joku voisi nimit-
tää myös opinnäytteeseen liittyvää taiteellista osuutta koulutaiteeksi 
ja teoksiani taiteen sijaan taiteenomaisiksi esineiksi, sillä olen tehnyt 
teokseni Aalto-yliopistoa varten, ja opinnäytteeseenkin liittyy tiettyä 
sääntöpohjaisuutta ja ritualistista toimintaa, jotka Räsänen yhdistää 
koulutaiteeseen. Ilman kuvataidekasvatuksen opiskelujen pakollista 
opinnäytettä en kyseisiä teoksia olisi ikinä tehnyt.

ITE-taiteilijaksi voidaan kutsua itseoppinutta henkilöä, joka tekee 
suomalaista nykykansantaidetta. ITE-taide esittäytyy yleensä tekijän-
sä elinympäristössä taideinstituutioiden sijaan. (ITE itse tehty elämä 
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www-sivusto, 2015.) Kun henkilö tekee objekteja, joihin vaaditaan 
taitoa, mutta kuvio tai malli on suoraan kopioitu, puhun mielummin 
käsityöläisestä.

Varsinkin nykytaiteessa rajat ovat välillä häilyviä ja taiteena voidaan 
esittää hyvin monenlaisia asioita ja vastaavasti muun alan, kuten tie-
teen toiminnassa voi olla esimerkiksi taiteesta tuttuja työskentelytapo-
ja. Ajattelen, että taiteilijan täytyy myös itse pitää teoksiaan taiteena, 
vaikka jonkin ihmisen provokatiiviset teot vaikuttaisivat performans-
sinomaisilta, eivät ne ole taidetta, jos tekijä ei niin ole ajatellut, eikä 
omaa mitään kosketusta taidemaailmaan. Toisaalta taiteena voi nähdä 
sellaistakin, mitä ei taiteena esitetä. Koin vuonna 2013 Tiedekeskus 
Heurekassa esillä olleen Body Worlds -näyttelyn osin taiteena, koska se 
oli visuaalisesti hyvin rikas ja herätti valtavasti tunteita ja ajatuksia. 
Pitsimäiset verisuoniverkostot, aidot ihmisruumiit ja niiden osat olisi-
vat mielestäni voineet olla esillä Kiasmassakin. Body Worlds on saksa-
laisen Gunther von Hagensin luoma näyttelykokonaisuus, jossa esillä 
on aitoja ruumiita, joiden nesteet ja rasvat on korvattu muovilla. Alun-
perin ruumiit on lahjoittu tieteenkäyttöön. (Utriainen 2013.) (Näytte-
lyä koskeva video on nähtävissä osoitteessa http://www.iltasanomat.
fi/tiede/art-1288540804222.html, Body Worlds kotisivu osoitteessa 
http://www.bodyworlds.com/en.html).

Taiteellinen tutkimus on termi, jota tutkimukseni osana käytän, 
vaikka esiintyy paljon riitasointuja siitä, kuka ja missä taiteellista tut-
kimusta voi tehdä. Taiteen tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, 
että taiteen tekemisellä hankitaan tietoa ja ymmärrystä sekä välitetään 
sitä muille (Haveri, Kiiskinen 2012, 5). Houessoun (2010, 39, 42) mu-
kaan taiteellisesta tutkimuksesta voidaan puhua maassamme lähinnä 
Kuvataideakatemian tohtoriohjelmaan liittyen. Toisaalta Houessou 
myöntää, että taiteellinen tutkimus on muotoutunut jonkinlaiseksi 
yleisnimikkeeksi, kun taidetta ja tutkimusta yhdistetään. Houessou 

(2010, 43) esittää, että Taideteollisessa korkeakoulussa tehdään tai-
depainotteista tutkimusta. Vaikka Houessou toisaalta vetää tiukan 
rajan siihen, missä taiteellista tutkimusta tehdään, hän käyttää kuiten-
kin omassa tekstissäänkin taiteellista ja taidepainotteista tutkimusta 
synonyymin tavoin. Mira Kallio (2008, 1) ehdottaa kasvatuksellises-
ti suuntautunutta termiä taideperustainen tutkimus. Se, mitä eroa 
näillä kaikilla termeillä on, ei ole selkeää ja yksiselitteistä (Houessou 
2010, 39, 42, 179). Lukija voi tehdä lopullisen arvion siitä, onko tut-
kimukseni taiteellista tutkimusta vai ei. Kiljusen (2001, 21) mukaan 
taiteellisessa tutkimuksessa tietoa tuotetaan kuvataiteen tekemisen 
ehdoilla. Oleellista on, että tutkimukseeni kuuluu erikseen tarkastettu 
taiteellinen osio (Houessou 2010, 39), jonka avulla tuotan ymmärrys-
tä. Tärkeää on pitää taiteellista ja tieteellistä puolta yhdessä ja tehdä 
asioita taiteilija-tutkijana, eikä vuorotella näissä rooleissa (Hannula, 
Suoranta, Vadén 2003,15). Terminologisten kiistojen yli katsoen, voi 
nähdä taiteen tekemisen yleisesti ottaen olevan tutkimusta ja vaativan 
tutkimuksellista asennetta (Kiljunen 2001, 21).

Temperamentti on ihmisen synnynnäinen, yksilöllinen tyyli toimia 
tai reagoida. Temperamentti ei kerro mitä ihminen tekee, vaan miten 
hän tekee. Temperamenttiteorioita on lukuisia ja osa painottaa tem-
peramentin pysyvyyttä ja osa aikuisiän toimintatyylin muokkautuvan 
melko paljon suhteessa ympäristöön. Ei ole olemassa hyvää tai huonoa 
temperamenttia, vaan toimintatyylin ”hyvyys” ja ”huonous” ovat aina 
sidoksissa siihen kulttuuriin, missä ihminen elää. Temperamentti on 
osa ihmisen persoonallisuutta. (Keltikangas-Järvinen 2008, 16, 23, 
29-30, 145.) Esimerkkejä temperamenttipiirteistä ovat ujous, varautu-
neisuus, sosiaalisuus ja taipumus pessimismiin (Keltikangas-Järvinen 
2004, 11, 22). Temperamentilla on biologinen pohja ja se ilmenee hy-
vin varhain. Temperamentti ilmenee ihmisen tavassa ilmaista tunteita 
sekä siinä miten tarkkaavainen tai aktiivinen hän on (Keltikangas-Jär-
vinen 2004, 36-37). Lisätietoa temperamentista on luvussa neljä.
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Identiteetti jaetaan yleensä kahteen osaan: henkilökohtaiseen ja so-
siaaliseen identiteettiin. Sosiaalista on se, minkä yksilö jakaa ryhmän 
kanssa ja henkilökohtainen sitä, mistä ihmisen yksilöllisyys rakentuu 
(Liebkind 2007, 366). Monesti henkilökohtaiseen identiteettiin liittyy 
se, että nähdään itsessä ero muihin nähden, tarkastellaan sitä puolta, 
joka on erilainen kuin muissa ihmisissä (Hall 1999, 9, 12-13; Liebkind 
2007, 365). Heikkinen (2001, 119) korostaa identiteetin ytimen ole-
van samuuden ja toiseksi muuttumisen ristiriitaa ja sen jäsentämistä. 
Identiteettipohdinnoissa on Heikkisen (emt., 119) mukaan keskeistä 
vastata kysymykseen ”kuka olen?” ja miettiä sen avulla suhdetta sa-
mana pysymiseen ja muuttuvuuteen. Tutkimuksessani keskityn lä-
hinnä ammatilliseen identiteettiin. Omalla kohdallani se tarkoittaa 
tasapainoilua muotoilijuuden, taiteilijuuden ja opettajuuden välillä. 
Identiteettipohdintaan liittyy kysymyksiä, kuten kuka olen taiteilijana 
tai kuka olen opettajana (emt., 117). Koen, että opettajuutta voi ajatel-
la sekä henkilökohtaiselta tasolla että sosiaaliseen ryhmään kuulumi-
sena, mikä minussa on samanlaista ja mikä erilaista kuin muissa kuva-
taideopettajissa. Henkilökohtaisesti voin miettiä, mitä saan opettajan 
työstä ja miten jaksan sitä. Miten työ suhteutuu muuhun elämääni ja 
onko raja vapaa-aikaan nähden selvä. Sosiaalisesti voin ajatella itseä 
osana opettajakuntaa ja sitä, tunnenko kuuluvani yhteisöön ja saan-
ko arvostusta muilta opettajilta. Ahon (2011, 127) mukaan ammat-
ti-identiteetti liittyy työyhteisön yhteisöllisyyden lisäksi oman itsen 
kehittämiseen. Räsänen (2008) mainitsee myös taideopetuksen tär-
keäksi tavoitteeksi oman identiteetin tulkitsemisen kuvia tekemällä. 
Opettajaidentiteettiä luodaan muiden identiteettien tapaan kertomus-
ten ja itseilmaisujen kautta (Heikkinen 2001, 28).

Identiteetin pysyvyydestä ja muuttuvuudesta on erilaisia näkemyksiä 
ja sillä voi nähdä biologisen pohjan tai sen rakentuvan koko ajan uudel-
leen suhteessa kulttuuriin ja yhteiskuntaan (Hall 1999, 21-23). Ajatte-
len, että tietty osa, pohjavire, on syntymässä saatua, mutta ympäris-

tö muokkaa meitä paljon. En usko kumpaankaan ääripäähän, siihen, 
että identiteetti olisi muuttumaton ja pysyvä tai siihen, että se eläisi ja 
muokkautuisi ihan koko ajan. Koen tietynlaisen taiteilijuuden olevan 
pysyvimpiä osia minussa, sijoittuvan syvimpiin kerroksiin. Se on ollut 
siellä pienestä lapsesta lähtien ja tuonut elämääni paljon lohtua ja ilo. 
On vaikea uskoa, että se osa minusta voisi kokonaan kadota.
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2 OMAT JA MUIDET PELOT AINEISTONA

Henkilökohtaiset varjot päiväkirjan sivuilla ja luon-
noksissa sekä vertaisryhmä ajatusten peilaajana

Omat näkökantani pelkoihin ilmenevät opetusharjoittelun ja taiteel-
lisen osan teon aikaan kirjoitetuissa päiväkirjamerkinnöissä. Varsin-
kin näyttelyteoksia tehdessäni päiväkirjamerkintäni ovat hajanaisia 
ja kirjoitettu erillisille lapuille ja yhdistettynä luonnoksiin. Myöskin 
näyttelyn pitämisen jälkeen olen kirjoittanut ajatuksia ylös irrallisil-
le lapuille. Huomaan, että ajatusten tai luonnosten kokoaminen jär-
jestelmällisesti ja siististi yksiin kansiin ei ole minulle luontaisin tapa 
tehdä. Toki sellainen tapa helpottaisi huomattavasti oman ajatusku-
lun seuraamista jälkeen päin, sillä visuaalisen ajattelun jäljittäminen 
pelkkien valmiiden teosten perusteella on vaikeaa (Houessou 2010, 
57). Vaikka tutkimusaineistooni kuuluu paljon luonnoksia, materiaa-
likokeiluja, prototyyppejä ja sanallista muistiin kirjoittamista, taiteel-
lisen prosessin jälkikäteen tapahtuva selkeä hahmottaminen on aina 
haaste. Houessou (2010, 62) lainaa Maarit Mäkelän ajatuksia taiteel-
lisesta tutkimuksesta hämähäkin verkkona, johon jää aukkoja, joiden 
selventämiseen ei löydy kielellisiä keinoja. Aukot voi kuitenkin nähdä 
merkkeinä asioista, eikä vain tyhjinä kohtina, joissa ei ole mitään, ne 
ovat osa taiteelliseen tekemiseen liittyvää kiehtovaa mysteeriä.

Aineistot tukevat toisiaan siten, että esiin pääsee niin muiden taidekas-
vatusopiskelijoiden ääni kuin omanikin. Tutkimuksen alussa ajattelin, 
etten halua tehdä liian henkilökohtaista tutkimusta. Koska kuvataide-

kasvatusopiskelijana olen osa tutkimusmateriaaliani, olisi ollut outoa 
jättää oma näkemykseni kokonaan pois. Mielestäni tutkimuksestani 
olisi tällöin tullut ohuempi, eikä tavoitteeksi olisi ainakaan voinut aset-
taa keskustelun avaamista, jos en itse olisi ollut valmis antamaan itses-
täni mitään. Toisaalta koen, että en olisi voinut tehdä tutkimusta, jossa 
olisin käsitellyt vain omia pelkojani ja yrittänyt tehdä yhden ihmisen 
ajatuksista yleistyksiä muihin taidekasvatuspiskelijoihin.

Vertaisryhmällä tarkoitan samassa opinnäyteseminaariryhmässä ollei-
ta henkilöitä. Seminaarin aikana sain muiden kommentteja työstäni 
sekä sanallisesti että paperille kirjoitettuina ja piirrettyinä viesteinä. 
Vertaisryhmäläisten kommentteja ja huomioita olen sirotellut pitkin 
kirjallista osuutta. En ole koonnut niistä samanlaista yhteenvetoa kuin 
lomakekyselyn vastauksista.

Kuvataidekasvatusopiskelijana vietän usein aikaa saman alan opiske-
lukavereiden kanssa ja kerään vähintäänkin alitajuisesti tutkimustani 
koskevaa materiaalia. Usein baareissa, kahviloissa ja illanistujaisis-
sa mietin, että olisi pitänyt nauhoittaa keskusteluja, sillä ne pyörivät 
usein tiukasti kuvataidekasvatuksen ympärillä. Päättöharjoittelun 
aikaan puheenaiheet  liittyivät lähes pelkästään opettamiseen. Va-
paamuotoisen ystävien välisen keskustelun muuttaminen tutkimusai-
neistoksi ei olisi välttämättä ongelmatonta, sillä ihmiset saattaisivat 
alkaa sensuroida ja punnita puheitaan, kun tietäisivät niiden päätyvän 
tutkimusmateriaaliksi. Yleensä keskustelut tapahtuvat myös hälyisissä 
tiloissa, joten puheen nauhoittaminen voisi olla haastavaa.
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Lomakekysely kuvataidekasvatusopiskelijoiden 
pelkojen kartoittajana

Esioletin, että kuvataidekasvatusopiskelijat eivät koe peloista puhu-
mista kovin helppona, sillä en ollut juurikaan törmännyt aiheen kä-
sittelyyn kursseilla tai opiskelijoiden välisissä vapaamuotoisissa kes-
kusteluissa. Toki muun muassa opetusharjoittelun raskautta ja tuntien 
suunnittelun aikaavievyyttä voivoteltiin usein ruokatunnilla tai illan-
vietoissa, mutta henkilökohtaisempia pelkoja ei useinkaan noussut 
esille. Opiskelujen aikana kokemani riittämättömyyden ja huonom-
muuden tunne opettajuuden suhteen sai minut kiinnostumaan siitä, 
pelkäävätkö muutkin ja mitä he pelkäävät. Oletin, että pelkääjissä oli-
si jotain samaa kuin minussa, jotain vähän sisäänpäinkääntynyttä ja 
omia pelkojaan suojelevaa. Siksi ajatus pelkojen keräämisestä haasta-
tellen tuntui liian intiimiltä, sekä itseäni että haastateltavaani ajatel-
len. Itselleni henkilökohtaisten asioiden paljastaminen tutkijalle olisi 
ehkä helpompaa kirjoittamisen kuin puhumisen muodossa.

Koska haastatteleminen on molemminpuolista vuorovaikutusta (Esko-
la, Suoranta 2008, 85), koin, että haastattelemalla saattaisin vaikuttaa 
vastaajaan enemmän kuin kyselylomakkeen muodossa. Toki lomake-
kyselyssäkin kysymykset ovat minun asettamiani ja itse suunnittele-
massani järjestyksessä ja ajatukseni kuvataidekasvattajien peloista 
välittyvät sekä suoraan että rivien välistä. Olen myös antanut paljon 
vastausvaihtoehtoja rasti ruutuun -kohtiin, joten ohjailen aika paljon-
kin vastaajan ajatuksia siitä, minkälaisia pelkoja voi olla. Vastaajalle jää 
kuitenkin vapaus päättää missä, milloin ja minkälaisessa mielentilassa 
hän kyselyyn vastaa. Hän voi myös päättää vastaako kaikkiin kysymyk-
siin vai ainoastaan osaan. Hän voi itse säädellä miten paljon hän kyse-
lyyn paneutuu ja miten nopeasti sen täyttää.

Eniten kyselylomaketta haastatteluun nähden puolsi sen mahdollista-
ma anonymiteetti. Lisäksi lomake on nopeampi ja tehokkaampi keino 
saada vastauksia. Aikaa ei kulu tarpeellisina pidettyihin esihaastatte-
luihin eikä haastattelutilojen päättämiseen (Eskola, Suoranta 2008, 88, 
91). Kyselylomaketta käyttäessä tutkijan aika ei myöskään kulu haas-
tatteluaikataulujen sovitteluun, nauhoitusvälineiden hankkimiseen tai 
haastattelumateriaalin litterointiin.

Halusin päästä käsiksi seuraavaan vaiheeseen eli taiteelliseen tekemi-
seen, joten kaipasin vastauksia muiden peloista, jotta pääsen ajattele-
maan ja suunnittelemaan taiteellista osuutta. Kevät puolusti paikkaan-
sa pelkokyselyn ajankohtana, koska osalla opiskelijoista alaan liittyvä 
pohdinta oli vahvasti mielessä opetusharjoittelujen tai tulevan valmis-
tumisen takia. Halusin saada kyselyn tehtyä ennen kuin opiskelijat 
siirtyisivät ja orientoituisivat kesälomalle ja töihin.

Lomakekyselyssä välttelin sanan opettaja käyttämistä, jotta vastaaja 
voisi itse määritellä kuvataidekasvattajuuden haluamallaan tavalla. Ky-
selyn alussa lukee ”mitä kuvataidekasvatusopiskelijat pelkäävät alaan-
sa, opettamiseen ja tulevaan työhönsä liittyen”. Kysymyksissä käytin 
termiä kuvataidekasvattaja. Olisi tietysti ollut hyvä kysyä informan-
teilta, miten he itse määrittelevät kuvataidekasvattajuuden.

Päädyin toteuttamaan kyselylomakkeen parin suosittelijan perusteella 
Google Drivella, koska se oli maksuton ja sisälsi valmiin selkeän loma-
kepohjan. Ohjelma mahdollisti sekä vapaakenttä- että rasti ruutuun 
-kysymykset, joten se sopi tarkoitusperiini hyvin. Google Drive ilmoit-
taa sähköpostiin, kun kyselyvastauksia on saapunut ja ohjelman avulla 
on mahdollista tehdä myös yhteenvetoja vastauksista. Ohjelma tekee 
vastauksista myös erilaisia diagrammeja, mutta koska tutkimukseni ei 
ole määrällistä tutkimusta, en niitä julkaise.
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Ajatukseni toteuttaa tiedonkeruu kyselyn avulla sai sekä kiitosta että 
kyseenalaistusta. Pari opiskelijaa olisi mielummin vastannut kasvok-
kain tapahtuvassa haastattelussa. Eräät lomakkeesta hyvää palautetta 
antaneet opiskelijat tulkitsin käytöksen ja olemuksen perusteella hiu-
kan sisäänpäinkääntyneiksi tai aroiksi ja heidän vastauksistaan olin 
erityisen kiinnostunut. Tottakai olin kiinnostunut kaikkien vastauk-
sista, mutta koska yleinen mielipide tuntuu olevan, että opettajan pi-
täisi olla sosiaalinen ja itsevarma, olin kiinnostunut siitä, miten muun-
laiset ihmiset kokivat kuvataidekasvatukseen liittyvät pelot.

Mietin vastaajien pelkopiirustusten keräämistä yhtenä tiedonhankin-
tatapana, koska tässä vaiheessa minulla oli taiteellisesta osuudesta 
idea, johon tarvitsin myös esittäviä kuvia. Koin pelon kuvallistami-
sen haasteelliseksi, joten vastaajien piirustukset ja pelkokuvat olisi-
vat olleet kiinnostavia. Kuvallistamista olisi ollut mahdollista kerätä 
sekä yksilö- että ryhmähaastattelun yhteydessä tai kerättävällä kyse-
lylomakkeella. Käytännön toteutuksen suunnittelu ja järjestäminen 
tuntui monimutkaisemmalta kuin pelkkien sanallisten vastausten ke-
rääminen, joten piirustus vastaamisen muotona jäi pois senkin takia. 
Piirustuksia olisi myös kiusaus lähteä tulkitsemaan ja se toisi omat vaa-
ranpaikkansa tutkimukseen.

Lomakekyselyä ei tutkimuksen kentällä kovin paljoa arvosteta, koska 
sen koetaan antavan pintapuolista tietoa. Lomakekyselyssä jää pois 
myös haastatteluun kuuluva oheisviestinnän eli ilmeiden ja käyttäyty-
misen tarkkailu, jonka ajatellaan antavan luotettavampia ja syvällisem-
piä tuloksia verrattuna kyselyyn. (Taideteollinen korkeakoulu, 2014.) 
Onko ihmisen oheisviestintä siis luotettavampaa kuin kirjallinen vas-
taaminen? Entä jos ilmeet ovat täysin ristiriitaiset vastauksiin nähden, 
kumpaa tutkija silloin uskoo? Eskolan ja Suorannan (2008, 87) mukaan 
kyselylomakkeisiin ei suhtauduta ainoastaan kriittisesti, vaan jopa vas-
tenmielisesti. Koska tutkimukseni on hybridi ja kyselyn avulla kerätty 

tieto vain osa sitä, katson sen soveltuvan tarkoitukseensa tarpeeksi hy-
vin. Jos tutkimukseni ei sisältäisi taiteellista osaa ja tarkoituksena olisi 
ainoastaan päästä mahdollisimman syvällisesti käsiksi taidekasvatta-
jien pelkoihin, haastattelu olisi varmasti parempi vaihtoehto.

Lomakekysymysten valitseminen oli haasteellista ja jälkikäteen aja-
tellen siihen olisi pitänyt paneutua huolellisemmin ja käyttää siihen 
enemmän aikaa. Vastausten määrällä ei laadullisen ja taiteellisen tut-
kimuksen piirteitä omaavassa tutkimuksessani ole niin suurta roolia, 
mutta halusin mahdollistaa monenlaisten pelkojen löytymisen ja sen 
takia toivoin saavani paljon vastauksia. Toivoin vastaajien edustavan 
eri vuosikursseja, sukupuolia ja ikäryhmiä, jotta vastaukset ilmentäi-
sivät taidekasvatusopiskelijoita laajemmin, ei vain tiettyä pientä ryh-
mää. Toivoin myös, että kyselyyn vastaisivat niin konkariopettajat 
kuin vailla työkokemusta olevatkin.

Valitsin lomakekysymykset sekä omien että seminaariryhmäläisteni 
pelkojen pohjalta. Lopullisesta kyselystä jätin pois kysymykset kuten 
”Jos olet opettanut sekä opetusharjoittelussa että sen ulkopuolel-
le (esim. sijaisuudet), miten kuvailisit näiden tilanteiden eroja?” En 
myöskään pyytänyt kyselyssä kuvailemaan pelottavinta mahdollista 
opetustilannetta tai ihanteellisinta opetustilannetta. Jätin lopullisesta 
kyselystä pois myös vastaajan persoonaa sivuavia kysymyksiä. Kuten 
katsooko vastaaja persoonansa soveltuvan opettamiseen tai kokeeko 
hän painetta olla toisenlainen ollakseen ”hyvä” tai ”oikea” opettaja. Jäl-
kikäteen on hankala jäljittää omaa ajatuskulkua sekä syitä siihen, mik-
si tietyt kysymykset valikoituivat lopulliseen kyselyyn ja miksi monet 
kiinnostavat kysymykset jäivät pois.

Informanttien vastaamismotivaatiota yritin nostaa useilla seikoilla. 
Ensiksikin koin, että aihe oli opiskelijoita koskettava ja siten mahdol-
lisesti kiinnostava, joka tutkijan kannalta on suotuisin tilanne (Taide-
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teollinen korkeakoulu, 2014). Toiseksi karsin kysymysten määrän pie-
neksi ja yritin tehdä lomakkeesta selkeän näköisen. (emt.). Yksikään 
lomakkeen kysymyksistä ei ollut pakollinen ja lomake oli mahdollista 
palauttaa myös vajavaisesti täytettynä. Kolmanneksi käytin tehok-
kaimpana pidettyä positiivista motivointia, joka tarkoittaa sitä, että 
haastattelun tai kyselylomakkeen alussa kerrotaan lyhyesti tutkimuk-
sen tarkoituksesta ja tärkeydestä (emt.). Neljänneksi ilmoitin arpovani 
elokuvalippuja sähköpostinsa antaneiden vastaajien kesken. 

Informantin luottamuksen saavuttaminen haastattelussa korostuu 
verrattuna kyselylomakkeen täyttöön internetissä. Luottamuksen saa-
vuttaminen ei ole yksinkertainen asia. Lomakkeen kohdallakin täytyy 
luoda alustuksessa vastaajalle usko siihen, että tietoja käytetään luot-
tamuksellisesti, tutkijan rooli ei kuitenkaan samalla tavalla korostu 
kuin haastattelutilanteessa. Pelkäsin, että pahimmillaan haastattelu-
tilanne olisi voinut olla kiusallinen niin omasta kuin haastateltavankin 
näkökulmasta ja kerätä heikosti tietoa. Mielestäni haastattelemista ei 
voi pitää yksiselitteisesti parempana tiedonkeruun menetelmänä, sillä 
Eskola ja Suorantakin (2008, 93) myöntävät, että haastattelu voi jää-
dä hyvin tyhjänpäiväiseksi, jos haastattelija on hermostunut ja jäykkä. 
Myöskään vuolasta avautumista ei voi pitää pelkästään hyvänä asiana, 
jos haastattelija saa haastateltavan kertomaan asioitaan niin avoimes-
ti, että tätä myöhemmin kaduttaa (emt., 93). Toki lomakevastauksessa 
uskoutuminenkin voi harmittaa vastaajaa myöhemmin, mutta tutkija 
ei siinä tilanteessa ole aiheuttanut avautumista esimerkiksi kertomalla 
mitä kaikkea itse pelkää.

Niin haastattelussa kuin kyselyssäkin on mahdollista vääristää tutki-
muksen tulosta tahallaan. Tutkimustulos voi vääristyä myös sen takia, 
että vastaaja pyrkii miellyttämään tutkimuksen laatijaa ja antamaan 
sellaisen vastauksen kuin kokee, että häneltä halutaan. Pelot ovat 

muuttuva asia, joten samat vastaajat saattaisivat vastata myöhemmin 
samoihin kysymyksiin ihan eri tavalla. Omat pelkoni ovat eläneet tut-
kimuksen tekemisen myötä, ainakin painopisteet ovat vaihdelleet.

Koin, että lomakkeessa on pakko kysyä vastaajan perustietoja ja hie-
man taustaa opiskelujen kestosta ja työkokemuksesta. En tiedä ovatko 
ne lopulta niin tarpeellisia tietoja, koska tutkimuksen ei ole tarkoitus 
vertailla mitä eri ikäryhmien edustajat tai sukupuolet pelkäävät. Suku-
puolta koskevan kentän jätin avoimeksi ja sain vastaajilta kiitosta siitä, 
etten ollut tehnyt valmista jakoa kahteen sukupuoleen, joista valita. 
Lopulta sukupuolen kaltaiset kysymykset tuntuvat tarpeettomilta. 
Ehkä kyselyn olisi voinut toteuttaa kysymällä vain muutaman tärkeän 
pääkysymyksen. Alun peruskysymykset kumpusivat varmasti itse täyt-
tämieni kyselylomakkeiden traditiosta.

Itselleni ensimmäinen merkityksellinen kysymys oli ”Onko sinun help-
po puhua kuvataidekasvattajan työhön liittyvistä peloista?” Sen jäl-
keen esitin kyselyn pääkysymyksen ”Mieti kuvataidekasvattajan työssä 
toimimista mahdollisimman laajasti. Mitkä asiat tulevassa tai tämän 
hetkisessä työssä sinua pelottavat?” Kysymys edusti oikeastaan sitä, 
mikä koko tutkimukseni ydin on. Toivoin saavani laajoja ja vapaamuo-
toisia vastauksia, jossa vastaajan oma ääni ja omat ajatukset kuului-
sivat. Informanttien vastauksia johdatteli varmasti seuraava kysymys, 
jossa piti rastittaa annetuista vaihtoehdoista ne asiat, jotka vastaajaa 
pelottivat. Harkitsin kyselyn rakentamista siten, että sivun vaihto 
osuisi vapaakenttävastauksen jälkeen, jolloin vastaaja ei enää pääsisi 
muuttamaan vastaustaan nähtyään lomakkeen tarjoamat vaihtoehdot 
siitä, mitä kaikkea voi pelätä. Koska halusin pitää kyselyn nopeasti ja 
helposti täytettävän oloisena, luovuin sivunvaihtoajatuksesta, jotta lo-
makkeen voi halutessaan silmäillä ensin kokonaan läpi ja täyttää koh-
dat itselle sopivassa järjestyksessä ja halutessaan muokata uudestaan 
kirjoittamiaan vastauksia.



34 35

Rasti ruutuun -kysymysten jälkeen oli mahdollista täydentää vapaa-
kenttiin, jos koki vaillinaisuutta omissa tiedoissa tai taidoissa. Pelot 
kuuluvat elämään ja varmasti jokaiseen alaan, joten niiden voimakkuu-
den mittaamiseksi kysyin ”Ovatko kuvataidekasvattajana toimimiseen 
liittyvät pelot haitanneet elämääsi jotenkin? Miten” Harkitsin ensin 
liittäväni kyselyyn pelon voimakkuutta kartoittavan mittarin. Semi-
naariryhmästäni sain palautteen siitä, että oman pelon voimakkuutta 
on kovin vaikea arvioida. Itse olin asiasta samaa mieltä, joten pelkojen 
voimakkuutta tunnustelin ainoastaan kysymällä haittaavatko pelot 
vastaajan elämää jotenkin, aikooko hän suorittaa loppuun kuvataide-
kasvatusopintonsa ja aikooko hän valmistuttuaan työskennellä kuva-
taidekasvattajana. Tutkimuksen kannalta pelkojen voimakkuudessa 
olennaisinta oli se, haittaavatko ne elämää merkittävästi tai uravalin-
taa ohjaavasti. Tottakai pelkojen lisäksi lukuisat muut seikat vaikutta-
vat siihen suoritetaanko opiskelut loppuun asti ja millä alalla lopulta 
aiotaan työskennellä.

Ehkä pelon määrän numeroasteikkoisen mittaamisen sijaan olisi pi-
tänyt kysyä, miten pelko ilmenee. Anja Kaurasen Pelon maantieteessä 
(2004, 96-97) kysytään, miksei pelon määrää mitata kouluissa samoin 
kuin oppilaita mitataan ja punnitaan sekä tutkitaan näköä ja kuu-
loa. Henkilökohtaisen pelon mittareiksi esitetään hikeä, kuivunutta 
kurkkua, kroonista vatsakatarria ja pois jääneitä kuukautisia. Tästä 
näkökulmasta kuvataidekasvattajien pelkoa voisi ehkä mitata äänen 
värinänä, hikoamisena, päänsärkynä, käsien tärinänä, vatsan toimin-
nan muutoksina, hengitysvaikeuksina ja jäykkäilmeisinä kasvoina. 
Kyseiset asiat voivat olla myös merkkejä jännityksestä, joka tietyissä 
määrin kuuluu asiaan. Erään kyselyvastaajan kohdalla nousi kuitenkin 
esiin myös opettamiseen liittyvää unettomuutta, paniikkikohtauksia 
ja lääkkeisiin turvautumista, jotta opettaminen on mahdollista. Vaikka 

kyseessä oli yksittäinen informantti, hänen vastauksensa kertoo siitä, 
että tutkimukseni on tarpeellinen ja kuvataidekasvattajan työhön liit-
tyy varjopuolia.

Opettajuuteen liittyvä uutisointi on yleensä kielteistä. Isoja otsikoita 
on ollut niin homekouluista, kouluampumisista kuin koulujen muista 
väkivaltatilanteistakin. Kyselyn julkistamisen aikoihin media riepotteli 
tapausta, jossa Alppilan yläasteen opettaja oli saanut potkut käytyään 
käsiksi oppilaaseen, myöhemmin virkasuhteen purkaminen muutet-
tiin varoitukseksi (Sullström 2013, Salonen 2013). Koulujen työrauhaa 
ja opettajan oikeuksia vellova keskustelu kesti melko pitkään. Tiedus-
telin informanteilta kokevatko he opettajan työhön liittyvän negatii-
visen uutisoinnin vaikuttaneen heihin ja miten. En viitannut tiettyyn 
uutiseen tai teemaan, jotta vastaaja voi miettiä itse, onko uutisointi 
vaikuttanut häneen.

Kyselyn tekemiseen kuuluu sen pilotoiminen ennen lopullista toteu-
tusta (Jyväskylän yliopiston Koppa-sivusto, 2014), joten kyselyn tes-
tivastaajana toimi kuvataidekasvatukselta hiljattain valmistunut, ku-
vataideopettajan työssä toimiva henkilö. Hän ehdotti kyselyyn paria 
pientä korjausta, jotka toteutin. Tieto internet-kyselystä välitettiin 
opiskelijoille sähköpostilistan ja taidekasvatuksen ainejärjestön Face-
book-ryhmän kautta. Lomakkeesta kerrottiin opiskelijoille sähköpos-
tin kautta 17.5.2013, vastauspiikki osuu siihen ja pariin seuraavaan 
päivään sekä lomakekyselystä muistuttamisen aikaan 29.5.2013. Sul-
jin lomakkeen 24.10.2013.

Sain enemmän kyselyvastauksia (33kpl) kuin osasin toivoa. Olisin 
saattanut saada lisää, jos olisin muistuttanut kyselystä moneen ker-
taan. Kysely sai vastaajilta paljon kiitosta ja sitä kuvailtiin muun muas-
sa sanoilla mielenkiintoinen, arvokas ja tärkeä. Erään informantin 
mukaan oli hyvä miettiä omia pelkoja ennen siirtymistä työelämään. 
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Kysely vastasi tutkimuskysymykseeni mitä kuvataidekasvatusopis-
kelijat alaansa liittyen pelkäävät. Sain informaatiota, joka innoitti ja 
näytti tietä taiteellisen osion tekemiseen sekä toi pohjan kirjalliseen 
osuuteen.

Olen tyytyväinen siihen, että vastaajat edustivat laajasti eri vuosikurs-
seja, jotta esille ei tule vain tiettynä aikana opiskelleiden pelot. Opinto-
jen aloitusvuosi vaihteli vuosien 2004 ja 2012 välillä siten, että jokaista 
vuosikurssia edusti yhdestä kuuteen vastaajaa.

Erityisen tyytyväinen olen kysymyksiin ”Onko sinun helppo puhua 
kuvataidekasvattajan työhön liittyvistä peloista?”, ”Mieti kuvataide-
kasvattajan työssä toimimista mahdollisimman laajasti. Mitkä asiat 
tulevassa tai tämän hetkisessä työssä sinua pelottavat?”, ”Ovatko ku-
vataidekasvattajana toimimiseen liittyvät pelot haitanneet elämääsi 
jotenkin? Miten?” sekä ”Aiotko valmistuttuasi työskennellä kuvataide-
kasvattajana? Jos et, niin miksi?”

Kyselyn tekeminen oli itselleni vapauttava ja merkittävä kokemus, sillä 
siihen asti olin pyöritellyt alaan liittyviä pelkoja lähinnä oman pääni 
sisällä ja seminaariryhmässä. Kun sain tietää, että muutkin opiskelijat 
pelkäävät ja ovat epävarmoja, minun oli paljon helpompi puhua omis-
takin peloistani. Toki pelkokeskusteluissa voisin myös piilottautua 
tutkimukseni taakse ja keskustella peloista sen takia, että ne liittyvät 
opinnäytteeseeni ja kysellä ihmisiltä asioita tutkijanroolissa. En mie-
lestäni ole väärinkäyttänyt tätä mahdollisuutta, vaan keskustelut ovat 
olleet niin sanottuja normaaleja vastavuoroisia keskusteluja. Henkilö-
kohtaisella tasolla kysely on lisännyt avoimuutta.

Pidän lomakkeen mahdollistamaa nimettömyyttä tärkeänä. Seitsemän 
vastaajaa ei antanut sähköpostiosoitettaan. Uskon, että lomakkeeseen 
vastasi joku sellainenkin informantti, joka haastatteluun ei olisi halun-

nut tai ehtinyt osallistua. Toisaalta on mahdollista, että lomakekyse-
ly rajasi pois jonkun informantin, jolle haastattelu olisi ollut mielek-
käämpi tai sopivampi vastaamistapa. Sähköpostiosoitteita keräämällä, 
lisäsin tutkimuksen luotettavuutta, sillä suurin osa vastaajista antoi 
omalla nimellään olevan sähköpostiosoitteen ja oli siten tunnistetta-
vissa koulumme kuvataidekasvatusopiskelijoiksi. Parin vastaajan säh-
köposti oli nimimerkillä ja osa vastasi kyselyyn nimettömästi. Kaikki 
kyselyvastaukset olivat asiallisia.

Lomakekysely ei mahdollistanut tarkentavien kysymysten esittämistä, 
joten vastaukset jäävät mahdollisesti pinnallisemmiksi kuin haastatte-
lun kaltaisessa vastavuoroisessa tilanteessa. Kyselyä suunnitellessani 
mietin yhtenä vaihtoehtona kysymystä siitä, saako vastaajaan olla yh-
teydessä jatkokysymysten tiimoilta. Ehkä karsin tämän pois sen takia, 
että kysely ei vaikuttaisi liian sitovalta ja sitä kautta raskaalta. Koska 
minulla on monien lomakevastaajien sähköpostiosoitteet, olisin voi-
nut kysyä informanttien halukkuutta jatkokysymyksiin vastaamiseen 
myöhemminkin. En kuitenkaan tullut edes ajatelleeksi tämän mahdol-
lisuuden hyödyntämistä, ennen kuin ohjaava opettajani Pirkko Poh-
jakallio otti asian puheeksi. Siinä vaiheessa tutkimukseni oli jo varsin 
pitkällä, joten en jatkokyselyä enää suorittanut. Ajattelin myös, etten 
voi ottaa informantteihin yhteyttä enää, kun kyselyn julkaisemisesta 
oli kulunut melkein kaksi vuotta. Osa kyselyvastaajista ei myöskään 
enää olisi opiskelijoita ja siten he rajautuisivat pois siitä ryhmästä, jota 
tutkin.

Yksi vastaajista piti kyselyä hankalasti rakennettuna ja mietti saisinko 
haastatteluista syvällisempää tietoa. Toinen informantti kommentoi 
tekstikentän pienuutta, joka vaikeutti hänen mukaansa oman vastauk-
sen hahmottamista. Suurensin vapaakenttien vastaustilaa palautteen 
saatuani, jotta vastaaja näkee kirjoituksensa kokonaisuutena. Toivon, 
että vastauskentän pienuus ei lyhentänyt vastauksia tai karsinut joita-
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kin vastaajia kokonaan pois. Toisaalta sain kyselyssä pitkiä vastauksia 
jo alusta lähtien, joten kovin merkittävä kompastuskivi ei liene kysees-
sä. Informanttien vastaukset eivät myöskään muuttuneet pidemmiksi 
tekstikentän suurentamisen jälkeen.

Google Driven käyttö ei ollut täysin ongelmatonta. Kyselylomake oli 
hetken aikaa toimimaton, onnekseni kanssaopiskelija antoi asiasta 
sähköpostipalautteen (20.5.2013) ja sain lomakkeen taas toimimaan. 
Jokunen vastaus on voinut jäädä saamatta, koska vastaajat ovat saat-
taneet luulla, että lomake on jo suljettu. Google Driven koostamat yh-
teenvedot eivät olleet aina kovin selkeitä, varsinkaan jos vastaaja ei ol-
lut vastannut jokaiseen kysymykseen. Toisaalta jokaisen informantin 
vastauksia oli mahdollista tarkastella myös yksitellen ja tälläistä tapaa 
itse käytinkin.

Virheenä voi pitää, että eräs väkivallan pelkoon liittyvä monivalinta-
kysymyksen vastausvaihtoehto oli sanamuodoltaan epäselvä (aluksi 
muodossa ”fyysinen koskemattomuus”). Korjasin sanamuotoa kesken 
kyselyn aukiolon. Lopulta uuteenkin sanamuotoon (”fyysisen uhka tai 
väkivalta”) livahti kirjoitusvirhe. Huonosta sanamuodosta raportoi 
opiskelijatoveri, testivastaaja ei virhettä ollut huomannut. Koska vas-
tausvaihtoehtoa muutettiin kesken kyselyn ja sen sanamuodot olivat 
epämääräisiä, ei vastauksia voi ottaa mukaan lopulliseen analyysiin. 
Väkivallan pelkoa koskevia vastauksia voi onneksi analysoida vapaa-
kenttävastausten perusteella, joita tulikin melko runsaasti. Kaiken-
kaikkiaan kyselyn sanamuodot olisivat vaatineet enemmän hiomista. 
Lomakekyselyyn liittyvä virhe lipsahti myös Kuvataidekasvattajuuden 
varjot -näyttelyn tekstiin, jossa vastaajamääräksi mainitaan 37 oikean 
33:n sijaan.

Varjojen järjestelyä ja teemoittelua

Kyselyn sulkemisen jälkeen tarkastelin vastauksia ensin pintapuoli-
semmin, minulla oli kiire ja palo päästä taiteellisen työn pariin. Teosten 
tekemisen ja näyttelyn pitämisen jälkeisen sulattelu- ja suvantoajan 
jälkeen otin tutkimusvastaukset uudelleen analysoitaviksi ja tunsin 
löytäväni niistä uusia puolia ja enemmän syvyyttä.

Kyselyvastausten analysointia vaikeuttaa, että kyselyssä on sekä va-
paakenttävastauksia että annettujen vastausvaihtoehtojen valitsemis-
ta. Jos painottaa vain rasti ruutuun -vastauksia, kyselystä saa vääris-
tyneen kuvan, samoin kuin jos painottaa vain vapaakenttävastauksia. 
Vastausten tulkitseminen rinta rinnan ei ole ongelmatonta. Molempia 
vastauslaatuja pitäisi pystyä kuljettamaan läpi teemoittelun ja analy-
soinnin.

Kyselyä tehdessä mietin, käytänkö sanaa pelko, vai pitäisikö kysyä 
mikä arveluttaa, huolestuttaa, jännittää tai ahdistaa. Seminaariryh-
mästäni sain kannustusta käyttää sanaa pelko, jotta en vesittäisi omaa 
tutkimustani käyttämällä liian ”mietoa” termiä. Yksi kyselyvastaajista 
otti tämän termien rajankäynnin vastauksessaan esille ja kertoi, että 
hänelle pelkojen ja jännittämisen välillä on iso ero. Vaikka jännittämi-
nen voi olla raskasta, siitä voi jopa nauttia. Informantti kertoo mietti-
vänsä onko tarpeeksi hyvä opettaja, mutta korostaa asian huolestutta-
van häntä pelottamisen sijaan. Tarpeeksi hyvänä olemista hän miettii 
oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkökulmasta.
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33 vastaajasta 16 koki peloista puhumisen helpoksi. Neljä vastaajaa, 
vastasi hapuilevan myöntävästi, kuten ”joo kai” ja ”no joo kai”. Kaksi 
vastaajista koki peloista puhumisen olevan helppoa, jos siitä puhuu sa-
man alan ihmisten kanssa, joiden olettaa ymmärtävän. Yksi vastaaja 
koki alan ulkopuolisille puhumisen helpompana, koska ei halua liet-
soa pelkoa opiskelukaverien keskuudessa. Neljä vastaajaa koki pelois-
ta puhumisen vaikeaksi. Eräs vastaaja kamppaili opiskeluun liittyvien 
pelkojen kanssa ja koki työelämän etäiseksi. Toinen vastaaja taas ei 
pitäny peloista puhumista helppona sen takia, ettei ole oikein varma 
mikä häntä eniten pelottaa. Kolmas vastaaja koki muiden yli-innokkai-
den asenteet ja muut torjumiset syynä peloista puhumisen vaikeuteen. 
Tunnistan informantin mietteet muiden luomasta tunteesta, että kyse 
olisi asenneviasta.

Kyselyn sulkemisen jälkeen tein ensimmäiset teemoittelut. Sosiaaliset 
suhteet opetettaviin, työkavereihin ja opetettavien huoltajiin tiivistyi-
vät yhdessä kohtaamisen teemaksi. Ihmisen kohtaaminen on kuvatai-
dekasvattajan työn ydintä ja se pelotti monia vastaajia. Valmiiksi an-
nettujen vastausvaihtoehtojen kohdassa eniten tästä kolmen ryhmästä 
vastaajia pelottivat sosiaaliset suhteet opetettavien tai asiakkaiden 
huoltajiin (20/33 vastaajaa).  Oppilaiden vanhempia kuvailtiin muun 
muassa sanalla hullu. Toiseksi eniten pelottivat suhteet opetettaviin 
tai asiakkaisiin (17/33 vastaajaa). Sosiaaliset suhteet työkavereihin 
ei ollut niin yleinen pelko (9/33 vastaajaa). Suhteet muihin ihmisiin 
ovat merkityksellisiä, koska ne vaikuttavat minäkuvamme muodostu-
miseen (Liebkind 2010, 363). Identiteetin rakentumisessa dialogi tois-
ten eli tässä tapauksessa opetettavien, huoltajien ja kollegoiden kanssa 
on merkityksellistä (Heikkinen 2001, 31). Opettaja joutuu kuulemaan 
aika paljon solvauksia ja jopa uhkailuja, joten se ei voi olla vaikuttamat-
ta opettajaidentiteettiin.

Kuvataidekasvattaja saattaa välillä jäädä toisten opettajien varjoon ai-
neen arvostuksen suhteen. Kuvataiteen alati perusteluja vaativa asema 
linkittyy moniin pelkoihin liittyen työllistymiseen, sosiaalisiin suhtei-
siin ja opettajan omaan jaksamiseen. Opiskelijatoverini kuuli sijaisuut-
ta tehdessään opettajanhuoneessa kommentin, jossa arveltiin kenen 
tahansa voivan sijaistaa kuvataidetunnilla. On varsin ikävää, että kolle-
ga vie täysin maton jalkojen alta, eikä osaa arvostaa kaikkia oppiainei-
ta. Pohjakallion (2005, 207) haastattelema Marita Reuter kertoo, että 
kuvaamataidonopettajan täytyy vakuuttaa kollegat taidekasvatuksen 
tehtävästä oppilaiden maailmankuvan ja ajattelutaitojen rakentami-
sessa sekä ajassa olevien tärkeiden kysymysten käsittelyssä. Kuvaavaa 
on, että kuvataideopettaja voi joutua jopa muuttamaan rehtorin käsi-
tystä kyseisen oppiaineen merkityksestä. Taideopetusta voi perustella 
esimerkiksi sillä, että taide on aivan erityinen tapa hahmottaa itseä ja 
maailmaa ja se poikkeaa muista tiedonhankinnan tavoista. Taide on 
väline sisäisen maailman tutkimiseen ja ilmaisemiseen ja auttaa siten 
oman paikan löytämisessä. (Räsänen 2008, 83-84.)

Vapaakenttävastauksissa kolmen sosiaalisen kohtaamisen ryhmästä 
eniten esille nousi suhteet opetettaviin. Oppilaisiin yhdistettiin muun 
muassa sanat haastava, arvaamaton ja hankala. Vastaajat eivät juuri-
kaan yksityiskohtaisesti kuvailleet, mitä tarkoittavat haastavilla oppi-
lailla tai haastavilla tilanteilla. Millä tavalla oppilas on haastava? Onko 
hän passiivinen, rauhaton, väkivaltainen, röyhkeä, välinpitämätön vai 
osoittaako hän opettajaa tai muita oppilaita kohtaan kiusallisia ro-
manttisia tai seksuaalisia tunteita? Eräs informantti kertoi luokassa 
tapahtuvan ahdistelun ja väkivallan pelottavan ja korosti, että kiusaa-
minen voi kohdistua myös oppilaasta opettajaan.

Kohtaamisen kanssa limittyy väkivallan teema, joka nousi kyselyssä 
esiin niin uutisoinnin kommentointina kuin kokemuksena muiden 
kohtaamasta väkivallasta. Eräs informantti kertoi useamman opiske-
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lukaverinsa joutuneen väkivallan kohteeksi sijaisuuksia tehdessään. 
Väkivallan uhan pohdinta nousi erityisesti esille erään toisen vastaa-
jan kohdalla. Hän katsoo joka koulussa lähimmät poistumistiet ja on 
miettinyt miten saa opiskelijat turvaan vaaratilanteessa. Kyseinen 
henkilö oli pohtinut väkivallan teemaa jopa niin pitkälle, että on val-
mistellut itseään rankkoihin päätöksiin siitä, että voisi tilanteen vaa-
tiessa itse uhrautua saadakseen muut turvaan. Hänen mukaansa tällai-
nen valmistautuminen luo varmuutta omaan ammatti-identiteettiin, 
kun opiskelijat ovat etusijalla. Seminaariryhmästäni nousi esiin eräs 
omakohtainen kokemus oppilaasta teräaseen kanssa, mikä sai kyseisen 
henkilön pitkäksi aikaa ajattelemaan, että tekee opettamisen sijaan 
mitä tahansa muuta. Päättöharjoitteluun liittyvässä ryhmätapaami-
sessa käsittelimme hankalia tilanteita opetuksessa. Päiväkirjamerkin-
nöistäni paistaa keskustelun aiheuttama tuohtumus. Harjoitteluo-
pettajan viesti tuntui olevan, että opettajan pitää pysyä rauhallisena, 
vaikka oppilas tekisi mitä. Eräs ryhmäläisistämme provosoitu tästä 
aika paljon ja sanoi, että ainakin aikoo puolustaa itseään tarpeen tul-
len. Ymmärrän, että opettajan on hyvä pysyä rauhallisena ja tyyni ole-
mus ja puhuminen ratkaisee monta asiaa. Toisaalta ajattelen, että on 
opettajan epäinhimillistämistä olettaa, että hänen pitäisi ottaa vastaan 
mitä tahansa, eikä omia tunteita saisi näyttää. Minkälaista viestiä täl-
lainen käytös pahaa tehneelle oppilaalle antaisi, eikö ole hyvä, että hän 
tajuaa satuttaneensa toista ja sitä kautta ehkä säikähtää ja katuu. Päi-
väkirjamerkinnässäni ihmettelen, pitäisikö opettajan muka olla kone, 
jonka pitää vain kestää ja kestää. Kun mietin koulun väkivaltatilanteita 
mielikuvani on helposti se, että väkivallantekijä on oppilas. Fyysisesti 
aggressiivisesti voi kuitenkin käyttäytyä myös oppilaan vanhempi tai 
jopa oma työtoveri (Aho 2011, 36).

Kohtaamiseen ja väkivaltaan liittyy myös kokemus opettajan aukto-
riteetin murenemisesta. Opettajan puuttumismahdollisuuksia häi-
riötilanteissa pidetään heikkoina ja koetaan nuorten kunnioittavan 

auktoriteetteja vähemmän kuin ennen. Opettajan auktoriteetin mu-
rentuminen tulee esiin myös Ahon (2011, 169) haastatteleman opet-
tajan Marjatan kertomuksessa. Hän piti kuitenkin oppilaiden van-
hempien suhtautumista ongelmallisempana kuin oppilaiden. Eräs 
informanttini kiteytti: oppilaat ovat nykyään enemmän pomoja. Kurin 
pitäminen koettiin turhauttavana, koska se vie aikaa opetettavalta ai-
neelta. Auktoriteetti on Ahon (2011, 123) tutkimuksen mukaan yksi 
tärkeistä persoonallisista valmiuksista, joka edesauttaa opettajan sel-
viytymistä. Samaan listaan hän niputtaa myös itseluottamuksen.

Esiintymispelko linkittyy auktoriteettiasemaan, itseluottamukseen ja 
sosiaalisiin suhteisiin. Kymmenen informanttia pelkäsi esiintymistä. 
Erästä kyselyvastaajaa pelotti opettajan pedagogisen identiteetin ra-
kentuminen esiintymiselle. Toisen informantin mukaan esiintymispel-
ko on opiskelujen aikana lisääntynyt, kun tuntee painetta siitä, että 
pitäisi olla parempi. Mielenkiintoista on, että eri ihmiset voivat tulkita 
samanlaisen esiintymistilanteen ja sen aiheuttaman sympaattisen her-
moston kiihtyneen toiminnan ihan eri tavoin. Siinä missä toinen ajat-
telee elimistön reaktiot merkiksi lähestyvästä ahdistavasta tilanteesta, 
toinen ajattelee ne mahtavan esiintymistilaisuuden nostattamaksi in-
nostuneisuudeksi. (Nummenmaa 2010, 24.) 

Yhteiseksi teemaksi voisi vastauksista niputtaa työllistymisen ja toi-
meentulon. Työllistymisen epävarmuuden takia pelkäsivät lähes kaikki 
vastaajat, ja se nousi informanttien isoimmaksi yhteiseksi peloksi. Vain 
kaksi vastaajaa ei maininnut pelkäävänsä työllistymisen puolesta, ja 
toinen heistä ei ollut varma, haluaako tehdä kuvataidekasvattajan töi-
tä. Toisen informantin työllistymishuolta helpotti työnsaanti muunkin 
kuin kuvataidekasvattajuuden kautta. Erään informantin mukaan lä-
hinnä työn saantiin liittyvistä peloista on helppo puhua. Työtilanteen 
epävarmuus ulottuu yli taidekasvatuksen ja on näin yhteinen puheen-
aihe muidenkin alojen ihmisten kanssa.
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Virkojen vaihtuminen pätkätöiksi mietitytti vastaajia, koettiin huolta 
siitä, että opettajia palkataan entistä lyhyempiin työsuhteisiin. Infor-
mantteja pelotti pelkkä hajanaisten töiden saaminen ja se, ettei työl-
listyisi lainkaan. Syitä työllistymisen vaikeuteen nähtiin niin itsessä 
kuin yhteiskunnassa. Huolta aiheutti yhteiskunnalliset linjaukset tai-
deaineista ja taidekouluista. Pelättiin myös, ettei saada töitä sen takia, 
ettei opiskelujen ohella pysty kartuttamaan tarpeeksi työkokemusta. 
Eräs informantti  tarkasteli pätkätöiden vaikutuksia myös oppilaisiin ja 
pelkäsi sen kostautuvan heille huonona ohjauksena ja huonosti järjes-
teltynä työskentely-ympäristönä. Pelkona oli myös se, riittääkö pelk-
kä kuvataideopettajan pätevyys vai pitäisikö olla toinenkin opetettava 
aine. Yksi informanteista koki kuvataidekasvattajien työllistymisen 
epävarmuuden luovan negatiivista kilpailuhenkeä.

Oma osaaminen nousi yhdeksi teemaksi niin tietoihin kuin taitoihin 
liittyvien pelkojen takia. Vajavaisuutta koettiin molemmilla osa-alueil-
la. Alunperin niputin tiedot ja taidot yhteen ja kysyin tunteeko vastaa-
ja vaillinaisuutta omissa tiedoissa ja taidoissa. Lomakkeeni testikäyttä-
jä ehdotti erottamaan tiedot ja taidot eri kohdiksi. Ei ole ihan helppoa 
erotella mitä voi pitää puhtaasti tietona ja mitä taitona. Räsäsen (2008, 
107) mukaan taiteellisen tietämisen kohdalla erottelu tietojen ja taito-
jen välillä pitäisi hylätä. Hänen mukaansa taito sisältyy tietoon. Tieto 
on hyödytöntä, jos sitä ei osaa soveltaa ja taitoa ilman tietoa ei ole ole-
massa.

Toisten peloille on helpompi olla armollinen kuin omilleen. Eräs infor-
mantti kertoi pelkäävänsä, ettei hallitse opetettavaa aluetta täydelli-
sesti, jolloin pysähdyin huomaamaan miten ankaraa ajattelu voi olla. 
Tuntuu kohtuuttomalta, että informantit kokivat riittämättömyyttä, 
kun eivät hallinneet kaikkia kuvataiteen tekemisen tekniikoita. Omat 
mielenkiinnon kohteet ohjaavat opiskeluja, joten on aivan luonnollis-

ta, että toiset tekniikat osataan perusteellisemmin ja syvemmin kuin 
toiset. Informantit nostivat esille myös yksittäisiä aihealueita, joita ei-
vät kokeneet hallitsevansa.

Viisi vastaajaa nosti esille puutteet omissa keramiikan taidoissaan. In-
formantti ehdotti, että edes yksi sellainen kurssi olisi hyvä olla pakol-
lisena. Asiaa osattiin katsoa myös eri näkökulmista. Keramiikkaan liit-
tyy turvallisuusnäkökulmia, joten osaaminen on senkin takia tärkeää. 
Viiden informantin kohdalla taidehistoriaan liittyvät tiedot koettiin 
puutteellisiksi. Vähäisinä määrinä nousi esiin maalaamiseen, grafiik-
kaan ja värioppiin liittyvää tietämättömyyttä tai taitamattomuutta.

Informantit kokivat vajavaisuutta ryhmänhallinta- ja vuorovaikutus-
taidoissa, tämä nousi esille kymmenen vastaajan kohdalla eri sana-
kääntein. Itse koen, että jokin tekninen taito on helpompaa opetella it-
senäisesti valmistumisen jälkeenkin, mutta koulutus antaa liian vähän 
eväitä ryhmänhallinta- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka ovat työn ydin-
tä ja läsnä jokaisessa ohjaamis- tai opetustapahtumassa. Kun itse suo-
ritin Vuorovaikutustaidon -kurssin vuonna 2012, surkuhupaisaa kyllä, 
sen olisi voinut suorittaa myös kirjoittamalla esseen. Ismo Aho (2011, 
7, 26, 162) on tutkinut Mikä tekee opettajasta selviytyjän?, hänen kir-
jassaan vuorovaikutustaidot opettajan jaksamista edistävänä tekijänä 
nousevat toistuvasti esille ja niitä pidetään avaimena opettajan työs-
sä menestymiseen. Opettajankoulutuksen arvioinnissa (1999-2000) 
todettiin, että oppimiseen ja opettamiseen liittyvät asiat hallitaan hy-
vin, mutta puutteita on yhteiskunnallisen ja sosiaalisen ulottuvuuden 
osaamisen kohdalla (emt., 40).

Koska työllistyminen on vastaajien isoin pelko, on hieman nurinkuris-
ta, että työssä jaksamista pelättiin rasti ruutuun -vastausten perusteel-
la toiseksi eniten (24/33) ja vapaakenttävastauksissa kahdentoista vas-
taajan taholta. Informantit pelkäsivät, että työ on liian rankkaa, aikaa 
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vievää, kuluttavaa ja turhauttavaa ja johtaa loppuun palamiseen. Stres-
si ja työuupumus eivät rajoitu Suomeen, vaan tutkimusten mukaan 
ne ovat opetusalan yleismaailmallisia ongelmia (Aho 2011, 14). Suo-
malaisten opettajien erityispiirteitä ovat sen sijaan voimakas eettinen 
tietoisuus ja vahva työhön sitoutuminen. Hyviä asioita nämä ovat op-
pilaiden menestymisen kannalta, mutta voivat olla myös syynä opetta-
jien jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviin ongelmiin. (emt., 15.) Joka 
kolmas opettaja vaihtaa tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla muutaman 
vuoden jälkeen ammattia, varmasti tämä liittyy työn raskauteen (Kelti-
kangas-Järvinen 2014). Opettajan työ, kuten myös sosiaali- ja hoitotyö 
ovat tunnetyötä, jossa toista voidaan niin lohduttaa ja rauhoittaa kuin 
paheksua tai uhkailla. Koska toisten tunteisiin vetoaminen on oleelli-
nen osa työtä, se voi tehdä työn raskaaksi ja aiheuttaa työuupumusta. 
(Myllyniemi 2010, 171.) Ismo Aho (2011, 5, 89) on tutkinut opettajien 
selviytymistä. Hän käyttää mieluummin termiä selviytyminen kuin 
jaksaminen, sillä hän liittää selviytymiseen halun tehdä ja näkee sen 
aktiivisempana ja positiivisempana sanana kuin jaksamisen. Itse taas 
liitän selviytymiseen sen, että on jotakin mistä pitää selviytyä, tällöin 
opettajan työ saa minusta jo lähtökohdiltaan negatiivisen vivahteen, 
tosin samoin on jaksamisen kohdalla, kun on jotakin mitä pitää jaksaa. 
Opettajan selviytymiskeinoiksi Aho (2011, 6) nimeää halun itsensä ke-
hittämiseen, persoonalliset ominaisuudet, jotka auttavat selviytymi-
sessä sekä holistisen elämänkatsomuksen. Tärkeää on olla joku, jonka 
kanssa työasioista voi puhua. Työyhteisön yhteisöllisyys on tärkeää, 
mutta työkaverin sijaan kuuntelija voi olla myös joku lähipiirin ihmi-
nen.

Selviytymisriski tarkoittaa, että opettajaa uhkaa väsyminen, kyllästy-
minen ja kyynistyminen. Riskitekijöiden seuraukset vähentävät työstä 
saatavaa iloa ja lisäävät työuupumusta. Riskitekijöihin kuuluvat kaikki 
kohtaamisen teemaan liittyvät tahot eli oppilaat, vanhemmat ja kolle-
gat. Niiden lisäksi selviytymisriskiä voi aiheuttaa rehtori, joka loma-

kekyselyssäni ei noussut esille, enkä itse sitä vastausvaihtoehtoihin 
vähäisen työkokemukseni takia osannut laittaakaan. Muita opettajan 
jaksamiseen vaikuttavia riskitekijöitä ovat opettajan ikä, työpaikan 
toiminta- ja keskustelukulttuuri sekä muuttunut ja laajentunut työn-
kuva. (Aho 2011, 91-92.)

Opettajan selviytymistä voi tarkastella hänen henkilökohtaisten omi-
naisuuksiensa, opettajankoulutuksen tai työyhteisön kannalta. Henki-
lökohtaisista ominaisuuksista selviytymistä edesauttaa hyvät vuorovai-
kutustaidot, myönteinen suhtautuminen, vahva ammatti-identiteetti, 
luovuus ja itseluottamus. Näistä ominaisuuksista ajattelisin kuvataide-
opettajan automaattisesti omaavan luovan ajattelun kyvyn, sillä ilman 
luovuutta ei ole edes mahdollista päästä opiskelemaan kuvataidekas-
vatusta. Myönteinen tai kielteinen suhtautuminen asioihin on tempe-
ramenttipiirre, kuten luvussa neljä kerron. Positiivisuutta voi opetella, 
mutta jotkut ovat vauvasta lähtien aurinkoisempia kuin toiset. Vaikka 
kerron monia Ahon (2011, 160) tutkimuksessa esiin nousseita opetta-
jan selviytymistä uhkaavia tai edistäviä seikkoja, on syytä ymmärtää, 
että selviytyminen on kokonaisvaltainen asia. Tosin yksittäinen tekijä 
voi johtaa opettajan väsymiseen, kun taas yksittäinen selviytymisessä 
auttava seikka ei takaa opettajan hyvinvointia.

Kuten opettajan henkilökohtaisissa ominaisuuksissa, myös opettajan-
koulutuksessa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen merkitys korostuu. 
Koulutuksessa olisi hyvä myös määritellä opettajuuden rajat. Työyhtei-
sössä selviytymään auttaa yhteisöllisyyden lisäksi toimiva keskustelu-
kulttuuri ja se, että uutta opettajaa tuetaan tarpeeksi. (Aho 2011, 6-7.) 
Ristiriitaista on se, että hyvään opettajuuteen liitetään itsenäisyys ja 
oma-aloitteisuus. Opettajan työssä jaksamista taas on käsitelty yhtei-
sölliseltä kannalta. Jos opettaja on koulutettu itsenäiseen työhön, mi-
ten hän yhtäkkiä osaisi tehdä sujuvaa yhteistyötä. (emt., 41.) Opintoi-
hin ei sisälly yhteistyötä muiden aineenopettajien kanssa, joten vaatii 
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opettajalta paljon alkaa itse rakentaa yhteistyöverkostoja. Itsenäisyy-
teen kouluttaminen saattaa vaikuttaa myös siihen, että kollegojen neu-
voja ja apua on vaikea pyytää.

Opetusharjoittelussa kuormittavimpia tekijöitä on tuntien suunnitte-
luun käytetty valtava aika määrä, joka ei ole missään suhteessa siihen, 
mitä työelämässä ollessa on mahdollista ja järkevää käyttää. Eräs infor-
mantti arvelee pelkojen vaikuttavan siihen, että tuntien suunnitteluun 
kuluu niin valtavasti aikaa ja syntyy turhaa stressiä. Kuvataidekasva-
tusopinnoissani olen voinut suorittaa opetusharjoitteluja lukuisissa 
eri toimintaympäristöissä, mutta yleensä yksi tai useampi harjoittelu 
tehdään myös normaalikoulussa. Kuvataidekasvattajien työharjoit-
telu suuntautuu jo nimensä puolesta opettamiseen, sillä puhutaan 
opetusharjoittelusta eikä esimerkiksi työharjoittelusta yleisesti. Ope-
tusharjoittelu sanaan yhdistää ehkä helpommin yläkoulun tai lukion 
kuin esimerkiksi taidemuseon. Käyttämässäni lähdekirjallisuudessa 
normaalikoulukritiikki nousee vahvastikin esille, vaaditaan, että ope-
tuskokemusta pitäisi saada oikeastakin koulusta, eikä normaalikou-
lusta, jota pidetään epänormaalina ja vääristyneenä harjoittelupaik-
kana (Aho 2011, 150, Heikkinen 2001, 78, 86). Tosin pitää muistaa, 
että lähteissäni äänen saavat yleensä luokanopettajat, joten kaikkea ei 
voi suoraan verrata kuvataideopettajiin. Informanttien vastauksissa 
ja lähdekirjallisuudessa sosiaaliset suhteet nousivat tärkeäksi asiaksi, 
mutta ainakin Viikin normaalikoulussa muiden aineiden opettajakol-
legojen kohtaaminen jää vähäiseksi, sillä opetusharjoittelijoilla on oma 
taukotilansa. Toki muita opetusharjoittelijoita voi pitää myös kollegoi-
na, mutta asetelma siitä, että kokematon opettajaopiskelija kohtaisi 
välituntisin konkariopettajia opettajanhuoneessa jää pois.

Teknologiaan ja ohjelmistoihin liittyviä pelkoja esiintyi yhdeksän vas-
taajan kohdalla. Pelkoa koettiin niin nykyhetken kuin tulevaisuuden 
suhteen. Koettiin, että mediatyökalut eivät ole tarpeeksi hyvin hallus-

sa. Huolta aiheutti myös tekniikan ja tiedon kehityksen mukana pysy-
minen. Pari informanttia pelkäsi, ettei jaksa pysyä kehityksen mukana 
joko nyt tai sitten kun on vanhempi. Kehityksestä tipahtamisen aja-
teltiin tekevän kuilua opettajan ja oppilaan elämismaailmojen välille. 
Meillekin on koko opiskeluajan tähdennetty, että on tärkeää tuntea 
oppilaan elämismaailma ja suhteuttaa kuvataidetehtävät siihen. Kehit-
tyminen ja uuden oppiminen on tärkeää, mutta tuntuu myös vähän 
raskaalta ajatukselta, että koko ajan pitäisi uudistua ja olla ajanher-
molla. Uusista asioista innostuminen on kuitenkin opettajan oman 
jaksamisen kannalta tärkeää ja auttaa oppilaitakin innostumaan (Aho 
2011, 130). Muutosvastarinta liittyy ihmisen turvallisuuden tunteen 
ylläpitämiseen, muutoskykyä ja -halua voi kuitenkin oppia ja opettaa 
(emt., 132).
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3 VARJOISTA TAITEEKSI

Kohti käsintekemistä

Taiteellinen osio syntyi pakosta ja halusta tehdä ja luoda. Ajatus pel-
kästään kirjallisesta opinnäytetyöstä tuntui raskaalta ja vieraalta. 
Opinnäytetyö mahdollistaa pitkäaikaisemman taiteelliseen prosessiin 
uppoutumisen ja keskittymisen, joten miksi en tarttuisi tilaisuuteen. 
Rakastan ideoimista, mutta nautin paljon myös keskittyneestä teke-
misestä.

Räsästä (2008, 126) mukaillen taiteessa teoreettisia kysymyksiä voi 
käsitellä käytännön avulla, jolloin yksityinen ja yleinen nivoutuvat 
yhteen. Seminaariryhmäläisten ja lomakevastaajien esittelemästä ylei-
sestä kuljen kohti yksityistä eli omia pelkojani ja taas niiden kautta 
yleiseen, takaisin muihin taidekasvattajiin. Taideteos voi toimia tai-
teellisen tutkimisen ja muiden tiedon alan metodien avulla kerätyn 
materiaalin koosteena ja tiivistymänä (emt., 126). Oman tutkimukse-
ni kohdalla muilta tiedonaloilta olen lainannut kyselylomakkeen, joka 
usein liitetään määrällisen tutkimuksen tiedonhankintaan. Teoksiini 
tiivistyy myös psykologian puolelta tulevaa teoriaa. Taideteoksen ky-
kyä nivoa eri tieteenaloja yhteen voi pitää erityislaatuisena (emt., 126).

Varsinkin kuvataideopettajalle oman taidekäsityksen tuntemuksesta 
ajatellaan olevan hyötyä ja sen katsotaan antavan uskottavuutta. Ku-
ten Räsänen (2008, 24) toteaa, taiteilijat ja teokset eivät yleensä edus-
ta yhtä, tiettyä teoreettista lähtökohtaa. Hänen mukaansa kaikissa 

teoksissa on piirteitä niin havainnoista, muodoista, kulttuurista kuin 
tunteistakin. Omien teosteni historiaa tarkastellessa sieltä löytyy niin 
esittäviä, naturalistisia akryyli- ja öljymaalauksia kuin syötävistä mate-
riaaleista tehtyä korutaidettakin. En näe mitään syytä taiteilija-muo-
toilijana asettua vain tietyn teorian edustajaksi, sillä haluan säilyttää 
laajan vapauden tehdä mitä milloinkin haluan. Vertailtaessa mimeet-
tistä, ekspressiivistä, formalistista ja kulttuuriteorioita löydän paljon 
samaistuttavaa ekspressiivisestä teoriasta, sillä itseilmaisu on minulle 
tärkeää sekä kasvattajana että taiteilijana. En usko, että ihmiset näke-
vät ja ymmärtävät taiteen samalla tavalla, tämä selviää jo keskustelta-
essa hyvinkin pienessä ryhmässä jostain teoksesta. Ekspressiivisessä 
teoriassa arvostan itseilmaisun ainutkertaisuutta ja tunteiden välittä-
mistä ja ajatusten viriämistä. Tiedän omasta kokemuksestani todeksi, 
että taiteen tekemisellä ja vastaanottamisella voi olla ekspressiiviseen 
taideteoriaan liittyviä terapeuttisia vaikutuksia (Räsänen 2008, 26). 
Vaikka pidän ekspressiivistä taidetta arvossa, rakastan myös naturalis-
tisia maalauksia, mutta kuten mainitsin, en pysty näkemään taidetta 
siten, että se olisi suora pääsy johonkin maailmaan, jonka kaikki katso-
jat näkisivät samalla tavalla. Vieraimmaksi itselleni koen formalistisen 
teorian ja sen ”kielen” eli esimerkiksi kahdesta tasavärisestä neliöistä 
koostuvan maalauksen, jota pitäisi pystyä tulkitsemaan omaamalla tai-
teen tulkintaan liittyvää asiantuntemusta (Räsänen 2008, 26-27). Olen 
opiskellut taidekouluissa kaksitoista vuotta ja harrastanut taidetta 
koko ikäni. Siitä huolimatta en koe omaavani riittävää asiantuntemus-
ta tämän ”kielen” tulkintaan. Vaikka taidekouluissa opiskelu sokeuttaa 
sille, miten taidetta tuntematon teokset näkee ja kokee, en pidä siitä 
ajatuksesta, että on olemassa taidetta, joka lähtökohtaisesti avautuu 
vain tietyt säännöt hallitsevalle ihmiselle. Postmodernit teoriat on-
neksi kyseenalaistavat taiteilijoiden ja asiantuntijoiden yksinoikeuden 
taiteen salattuun maailmaan pääsemiseksi (Räsänen 2008, 29). Yhdyn 
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postmodernien teorioiden ajatukseen taiteesta erilaisten todellisuuk-
sien esiin nostajana, jossa kulttuurilla ja taideteoksen kontekstilla on 
merkitystä tulkinnan kannalta (emt., 30).

Pelko aiheena on osittain järjen ja sanallistamisen tavoittamattomissa, 
joten koen, että se typistyisi tai menettäisi jotain oleellista, jos se puet-
taisiin vain sanoiksi tai luvuiksi. Kyselyn teettämisen jälkeen fyysiset 
taideteokset tuntuivat luonnolliselta jatkeelta pelkojen pohtimiseen. 
Pelko voi olla häilyvää ja muotoaan muuttavaa, joten miten antaa sille 
muoto? Jostain syystä koin, että taiteellisessa osiossa minun pitäisi kä-
sitellä kyselyvastauksista nousseita isoja teemoja: työllistymistä, työs-
sä jaksamista ja sosiaalisia suhteita. Toki teosten taustalla vaikuttavat 
kaikki kyselyssä esiin nousseet pelot sekä omat henkilökohtaiset alaan 
liittyvät pelkoni.

Näyttelytilan valitseminen ja varaaminen aiheutti jonkin verran pään-
vaivaa, sillä en ollut ennakoinut ja suunnitellut sitä tarpeeksi aikaisin. 
Koulun ulkopuolinen galleria olisi ollut tyylikäs vaihtoehto, lähempänä 
taidemaailmaa ja siten tuonut tiettyä uskottavuutta töille. Kustannuk-
set ja koulumaailmasta irrallaan oleminen eivät kuitenkaan puoltaneet 
tätä vaihtoehtoa. Koska tutkimukseni käsittelee Aalto-yliopiston ku-
vataidekasvatusopiskelijoiden pelkoja, koin, että näyttely olisi luon-
tevinta pitää Arabian kampuksen koulurakennuksessa. Tilavalinnan 
aikaan ajattelin näyttelyn painottuvan varjoihin, joten se rajasi koulun 
valoisimman galleriatilan heti pois. Seminaariryhmästäni ehdotettiin 
myös näyttelyn pitämistä esimerkiksi baarissa, mutta en kokenut sitä 
parhaana paikkana juuri tätä näyttelyä ajatellen. Yhtenä vaihtoehtona 
harkitsin näyttelyn pitämistä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 
luokkahuoneessa. Tämä olisi kuitenkin rajannut kaikki muut näyttely-
kävijät kuin opiskelijat ja henkilökunnan pois, joten sekään ei tuntunut 
hyvältä vaihtoehdolta. Toivoin, että tila olisi sekä opiskelijoiden lähellä 
että koulun ulkopuolistenkin ihmisten tavoitettavissa. Lopulta Aralis 

1. Vasemmalla Unensieppari, oikealla Krapulansieppari.
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Galleria täytti nämä ehdot. Se sijaitsee koulurakennuksessa, mutta 
tavoittaa opiskelijoiden lisäksi kirjastokävijöitä, rakennuksessa työs-
kenteleviä, ostoksilla käyviä sekä turisteja. Varasin näyttelyajan ensin 
loppukevääksi 2014, mutta peruutuspaikan vapautuessa esittelinkin 
teokseni jo helmikuussa. Tämä nopeutti aikataulua huomattavasti ja 
toi sitä kautta myös painetta.

Jo aiemmissa projekteissani olen tehnyt esineitä ja grafiikan vedoksia, 
joissa varjot ovat olleet oleellinen osa teosta. Varjolla viittaan myös 
Martti Lindqvistin (2006) huomioon kasvattajan mahdollisuudesta 
käyttää valtaansa väärin ja olla tunnistamatta omaa pimeää puoltaan. 
Varjo- ja pelkoteeman pohjustuksena on syytä kertoa hieman aiem-
masta taiteellisesta projektistani, joka jatkuu edelleen. Olen ollut kiin-
nostunut varjoista jo pidemmän aikaa, mutta isompi sysäys varjojen 
maailmaan tapahtui Taide ja komiikka -kurssille tekemieni teosten 
kautta. Muotoilin Kallion Kalleriassa pidettyyn näyttelyyn parodioi-
ta Unensieppareista, jotka ovat alunperin intiaaneilta lähtöisin olevia 
pahoja unia sieppaavia taikakaluja. Alkuperäisistä Unensieppareista 
säilytin muotoa ja koristeita sen verran, että omat versioni ovat vielä 
yhdistettävissä alkuperäiseen esineeseen (Ks. kuva 1 sivulla 53). Te-
kemäni siepparit torjuvat pahojen unien sijaan krapulaa ja sukupuoli-
tauteja. Alkuperäisissä Unensieppareissa renkaan keskellä oleva kuvio 
on tehty langasta, omat siepparini tein paperista ja pahvista. Taide ja 
komiikka -näyttelyn teokset toteutin käsin piirtämällä ja leikkaamalla. 
Alkuperäisissä Unensieppareissa on tietynlainen langasta tehty kuvio, 
itse sommittelin siepparieni aihepiireihin liittyviä kuvioita pitsimäisik-
si ornamenteiksi, jotta teokset aukenevat eri tavalla, kun niitä katsoo 
pidempään ja alkaa erottaa kuvia ornamentiikan keskeltä.

Myöhemmin tuotteistin siepparini tietokonemallinnuksen ja laser-leik-
kaamisen avulla nopeammin tehtäviksi ja monistettaviksi esineiksi ja 
tein tuoteperheeseen vielä Lumettomuudensiepparin. Sieppariper-

heen rakentaminen oli hauska projekti. Visuaalisesti pidin erityisesti 
sieppareiden luomista kauniista, pitsimäisistä varjoista. Halusin jatkaa 
projektia ja koska tutkimukseni aiheeksi valikoitui pelkojen tutkimi-
nen, tuntui luontevalta, että olisin tehnyt sieppareita, jotka olisivat 
napanneet kiinni kuvataidekasvatusopiskelijoiden pelkoja. Kyselyä laa-
tiessani ajattelin taiteellisen osuuden muodostuvan mahdollisesti siep-
pareista ja siksi harkitsin myös opiskelijoiden pelkopiirustusten kerää-
mistä, jotta minulla olisi konkreettisia kuvia siitä, miltä pelko näyttää.

2. Läpinäkyvästä akryylistä tehty prototyyppi.
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Ideoiden viidakko

Laser-leikkaamisen mahdollisuudet kiinnostivat minua. Sillä sai ai-
kaan viimeisteltyä ja uskottavaa jälkeä. Koin painetta, että minun pi-
täisi jotenkin näyttää, todistaa jotain omalla näyttelylläni. Ajattelin 
laser-leikkaamisen olevan hyvä väline tähän. Ohjaava opettajani Tere 
Vadén kommentoi, että jos näyttelystäni tulee hyvin viimeistelty, se 
loisi minusta kuvataidekasvattajana osaavan kuvan, eikä siinä mielessä 
auttaisi muiden opiskelijoiden avautumista omista peloistaan. 

Peruutusajan vastaanottaminen loi painetta. Aloin stressaantua, koska 
en kokenut olevani hyvä mallintamisessa ja kokemukseni laser-leikku-
rin käytöstä olivat vähäiset. Pääsy koulun laser-leikkurille oli kokemuk-
seni mukaan hankalaa ja koulun ulkopuolella teettäminen hintavaa. 
Työtapani on sellainen, että tarvitsen käsin piirtämistä ajattelun vä-
lineeksi, en pysty mallintamaan kuvaa suoraan tietokoneella. Tällöin 
piirtämiseen kuluu tuplasti aikaa. Ohjelmoimisessa ja laser-leikkaami-
sessa olisin mahdollisesti ollut riippuvainen muiden avusta ja aikatau-
luista, joka kiristyneessä aikataulussa oli haitta. Pysähdyin miettimään 
mitä oikein olen tekemässä, sillä minulle nautinnollisin tekemisen tapa 
on tehdä käsin, keskittyneesti, rauhassa ja yksin. Koska kyseessä on 
tutkimus, eikä esimerkiksi myytävä tuote, tietokoneen ja laserin käyt-
tö alkoi tuntua pelkojen ulkoistamiselta. Jos en koskisi teoksiini pro-
sessin aikana käsin, tuntui, etten aidosti käsittelisi pelkojani ja tuottai-
si itseni näköisiä teoksia, vaan jotain, jota tarkastelen tavallaan ulkoa 
päin. Kun tein päätöksen hylätä laserin käyttö olin helpottunut.

Olin myös epävarma siitä, haluanko tutkimuksessani käsitellä pel-
koa huumorin keinoin, joka sieppareita tehdessä olisi tullut ainakin 
sivujuonteena mukaan, sillä aiemmin tekemäni siepparit parodioivat 
Unensiepparia. Tutkimuskysymykseni ei ole miten kuvataidekasvatta-

jien pelkoja voisi lievittää tai käsitellä, joten huumorinäkökulma olisi 
voinut jäädä irralliseksi. Pohdin myös pidettäisiinkö sieppareita enem-
män muotoilutuotteina kuin taiteena.

Sieppareideni tiimoilta minulla oli läpinäkyvästä akryylistä leikattu 
prototyyppi (Ks. kuva 2 sivulla 55). Minua kiehtoi se, että varsinainen 
esine oli tavallaan näkymätön, mutta loi silti varjon. Itse esinekin oli 
kaunis, kun valo osui siihen sopivasti. Miellyin ajatukseen, että var-
sinaiset näyttelyteokset olisivat varjoja ja niitä muodostavat leijuvat 
ja huomaamattomat esineet sivuroolissa. Kun materiaali olisi läpinä-
kyvää esineiden ”hävittäminen” olisi helpompaa. Samaan aikaan olin 
kiinnostunut myös paperileikkaustaiteesta. Laserista luopuessani ajat-
telin tekeväni teokset käsin leikkaamalla. Pidän käsin leikkaamisesta, 
mutta se on fyysisesti kuluttavaa ja aikataulullisesti hidasta monen 
teoksen toteuttamista ajatellen.

Koska olin viehättynyt akryylin läpinäkyvyyteen, tein kotona proto-
tyyppejä ainoalla varastoistani löytyvällä läpinäkyvällä materiaalilla: 
piirtoheitinkalvolla. En ollut erityisen tyytyväinen aikaansaamaani 
jälkeen, mutta aloin silti kiinnostua piirtoheitinkalvosta materiaa-
lina, sillä se mahdollisti välittömät mielleyhtymät koulumaailmaan. 
Aiemmin kerroin äitini toimineen opettajana. Piirtoheitinkalvot olivat 
oleellinen osa hänen opetustyyliään. Piirtoheitinkalvot tuovat monelle 
mieleen kouluajan, tietyt opettajat tai tilanteet, piirtoheittimeen liitty-
vän hurinan ja virtapainikkeen napsahduksen. Piirtoheitinkalvo alkaa 
kuulua väistyviin opetustapoihin, joten se lisäsi kiinnostustani materi-
aaliin. Itse koen kuvataidekasvattajana paineita siitä, että pitäisi pysyä 
kehityksen mukana, uudistua ja opetella jatkuvasti uusien ohjelmien 
ja laitteiden käyttöä. Mietin mihin kaikkiin uudistumisvaatimuksiin 
kuvataidekasvattajan pitää vastata. Myös informanttini nostivat esiin 
huolen siitä, pysyvätkö tarpeeksi ajan hermolla ja kehityksessä mukana.
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Ajatukseni varjoista muuttui työskentelyn edetessä. Alkuperäinen 
idea varjoista teoksina laimeni luovuttuani laser-leikkaamisesta toteu-
tustekniikkana. Teosten piilottaminen ja varjojen korostaminen olisi 
vaatinut myös monenlaisia ripustus- ja valaistusteknisiä ratkaisuja ja 
oivalluksia sekä näyttelytilaan tulevan luonnonvalon kontrolloimista. 
Lopullisten teosten varjot ovat toki mielenkiintoisia ja oleellinen osa 
teoksia, mutta painotus muuttui.

3. Laser-leikkurilla kaiverrettua nahkaa.

Aloin maalata piirtoheitinkalvoja, koska ajatuksenani oli muodostaa 
niistä ihmishahmo koostamalla lukuisia kalvoja päällekkäin ja vierek-
käin ja leikkaamalla niihin ihmishahmon ääriviivat. Toinen ajatukseni 
oli tehdä veistos, joka koostuisi kymmenistä ellei sadoista peräkkäises-
tä tai päällekkäisestä kerroksesta ja muodostaisi tornin tai onkalon. 
Kalvomaalausteni kanssa kävi samalla tavoin kuin muidenkin abstrak-
tien maalauksieni kanssa yleensä käy. Maalaus sellaisenaan ei toimi 
niin hyvin, mutta jos siitä rajaa ja poimii tietyn kohdan, se on kiinnos-
tava. A4-kokoiset maalaukseni näyttivät sutaistuilta söheröiltä, mutta 
pieniksi paloiksi leikattuna ja uudelleen sommiteltuina kokonaisuuksi-
na tai yksittäisinä paloina mielenkiintoisilta. Alkuperäinen ajatukseni 
kalvopaloista pinotuista rakennelmista väistyi, kun maalattu kalvo ei 
ollutkaan enää niin läpikuultava kuin olin kuvitellut ja yksittäiset pie-
net palat alkoivat tuoda mielleyhtymiä valokuvista ja negatiiveista.

Aloin järjestellä pikkukuvia vierekkäin. Kokeilin myös kalvon puno-
mista limittäin, mutta palat ovat niin vahvoja, että toimivat paremmin 
mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Hylkäsin myös ajatuksen 
siitä, että palaset muodostaisivat pikselimäisiä kuvioita ja aloin vain 
sommitella niitä vierekkäin. Pelkojen sommittelu oli koko tutkimuk-
sen mukavinta puuhaa, tyydyttävää ja ihanaa. Ajatus Pelon peitosta 
alkoi muodostua. Aluksi peitto oli melko pieni, mutta kaipasi mieles-
täni isompaa mittakaavaa ja todellisempaa suhdetta ihmisen kokoon. 
Vaikka olin sommitellut peiton mielestäni valmiiksi, suurentaessani 
sitä huomasin, ettei se kärsinyt siitä, että lisäsin siihen paloja. Hyviä ja 
toimivia sommitteluvaihtoehtoja oli lukuisia.

Harkitsin myös sanoihin painottuvaa näyttelyä. Sanoja olisi voinut hei-
jastaa kankaalle, nahalle, iholle, seinälle, lattialle, pulpetille tai pylväil-
le. Mietin sanojen piilottamista suuren kirjainmäärän joukkoon vaa-
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kaan, pystyyn ja vinottain, jolloin katsojat poimisivat katseellaan eri 
sanat. Toteutin myös laserilla pari testikappaletta sanoja kaivertamalla 
ja leikkaamalla. Kaiverrettu nahka (Ks. kuva 3 sivulla 58) näytti hyväl-
tä ja tatuointimaiselta, mutta olisi tyylillisesti vienyt näyttelyä hyvin 

4. Kaavapaperista tehty ihmishahmo.

erilaiseen suuntaan. Toki pelkojen iholla oleminen, olisi sopinut myös 
kasvatuksen maailmaan. En kuitenkaan pystynyt viemään ajatusta tar-
peeksi pitkälle ja hylkäsin idean.

Kyselyvastausten analysoinnin jälkeen pyörittelin kohtaamisen tee-
maa mielessäni ja mietin monenlaisia ihmishahmoja. Ratkaisu löytyi 
lapsuudessa opitusta tavasta piirtää ihminen. Mallini asettui ison pa-
perirullan päälle selälleen makaamaan ja minä piirsin hänen äärivii-
vansa lyijykynällä vartaloa mukaillen. Piirsin paperille viisi eri ihmistä, 
osan useammassa eri asennossa ja eri tapaamiskertoina. Ääriviivapii-
rustuksia käytin apuna ja luonnoksina, kun tein materiaalikokeiluja 
piirtoheitinkalvosta sekä silkki- ja kaavapaperista.

Ajatuksenani oli tehdä ihmishahmoja kohtaamisen teemaan liittyen 
siten, että ne olisivat läpikuultavia ja puolikiiltäviä ja niitä ympäröi-
vä tausta matta ja valoa vähemmän läpäisevä tai toisin päin. En löy-
tänyt tarpeeksi leveää silkkipaperia ja arkkien saumakohdat näyttivät 
ikäviltä. Kaavapaperi oli tarkoitukseen sopivan levää, mutta siitä ei 
lakkaamalla tullut yhtä kauniin läpikuultava kuin silkkipaperista. Ryp-
pyiset ihmishahmot näyttivät melko viimeistelemättömiltä (Ks. kuva 4 
sivulla 60). Ihmishahmoihin liittyi ajatus kohtaamisten kokoelmasta, 
jossa teini, huoltaja ja kollega olisi esitetty hyönteiskokoelman tapaan 
ja neulojen sijaan heidät olisi kiinnitetty taustaansa karttakepeillä. Ih-
mishahmojen lävistäminen tuntui kuitenkin liian väkivaltaiselta ja aja-
tus hyönteiskokoelmasta käytetyltä ja naiivilta.

Pidin tärkeänä, että teosteni ihmishahmot edustaisivat nimenomaan 
teiniä, huoltajaa ja kollegaa. Ristiriitaisesti valitsin piirustusmallikseni 
kuitenkin niitä ihmisiä, jotka tehtävään helpoiten suostuivat ja ehti-
vät. Mallien joukossa oleva eläköitynyt opettaja, vastavalmistunut ku-
vataidekasvattaja ja kuvataidekasvatusopiskelija olisivat periaatteessa 
voineet edustaa kollegaa. Itse ajattelen tässä yhteydessä työkaverin 
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kuitenkin jonkin toisen aineen opettajaksi, jolla mahdollisesti on vä-
heksyvä suhtautuminen kuvataiteeseen oppiaineena. Lähipiirini teinit 
asuivat toisissa kaupungeissa, joten en heitä mallikseni pyytänyt. So-
siaalisten suhteiden käsittelyyn olisi sopinut hyvin, että olisin metsäs-
tänyt malleikseni nimenomaan niitä ihmisiä, joihin kyselyvastauksissa 
viitataan.

Tein lopulta valmiin teoksen vain teinistä, koska se edusti ihmisryh-
mää, joka kiinnosti minua eniten. Ehkä teos todella kertoo ihmisen 
kohtaamisen vaikeudesta, koska en hankkinut itselleni oikeaa teiniä 
malliksi. Ihmisen piirtäminen oli aika intiimiä, joten se nosti kynnystä 
etsiä itselleni vierasta mallia. Piirtäessäni malli oli tietyllä tavalla alis-
teisessa asemassa, sillä hän makasi liikkumattomana, kun minä piirsin 
ja minulla oli valta käyttää piirrosta haluamallani tavalla. Koska työs-
kentelin kotona, enkä esimerkiksi yhteistyöhuoneella se teki piirros-
tilanteen vielä intiimimmäksi. Kynällä kävin ihmisen rajat läpi kaut-
taaltaan ja varsinkin toisen haarojen piirtäminen oli hiukan kiusallista. 
Jälkeenpäin ajatellen olisi ollut kiinnostavaa ja merkittävää selättää 
itselleni entuudestaan vieraat kollega, huoltaja ja teini ja piirtää hei-
dät. Jonkinlaisena hätäratkaisuna ajattelin myös palkkaavani kollegan, 
huoltajan ja teinin seisomaan näyttelytilaan koko näyttelyn ajaksi. 
Tällöin kohtaamista olisi tapahtunut sekä mallien kesken, että heidän 
ja näyttelyvieraiden välillä. Asiayhteydestään irrotettuna ihmiset oli-
sivat saattaneet näyttää kaikkea muuta kuin pelottavilta seistessään 
näyttelytilassa. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät pelot ovat osittain si-
doksissa paikkaan, tilanteeseen ja tietynlaiseen rooliin. Näyttelytilaan 
eristäminen olisi tuonut myös tietynlaisia väkivaltaan ja alistamiseen 
liittyviä mielleyhtymiä, jos mallit olisivat oleskelleet melko paikallaan 
pienessä tilassa joka päivä koko näyttelyn aukiolon. Miten heidät olisi 
tilaan asettanut, rajannut omiin lohkoihinsa punaisin samettiköysin 
vai antanut liikuskella vapaasti. Miten yleisö olisi ymmärtänyt ihmiset 
tai heidän läsnäolonsa teoksiksi tai teoiksi?

Anja Kauranen (2004, 308) kirjoittaa: ”Pelkoa voi tutkia vain pelkää-
mällä.” Onko taideteosten tekeminen oikeastaan opettajuuteen liitty-
vien pelkojen välttelyä? Pitäisikö minun olla tekemässä opetuskokei-
lua, jotta voisin kirjoittaa opettajuuteen liittyvistä peloista mitään? 
Teoksia suunnitellessani pelon piirtäminen tuntui vaikealta ja kontrol-
loidulta. Yritin löytää pelon tunteen, jotta saisin siirrettyä sen kuvii-
ni. Pelkoa oli vaikea tavoittaa, välillä sain lietsottua itseni aggressioon 
ja piirsin viuhuvia viivasyheröitä. Välillä piirsin silmät kiinni, jotta en 
kontrolloisi tekemistäni liikaa. En koe saavuttaneeni pelon tunnetta 
työskentelyn aikana, lähimmäksi pelkoa pääsin yrittäessäni saada unta 
kaaokseni keskellä silloin, kun tuntui, että aika loppuu kesken, mitään 
ei ehdi tulla valmiiksi ja ideat ovat huonoja. Silloin pelkäsin epäon-
nistumista ja häpeää. Toisaalta, jos olisin saavuttanut pelon tunteen 
maalatessani, se olisi saattanut lamauttaa minut ja estää työskentelyn. 
Ilmeisesti todellisen pelon saavuttaminen ”tahallaan” ei olisi ehkä edes 
mahdollista, sillä ”Emootiot ovat ytimeltään spontaaneja prosesseja, 
joita ei viritellä tieten tahtoen. Tunneilmaisuja voidaan kuitenkin tah-
donalaisesti kontrolloida, korostaa tai hillitä ja toisinaan kokonaan tu-
kahduttaa.” (Myllyniemi 2010, 170.)

Pelkoa tavoitellessani ja lähinnä aggressiivisuuden löytäessäni, koin 
maalatessani jotain itselleni täysin uutta. En pidä itseäni musikaalise-
na ihmisenä, joten yllätyin siitä, että maalatessa aloin yhtäkkiä tuottaa 
erilaisia ääniä, ensin kauhuelokuvamaisia, sen jälkeen omia versioitani 
niistä äänistä, sitten tyynnyttelevää loitsumaista hyminää ja lopuksi 
mantramaista ääntelyä. Työskentelytapa muuttui ääntelyn mukana 
tai muutti ääntelyä, en osaa sanoa kummassa järjestyksessä. Aloin 
äänin ja kosketuksin tyynnytellä aggressiivisuutta, maalasin silitellen 
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ja rauhoitellen. Maalaamisen kanssa samanaikaiset, itselleni vieraat 
ja vieraasti syntyneet äänet olivat hyvin poikkeuksellinen ja avartava 
kokemus. Työskentelyssäni oli varmasti jotain lapsen leikeistä tuttua 
aitoutta, kun kyykin asuntoni lattialla maalaamassa ja hymisemässä. 
Olin syvällä omassa maailmassani.

Toteutin kaikki teokset kotonani, jonka muokkasin jonkinlaiseksi stu-
dioksi. Sain työskennellä omassa rauhassani ja omassa tahdissani. Elin 
kuitenkin aika eristyksissä, sillä tein teoksia lopulta niin intensiivises-
ti, että näin muita ihmisiä hyvin vähän. Vain kaksi ihmistä näki kes-
keneräiset teokseni, joten sain niistä varsin vähän palautetta. Kotona 
työskentely mahdollisti sen, että työn äärelle pääsi heti ja koska asunto 
oli erilaisia prototyyppejä täynnä, teosten ideointi oli jatkuvasti käyn-
nissä. Kaaoksessa eläminen oli kaikessa intensiivisyydessään myös 
raskasta ja ahdistavaa. Koska tein teoksia pääosin omassa kuplassani, 
ajatukseni niiden oivaltavuudesta tai huonoudesta vaihtelivat rajusti.

Piirtoheitinkalvo oli minulle uusi taiteen tekemisen materiaali, kun 
taas akryylillä maalaaminen ennestään tuttua (Ks. kuva 5 sivulla 65). 
On kuitenkin hyvin eri asia maalata läpinäkyvälle, ohuelle pinnalle 
kuin esimerkiksi pingotetulle kankaalle. Maalattua kalvoa voi käyttää 
molemmin päin, riippuen siitä haluaako esille mattaa vai kiiltävää, 
struktuuria vai sileyttä.

Siukosen (2001, 143) mukaan taiteellista prosessia voi tarkastella si-
ten, että työprosessi on väline lopputuloksen saavuttamiseksi, eikä sii-
tä siksi ole sanottavaa tai siten, että prosessi on ollut mysteeri tekijälle 
itselleenkin ja siksi hankalasti sanallistettavissa. Itse ajattelen proses-
sin olevan tärkeä tai vähintäänkin kiinnostava, koska oma prosessini 
on ainakin kaikkea muuta kuin suoraviivainen. Taiteelliseen proses-
siini sisältyy aina monia sivupolkuja ja päällekkäisiä ajatuksia ja siksi 
sen sanallistaminen voi olla hankalaa, sillä ideat linkittyvät moniin aja-

tuskulkuihin ja ovat saattaneet syntyä myös yhtäaikaisesti. Siukonen 
(emt., 143) kertoo lopputuloksen yleensä taiteessa riittävän, eikä sa-
nallistamisen pakkoa ole, toisin kuin tieteessä. Taiteellisessa tutkimuk-
sessa sanallistamista ei kuitenkaan voi välttää, hankalaksi asian tekee 
se, että taiteeseen sisältyy myös sanoja väistelevää luonnetta.

5. Yksityiskohta Pelon peitosta.
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Varjoista syntyy teoksia

Päätös siitä, että toteutan kaikki teokset piirtoheitinkalvosta syn-
tyi melko myöhään, kun lakattu paperi ei toiminut toivotulla tavalla. 
Koen, että on vain hyvä, että kaikki näyttelyn teokset on tehty samasta 
materiaalista. Se osoittaa sekä materiaalin että sen käyttäjän monipuo-
lisuutta. Lopputulos on viimeistellympi ja yhtenäisempi, kun jokainen 
teos ei ole eri materiaalista. Teoksissa piirtoheitinkalvo vaihtelee ak-
ryylillä maalatun ja kirkkaan, käsittelemättömän pinnan välillä. Piirto-
heitinkalvossa viehättää myös sen kiilto, joka tuo viimeistellyn tuntua 
ja tietynlaista kylmyyttäkin. Opinnäyteseminaarin aikaan mietin la-
ser-leikattavien teosten tekemistä läpinäkyvästä akryylistä ja sain vah-
vistusta läpinäkyvän materiaalin käytölle eräältä vertaisryhmäläiseltä-
ni. Hän perusteli läpinäkyvän materiaalin sopivuutta sillä, että monet 
piilottelevat pelkojaan ja niitä on vaikea nähdä ulkoisten elementtien 
takaa. Pelot näyttäytyvät vain tietyssä valossa ja tietyissä olosuhteissa. 
Vaikka materiaali vaihtui paksusta akryylistä ohueen piirtoheitinkal-
voon läpinäkyvän materiaalin suhde pelkoihin on silti sama, pelko ei 
välttämättä ole koko ajan näkyvillä oleva selvärajainen musta möyk-
ky vaan häilyvä ja välillä hyvin huomaamaton. Teosmateriaalilla on iso 
katsojan ajatuksia ohjaava merkitys, sillä siihen liittyy asenteita ja ole-
tuksia (Houessou 2010, 70). Jos teokseni olisivat esimerkiksi öljyväri-
maalauksia, niiden luoma mielikuva olisi hyvin erilainen, sillä silloin 
teokset liittyisivät pitkään taidehistorian perinteeseen ja vähän viralli-
sempaan taiteen tekemisen tapaan. Piirtoheitinkalvo materiaalina yh-
distyy ihmisten mielessä koulumaailmaan, ei taiteeseen.

Leikkasin kaikki teoksiin tulleet palat käsin. Voi kysyä oliko se hul-
luutta, tyhmyyttä, tehottomuutta vai toiko se teoksiin lisäarvoa. Te-
kemiseen käytetyn ajan voi nähdä olevan osa teoksen viestiä tekniikan 
ja materiaalin lisäksi (Haveri 2012, 25), joten siinä mielessä jokaisen 

6. Vasemmalla: Pelon peitto
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palan leikkaaminen käsin on arvokasta siihen nähden, että olisin lei-
kannut ne giljotiinilla tai laserilla nopeuden ja tehokkuuden ehdoilla. 
Näyttelyvieras ei tätä asiaa kuitenkaan tiedä, eikä varmasti sitä tule 
ajatelleeksi tai päätelleeksi, joten siinä mielessä ajatus ajan käytön vä-
littämisestä vesittyy kokonaan. Käsin leikkaaminen tuo tällöin jotain 
lisää vain itselleni, koska se on minulle mielekästä ja arvokasta sekä 
tutumpana työstämistapana turvallista. Siukonen (2011, 11) viittaa 
Rousseaun pohdintaan käsin tekemisestä asiana, joka vaikuttaa teki-
jäänsä. Pidän paljon ajatuksesta, että käsien käyttämisen avulla ihmi-
sestä tulisi enemmän ihminen. Leikkaamieni palojen epätäydellisyy-
den takia ajatus Pelon peiton rakenteesta muuttui, sillä sitä ei ollutkaan 
mahdollista koota kiinteäksi tilkkutäkiksi, vaan vierekkäisiksi suika-
leiksi. Siinä mielessä ratkaisu oli hyvä, että saatoin halutessani vaihdel-
la suikaleiden paikkaa ja koska peitto ei ole kiinteä, se voi kevyesti elää 
näyttelyssä kulkevien ihmisten nostattamassa ilmavirrassa.

Pelon peitossa (Ks. kuva 6 sivulla 66) on myös tyhjiä ruutuja sekä siksi, 
että ne toivat ilmavuutta sommitteluun ja nostivat maalattuja paloja 
paremmin esille että sen takia, että oli mielenkiintoista ajatella mitä 
tyhjissä ruuduissa tapahtui. Jos moni mieltää pienet neliöt kuviksi, 
mitä tyhjässä kuvassa on, mitä siihen voi kuvitella? Mitä on tapahtu-
nut? Onko pelottavampaa nähdä ja kokea vai kuvitella? Ehkä Pelon pei-
tossa pelkoon on helpompi samaistua kuin muiden teosten kohdalla, 
sillä se näyttää kokoelmalta pieniä valokuvia tai negatiiveja. Valoku-
vaan yhdistetään yhä kuvankäsittelyn rajattomista mahdollisuuksis-
ta huolimatta tietynlainen totuusarvo, valokuva on todiste jostakin 
olemassa olevasta. Muistojen yhdistäminen teokseen edesauttaa sen 
läheiseksi tuntemista, sillä valokuvat voi nähdä polkuina menneeseen 
(Houessou 2010, 75).

Jo lapsuuden askarteluista on peräisin, että saatan muodostaa teoksen 
rakenteen toistamalla samaa muotoa sen sisällä. Tätä rakenteen muo-
dostamisen tapaa käytin myös Kuvataidekasvattajuuden varjot teoksis-
sani. Niiden muoto poikkesi aiemmin tekemästäni, mutta tapa monis-
taa yksinkertaista muotoa ja luoda sillä mielenkiintoista rakennetta 
oli sama. Näyttelyn kolme teosta: Ensimmäinen ylhäällä, ensimmäinen 
alhaalla, Pelon peitto sekä Eka ylhäällä saa paikan ovat muodostuneet 
viiden sentin mittaisista neliöistä.

Kyselyä tehdessäni ajattelin pelon enemmän pysyväksi ja tarkkarajai-
seksi, kyselyvastaaja pelkää tiettyä asiaa ja sillä selvä. Teoksia tehdessä 
ja näyttelyn jälkeen, ajattelen pelot muuttuvammiksi ja häilyvämmiksi. 
Mielestäni Kohtaaminen – teini luonnollisessa koossa kuvaa tiettyä pel-
koon liittyvää epämääräisyyttä hyvin. Teosten hienovarainen liike il-
mavirrassa tuo mieleen pelkojen elämisen.

Sattumalla on taiteen tekemisessä aina merkitystä. En tiedä olisiko 
piirtoheitinkalvo valikoitunut teosteni materiaaliksi, ellei sitä olisi 
ennestään varastoistani löytynyt ja sitä kautta prototyyppiini kulkeu-
tunut. Sattuma vaikuttaa siihen, mikä idea lähtee toimimaan ja mikä 
ei. Kun sain taiteellisen prosessin kunnolla käyntiin ideoita tuli jatku-
vasti lisää, eikä niitä kaikkia ollut mahdollista tai järkevää toteuttaa. 
Sattuman lisäksi intuitio vaikuttaa siihen, mitä ideapolkuja lähtee seu-
raamaan, mitkä ajatukset hylkää lähes heti ja mitkä jättää hautumaan 
myöhempiä projekteja varten. En tehnyt tarkkoja ripustussuunnitel-
mia, joten sattuma vaikutti myös siihen minkälaiseksi näyttely muo-
toutui. Erityisesti Kohtaaminen – teini luonnollisessa koossa oli haastava 
ripustettava, sillä kalvorullarakenne oli varsin eläväinen ja ei-kiinteä. 
Ripustaminen tapahtui pitämällä viivapiirrosta pöydällä teoksen ala-
puolella koko ripustamisen ajan ja kohottamalla hahmoa ilmaan siima 
kerrallaan. Ihmistä muistuttavan muodon aikaansaaminen vaati erit-
täin monia siimoja, enkä olisi selvinnyt ripustamisesta yksin. Kohtaa-
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misen teemaan sopi hyvin, että olin ripustaessa riippuvainen muiden 
avusta siimaviidakosta selvitäkseni. Jälkikäteen ajatellen myös ripus-
tamiseen olisi ollut kiinnostavaa ottaa mukaan teini, huoltaja ja/tai 
kollega, jolloin yhteinen tekeminen ja oleminen olisi muotoutunut hy-
vin toisenlaiseksi kuin se esimerkiksi kouluympäristössä opettamiseen 
liittyen olisi.

Yksi ihmishahmo on lopulta tehokkaampi kuin alkuperäiseen suunni-
telmaan kuuluneet kolme. Tilasta olisi tullut tukkoinen, jos siinä olisi 
ollut kolme aidonkokoista ihmishahmoa, vaikka ne olisivatkin olleet 
eri tavoin toteutettuja ja ripustettuja. Teini edustaa opetettavista juuri 
sitä ryhmää, joka minun on hankalin kohdata. Viimeisimmässä ope-
tusharjoittelussa pääsin vihdoin opettamaan seitsemäsluokkalaisia, 
mutta varauksellinen suhtautumiseni ei kokonaan poistunut parin 
opetuskerran aikana. Oppilaat osasivat olla myös ihania ja harjoitte-
luajan päiväkirjassani ihmettelenkin, mitä kumman pahuutta olin tei-
neissä kuvitellut olevan, kun jännitin heidän opettamistaan etukäteen 
niin paljon. Mielestäni teini-ikäisten opettamisen haasteellisuus on 
asia, jota kasvattajien välisissä keskusteluissa ruokitaan. Ihmiset ovat 
valmiita tyrmäämään ajatuksen teini-ikäisten opettamisesta, vaikka 
eivät sitä ikinä olisi kokeilleet. Pidän tärkeänä, että opetusharjoitte-
luissa pääsisi opettamaan kaikkia ikäryhmiä, jotta perusteettomia 
pelkoja ei pääse syntymään. Osalla haluttomuus teini-ikäisten opetta-
miseen liittyy myös siihen, että omat arvot ja toimintatavat saattavat 
olla ristiriidassa yläkoulun vaatimusten kanssa ja huomauttelu itselle 
merkityksettömien sääntöjen rikkomisesta saattaa olla turhauttavaa. 
Teinien kohtaamisen haastavuuteen vaikuttavat myös muistot siitä, 
minkälainen teini itse on ollut. Ei ehkä haluaisi tai osaisi kohdata sitä 
teiniä joka itse oli.



72 73

Kuvataidekasvattajuuden varjot -näyttely

Vaikka kävin aina välillä katsomassa tulevaa näyttelytilaani ja tein teok-
seni nimenomaan siihen tilaan, oli silti jännittävää nähdä, miten teok-
set sinne asettuvat. Lopulta olen tyytyväinen kokonaisuuteen, teokset 
asettuvat tilaan hyvin ja toimivat toistensa kanssa. Vaihtelevuutta tuo 
iso ja pieni koko sekä pysty- ja vaakasuuntaan ripustaminen. Kokonai-
suudesta tuli mielestäni suhteellisen eheä ja toimiva. (Yleiskuva näyt-
telystä sivulla 70).

Aralis Galleria on myös läpikulkutila. Tilaan pääsee monesta eri suun-
nasta ja siinä kulkee monenlaisia ihmisiä: taidekirjastoon menijöitä, 
opiskelijoita, talossa työskenteleviä ja turisteja. Näyttelyni oli julkises-
sa vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa, mutta yleisön reagoinnista 
tiedän lähinnä vieraskirjamerkintöjen sekä suullisesti ja sähköpostiin 
saamani palautteen perusteella. Aina vieraillessani tilassa, tarkkailin 
ihmisiä ja sitä, miten he olivat suhteessa teoksiin. Houessou (2010, 
158) muistuttaa, että jokainen katsoja kokee teoksen eri tavalla ja te-
kijälleen se voi näyttäytyä hyvin erilaisena kuin näyttelyvieraille. Olisi 
mielenkiintoista nähdä näyttelytilan turvakameranauha ja katsoa, mi-
ten moni ihminen vain kävelee tilan läpi, kuinka moni pysähtyy teosten 
äärelle ja miten ihmiset katsovat teoksia. Olen tyytynyt leikittelemään 
ajatuksella, enkä ole kysynyt, olisiko nauhan katsominen mahdollista.

Monitulkintaisuuden voi sanoa olevan taiteen luonteenpiirre (Haveri 
2012, 28), joten varsinaista ainoaa oikeaa tapaa kokea teos ei ole. Sain 
näyttelykävijöiltä paljon positiivista palautetta, varsinkin näyttelyn 
kauneutta ja hyvää tutkimusaihetta kehuttiin. Alla sähköpostiin saa-
mani palaute. Sama henkilö osallistui myös kuvataidekasvatusopiskeli-
joiden pelkoja kartoittavaan lomakekyselyyn.

Pidän aika harvoin mistään, niin haluaisin ehkä siksi kertoa, että pidin todella 
paljon siitä sun näyttelystä. Varsinkin siitä peitto-teoksesta. Se oli tosi oival-
tava ja jotenkin kokemuksellisesti koskettava. Pystyin löytämään siitä jotain, 
mitä koen tai olen kokenut ja siis nimenomaan pelkoon liittyvää. Pidän siitä, 
että periaatteessa abstrakti teos, pelkistetyssä hienovaraisuudessaan kykenee 
herättämään jotain vahvaa. Se on musta sellaista vähäeleistä voimakkuutta...
mikä ainakin itseeni vetoaa paljon enemmän kuin sellainen huutava ja räiskyvä 
meininki. Kiitti hienoista teoksista.

Teokseni ovat jossain määrin ekspressiivisiä, joten siihen nähden edel-
lä oleva näyttelypalaute antaa Räsästä (2008, 26) mukaillen viitteitä 
siitä, että Pelon peitto on onnistunut teos, pystyessään herättämään 
katsojassa samantyyppisiä ajatuksia kuin mitä tekijänä olen kokenut. 
Jonkinlaisessa ristiriidassa ekspressiivisyyteen nähden, olen Räsäsen 
(2008, 33) esittelemän postmodernin katsojakeskeisen teorian kanssa 
samoilla linjoilla siinä, että jokainen saa kokea taideteoksen haluamal-
laan tavalla ja antaa sille haluamansa arvon ja tulkinnan. Tietyllä ta-
valla koen palkitsevana ja nautin siitä, että teosteni katsoja saa kiinni 
ajattelustani ja kokee jonkinlaista samaistumista, toisaalta haluan an-
taa katsojalle täyden vapauden omiin, raikkaisiin, uusiin tulkintoihin 
ja ajatuskulkuihin. Koska teokseen liittyy yhdistelmä tekijän tunteita, 
muistoja, mielikuvia ja havaintoja, se on yksittäinen ja henkilökoh-
tainen, eikä voi olla yleistettävä ja kaikille yhteinen kokemus (Seddiki 
2012, 34).

Monien taiteen kentän ulkopuolelta tulevien näyttelyvieraiden kom-
mentit liittyivät lähinnä teoksiin kuluneeseen työmäärään, sitä osat-
tiin arvioida ja arvostaa. Työmäärä oli asia, johon saattoi tarttua, vaik-
ka teosten visuaalisuus tai sisältö ei olisi puhutellut. Taiteen kentältä 
tulevat kehuivat näyttelyä kauniiksi. Jälkeenpäin huomaan itsekin 
pyrkineeni jonkinlaiseen kauneuteen tai ainakin esteettisyyteen ja ta-
sapainoon. Pelon ei tarvitsisi olla kaunista, päinvastoin pelko tuntuu 
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sisällä itsessä rumalta. Pelko voi aiheuttaa rumaa toimintaa ja sumen-
taa ihmisen mielen. Miksi ihmisillä on niin suuri tarve kehua asioita 
kauniiksi, onko niin, että kauniiksi sanominen on jonkinlainen hyväk-
synnän merkki, olet onnistunut visuaalisella alalla?

Sain kommentin siitä, että pelkoon liittyvät teokseni ovat melko ke-
veitä. Totta on, että pelkoa voisi kuvata esimerkiksi raskaalla, möhkä-
lemäisellä muodolla. Pelko tuntuu sisällä joskus möykkynä, tehdessä-
ni näyttelyteoksia tunsin sen itsekin. Loppukiireessä ja paineen alla 
kurkkuuni ilmestyi pala, joka ei mennyt pois. Päivä päivältä se tuntui 
selvemmältä ja kovemmalta ja nousi ylemmäs. Näyttelyn pystyyn saa-
misen jälkeen möykky katosi.

Varsinkin kuvataidekasvattajat kiinnittivät huomiota mielenkiintoi-
sena pitämäänsä tutkimusaiheeseen. Jälkeen päin ajatellen olisi ollut 
kiinnostavaa testata, miten ihmiset kokevat näyttelyn, jos he eivät lue 
näyttelytekstiä, teosnimiä tai tiedä näyttelyn aiheesta mitään etukä-
teen. Mitä teemaa he uskoisivat näyttelyn kuvaavan, liittäisikö kukaan 
teoksia pelkoon, tunnistaisivatko näyttelyvieraat materiaalin piirto-
heitinkalvoksi? Jaksaisivatko teokset kiinnostaa ilman, että niistä olisi 
saatavilla mitään kirjallista informaatiota? Nykytaiteen parissa törmää 
jatkuvasti teoksiin, jotka avautuvat vasta esittelytekstin tai teoksen ni-
men lukemisen jälkeen, eivätkä aina sittenkään. Teksti ja sanat johdat-
televat kokijaa yhä enemmän. En tietenkää tarkoita, että taiteelle olisi 
olemassa yhtä oikeaa tulkintatapaa, mutta joskus painopiste on liikaa 
siinä, mitä teksti teokseen tuo.

Räsäsen (2008, 171) semioottiseen kuva-analyysiin liittyviä ajatuksia 
mukaillen, näyttelyvieraiden teostulkintoihin vaikuttaa konteksti, ku-
ten näyttelytila ja tieto siitä, että kyseessä on opinnäytteeseen liittyvä 
kuvataidekasvatusopiskelijan koostama näyttely. Osalle näyttelyvie-
raista olen tuttu, osalle tuntematon. Teosten lisäksi niiden nimet ja 

näyttelystä kertova teksti vaikuttavat teoksia katsovien tulkintoihin. 
Myös mieliala voi vaikuttaa katsojaan, siihen, miten teoksiin suhtau-
tuu ja mitä niistä ajattelee.

Otso Kantokorpi (2001, 121) vaikuttaa kyllästyneeltä nykytaiteen mu-
kanaan tuomia taiteilijoiden laatimia näyttelytekstejä kohtaan. Lisään-
tynyt katsojan tulkinnan vapaus on näennäistä, kun on yhä enemmän 
ja enemmän valmiiksi annettuja tulkintamalleja, kuten näyttelyteks-
tejä. Vasta luettuani Kantokorven mietteitä teosten sanallistamisesta, 
kyseenalaistin, olisiko näyttelyteksti ollut pakollinen. Olen niin tottu-
nut siihen, että taidenäyttelyissä on teoksia pohjustava teksti, että en 
tullut edes harkinneeksi sen pakollisuutta tai tarpeellisuutta. Itselleni 
on lukuisia kertoja käynyt niin, että taidenäyttelyssä käydessäni jokin 
teos ei aluksi herätä minussa juuri mitään, mutta kun luen siitä tai kuu-
len prosessia selventävän opastuksen, teos avautuu uudella tavalla ja 
voin alkaa pitää sitä hyvinkin onnistuneena. Näin kävi viimeksi Taide-
hallissa Helena Hietasen ja Jaakko Niemelän Chaos & Beauty -näytte-
lyssä (2015). Kävin katsomassa näyttelyn kahteen kertaan, koska mi-
nusta on kiinnostavaa kokea sama näyttely sekä ilman opastusta että 
opastettuna. Ensimmäisellä kerralla yhteen näyttelysaliin rakennettu 
Jaakko Niemelän tilateos Usko ei herättänyt minussa juuri mitään tun-
teita. Huoneen kattorakenne oli rakennettu uudelleen siten, että se oli 
melko matala ja laski kohti huoneen toista päätä. Huoneen nurkassa 
katon kulman rakenne oli rikottu ja siitä näkyi valoa. Kun kävin näyt-
telyssä toisen kerran, sen opastivat taiteilijat itse ja Jaakko Niemelä 
kertoi läheisten kuolemista, sodasta sekä vaimonsa pitkäaikaisesta sai-
rastamisesta. Usko sai ihan uuden merkityksen, kun kuuli, että siinä oli 
kyse siitä, uskooko taivaan tippuvan niskaan vai pysyvän paikoillaan. 
Jäin jälleen kerran pohtimaan miten onnistunut teos on, jos se ei ilman 
selitystä herätä tunteita tai ole kiinnostava.
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Teosluettelostani puuttuu, mitä taiteenlajia teokseni edustavat. En koe 
oleelliseksi asettaa niitä termien karsinaan, mutta jos asiaa haluaa poh-
tia, voisi teoksia nimittää tiettyyn tilaan tehdyiksi veistoksiksi, jotka 
on suunniteltu yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta jotka silti ovat neljä 
erillistä teosta ja siten siirrettävissä yksilöinä toiseenkin ympäristöön. 
Nimesin myös kaikki teokset erikseen. Vierastan installaatio -sanan 
käyttöä siksi, että Sederholm (2000, 186) määrittelee installaation 
yksittäisten elementtien sijaan niiden kokonaisuuden esille panoksi 
tiettyyn tilaan. Installaatioissa voi olla mukana myös löytöesineitä tai 
muiden tekemiä objekteja. Oma näyttelyni koostui ainoastaan teke-
mistäni uusista teoksista. Sederholm (emt.) korostaa kokonaisuutta 
yksittäisten esineitten merkityksen yli. Itselleni tärkeää on sekä Kuva-
taidekasvattajuudet varjot kokonaisuus että yksittäiset työt, varsinkin 
Pelon peitto ja Kohtaaminen – teini luonnollisessa koossa.

Sain oman Kuvataidekasvattajuuden varjot -näyttelyni kohdalla konk-
reettisen kokemuksen selittävän tekstin merkityksestä, sillä toimitin 
englanninkielisen näyttelytekstin galleriatilaan vähän suomenkielistä 
tekstiä myöhemmin ja eräs näyttelyvieras kertoi sitä kaivanneensa. 
Hän tuntui ajattelevan, ettei pääse teoksiin sisään, jos niiden kirjalli-
nen avaaminen ei ole hänen saatavillaan.

Tarja Pitkänen-Walter (2001, 129) pohtii taiteilijan teosten sanallista-
mista ja sitä, kenen sanomisella on totuusarvoa. Hän näkee taidete-
oksen esille asettamisen tietynlaisena puheoikeuden luovuttamisena. 
Hänen mukaansa taiteilijan omaa tulkintaa voidaan pitää jopa epäluo-
tettavampana kuin katsojien tulkintaa. Tämä on itselleni uusi ajatus. 
Miten kukaan muu voisi tietää teoksesta enemmän kuin taiteilija itse, 
joka sen on tehnyt ja ajatellut? Toki omien teosten sanallistaminen on 
vaikeaa ja välillä yllättyy rajustikin siitä, mitä on saanut aikaan ja taval-
laan ihmettelee, että minäkö tuon tein. Mutta mielestäni tämä liittyy 
taiteen perusolemukseen, hiljaiseen tietoon ja Kärkkäisen (2013, 19) 

nimittämiin ajatteleviin käsiin. Itselleni taiteilijan puhe teoksistaan on 
vähintään yhtä kiinnostavaa ja todellista kuin ulkopuolisen, taidekrii-
tikon näkemys asiasta. Pitkänen-Walter (2001, 129) nimittää teosta 
taiteilijan edustajaksi ja puhuu siitä, miten katsojan maailmankuva 
vaikuttaa katsomiseen ja tulkintaan ja miten eri tavoin teos voidaan 
nähdä. Taiteilijan teoksilla ja sanoilla on erilainen painoarvo ja uskot-
tavuus. Taideteos otetaan vastaan jonkinlaisena kyseenalaistamatto-
mana totuutena, mutta sen sanallistaminen ei. Toisinaan muu yleisö 
voi tulkita taiteilijan teoksia jopa täysin päinvastaisesti kuin mitä hän 
on tarkoittanut. (emt., 128-129.) En ole tullut ajatelleeksi, että ihmi-
set, jotka kirjoittavat taiteilijoiden teoksista ovat harvoin puhuneet 
niistä taiteilijan kanssa, korkeintaan he ovat lukeneet taiteilijan laa-
timan tiedotteen. Jonkinlainen taka-alalla oleminen ja nöyrtyminen 
sanallistamisen suhteen tuntuu siis kuuluvan asiaan, esimerkiksi tai-
teilijan kirjoittama näyttelyteksti Helsingin Sanomissa nähtäisiin jul-
keana tekona. (emt., 129.) Havahduin Pitkänen-Walterin (emt., 128-
129) ajatuksia lukiessani siihen, että taiteilija on lopulta todella yksin 
teostensa kanssa, sillä palautetta tulee vähän. Esimerkiksi ostajat eivät 
perustele, miksi haluavat ostaa teoksen, taiteilija voi vain tehdä omat 
päätelmänsä museoiden ja kuraattorien valinnoista. Ainoita perusteel-
lisempia palautteita on mahdollinen taidekriitikon kirjoitus ja siten se 
on taiteilijalle hyvin arvokas.

Jyrki Siukonen (2001, 147) kysyy, onko mahdollista, että jokin asia on 
yhtä aikaa tutkimustulos ja taideteos. Kysymys on taiteellisen tutki-
muksen kannalta oleellinen, ja itse vastaisin kysymykseen myöntävästi. 
Jos sama asia ei voisi olla yhtä aikaa sekä taideteos että tutkimustulos, 
koko ajatus taiteellisesta tutkimuksesta vesittyisi pahasti. Ongelmal-
lisuus liittyy jälleen kerran taiteen sanallistamiseen. Siukonen (emt., 
147) puhuu taiteen tekemiseen ja taiteelliseen tutkimukseen liittyväs-
tä hiljaisesta tiedosta, jota on vaikea pukea sanoiksi. Tähän joku pelkäs-
tään tieteeseen orientoitunut voisi tokaista, että miten jokin voi olla 
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tutkimusta, jos sitä ei voi sanallistaa. Vaikka sanallistaminen tiettyyn 
pisteeseen asti on mahdollista, näen itse, että tärkeää on myös se mikä 
jää sanomatta. Itse nautin taiteen tekemiseen liittyvästä tietynlaisesta 
maagisuudesta. Kun sain teokseni valmiiksi ja Kuvataidekasvattajuuden 
varjot -näyttelyn pystyyn, koin ne pienessä mittakaavassa ihmeenä. 
Vaikka olin työskennellyt aktiivisesti aamusta iltaan, ihmettelin silti 
lopputulosten kohdalla, mitä käteni olivat tehneet. On tavallaan has-
sua, että lopputulos voi itsellekin olla yllätys. Vaikka sanallistaminen 
on oleellinen osa taiteellista tutkimusta, en haluaisi sanallistaa kaikkea 
puhki, koska pelkään, että silloin katoaa jotain siitä mystisyydestä, jota 
taideprosessiin liittyy ja joka tekee taiteen tekemisen prosessista niin 
kiinnostavaa ja herkullista.

Teosnimillä on väliä, sillä ne ohjaavat katsojan tulkintaa ja luovat mer-
kityksiä (Kiiskinen 2012, 110). Pelon peiton kohdalla teosnimi oli selvil-
lä varsin varhaisessa vaiheessa ja teoksen rakentaminen jatkui nimen 
ympärillä ja sitä vahvistaen. Näyttelyvieras sai valita näkökulmansa 
Pelon peittoon. Onko peitto suoja pelkoja vastaan vai sadoista peloista 
yhteen liitetty. Koko tutkimuksessa on kyse pelkojen peittoamisesta 
siinä mielessä, että ne tulisivat nähdyiksi ja nimetyiksi ja keskustelu 
avoimemmaksi.

Myös Kohtaaminen – teini luonnollisessa koossa on hyvin harkittu teosni-
mi ja oli yhtenä nimivaihtoehtona jo prototyyppejä tehdessä. Teoksen 
ympäri oli mahdollista kiertää tai rohkeammat näyttelyvieraat olisivat 
voineet asettua katsomaan teosta makaamalla lattialla sen alapuolella. 
Ihmishahmon asento on sen verran epämääräinen, että sen voi ajatella 
niin käsi lanteella olevaksi kuin reppu selässä kulkevaksi. Teinin koos-
taminen sadoista käsin rullatuista kalvon paloista vei ajatukset sätkän 
rullaamiseen ja siihen, miten teini-ikä on rajojen hakemista ja tasapai-
noilua kielletyn ja sallitun välillä. Ontot putket (Ks. kuva 8 ja 9 sivulla 
78) synnyttävät ajatuksia siitä, näkeekö ihminen todella toisen ihmi-
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sen vai katsooko ikään kuin tämän läpi. Pienistä pillimäisistä rullista 
koostuva rakenne muistuttaa myös etäisesti asevyötä ja tuo mukaan 
mielleyhtymät koulusurmaajiin ja opiskelijoiden ja henkilökunnan tur-
vallisuuteen.  Ihmishahmon läpinäkyvyyden ja häilyvyyden kautta voin 
pohtia myös omaa opettajuutta ja siihen liittyvää auktoriteettiasemaa. 
Jos auktoriteettiasemaa ei pysty saavuttamaan, on tietyllä tavalla läpi-
näkyvä opiskelijoiden silmissä.

Ensimmäinen ylhäällä, ensimmäinen alhaalla sekä Eka ylhäällä saa paikan 
eivät niminä tyydytä minua yhtä paljon kuin kaksi muuta. Kun teoksia 
on lukumäärällisesti vähän, tuntuu huonolta ratkaisulta, että kahden 
teoksen nimet ovat niin samantyyppiset. Toisaalta silloin kilpailu ja 
työllistymisen paine korostuvat. Eka ylhäällä saa paikan (Ks. kuva 10 
sivulla 80) on vuorimainen esine, jonka kiiltävää ja jyrkkää pintaa olisi 
varsin hankala päästä kapealle huipulle. Ensimmäinen ylhäällä, ensim-
mäinen alhaalla (Ks. kuva 11 sivulla 80) kuvaa työllistymishuolen ja 
työssäjaksamispelon välistä ristiriitaa. Eka ylhäällä saa paikan kuvaa 
myös vielä muotoaan hakevaa opettajuutta.

Omat teokset on helpompi nähdä uusin silmin kun aikaa on kulunut 
vuoden verran ja olen nähnyt muiden teoksia ja sitä kautta ymmär-
tänyt, miten radikaalisti omat suunnitelmani teosten tekoprosessin 
aikana muuttivat muotoaan. Huomaan nyt, että vaikka pelkoihin liit-
tyvä tunnelma omassa päässäni siirtyi mukaan Kuvataidekasvattajuu-
den varjot -näyttelyyn, muut eivät tätä siirtymää varmaankaan näe, 
vaan lopputulos on jälkikäteen ajatellen tarpeettoman keveä, valoisa 
ja abstrakti. Kun luovuin ajatuksesta, että varjot olisivat näyttelyn 
keskiössä ja fyysisiä esineitä tärkeämpiä, menetin myös paljon tun-
nelmasta. Pelko olisi ollut tunnistettavampaa ja näyttelykävijän olisi 
ollut helpompi päästä varjojen tummaan tunnetilaan, jos olisin teh-
nyt teokset huoneeseen, jonka valaistusta olisin voinut kontrolloida 
keinovalon avulla, eikä minun olisi tarvinnut ottaa luonnonvalon ja 

keinovalon yhdistelmää huomioon. Taiteilija Helena Hietanen (2015) 
kertoi Chaos & Beauty -näyttelyssä, että oli harjoitellut valojen ja var-
jojen kontrollointia tekemällä valoteoksen pimeään huoneeseen tai 
laatikkoon. Näyttelyssä oli myös esillä Taidehallin salista tehty pienois-
malli, jonka avulla Helena Hietanen ja Jaakko Niemelä olivat Toinen 
varjoteostaan suunnitelleet. Luonnollisesti tällainen huolellinen esityö 
ja testailu vaatii paljon aikaa. Jos olisin toteuttanut teokseni Taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulun luokkatilaan, olisin sulkenut samalla ul-
kopuolelle kaikki muut näyttelykävijät yliopiston opiskelijoita ja hen-
kilökuntaa lukuunottamatta. Pidin tärkeänä, että teokseni olivat myös 
muiden ihmisten nähtävillä taidekirjaston viereisessä galleriassa, jotta 
en tekisi taiteesta vain erittäin rajatulle ihmisryhmälle tarkoitettua ja 
jotta teokseni asettuisivat myös taiteen, eikä ainoastaan kasvatuksen 
kentälle. Toki se, että näyttelytilan vieressä oleva kirjasto on nimen-
omaan taidekirjasto rajaa tilaan sattumalta tulevia ihmisiä. Jälkikäteen 
tajusin markkinoineeni näyttelyäni lähinnä Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun opiskelijoita ja henkilökuntaa tavoittavien kanavien, ku-
ten sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän kautta, joten siinä mielessä 
rajasin muiden näyttelykävijöiden houkuttelun pois.

Kohti käsin tekemistä -kappaleessa kerron suhtautumisestani eri tai-
deteorioihin ja siihen, että koen formalistiset maalaukset hankalasti 
lähestyttäviksi ja sitä kautta kylmiksi. Mainitsin esimerkkinä maala-
uksen, joka koostuisi parista värillisestä neliöstä. Huomaan nyt esi-
merkkini ristiriitaisuuden, sillä kaikki Kuvataidekasvattajuuden varjot 
-teokseni koostuvat nimenomaan pienistä neliöistä. Olen kylläkin rul-
lannut, maalannut ja taitellut niitä niin, etteivät ne joka teoksessa ole 
enää neliöiksi tunnistettavissa. Kuitenkin huomaan vahvan ristiriidan 
siinä, miten  näyttelyni esillä ollessa kuvittelin näyttelyvieraiden ko-
kevan teokset jossain määrin samoin kuin mitä olin niitä tehdessäni 
ajatellut, nyt havahdun siihen, miten etäiseksi geometriset muodot 
ja ei-esittävyys voivat jäädä. Innostuin piirtoheitinkalvosta materiaa-
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lina niin paljon, että annoin sen viedä, enkä keskittynyt enää pelon 
tunnelmaan. Toisaalta minulle on tyypillistä tehdä hitaasti aukenevia 
teoksia, joissa koko sisältö ei ole heti luettavissa. Ehkä pimeään luok-
kahuoneeseen muodostetut varjot olisivat siirtäneet ajatusta peloista 
tehokkaasti, mutta olleet vähän liiankin alleviivaavia. Kuitenkin olen 
jollain tasolla pettynyt ymmärtäessäni, että olen tehnyt teoksia, jotka 
saattavat vaatia avautuakseen tietynlaista taiteen kielen tuntemusta 
ja näyttelytekstin tai ainakin teosnimien lukemista. Puolustukseksi 
sanottakoon, että taide, joka aukenee ”kaikille” on usein myös melko 
tylsää, tosin tylsäksi voi jäädä sellainenkin taide, johon ei pysty samais-
tumaan ja joka siksi jää etäiseksi.

Miten varjot asettuvat näyttelyn jälkeen

Ehkä Aralis Galleriassa esittelemääni näyttelyä paremmin pelkoja olisi 
kuvastanut kotini ovien avaaminen näyttely-yleisölle. Ehkä täydellises-
sä kaaoksessa oleva asunto lukuisine prototyyppeineen, luonnoksineen 
ja irrallisine muistiinpanoineen olisi avannut aihetta paremmin. Galle-
riatilassa olevasta näyttelystä ei varmaankaan välity se intensiteetti, 
jolla teoksia tein. Siitä olisi voinut saada aavistuksen katsomalla tiski-
vuortani ja siivoamatonta asuntoani, jossa prototyypit ja teokset val-
tasivat seinä-, lattia- ja pöytäpinnat. Ensimmäistä kertaa ymmärrän, 
että taiteellisen prosessin jäljet tosiaan usein hävitetään, niin ettei nii-
tä näyttelyä katsoessa pysty jäljittämään tai näkemään. Esitettäväksi 
asetetaan vähän hajuton ja mauton versio, jolloin herkullinen ja tärkeä 
tekoprosessi jää näkymättömiin. (Houessou 2010, 190.) Vaikka työp-
rosessi ei näyttelyyn siirtynyt, välähdyksen ripustamiseen liittyvästä 

loppukiireestä pääsivät näkemään avajaisteni ensimmäiset vieraat, 
sillä Kohtaaminen – teini luonnollisessa koossa teoksen ripustaminen 
oli vielä kesken. Näyttelyn alkuun tuli tahaton performanssin omai-
nen osio, kun ripustusapurieni kanssa vielä sidoimme teinistä siimoja 
kattoon ja pikku hiljaa kohotimme sen ilmaan. Jostain syystä minulle 
tuli tilanteesta mielikuva potilaan ympärillä häärivistä lääkäreistä ja 
sairaanhoitajista. Jälkeenpäin tajusin, että sosiaalisiin suhteisiin liitty-
vän teoksen parissa ahertaessani tavallaan alleviivasin teemaa, sillä en 
avajaisteni alussa juurikaan ottanut kontaktia näyttelyvieraisiini, koh-
dannut heitä. Toisaalta en olisi voinut ripustaa teiniä yksin, tarvitsin 
muiden apua.

Kiinnyn helposti omiin ideoihini ja teoksiini, siksi olen tyytyväinen 
siihen, että pystyin prosessin aikana päästämään irti niin monesta ide-
asta ja ajatuksesta, tekemään nopeita luovia ratkaisuja ja olemaan nii-
hin suhteellisen tyytyväinen. Pidän hitaasta työskentelystä ja asioiden 
sulattelemisesta, siksi oli ristiriitaista vaihtaa näyttelyaika peruutusai-
kaan. En silloin täysin ymmärtänyt, miten pitkään menee ennen kuin 
luova prosessi on täysin vauhdissa. Koen teosten tekemisen ja näytte-
lyn pystyyn saamisen lisänneen stressin- ja paineensietokykyäni, joka 
on tarpeellista kuvataidekasvattajan työssä. Epävarmuuden ja epäon-
nistumisen sietäminen on opettajalle tärkeä taito, sillä monet opetta-
jat kokevat painetta olla kaikkitietävä ja osaava, lähes täydellinen (Aho 
2011, 191). Luukkaisen (2005, 4) mukaan yksin tekemisen kulttuuri, 
erehtymättömyyden illuusio ja heikkouden piilottelu ovat menneisyyt-
tä ja opettajien tulee omaksua yhdessä tekemisen tavat.

Teosten tekeminen oli jonkinlaista pelkojen järjestelyä. Koska ideoita 
piti muuttaa lennossa, tajusin aivan konkreettisesti kalvonpaloja ase-
tellessani, että ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä, vaan hyvään lopputulok-
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seen pääsee montaa kautta ja monella yhtä hyvällä tavalla. Yksittäistä 
elämänvalintaakaan ei tarvitsisi stressata niin paljoa, sillä hyviä vaih-
toehtoja on useita ja aina on mahdollista korjailla valinnan suuntaa.

Koska nimitän teoksiani taiteeksi, olen keskusteluyhteydessä muiden 
tekemän taiteen kanssa. Ideointivaiheen alkupuolella tutustuin pa-
perileikkaustaiteeseen (Klanten, Meyer 2012), mutta olin kiinnostu-
neempi teknisistä ratkaisuista kuin taiteilijoista. Kun mietin Pelkosiep-
parien tekemistä ja kamppailin pelon kuvallistamisen kanssa, en silti 
tutustunut varsinaisesti siihen, miten muut ovat pelkoa taiteessa käsi-
telleet, koska minulle on tärkeää, että teokseni ovat itseni näköisiä ja 
kun taiteellinen prosessi imaisee minut sisäänsä, en muuta maailmaa 
välillä muistakaan. Ymmärrän kyllä, että en elä kuplassa ja että lähes 
kaikki elämäni aikana näkemäni taide vaikuttaa itseeni ja sitä kautta 
teoksiini, mutta pääosin tiedostamatta. Teosten materiaalina käyttä-
mäni piirtoheitinkalvo ei käsittääkseni ole yleinen taiteen tekemisen 
materiaali. Yleensä kalvo on apuväline valotettaessa haluttu kuvio seu-
laan tai töpötettäessä väriä sabluunan läpi. Kalvoa on käytetty haus-
kasti hyödyksi myös animaation teossa (Hombre_McSteez, 2014).

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muiden tai-
dekasvatusopiskelijoiden tutkimuksista haluaisin nostaa esiin Janne 
Kärkkäisen (2013) opinnäytteen Ajatusten yhteistyö: Taiteellinen pro-
jekti sanojen, kuvien ja maalausten tuottamisesta Aalto-yliopiston väen 
kanssa. Yhtäläisyyttä oman ja Kärkkäisen tutkimuksen välillä on siinä, 
että hänkin keräsi muiden ajatuksia taiteellista tekemistä varten, eikä 
tehnyt maalauksia ainoastaan omista lähtökohdistaan käsin. Kärkkäi-
nen haastatteli Aalto-yliopiston väkeä Taideteollisesta korkeakoulusta 
(Kärkkäisen itse käyttämä muoto), Kauppakorkeakoulusta ja Teknilli-
sestä korkeakoulusta. Henkilökunnan ja opiskelijoiden taidemakujen 
perusteella hän teki kolme maalausta. Kärkkäinen oli kyllästynyt yksin 
puurtamiseen ja pelkästään omista lähtökohdista kumpuavaan teke-

miseen, joten hän halusi taiteen avulla kohdata muita ihmisiä. Omassa 
tutkimuksessani kohtaaminen nousi yhdeksi tärkeäksi teemaksi kyse-
lyvastausten ja kirjallisuuden perusteella. Kärkkäinen on kuvataide-
kasvattajan lisäksi kuvataiteilija, joten hän asettuu kiinnostavasti mo-
lempiin maailmoihin. Kärkkäisen (2013, 7, 8, 13) tarve kohtaamiseen 
liittyy haluun purkaa omia ennakkoluuloja muiden alojen opiskelijoita 
kohtaan ja lähestyä maalaamista uudesta näkökulmasta tuomalla mui-
den, myös taidealan ulkopuolisten ihmisten ajatuksia prosessiin mu-
kaan. Kärkkäisen (2013, 14) tutkimuksen innoittajina toimi venäläis-
ten taidemaalarien Vitaly Komarin ja Alexander Melamidin projekti, 
jossa he monivalintakysymysten avulla keräsivät eri maiden ihmisten 
taidemieltymyksiä ja niiden perusteella maalasivat eri kansakuntien 
suosikki- ja inhokkimaalaukset. Kärkkäinen vaihtoi monivalintakysy-
mykset teemahaastatteluun, itse pitäydyin Komarin ja Melamidin ta-
paan kyselymenetelmässä.

Taiteellisessa prosessissa tapahtuu asioita, joita on hankala sanallistaa 
ja joskus itsekin hämmästyy siitä, mitä on saanut aikaan. Tietynlaiset 
ongelmakohdat tuntuvat joskus ratkeavan kuin itsestään, Kärkkäinen 
(2013, 19) kuvailee tätä oivaltavasti tunteena maalaavasta kädestä, 
joka ajattelee hänen puolestaan. Toisinaan on intensiivisen taiteellisen 
tekemisen jälkeen hankala selittää, miten on tiettyihin ratkaisuihin 
päätynyt. Flow-tila on hyvin nautinnollinen, kun se pitää otteessaan ja 
tuntien päästä huomaa pitkän ajan kuluneen kuin siivillä ja esimerkiksi 
nälän tunnetta ei ole huomannut ollenkaan.

Koska tutkimuksessani on piirteitä taiteellisesta tutkimuksesta, siihen 
kuuluu omien teosten ja ajattelun suhteuttaminen muihin tekijöihin 
(Hannula 2001, 80). Houessoun (2010, 94, 143) kautta törmäsin sii-
hen, että Elina Merenmies kuvaa maalauksissaan pelkojen ja kauhujen 
maailmaa sekä asioiden varjo- ja valopuolia. Yhteisistä teemoista huoli-
matta en samaistu Merenmiehen teoksiin (Galerie Anhavan nettisivut, 
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2015). Taiteelliseen ajatteluun liittyvää samankaltaisuutta sen sijaan 
koen erityisesti Jaakko Niemelän kanssa, koska valo ja varjo ovat hä-
nelle tärkeitä asioita ja teosten materiaalia. Kävin katsomassa Helena 
Hietasen ja Jaakko Niemelän Chaos & Beauty -näyttelyn Taidehallissa 
ensimmäistä kertaa 28.1.2015 ja hätkähdin miten paljon samankal-
taisuutta ajattelussa ja teoksissa oli siihen nähden, mitä itse ideoideni 
polveillessa olin suunnitellut. Kävin katsomassa näyttelyä uudestaan 
1.3.2015 kuullakseni taiteilijaparin kertovan omista töistään (Ks. kuva 
12 sivulla 89). Erityisesti vaikutuin Niemelän tilateoksista, joissa me-
talliverkosta tehdyt pyörivät objektit siirtyivät varjoina näyttelytilan 
seinille. Kun ensimmäisen kerran näin Chaos & Beauty  -näyttelyn ja 
kyseiset Niemelän teokset, ajattelin, että tämän kaltaista olin sieluni 
silmin hahmotellut, kun ideoin sitä, miten varjot olisivat näyttelyni 
pääosassa ja niitä muodostavat esineet sivuroolissa. Niemelä (2015) 
pitää asiaa hetken pohdittuaan varjoja tärkeämpinä kuin teoksia, jois-
ta ne projisoituvat. Samaistun myös ajatuksiin muistamisesta, Nie-
melä kokee, että varjon pyöriessä ja tullessa isommaksi, myös muisti 
tavoittaa kuvaa katsoessa jotain. Itse ajattelen tekemäni Pelon peiton 
ruokkivan ihmisten muistia, sillä sen palat muistuttavat valokuvia tai 
negatiiveja ja hyvin viitteellisistäkin kuvista ihmisen mieli alkaa jatkaa 
silmillä nähtyä tarkemmaksi kuvaksi, tarinaksi tai muistoksi. Nieme-
lä pitää tärkeänä teoksissaa olevaa liikettä ja ajattelee, että ne olisivat 
kovin tylsiä ilman liikettä. Niemelän teoksissa siirrytään isommasta 
pienempään. Ensin on Kylä, sitten Talo meren rannalla ja lopuksi Kella-
ri. Yleisestä siirrytään yksityisempään, Niemelän (2015) mukaan pieni 
muuttuu isoksi. Omassa tutkimuksessani ajattelen asioiden kasvaneen 
pienestä eli omista ajatuksistani isommaksi ja yleisemmäksi muiden 
kuvataidekasvattajien pelkojen keräämisen jälkeen. Tekemieni teosten 
myötä ajattelen taas palaavani yksityiseen ja omiin ajatuksiini varjois-
ta, sillä sieltä voin kuitenkin ammentaa eniten ja muiden ajatukset 

kiinnittyvät omiini. Henkilökohtaisuus lisää myös samaistumispintaa 
teoksissa ja tekstissä, sillä harvoin ihmisellä on sellaisia ajatuksia, joita 
kukaan muu ei ikinä olisi tullut ajatelleeksi.

Niemelä (2015) nimittää teoksiaan Kylä, Talo meren rannalla, Kellari ja 
Rakenne liikkuviksi isoiksi varjopiirustuksiksi (Ks. kuva 13 sivulla 90). 
Luultavasti olen joskus vuosia sitten nähnyt joko teoksen Kylä tai Talo 
meren rannalla, mutta Chaos & Beauty -näyttelyyn tullessani, en sitä ai-
nakaan tietoisesti muistanut ja juuri teosten samankaltaisuus aiempiin 
omiin teossuunnitelmiini nähden oli hengästyttävä. Toinen hätkähdyt-
tävä asia Chaos & Beautyssä oli se, että Helena Hietanen oli valinnut sa-

12. Varjotaiteilijat Jaakko Niemelä ja Helena Hietanen.
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nan kohtaaminen erääseen teokseensa. Hän oli päätynyt luonnollisesti 
sanaan hyvin erilaisia polkuja kuin itse prototyyppeihini olin päätynyt, 
mutta yhtäläisyys sykähdytti minua silti. Hietasen Kohtaamisessa on 
kysymys ajasta. Hän suunnitteli teoksen taidekilpailun ehdotuksek-
si Radiolinjan toimitalon julkisivuun vuonna 2001. Hietanen (2015) 
kertoo kiinnostuneensa varjoista hyvin samaan tapaan kuin itsekin. 
Hän teki silikonista pitsiä ja huomasi sen luovan kiinnostavia varjoja 
seinille, itse kiinnostuin tekemieni sieppariparodioiden varjoista. He-
lena Hietasen kohdalla on kiinnostavaa myös se, että hän entisenä tai-
dekasvatuksen opiskelijana on tehnyt urallaan sekä opetustyötä että 
tunnustettua taidetta ja luo uskoa siihen, että opettajuus ja taiteilijuus 
ovat yhdistettävissä (Helena Hietasen kotisivut, 2015).

13. Kylä, Jaakko Niemelä, 1997.

Taiteellisen tutkimuksen ajatellaan kumpuavan tekijän taiteesta ja sii-
hen liittyvästä problematiikasta (Houessou 2010, 42). Tässä mielessä 
tutkimukseni ei olisi taiteellista tutkimusta, sillä en tehnyt teoksia 
puhtaasti omista lähtökohdista, vaan pelkokyselyn materiaalin pohjal-
ta. Toki teoksiin kietoutuu myös omaa ammatillista identiteettipoh-
dintaani. Mutta jos olisin tehnyt teoksia muussa kuin lopputyöhön 
liittyvässä yhteydessä niiden aihe, muoto ja materiaali olisi ollut eri, 
en luultavasti olisi myöskään esittänyt niitä Aralis Galleriassa. Kuvatai-
dekasvattajuuden varjot -teokset eivät ole jotain, mitä olisin jo pitkään 
suunnitellut ja sitten opinnäytteen varjolla toteuttanut, vaan nimen-
omaan tämän tutkimuksen teemoista kumpuavia ja sitä varten tehtyjä 
objekteja, jotka nivovat yhteen sekä yksityisemmän että yleisemmän 
tason, kun niiden pohjalla on muiden kuvataidekasvatusopiskelijoiden 
pelkoja.

Näyttelytöiden värimaailma vaihtelee ”värittömästä” mustaan. Sinisel-
lä murrettu musta, joka lopputuloksena näyttää vihreältä on näytte-
lyn värikkäintä antia. Värimaailma on niukka, koska ajattelen pelkojen 
syövän värit elämästä. Kuvataidekasvattajuuden varjot teosten tekemi-
nen aiheutti minussa vastareaktiona värien kaipuun. Ehkä toteutan 
seuraavaksi näyttelyn, joka viestii väriä ja valoa synkkyyden sijaan. 
Eräs näyttelyvieras kommentoi minulle, että hänen mielestään näyt-
telyni oli myös valoa. Synkkyyden näkeminen on subjektiivista. Valo ja 
varjo kulkevat parina myös psykologisessa mielessä, sillä valo ja pimeä 
kuuluvat yhteen, eivätkä voi olla olemassa ilman toisiaan (Lindqvist 
2006, 13). Kukaan ei ole yksiselitteisen hyvä ihminen, vaan kaikista 
löytyy myös varjopuolet ja niiden tunnistaminen on kasvattajalle hy-
väksi (emt., 36).

Olen edelleen kiinnostunut piirtoheitinkalvosta materiaalina, mutta 
nyt kaipaan värimaailmaan keltaista, vaaleanpunaista, purppuraa ja 
vihreää. Vaikka elämässä on välitavoitteita ja aikatauluja, on lohdul-
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lista ajatella, ettei näyttelyni tarvitse olla kaiken kattava ja lopullinen 
mielipiteeni kuvataidekasvattajuudesta. Voin jatkaa työstämistä niin 
pitkään kuin haluan. Kuulostaa lattealta oivallukselta, ettei näyttelyn 
pystyyn saaminen tarkoita taiteellisen tekemisen loppua. Ehkä itses-
täänselvyydet kuitenkin kannattaa kirjata ylös, sillä omien kokemusten 
sanallistamisessa saattaa helposti ohittaa asioita, joita pitää yhdente-
kevinä tai yleisinä (Houessou 2010, 85). Yhdentekevä asia voi kuiten-
kin joskus toimia ponnahduslautana isompiin asiakokonaisuuksiin ja 
kiinnostavampiin ajatuskulkuihin tai olla avuksi muiden ajattelulle.

Olen kokenut riittämättömyyttä siitä, etten osaa kaikkea, mitä kuva-
taidekasvattajan oman arvioni mukaan pitäisi osata tai tietää. Ehkä 
taiteellisen tekemisen myötä ymmärrän paremmin, ettei opiskelija 
voi tulla valmiiksi saadessaan opintonsa päätökseen, vaan oppiminen 
jatkuu tulevien töiden ja koko muun elämän kautta. Toisaalta tuntuu, 
että jos nyt aloittaisin kuvataidekasvatusopintoni, saisin niistä paljon 
enemmän irti ja osaisin tarttua oleellisiin asioihin ja yrittäisin oppia 
enemmän mukavuusalueeni ulkopuolisiakin asioita. Tiedostan kyl-
lä, että kaikilla on omat vahvuutensa ja taipumuksensa kiinnostua ja 
suuntautua tiettyihin aihealueisiin ja tekniikoihin. Kukaan ei voi osata 
kaikkea nopeasti muuttuvalla alalla. Opetusharjoitteluissa yksi isoim-
pia pelkojani oli se, että käy ilmi, miten vajavaiset tiedot ja taidot mi-
nulla on. En koe, että opiskelu antaisi suoraan juuri oikeanlaiset tie-
dot tai painottaisi sitä, mikä on käytännössä tärkeää, koska ala elää 
niin paljon. Opettajaksi opiskelun voi nähdä alkavan myös vasta työn 
myötä, sillä opiskelu on suurilta osin irrallaan varsinaisesta työelämäs-
tä (Pohjakallio 2005, 173). Varto (2014, 12) korostaa taidekasvatuk-
sen menetelmien muuttumisen valtavaa vauhtia. Opiskelujeni aikana 
kurssitarjonta ja opetuksen painopisteet ovat vaihdelleet paljon, ja 
koko opiskelu on ollut jatkuvan muutoksen kourissa olemista. Eräs 

informantti kertoi myös koulumme sisäisten ongelmien vaikuttaneen 
pelkoihin, kun uhka kurssien lopettamisesta ja konfliktit Aallon joh-
don kanssa ovat hänen mukaansa vieneet välillä maun opiskelusta.

Vaikka Kuvataidekasvattajuuden varjot -näyttelyn alkusysäyksenä toi-
mivat lomakekyselystä kerätyt vastaukset, teoksista tuli varsin hen-
kilökohtaisia. Vaikka Eka ylhäällä saa paikan käsittelee työllistymistä, 
en itse koe sitä pelottavimpana asiana, vaan ennemminkin sen, halu-
anko tehdä tätä työtä, sopiiko persoonani tähän työhön, jaksaisinko 
tässä työssä ja olisinko tarpeeksi osaava ja hyvä. Vaikka tutkimuksen 
teon alussa välttelin liikaa henkilökohtaisuutta, huomaan suuntaavani 
tutkimustani yhä enemmän omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. 
Huomasin myös Kärkkäisen (2013) tuoneet tutkimuksensa maala-
uksiin paljon itseään, vaikka tarkoituksena olikin muiden ihmisten 
maalauskuvailujen toteuttaminen. Pidän sekä oman että Kärkkäisen 
tutkimuksen kohdalla mielenkiintoisena tutkimuksen tekijän vaiku-
tusta tietynlaisena suodattimena, joka karsii asioita, jotka eivät itselle 
ole niin kiinnostavia, läheisiä tai samaistuttavia. Omien mieltymysten 
kautta päädytään tietynlaisiin taiteellisiin ratkaisuihin ja lopputulok-
siin.

Koska informantit ovat erityisen huolestuneita työllistymisestä, olisi 
loogista jatkaa tutkimusta paneutumalla kuvataidekasvatuksen ase-
maan nyt ja tulevaisuudessa. Se ei kuitenkaan missään vaiheessa ole ol-
lut minua eniten kiinnostava asia, vaikka koulutuspolitiikka vaikuttaa-
kin oleellisesti omaan ja opiskelutovereiden tulevaisuuteen. Taustalla 
minua on kuitenkin koko ajan mietityttäneet opettajuuteen liittyvät 
asiat. Millainen on hyvä opettaja, millainen persoona opettajan pitäisi 
olla ja miten opettajan työtä voi jaksaa uupumatta? Jos nyt laatisin 
lomakekyselyn uudestaan painottaisin opettajapersoonaan liittyviä 
kysymyksiä. Opettajapersoonaan liittyvistä asioista lisää luvussa neljä.
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Oletin, että näyttelyn jälkeen minulle olisi kirkastunut monia tut-
kimukseen liittyviä asioita ja käsillä tekeminen olisi vienyt ajattelua 
reippaasti eteen päin, sillä ajatellaanhan taiteen tekemisen olevan tai-
teellisessa tutkimuksessa juuri se eteen päin liikauttava tekijä (Haveri, 
Kiiskinen 2012, 5). Tunsin välillä ahdistustakin siitä, että olenko op-
pinut tai oivaltanut mitään kovin suurta. Haverin (2012, 28) mukaan 
tutkimuksen yleiskuvaa voi olla vaikea nähdä sen takia, että taiteili-
ja-tutkijalle oma aihe voi tulla liiankin lähelle. Tutkimusprosessin ve-
nyessä venymistään olen ymmärtänyt, että voi olla hankalaa sanallis-
taa, mitä olen oppinut ja että kaikki vastaukset eivät tule syliin teosten 
tekoprosessissa tai niiden ollessa valmiina näyttelytilassa. Tämä vah-
vistaa itsetuntemustani siitä, että tarvitsen aikaa. Loppukiireessä syn-
tyy toki valmista, mutta vähän harmittaa, että työskentelyaikataulu 
meni niin tiukaksi, että nautinnolliseen tunnelmointiin oli aika vähän 
aikaa. Teosten tekeminen on osa identiteettityötä, itseäni ilmaisemalla 
hahmotan ja peilaan minuuttani uudestaan (Heikkinen 2001, 120).

Kun olin purkanut teokset ja kuljettanut ne kotiin, huomasin Kohtaa-
minen – teini luonnollisessa koossa -teoksen hajonneen lukuisiksi paloik-
si. Vuorovaikutuksen hauraus nousi uudestaan esiin. Teosta oli ensin 
hankala saada pysymään haluamassani muodossa, kurissa. En pysty-
nyt tekemään sitä yksin, vaan tarvitsin paljon ripustusapua ja lopulta 
suuren vaivannäön kohde hajosi kantaessa. Kun rakensin teiniä lukui-
sista kalvosta käärityistä rullista kotona, mietin ystävien kutsumista 
käärimistalkoisiin. Toisaalta koin, että minun täytyy tehdä kaikki itse, 
koska kyse on minun teoksistani. Assistenttien käyttäminen on taide-
maailmassa ihan tavallista, joten sinänsä se olisi ollut perusteltua ja 
yhdessä tekeminen olisi sopinut sosiaalisten suhteiden käsittelyä kos-
kevaan teokseen hyvin. Jostain kumpusi kuitenkin taas melko syvään 
iskostettu yksin pärjäämisen malli, joka on varmasti myös osasyynä 

opettajien työuupumukseen. Ei uskalleta näyttää muille, jos ei jakseta 
tai osata, vaikka vastaavassa tilanteessa itse suhtautuisi toiseen luulta-
vasti varsin armollisesti ja auttavaisesti.

Vaikka tunnistan itseni näyttelyn teoksia, koen silti osittain tehneeni 
niin kuin minun oletetaan tekevän. Kuten näyttelyyn liittyvän teks-
tinkin suhteen, koin, että tietyt asiat piti tehdä tietyllä tavalla. Käsit-
telin kyselystä nousseita yleisiä pelkoja, kuten työllistymistä, vaikka 
se ei itselleni merkityksellisin ja kiinnostavin ollutkaan. Miksi sitten 
en nostanut esiin vain itseäni kiinnostavia asioita? Ehkä varoin tutki-
muksen muuttumista liian henkilökohtaiseksi. Halusin välttää ”oman 
napanöyhdän kaiveluun” keskittyvän kiusallisuuden, vaikka sitä on 
vaikea välttää, kun olen itse tutkittavieni joukossa ja omista tunteista 
on hedelmällisintä ammentaa, koska en tiedä kenenkään muun pelois-
ta yhtä paljon kuin omistani. Teosten tekeminen ja näyttelyn jälkeinen 
pohdinta vahvistivat tunnetta siitä, että minua askarruttavat kuvatai-
dekasvattajuuden varjopuolet liittyvät nimenomaan opettajuuteen.

Kuvataidekasvattajuuden varjot -teokseni ovat pääosin ei-esittäviä, ai-
noastaan Kohtaaminen – teini luonnollisessa koossa on tunnistettavissa 
ihmishahmoksi. Ideointini aikana teosten muoto vaihteli esittävistä 
pelkosieppareihin piilotetuista pelon kuvista abstrakteihin veistoksiin. 
Lopullisten teosten kohdalla en tullut pohtineeksi abstraktien teos-
ten aukeamista katsojille. Vasta luettuani näyttelyni jälkeen Räsäsen 
(2008, 21) kyseenalaistuksen siitä, kykeneekö ei-esittävä taide väittä-
mään asioita tai sisältämään tunnistettavia merkityksiä, silmäni avau-
tuivat siihen, miten hankalaa tiettyihin teoksiini tarttuminen ja niiden 
tulkitseminen muille saattaa olla. Koska omat teokset ja niiden taus-
talla oleva ideoinnin polveilu on itselle niin läheinen, niitä on hankala 
nähdä kauempaa ja ikään kuin uusin silmin.
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Räsäsen (2008, 245) mukaan, kun ammattitaiteilija arvioi omia töi-
tään, hän tutkii erityisesti sitä, miten on taiteilijana kehittynyt. Vaikka 
koen taiteilijuutta, en ole ammattitaiteilija ja vaihtelevasti suhtaudun 
siihen, voinko nimittää itseäni taiteilijaksi. Tästä huolimatta, voin pei-
lata Kuvataidekasvattajuuden varjot -teoksia aiemmin tekemiini teok-
siin. Monella tavalla olen tehnyt itselleni täysin uusia ratkaisuja. Olen 
tyytyväinen keksimääni materiaaliin, piirtoheitinkalvoon, joka ajatuk-
sellisesti istuu kyseisiin töihin hyvin, koska liittyy niin voimakkaasti 
koulumaailmaan. Toisaalta on riski kokeilla itselle uutta materiaalia ja 
tiettyä kömpelyyttä lopputuloksissa on varmasti havaittavissa. Vaik-
ka nykytaiteessa pitkälle hiotut yksityiskohdat eivät ole itsetarkoitus, 
niin tietynlainen keskeneräisyys on ehkä kyseisissä töissäni läsnä. Toi-
saalta keskeneräisyyden voi nähdä hyvänäkin asiana, sillä taustalla on 
kuitenkin ajatus ihmisestä jatkuvasti keskeneräisenä, muuttuvana ja 
oppivana olentona, sekä ajatus identiteettien muokkautuvuudesta. 
Vaikka pidän pitkäjänteisestäkin tekemisestä, en aina muidenkaan 
projektieni kanssa jaksaisi viedä niitä loppuun asti tai tehdä viimeisiä 
hiomisia. Parhaimpia kohtia luovassa prosessissa on se, kun teos on 
melkein valmis, hahmottuu nopeasti, on pitkällä ja sitä on tyydyttävää 
tarkastella. Räsänen (2008, 245) korostaa omien töiden arvioinnissa 
muun muassa originaalisuutta, jonka ajattelen omaperäisyytenä. Sitä 
koen Kuvataidekasvattajuuden varjot -teoksissa olevan sekä verrattuna 
muiden taidealan ihmisten tekemisiin että omiin aiempiin tuotoksii-
ni. Yhtenä kriteerinä omiin töihin peilatessa Räsäsellä (2008, 245) on 
riskien ottaminen, joka sekin monella tavalla toteutui sekä itselleni uu-
den materiaalin työstämisenä että koko tekemisen tapana, kun proses-
sin lähtökohdissa on muilta kerätyt varjot, eivät vain omat ajatukset. 
Tämäntyyppinen työskentely on itselleni ihan uutta. Räsänen (2008, 
245) mainitsee arviointikriteeriksi myös sen, vastaako teos alkuperäis-
tä ajatusta. Tämä on mielestäni vähän hassuakin, sillä luovaan proses-
siin kuuluu se, että teos voi muuttua radikaalistikin prosessin käynnis-
tymisen ja lopullisen esillä olevan objektin välillä kuluneella matkalla. 

Näen asian niin, että teos on vähemmän onnistunut, jos se on pysynyt 
täysin muuttumattomana koko prosessin ajan kulkeutuessaan ajatuk-
sesta tai luonnoksesta taideteokseksi. Tällöin taiteilijan olisi täytynyt 
kieltäytyä kaikista mahdollisista hedelmällisistä sivupoluista, joita 
yleensä ainakin itselleni viriää runsain määrin. Liian luja päättäväisyys 
tietyn idean toteuttamisessa johtaa putkinäköisyyteen. Toki olen koke-
nut monesti myös turhautumista, kun en ole saanut toistettua hyvää 
ideaa sellaiseen muotoon, jossa sen kirkkaasti mielessäni olen nähnyt.

Muiden tutkimukseni teemaan tai visuaaliseen ilmeeseen liittyvien 
taiteilijoiden näyttelyitä nähdessäni, näen omatkin teokseni toisin. 
Ymmärrän, että lähdin melko kauas siitä, että varjo itsessään olisi ollut 
näyttelyn keskiössä ja teoksen asemassa. Ajan kuluminen ja muiden 
taiteilijoiden teosten näkeminen saa miettimään, että tuollaista minä-
kin tosiaan ajattelin, mutta onhan se kaukana siitä, mitä lopulta Aralis 
Galleriassa esittelin.

Olen samaa mieltä Kantokorven (2001, 116) kanssa sattuman tärkeäs-
tä roolista. Sen vaikutusta ja mahdollisuuksia ei pidä aliarvioida tai sen 
avaamia polkuja jättää kulkematta. Kantokorpi (emt., 116) näkee myös 
sattuman laajan merkityksen tieteestä ja sosiaalisista suhteista taitee-
seen ja ajattelee lähes jokaisen taiteilijan kohdanneen sattuman mer-
kityksen. Kuunnellessani Jaakko Niemelän (2015) opastusta hänen ja 
taiteilijavaimonsa Helena Hietasen näyttelyyn, sain kuulla Niemelän 
tiputtaneen vahingossa pienoismallin imuroidessaan työhuonettaan. 
Sattuman kautta hän alkoi kiinnostua rakenteiden purkamisesta ja 
taiteelliseen tekemiseen avautui uusi näkökulma. Konkreettinen esi-
merkki sattumasta omassa tutkimuksessani on piirtoheitinkalvon vali-
koituminen teosmateriaaliksi. Se oli ensin vain läpinäkyvää prototyyp-
piä varten kotoa varastoistani löytynyt materiaali, mutta tarkemmin 
ajateltuna kasvatuksen maailmaa käsittelevään tutkimukseen luonte-
va materiaali.
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Taiteellisen työskentelyn kautta tavoittelen uutta tietoa ja ymmär-
rykseni laajenemista. Tämä ei Tarja Pitkänen-Walterin (2001, 126) 
mukaan ole taiteelliselle työskentelylle lähtökohtaisesti tärkeintä, 
vaan tekeminen perustuu mielekkyyteen, nautintoon ja kiinnostavuu-
teen. Mielekkyys ja nautinto ovat tutkimustani suuresti motivoineita 
seikkoja. Taiteen kokonaisvaltaisuudesta ja merkittävyydestä kertoo 
Pitkänen-Walterin (2001, 126-127) kommentti siitä, että taiteelli-
sen työskentelyn kautta ollaan ja luodaan omaa paikkaa maailmassa. 
Oman paikan luominen taas linkittyy tutkimukseni pohdintaan iden-
titeetistä. Nimenomaan taide on se asia, joka kiinnittää minut maa-
ilmaan sekä toisten teosten katsomisen että omien tuotosten kautta. 
Tärkeää on myös muiden samankaltaisesti ajattelevien tai maailmaa 
näkevien kanssa keskustelu. Toisaalta hedelmällisiä, uusia näkökulmia 
ajatteluun tuovat myös taiteen kentän ulkopuolelta tulevat ihmiset. 
Tutkimukseeni sisältyy omaa pohdintaa, jota kylmää faktaa sisältävän 
tieteen ystävä voisi kritisoida pelkkänä mutu-tuntumana. Tukea tun-
teiden tärkeydestä saan Räsäseltä (2008, 96), jonka mukaan tunteita 
voi pitää taiteellisen tiedon muotona. Kyseinen ajatus on kytköksissä 
ekspressiiviseen taideteoriaan.

14. Oikealla: yksityiskohta teoksesta Ensimmäinen ylhäällä, ensimmäinen alhaalla.
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4 OPETTAJUUS VARJOJEN LUOJANA

Mietteitä ammatti-identiteetin jäsentymisestä

Tutkimuksen tekemisen myötä ymmärsin, että omat kuvataidekasva-
tuksen kentän pelkoni liittyivät nimenomaan opettajuuteen. Minun 
on osittain vaikea mieltää itseäni opettajaksi, hyväksyä opettajuutta 
identiteettini osaksi. Kun minulle tutkimuksen tekemisen aikaan alkoi 
tulla Opettaja-lehti, tuijottelin sitä aluksi kummastuneena ja vierasta 
maailmaa kuvaavana esineenä kodissani ja myöhemmin en lehteä enää 
halunnutkaan. Aiemmalta koulutukseltani olen muotoilija (AMK). 
Minun olisi helppo hyväksyä muotoilijuuteen tai taiteilijuuteen liitty-
vä lehti ja nähdä se jollain tavalla osana minua. Koulutukseni ei anna 
minulle taiteilijan pätevyyttä, enkä ole pitänyt näyttelyitä aktiivisesti, 
joten taidemaailman silmissä en ehkä ole taiteilija. Silti taiteilijuus on 
osa identiteettiäni, vahvempi kuin muotoilijuus tai opettajuus. Lap-
suudesta mieleeni on jäänyt eräs aiheeseen liittyvä muisto. En osaa 
sanoa, miten vanha olin, olinko alle kouluikäinen vai hiljattain kou-
lun aloittanut. En muista sitäkään kenen aikuisen kanssa keskustelun 
kävin, mutta merkittävää oli se tunne, jonka keskustellessa koin. Olin 
lapsena innokas askartelija ja piirtäjä ja varmasti tästä asiasta tietoi-
sena eräs aikuinen kysyi minulta, tuleeko minusta isona taiteilija. En 
muista mitä vastasin, mutta muistan hyvin, miten mielessäni ajattelin, 
että miten niin minusta tulee taiteilija, minähän olen taiteilija. Muis-
to saattaa kuulostaa pikkuvanhalta ja vähän narsistiseltakin, mutta 
se on identiteetin rakentumisen kannalta merkittävä. Tietynlainen 
taiteilijuus on kuitenkin ollut osa minua hyvin pitkään ja pysyvimpiä 

ja varmimpia osia minuudessani. Silti näyttelyteoksia tehdessäni olin 
kirjoittanut päiväkirjamerkinnän siitä, että aioin itseeni viitatessani 
laittaa taiteilijan lainausmerkkeihin. Opettajuudessa ja taiteilijuudessa 
on mielenkiintoinen yhtymäkohta. Kuten opettajuuden määritelmässä 
kerroin, Heikkisen (2001, 13) mukaan opettajuuden voi nähdä tietyn-
laisena ihmisenä olemisen tapana. Edellisessä luvun lopussa kerroin, 
että taiteilijuudesta puhutaan samoin ja vieläkin laajemmin ajateltuna 
taiteen tekemisen nähdään olevan maailmassa olemisen tapa (Pitkä-
nen-Walter 2001, 126-127).

Ehkä on turhaa ottaa paineita siitä, tunteeko itseään opettajaksi, en-
nen kuin on kunnolla tehnyt sitä työtä ja antanut sille mahdollisuuden. 
On huojentavaa huomata, etten ole ensimmäinen kuvataidekasvattaja, 
joka ei koe opettajuutta selvästi omakseen. Pirkko Pohjakallion Miksi 
kuvista? -väitöskirjaan (2005, 172) haastattelemat konkariopettajat-
kaan, eivät uransa alussa kokeneet paloa opettajuuteen. ”Silloin kun 
mä valmistuin, niin en missään tapauksessa aikonut ruveta opetta-
maan ollenkaan” kertoo Helinä Hukkataival. Kollega Kirsti Tuokko 
on samaa mieltä, ”En mäkään, ajattelin, että Jumalan kiitos se on ohi, 
en ikinä rupee opettamaan.” Pohjakallion (2005, 173) haastattelemat 
opettajat eivät samaistuneet opettajaidentiteettiin opiskeluaikana, 
vaan ennemminkin taidemaailmaan ja taiteilijoihin. Yhtenä syynä 
opettajuuden vieraudelle ja etäisyydelle oli kouluinstituutioon ja val-
lankäyttöön liittyvät asiat, joihin ei voinut samaistua. En itsekään pidä 
kaikkia peruskoulun sääntöjä merkityksellisinä ja tuntuisi turhautta-
valta vahtia niiden noudattamista ja yrittää perustella niitä oppilaille, 
kun itse olisi heidän kanssaan samaa mieltä tiettyjen sääntöjen mer-
kityksettömyydestä. Yhteinen kasvatuslinja on kuitenkin tärkeä, eikä 
yksittäinen opettaja voi paljoa poiketa siitä, jottei hän hämmennä epä-
johdonmukaisuudella oppilaita tai vaikuta liian kaverilliselta tiettyjen 
sääntöjen tärkeyttä kyseenalaistaessaan.
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Educa-messujen Opettajuuden kasvukipuja -seminaarin (24.1.2014) 
puhuja, Oulun normaalikoulun lehtori Erkki Pekkala korosti, että hän 
on sama henkilö opettajana, valmentajana ja kumppanina. Hän ei voi-
nut ymmärtää, miksi ihmisen pitäisi käyttäytyä eri tavoin eri ”rooleis-
sa”. Olen kuullut vastavalmistuneiden kuvataideopettajien ahdistu-
neena pohtivan sitä, miten opetettavien kanssa pitäisi olla, ja pitäisikö 
ulkoista tyyliä muokata koulumaailmaan sopivammaksi. Koetaan pai-
netta olla joku muu kuin on tai olla opettajana tietyllä tavalla. Toisaal-
ta opintojen aikana on tullut myös sellaista viestiä, että opettajana ei 
tarvitse olla sama ihminen kuin vapaalla ollessa on, pitäisi tavallaan 
suojella itseään. Uusikylän (2007, 150) mukaan opetustyyliä voi käyt-
tää naamioin tavoin ja piilottaa itsensä sen taakse. Ismo Ahon (2011, 
105) haastattelema Anneli pitää opettajan selviytymisessä yhtenä tär-
keimmistä asioista omana itsenä olemista. Hänen mukaansa opettajan 
ei tarvitse olla yli-ihminen ja kohtuuton sellainen vaatimus olisikin.

Opettajan persoonallisuus on hänen tärkein työvälineensä, näkyvä ja 
hyvin vaikuttava osa (Aho 2011, 25, 90). Koska opettaja työskentelee 
persoonallaan, myös työn vaikeudet vaikuttavat syvemmin ja saattavat 
uhata jopa hänen elämäänsä ja käsitystä itsestään (emt., 101.) Oman 
persoonan pelissä oleminen tuntuu raskaalta ajatukselta, pelkkä aineen 
hallinta ja taito opettaa ei riitä, vaan pitää ihmisenäkin olla tietynlai-
nen. Taiteilijakin työskentelee omalla persoonallaan, mutta kuitenkin 
kovin eri tavalla. Kumpikaan ammateista ei ole sellainen kahdeksasta 
neljään -työ, jossa kaikki työhön liittyvät asiat jäisivät oven sulkemisen 
jälkeen työpaikalle. Kumpaakaan ei voi suorittaa niin sanotusti vasem-
malla kädellä. Rutinoitunut opettaja voi hallita aineen hyvin, mutta 
koska kyseessä on ihmistyö tilanteet muuttuvat kaiken aikaa. Päättö-
harjoittelun ajalta olin kirjannut ylös ohjaavan opettajan kommentin 
siitä, että oppilaat ansaitsevat opettajan, joka on kiinnostunut työstä 

ja siinä täysillä mukana. Vaikka opettajan työ ei ole mekaanista, pitäisi 
opettajallakin olla oikeus siihen, että jokaisena päivänä ei tarvitse pitää 
parasta mahdollista tuntia, vaan riittävän hyvä suoritus olisi tarpeek-
si. Sekä opettajuuteen että taiteilijuuteen liitetään kutsumus. Jos työn 
kokee hyvin merkitykselliseksi, se auttaa työstä nauttimisessa ja sitä 
kautta vaikuttaa työssä jaksamiseen (Aho 2011, 90).

Opettajan ammatti-identiteetti on muokkautuva ja kehittyvä ominai-
suus, johon vaikuttaa tunne työn suorittamisesta ja kaikki muukin 
eletty elämä. Työyhteisö ja opettajan oma kehittyminen muokkaavat 
hänen ajatuksiaan ammatista. Jo kappaleessa kaksi mainitsin seikko-
ja, jotka auttavat opettajaa selviytymään ja välttämään loppuunpala-
mista. Myös oman identiteetin löytyminen on opettajan hyvinvoinnin 
kannalta olennaista. (Aho 2011, 129.)

Kiinnostus temperamenttiin herää

Kiinnostukseni temperamenttiteorioita kohtaan virisi useasta eri syys-
tä. Kuten olen maininnut opiskelujen aikana olen kokenut yhteenkuu-
luvuuden, ilon, onnistumisen ja oikeaan paikkaan kuulumisen lisäksi 
epäonnistumisen ja huonommuuden tunteita. Nämä ajatukset ovat he-
ränneet erityisesti opetusharjoittelujen ja didaktiikan kurssien yhtey-
dessä. Kun opetusharjoittelu on ollut alkamaisillaan, on ryhmältämme 
kysytty miltä se tuntuu. Muutama innokas on heti äänessä, huutamas-
sa miten kivaa se on. Itse olen vastaavissa tilanteissa kokenut lähinnä 
jännitystä ja pelkoa ja tuntenut itseni huonoksi ja negatiiviseksi, kun 
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en ole voinut hihkua odotuksen riemusta, niin kuin joku toinen opis-
kelija. Olen myös kokenut, että jännityksestä tai peloista puhumisen 
kynnys on korkea.

Viimeisin opetusharjoittelu (2013) oli merkityksellinen, koska siinä 
vertaistuen merkitys korostui, tuntui hyvältä saada kannustusta ja ke-
huja opiskelijalta, jonka kanssa tunsin jonkinlaista samankaltaisuutta. 
Tuntui myös vapauttavalta nähdä, miten muutkin jännittivät ja uupui-
vat, mutta selvisivät siitä huolimatta. Merkityksellisimmältä tuntui 
kuitenkin tietyiltä piirteiltä hiukan itseäni muistuttavan opiskelutove-
rin tuki ja hänen opetuksensa seuraaminen.

Viimeisimmällä didaktiikan kurssilla (2013) sivuttiin temperamenttia 
lähinnä siihen liittyen, miten oppilaan temperamentti vaikuttaa opet-
tajan suorittamaan arvosteluun ja arvosanoihin. Muistan kurssin aika-
na kiihtyneeni siitä, että tuntikeskusteluista jäi sellainen vaikutelma, 
että opettajan pitäisi omata tietynlainen temperamentti, että ujo ih-
minen ei esimerkiksi voisi olla opettaja. Pidin tärkeänä, että opettajilla 
olisi erilaisia temperamentteja, jotta mahdollisimman monelle oppi-
laalle löytyisi ymmärtäjä. Mitä oppilaille viestisi se, että kaikki opet-
tajat huokuisivat itsevarmuutta ja halua olla esillä, tai se, että kaikki 
opettajat vaikuttaisivat keskenään ihan samanlaisilta. Myös Ahon 
(2011, 150) haastattelema Ulpu on sitä mieltä, että opettajankoulu-
tukseen pitäisi valita monenlaisia persoonia, jotta jokaiselle oppilaalle 
löytyy sopiva opettaja.

Huonommuuden kokemukseni saivat minut pohtimaan mitä muut 
opiskelijat pelkäävät, vai olenko yksin pelkojeni kanssa. En ollut pel-
kokyselyä tehdessäni vielä tutustunut temperamenttikirjallisuuteen. 
Minua kyllä kiinnosti, tuntevatko muut painetta siitä, että kuvataide-

kasvattajan pitäisi olla toisenlainen kuin mitä he itse ovat, mutta jos-
tain syystä jätin nämä jälkikäteen ajatellen kaikkein kiinnostavimmat 
kysymykset kyselystä pois.

Didaktiikan kurssilla (2013) esiin tulleen temperamenttitutkija Liisa 
Keltikangas-Järvisen ajatukset kiinnostivat minua ja aloin lukea hänen 
kirjojaan. Merkittävää tutkimukseni kannalta oli myös kyseisen tem-
peramenttitutkijan radiohaastattelun (2014) kuuleminen. Siinä hän 
sivuaa meneillään olevaa tutkimusta, jossa tutkitaan opettajaopiske-
lijoiden temperamenttia. Radiohaastattelun jälkeen tuntui, että se oli 
viimeinen painava syy ottaa temperamenttiteoriat osaksi omaa tutki-
mustani.

Ajattelen, että hyvä itsetuntemus on tärkeää kuvataidekasvattajalle ja 
toisaalta se avartaa ihan jokaisen ihmisen elämää. Temperamenteista 
lukeminen on ainakin helpottanut omaa oloani, en olekaan vääränlai-
nen, vaan jokaisella on erilainen temperamentti ja oleellisinta on, mi-
ten oma temperamentti mihinkin tilanteeseen ja kulttuuriin sopii vai 
vallitseeko niiden välillä ristiriitaa. Keltikangas-Järvisen (2004, 141) 
mukaan ymmärrys temperamenteista avaa aikuisen ymmärrystä myös 
siihen, miksi tietyt asiat pelottavat tai stressaavat, vaikka niitä ei ylei-
sesti huolta-aiheuttavina nähtäisikään. Temperamenttitutkija muis-
tuttaa, ettei temperamentti määrää ihmisen ratkaisuja, mutta auttaa 
ymmärtämään itseä ja sitä, miksi kokee asiat niin kuin kokee. Huonon 
itseluottamuksen tai heikon elämänhallinnan sijaan pelot voivatkin 
liittyä omiin temperamenttipiirteisiin. Koen temperamenttiteorioista 
lukemisen lisänneen suvaitsevaisuuttani sekä itseäni että muita koh-
taan. Kasvattajan on tärkeää ymmärtää, että biologinen pohja vaikut-
taa käyttäytymiseen ja että kasvattajilla on tapana suosia tai ainakin 
ymmärtää paremmin itsensä kaltaisia oppilaita.
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Temperamentti on yksilöllisyyttä

Tätä kirjoittaessani on olemassa jo monenlaisia kouluja ja vaihtoehtoisia lukioi-
ta. On taiteeseen ja liikuntaan erikoistuneita. On luonnontieteellisiä lukioita. 
On matematiikkalukioita ja äidinkielilukioita. Minä olisin tarvinnut ujojen lu-
kiota. Joku ehkä äänekkäiden lukiota. Hitaiden lukiota. Vakavien lukiota.

Anja Kauranen Pelon maantiede (2004, 139-140)

Temperamentti on synnynnäistä erilaisuutta, joka tekee jokaisesta ih-
misestä yksilön. Se on käyttäytymistyyli, jokaisen oma tapa reagoida 
asioihin. (Keltikangas-Järvinen 2004, 10.) Temperamentti on huomat-
tavissa jo hyvin varhain ja se on melko pysyvä käyttäytymistyyli, vaik-
ka ikäkaudet ja tilanteet vaihtuisivat (emt., 36). Osa piirteistä säilyy 
samanlaisina, osa muuttaa muotoaan ja jotkut piirteet häviävät kasva-
tuksen ja iän myötä (emt., 10). Temperamentti on biologinen pohja, jo-
hon persoonallisuus myöhemmin ympäristön vaikutuksesta rakentuu, 
kun kasvatus, yhteisön odotukset ja normit pääsevät vaikuttamaan 
(emt., 36).

Eri temperamenttitutkijat painottavat erilaisia asioita ja esittävät eri 
määrän temperamenttipiirteitä. Yhteistä teorioille on, että tempera-
mentti määritellään yksilölliseksi reagoimistyyliksi tai tavaksi toimia. 
(Keltikangas-Järvinen 2004, 36-37.) Kuvailtaessa ihmiselle tyypillisiä 
käyttäytymispiirteitä, kuvaillaan temperamenttia. Temperamenttipiir-
teitä ovat esimerkiksi seurallisuus, rauhallisuus, ujous, äkkipikaisuus, 
ärtyisyys ja keskittymiskyvyttömyys. (emt., 39.) Arkikielessä tempe-
ramentilla tarkoitetaan yleensä räiskyvyyttä ja tulisuutta ja ajatellaan, 
että vain joillain ihmisillä on temperamenttia. Jokaisella ihmisellä on 
kuitenkin omat temperamenttipiirteensä ja ujous on yhtä lailla tempe-

ramenttipiirre kuin äkkipikaisuuskin. (Keltikangas-Järvinen 2004, 39-
40.) Temperamentin taakse ei voi kuitenkaan piiloutua, sillä ihminen 
itse ohjaa temperamenttiaan (emt., 314).

Keskeistä temperamentissa on se, että se määrää sen, miten ihminen 
reagoi uudessa tilanteessa, toiset ovat varautuneita ja toiset syöksy-
vät heti kohti tuntematonta. Myöhemmissä tilanteissa ihminen voi 
käyttäytyä eri tavalla, kun asiat tai ihmiset on jo aiemmin kohdattu ja 
siten tulleet tutuiksi. (Keltikangas-Järvinen 2004, 53.) Vaikka tempe-
ramenttiteorioissa on eroa, temperamenttitutkijat ovat samaa mieltä 
siitä, että temperamentti määrää sen, miten uuteen ihmiseen, tilan-
teeseen tai tapahtumaan suhtaudutaan. Tämän takia kaikkiin tempe-
ramenttiteorioihin kuuluu piirre, joka tarkoittaa lähestymistä tai vält-
tämistä, jotkut kutsuvat välttämistä sosiaaliseksi estyneisyydeksi tai 
varautuneisuudeksi. (emt., 92.)

Keltikangas-Järvinen (2004, 40) näkee ympäristön voimakkaasti yh-
denmukaistavana ja persoonallisuuden muodostuvan, kun ympäristö 
on tehnyt alunperin erilaisista ihmisistä tarpeeksi samanlaisia, jotta 
yhdessä toimiminen onnistuu. Ihmiset, jotka alunperin ovat käyttäy-
tyneet eri tavoin ja omanneet erilaisia tavoitteita ja arvoja sulautuvat 
enemmän samaksi. Keltikangas-Järvinen näkee myös kasvattami-
sen tähtäävän samanlaisuuden kasvattamiseen yksilöllisyyden sijaan. 
Aiemmin kyseenalaistin varsin vähän sitä, miten yksilöllisyys lopulta 
kouluympäristön kasvattavassa vaikutuksessa toteutuu. Ehkä koen 
myös kuvataiteen oppiaineena mahdollistavan yksilöllisyyteen kas-
vattamisen muita oppiaineita helpommin, koska ”oikeita vastauksia” 
ei juurikaan ole. Yksilöllisyydellä en tarkoita itsekeskeiseksi ihmiseksi 
kasvattamista ja yhteisöllisyyden väheksymistä, vaan yksilön kasva-
mista omaksi itseksi. Keltikangas-Järvinen (emt.) näkee ristiriidan 
kasvatusohjelmien näennäisen yksilöllisyyteen kasvattamisen ja todel-
lisuuden välillä. Mitä enemmän temperamenteista luen sitä paremmin 
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ymmärrän, miten vähän erilaista käytöstä kouluympäristöön mahtuu 
ja miten huonoksi tietynlaisella temperamentilla varustettu oppilas voi 
itsensä koko kouluajan tuntea.

Koska temperamenteilla on fysiologinen pohja, eri temperamentti-
piirteitä omaavat ihmiset reagoivat myös fyysisesti eri tavoin uusissa 
sosiaalisissa tilanteissa ja stressissä. Eroja on muun muassa sympaat-
tisen ja parasympaattisen hermoston toiminnassa, välittäjäaineissa ja 
stressihormonituotannossa. Ihmisten välillä on vaihtelua siinä, mikä 
fysiologinen prosessi ensin aktivoituu. Eroa ilmenee myös reaktio-
herkkyydessä ja reaktion kestossa. Temperamenttierot vaikuttavat 
sairastumisherkkyyteen ja siihen, miksi jokin asia on toiselle ihmiselle 
mukavaa jännitystä ja toisen kohdalla voi johtaa sairastumiseen. (Kel-
tikangas-Järvinen 2010, 166.)

Psykologiassa temperamentin pysyvyydestä puhutaan termeillä homo-
tyyppinen tai heterotyyppinen. Homotyyppinen temperamentti pysyy 
samanlaisena ajan kulumisesta ja erilaisista kehitysvaiheista huolimat-
ta, tällainen piirre on iltavirkeys tai huonotuulisuus. Myös ujouden 
ja impulsiivisuuden on todettu olevan hyvin pysyviä temperamentti-
piirteitä. (Keltikangas-Järvinen 2004, 175-176). Havainnollistavaa on 
myös miettiä, mitä temperamentti ei ole. Se ei ole tietoista päätöksen-
tekoa, temperamentti on toimintayyli, eikä se kerro toiminnan sisältöä 
(Keltikangas-Järvinen 2008, 23).

Keltikangas-Järvisen radiohaastattelussa (2014) kysyttiin, millainen 
temperamentti tutkijalla itsellään on. Hän vastasi, ettei tiedä. Tutki-
ja koki, että sitä pitäisi kysyä muilta ja arvioida heidän havaintojensa 
perusteella. Tuntui yllättävältä, ettei temperamenttitutkija osannut 
arvioida omaa temperamenttiaan. Toki saattoi olla kyse siitä, ettei hän 
halunnut mennä niin henkilökohtaiselle tasolle tai antaa ihmisille sitä 
kuvaa, että kuka tahansa voisi arvoida oman temperamenttinsa. Silti 

tämä tieto sai minut kyseenalaistamaan sen, miten paljon temperamen-
teista lukeminen kuitenkaan on lisännyt ymmärrystä omasta tavastani 
reagoida asioihin. Olisiko temperamenttiin liittyvän itsetuntemuksen 
avaimet siinä, että kysyisi useilta lähipiirin ihmisiltä omista piirteistä. 
Siinä voisi olla se riski, että läheiset pyrkisivät miellyttämään vastauk-
sillaan. Koen myös, että ihmisillä on usein monenlaisia eri rooleja, us-
kon käyttäytyväni esimerkiksi eri tavalla ystävieni kuin vanhempieni 
kanssa. Sosiaalipsykologiaan kuuluu ajatus siitä, että kaikissa kulttuu-
reissa on sääntöjä erilaisiin tilanteisiin ja rooleihin liittyen. On rajattu 
mitä tietyissä rooleissa saa tuntea ja mitä ei. (Myllyniemi 2010, 171.)

Temperamentti ja ympäristön yhteensopivuus

Temperamenttia ei voida määritellä hyväksi tai huonoksi, vaan tempe-
ramentin merkitys muodostuu aina jossain asiayhteydessä. Ympäristön 
odotukset määräävät sopiiko temperamentti niihin vai ei. Merkittävin-
tä temperamentin kohdalla on se, miten se sopii siihen ympäristöön 
ja kulttuuriin, jossa ihminen elää. (Keltikangas-Järvinen 2004, 39-40.)

Temperamenttitutkijat Thomas ja Chess loivat käsitteet goodness of fit 
ja poorness of fit, jotka kuvaavat, miten hyvin lapsen temperamentti 
ja ympäristö sopivat yhteen (Keltikangas-Järvinen 2004, 129). Täy-
sin sama temperamenttipiirre voi toisessa tilanteessa auttaa ihmistä 
ja toisessa johtaa vaikeuksiin. Poorness of fitissä on kyse siitä, että lap-
sessa tai ympäristössä ei ole vikaa, mutta ne eivät sovi yhteen. Tem-
peramentin ja ympäristön odotusten välillä voi vallita ristiriita kaiken 
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aikaa, esimerkiksi koko koulunkäynnin tai työelämän ajan. Jos yksilön 
ominaisuudet ja ympäristön vaatimukset ovat jatkuvassa ristiriidassa 
se aiheuttaa stressiä. (Keltikangas-Järvinen 2008, 145.)

Kaikkein selkeimmin ja havainnollisimmin ympäristön ja temperamen-
tin yhteensopivuus tai ristiriita tulevat esiin eri kulttuureissa tehdyissä 
temperamenttitutkimuksissa. Eräässä tutkimuksessa seurattiin sekä 
amerikkalaisia että kiinalaisia lapsia. Tutkimushenkilöitä seurattiin 
4–5-vuotiaista päiväkodin aloittajista varhaiseen aikuisuuteen saakka. 
Tutkimus pyrki selvittämään temperamentin merkitystä elämänku-
lulle ja pärjäämiselle myöhemmissä sosiaalisissa suhteissa ja työelä-
mässä. Kiinalainen ja amerikkalainen kulttuuri ovat temperamenttiin 
liittyvien odotusten suhteen hyvin vastakohtaisia. Esimerkiksi ujous, 
varautuneisuus ja syrjäänvetäytyminen pyritään amerikkalaisessa 
kulttuurissa hävittämään kasvatuksen avulla, koska ne koetaan nega-
tiivisina piirteinä, jopa häiriöinä. (Keltikangas-Järvinen 2004, 238.) 
Kiinalaisessa kulttuurissa samoja piirteitä pidettiin arvossa. Amerik-
kalaisessa kulttuurissa sosiaalinen rohkeus, estottomuus, aktiivisuus 
ja itsen esille tuominen olivat tavoiteltavia ja hyviä asioita. Kiinassa 
samoja piirteitä pidettiin huonona käytöksenä. Seurantatutkimukses-
sa kävi ilmi, että amerikkalaiset, varhaislapsuudessa sosiaalisesti arat, 
syrjäänvetäytyvät ja ujot joutuivat helposti vaikeuksiin ja olivat vaa-
rassa syrjäytyä sosiaalisissa piireissä ja työelämässä.  Kiinassa taas so-
peutumattomuutta ja jopa nuorisorikollisuutta ennusti aloitteellisuus, 
sosiaalinen rohkeus ja aktiivisuus. Kiinassa ujot lapset pitivät itseään 
sosiaalisesti pätevinä ja heillä oli hyvä sosiaalinen itsetunto, kun taas 
ujot amerikkalaislapset kokivat itsensä huonoiksi. (Keltikangas-Järvi-
nen 2004, 239-240.) Kulttuurin merkitys todella korostuu siinä, kenen 
käytöstä pilkataan, paheksuttu voi olla yhtälailla niin rauhallinen, kiih-
keä, itsevarma kuin varovainenkin (Myllyniemi 2010, 342).

Ristiriita synnyttää stressin

Stressin syntymisessä oleellista on ympäristön vaatimusten ja ihmisen 
kykyjen välillä vallitseva ristiriita. Tällaisen epätasapainon takia ihmi-
nen ei selviydy jostain tilanteesta tai tuntee, ettei selviydy siitä. Ilman 
ristiriitaa stressiä ei synny, jos esimerkiksi muiden näkökulmasta huo-
no työntekijä on itse tyytyväinen itseensä, eikä näe tilanteessa ongel-
maa, stressiä ei synny. (Keltikangas-Järvinen 2008, 169-171.)

Ristiriidan lisäksi stressin syntyyn tarvitaan motivaatio selvitä tilan-
teesta. Keltikangas-Järvinen (emt., 173) kertoo myös emotionaalisen 
vireystilan merkityksestä suoritukselle. Molemmat ääripäät, liian ma-
tala tai liian korkea vireystila haittaavat suoritusta. Liian korkea vi-
ritystila aiheuttaa suoritusta pilaavaa pelkoa. Stressissä yleensä sekä 
emotionaalinen että fysiologinen viritys ovat liian korkealla.

Ihmiset stressaantuvat erilaisista asioista ja temperamentti vaikuttaa 
siihen, mikä kenellekin on stressori eli stressille altistava tekijä. Tempe-
ramentti vaikuttaa kiihtymystilan voimakkuuteen, selviytymiskeino-
jen valintaan ja stressin seurauksiin. Temperamentti määrää yksilölli-
set erot siinä miksi jokin asia on toiselle ihmiselle uhka, toiselle haaste. 
Temperamenttiin kuuluu myös se, miksi toinen saa fysiologisen stres-
sireaktion, mutta toinen ei. (Keltikangas-Järvinen 2008, 186.)

Kyselystäni esiin noussut iso pelkojen teema oli sosiaaliset suhteet 
eli kohtaaminen opetettavien, kollegoiden ja opetettavien huoltajien 
kanssa. Suuri määrä sosiaalista vuorovaikutusta on toisille raskasta ja 
varsinkin ujolle aiheuttaa stressiä (Keltikangas-Järvinen 2008, 187). 
Keltikangas-Järvinen (2014) on mukana työryhmässä, joka tutkii 
opettajaopiskelijoiden temperamenttia, ja tähän mennessä on jo saa-
tu selville, että opettajaopiskelijat omaavat keskimääräistä enemmän 
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sosiaalista temperamenttia. Olisi mielenkiintoista tietää, eroavatko 
kuvataidekasvatusopiskelijoiden temperamentit radikaalisti muiden 
kasvatusalan opiskelijoiden temperamenteista. Taideopettajia koh-
taan tuntuu välillä olevan eri odotukset, arkipuheessa taideopettajan 
erikoinen käytös tai pukeutuminen hyväksytään taiteilijuuden varjol-
la. Marjo Kamila (2012, 75) on tehnyt väitöstutkimuksen siitä, miten 
opettaja saa pukeutua ja miten opettajaa katsotaan. Hän yhdistää tai-
deopettajiin taiteilijat, joille rajojen rikkominen on luontaista. Kamilan 
aineiston mukaan taideopettajilta oikein odotetaan erikoisuutta ja eri-
laisuutta. Muiden aineiden opettajille samanlaista vapautta ei suoda ja 
heidän odotetaan hyväksyntää saavuttaakseen pysyvän pukeutumisen 
suhteen normaaliuden rajoissa.

Melu ja hälinä voivat aiheuttaa ärtymystä, jopa stressiä (Keltikan-
gas-Järvinen 2008, 187). Yksittäinen vastaaja nosti kyselyssäni esiin 
melun kuvataidekasvattajan työn varjopuolena. Valmiiksi vastausvaih-
toehdoksi en kyselyyn melua osannut laittaakaan, vaikka olen aina ol-
lut hyvin herkkä äänille ja koen melun stressaavana ja voimakkaasti 
keskittymistä haittaavana. Muistan myös opettajaäitini halunneen, 
että kotona on hiljaista hälyisän työpäivän vastapainoksi. Keltikan-
gas-Järvinen (2008, 196-197) kertoo yksilöllisen stressiherkkyyden 
määräävän, miten helposti stressitila syntyy. Muut temperamentti-
piirteet määrittävät sen, minkälaisista asioista stressiä koetaan. Melu 
kuormittaa jokaista, mutta sensitiivisiä ihmisiä enemmän kuin muita. 
Mitä korkeampi stressiherkkyys, sitä helpommin melu sensitiivistä ih-
mistä häiritsee. Äänet, lämpötila, valaistus ynnä muut olosuhteet vai-
kuttavat sensitiivisen ihmisen työtehoon. Ihminen, jolle kyseiset asiat 
eivät ole merkityksellisiä, saattaa kokea tällaisista asioista puhumisen 
turhana valittamisena. (Keltikangas-Järvinen 2008, 224.) Toinen tar-
vitsee keskittyäkseen musiikkia, itse taas kaipaan esimerkiksi kirjoitus-
työhön täydellistä hiljaisuutta. Kuten Keltikangas-Järvinenkin (2008, 
133) toteaa tällaisten ääripäiden on joskus vaikea ymmärtää toisiaan.

Stressiin liittyvät asiat ovat siis hyvin yksilöllisiä ja temperamenttitut-
kimus osoittaa, että stressiä on se, minkä kukakin stressinä kokee (Kel-
tikangas-Järvinen 2008, 187). Vaikka tutkimukseni tavoite ei ole kuva-
taidekasvatusopiskelijoiden pelkojen tai stressin vähentäminen, saati 
poistaminen, on syytä sivuta myös stressinhallintaa ymmärtääkseen 
stressiä. Maalaisjärjellä ajatellen stressiä voisi vähentää välttelemällä 
stressiä aiheuttavia asioita. Temperamenttiteorioissa korostuu kuiten-
kin itsensä hyväksyminen. Ensiksi täytyy tunnistaa, mikä aiheuttaa 
itselle stressiä ja sitten yrittää hyväksyä asia, vaikka se ei yleisen ajat-
telun mukaan toivottavaa olisikaan. Esimerkiksi, jos isot juhlat, joissa 
kohtaa paljon tuntemattomia ihmisiä stressaavat, kannattaa hyväksyä 
oma suhtautuminen asiaan, vaikka yleisen mielipiteen mukaan tilanne 
pitäisi olla pelkästään hauska. Toinen esimerkki koskee työelämää ja 
sitä, että ihmisellä on oikeus jättää hakematta työpaikkaa, johon liittyy 
turvattomuuden tunnetta ja joka tuntuu liian suurelta muutokselta, 
vaikka kaikki muut ihmiset tätä ratkaisua kyseenalaistaisivat. (Kelti-
kangas-Järvinen 2004, 127, 2008, 220.) Omaa hyvinvointia koskevia 
päätöksiä on helpompi tehdä, kun on tietoa synnynnäisestä tempera-
mentista. Silloin voi olla hiukan helpompaa taistella ulkoa tulevia pai-
neita vastaan. Keltikangas-Järvinen (2008, 220-221) korostaa omia 
elämänvalintoja ensimmäisenä tekona stressin välttämiseen. Tempe-
ramenttitutkijan mukaan stressiä ei vähennetä levolla, rentoutushar-
joituksilla tai positiivisella ajattelulla, vaan niillä voidaan yrittää korja-
ta jo olemassa olevaa stressitilaa. Avainasia on kuitenkin vaikuttaa jo 
stressin juuriin.
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Sosiaalisuus ja opettajuus

Vaikka edellä korostettiin temperamenttiin liittyvän itseymmärryksen 
merkitystä stressin välttämisessä, on harvassa työssä niin selkeät työ-
tehtävät, että ennalta voisi olla varma, miten stressaava työ on. Todel-
lisuutta on, että työhön kuuluu usein niin paljon vaihtelevuutta, että 
jokaiselle tulee vastaan niin kuormittavia kuin vähemmän kuormitta-
via työtehtäviä. (Keltikangas-Järvinen 2008, 222.)

Minulla ei ole asiantuntemusta tehdä suoria johtopäätöksiä kysely-
vastaajieni temperamenteista eikä juuri omastanikaan, kuitenkin Kel-
tikangas-Järvisen (2014) meneillään olevasta tutkimuksesta voidaan 
ottaa tarkemman tarkastelun kohteeksi opettajaopiskelijoiden tempe-
ramenttipiirre sosiaalisuus. Tutkimus on jo paljastanut, että opettaja-
opiskelijoiden sosiaalisuus on merkittävästi väestön odotusarvoa kor-
keampi ja temperamenttitutkija arvelee, että sosiaalisuudella voidaan 
mahdollisesti selittää joitakin asioita.

Sosiaalisuutta ja sosiaalisia taitoja pidetään usein samana asiana, mut-
ta ne eivät sitä ole. Sosiaalisuus temperamenttipiirteenä tarkoittaa 
sitä, että ihminen on mieluummin muiden seurassa kuin yksin ja saa 
yhdessäolosta tyydytystä, jota voi nimittää sisäiseksi palkinnoksi. Jo 
pelkkä muiden läsnäolo toimii palkintona, mutta myös osallistuminen 
yhteisiin aktiviteetteihin muiden kanssa on tärkeää. Merkittävä pal-
kinto on muilta saatu kiitos tai arvostus, kuten myös toisen kanssa sa-
maa mieltä oleminen. (Keltikangas-Järvinen 2004, 82.) Sosiaalisuuden 
suhteen voidaan puhua jatkumosta, jonka ääripäinä ovat se, että sosi-
aalinen kanssakäyminen koetaan hyvin palkitsevana ja toisessa ääri-
päässä se, että muiden palkintoarvo puuttuu. Ihmiset asettuvat tämän 
jatkumon eri päihin tai keskivaiheille sen mukaan, miten paljon palkin-
toarvoa toisen läsnäolo tuottaa. Ihminen, jolle muiden seuralla ei ole 

väliä, ei ole epäsosiaalinen, vaan vähemmän sosiaalinen. Vähemmän 
sosiaalinen ei vain halua olla muiden kanssa, epäsosiaalisella on huo-
not sosiaaliset taidot. (Keltikangas-Järvinen 2004, 83-84.) Vähemmän 
sosiaalisella eli ujolla ihmisellä voi olla hyvät sosiaaliset taidot, mutta 
hän ei janoa muiden seuraa (Keltikangas-Järvinen 2004, 87).

Sosiaalisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus ovat kulttuurissamme hy-
vin arvostettuja ominaisuuksia. Usein nämä ominaisuudet niputetaan 
yhteen ja jotkut tutkijat kuten Buss ja Plomin ovat sitä mieltä, että 
ne liittyvät toisiinsa. Helposti jotkin ominaisuudet nousevat yleisesti 
ihailluiksi ja tavoitelluiksi ilman, että mietitään mitä nämä ominaisuu-
det käytännössä tarkoittavat ja mihin niitä tarvitaan. ”Hyvän ihmi-
sen” merkeiksi on alkanut muodostua yleisessä mielipiteessä se, että 
on aktiivinen, sosiaalinen, ulospäinsuuntautunut ja reipas. (Keltikan-
gas-Järvinen 2004, 87-88, 121.)

Persoonallisuus pitäisi kuitenkin erottaa asiantuntijuudesta ja miettiä 
mitä sosiaalisuudelta odotetaan ja miksi se on niin kyseenalaistamatto-
man hyvä asia. Temperamenttitutkija kysyy miksi sosiaalinen opettaja 
olisi parempi kuin vähemmän seurallinen, mutta hyvin ammattitai-
toinen henkilö. Kysymyksen voi laajentaa opetusalan ulkopuolellekin, 
tuskin kaikkiin työtehtäviin tarvitaan sosiaalisia, ulospäinsuuntautu-
neita ja aktiivisia ihmisiä. (Keltikangas-Järvinen 2008, 247.) Työnte-
kijään kohdistuvat arvostukset vaihtelevat paitsi kulttuureittain myös 
suhteellisen nopeasti saman kulttuurin sisällä. Olisi mielenkiintoista 
tietää, mitkä temperamenttipiirteet nousevat arvostukseen nykyisten 
jälkeen.

Ei ole olemassa tiettyä opettajalle sopivaa temperamenttia, joten Kel-
tikangas-Järvisen mielestä temperamenttia ei pitäisi ottaa huomioon 
opiskelijavalinnoissa. Olen samaa mieltä temperamenttitutkijan kans-
sa siitä, että erilaiset lapset tarvitsevat erilaisia opettajia jolloin kasvaa 
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todennäköisyys sille, että lapsi saa ymmärrystä ainakin joltakin opet-
tajalta. (Keltikangas-Järvinen 2004, 313 ja 2014.) Temperamenttitut-
kija korostaa myös sitä, että opettaja ei opeta persoonallisuudella tai 
temperamentilla, vaan ammattitaidolla. Hän painottaa koulutuksen 
merkitystä siinä, että saadaan karsittua temperamentin aiheuttamia 
vinoumia suhtautumisessa tai sen vaikutusta arvosteluun. Hänen mu-
kaansa valintakokeet eivät saisi toimia tietynlaista temperamenttia 
etsien tai karsien, koska ei ole tietoa siitä, millainen temperamentti 
olisi opettajalle hyvä tai huono. (Keltikangas-Järvinen 2014.) Tem-
peramenttitutkija muistuttaa, ettei opettajaankaan saa kohdistua 
persoonallisuussyrjintään hänen urahaaveisiinsa liittyen (Keltikan-
gas-Järvinen 2004, 314).

Opettajaopiskelijoiden korkea sosiaalisuus vaikuttaa siihen, kuinka 
stressaavina opettajat työnsä kokevat (Keltikangas-Järvinen 2014). 
Kuten edellä mainittiin sosiaalisuus temperamenttipiirteenä tarkoit-
taa suurta tarvetta ulkopuoliselle arvostukselle ja kiitokselle. Jos so-
siaalisuus on korkealla, opettajan on hankala olla tyytyväinen siitä, 
että oppilas oppii, jos hän ei saa asiasta kiitosta ja arvostusta. Nega-
tiivinen kritiikki on sosiaaliselle raskasta, koska hänellä on tarve olla 
mukava ja myötäilevä. Temperamenttitutkija nostaa esille mielenkiin-
toisen kysymyksen siitä, ovatko oppilaiden vanhemmat hankalampia 
kuin ennen vai ovatko opettajat entistä keinottomampia kohtaamaan 
vanhemmilta tulevia vaatimuksia. Pääkaupunkiseudulla nykyisin joka 
kolmas opettaja vaihtaa ammattia muutaman vuoden jälkeen. (Kelti-
kangas-Järvinen 2014.) Opettajien selviytymistä toisesta näkökulmas-
ta tutkinut Ismo Aho (2011, 34) mainitsee myös arvostuksen tunteen 
vaikuttavan työssä jaksamiseen. Tunne työn hallitsemisesta ja arvos-
tuksen saamisesta vaikuttaa siihen, miten mielekkäänä työ koetaan.

Keltikangas-Järvinen (2014) tunnustaa selkeän muutoksen yhteiskun-
nassa, hän viittaa OAJ:n työolobarometriin, jonka mukaan väkivalta ja 
kiusaaminen ovat suomalaiskouluissa yleisiä. Väkivalta ja epäasiallinen 
kohtelu vaikuttavat siihen, että jopa 4000 opettajaa on vuosittain pois 
töistä. Temperamenttitutkija ei kuitenkaan kehota valitsemaan koulu-
tukseen vähemmän sosiaalisia henkilöitä, jotka kestäisivät arvostelua 
paremmin. Hän peräänkuuluttaa koulutuksen vastuuta antaa amma-
tillisia valmiuksia vanhempien kritiikin sietämiseen. En muista, että 
missään opetusharjoittelussa olisin saanut konkreettisia esimerkkejä 
ja käytännön vinkkejä vanhemmilta tulevan arvostelun kohtaamiseen. 
Keltikangas-Järvinen (2014) pohtii, eivätkö opettajat osaa enää ottaa 
kritiikkiä vastaan tai kenties valittavat liian herkästi. Tutkija päätyy ar-
velemaan, että muutosta on tapahtunut sekä opettajien että vanhem-
pien kohdalla. Vanhemmat ovat vaativampia ja opettajat ahdistuvat 
arvostelusta helpommin.

Kulttuurin arvostus näkyy monella osa-alueella kuten kouluissa, vuoro-
vaikutuksessa ja tavoissa. Jos sosiaalisuus on korkeassa arvossa ilman 
sen kummempia perusteita, se heijastuu aina työpaikkahaastatteluihin 
asti ja voi johtaa jopa persoonallisuussyrjintään (Keltikangas-Järvinen 
2004, 244-245, 2010 128-129.) Koska ujous ja varautuneisuus eivät ole 
kulttuurissamme haluttuja ominaisuuksia, toisten ihmisten lisäksi ak-
tiivista ja ulospäinsuuntautunutta käytöstä vaativat myös tärkeät ins-
tituutiot, kuten koulut (Keltikangas-Järvinen 2004, 249). Tämän voisi 
ajatella koskemaan sekä opettajia että oppilaita, kouluun halutaan tie-
tynlaisten opettajien lisäksi tietynlaisia oppilaita. Hyvän työntekijän 
odotetaan olevan temperamentiltaan tietynlainen, vaikka näitä omi-
naisuuksia ei hänen työtehtävissään edes tarvittaisi. Ulospäinsuun-
tautuneet ihmiset etenevät urallaan helpommin ja hyötyvät siitä, että 
tämän hetkinen kulttuuri arvostaa heidän temperamenttipiirrettään. 
Ujot ihmiset taas voivat kärsiä heihin kohdistuvista perustelematto-
mista odotuksista. (emt., 253.) Nyt sosiaalisuuteen yhdistetään lähin-
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nä positiivisia asioita, mutta arvostus voisi kärsiä, jos sosiaalisuuden 
sijaan alettaisiin käyttää jotain kuvaavampaa termiä. Temperament-
titutkimuksessa puhutaan esimerkiksi Cloningerin termistä ”vääris-
tymästä kohti kiitoksen tavoittelua”, jolloin sosiaalisuuteen liittyvä 
palkintoriippuvuus tulee paremmin esiin. (Keltikangas-Järvinen 2008, 
121.)

Matala palkintoriippuvuus eli vähäisempi määrä temperamenttipiir-
rettä sosiaalisuus vaikuttaa siihen, että ihminen on itsenäisempi, kun 
hän ei ole riippuvainen ympäristön kiitoksesta ja arvostuksesta. Ujous 
saattaa kuitenkin haitata etenemistä työelämässä, sillä usein tehtä-
viin, joihin tarvittaisiin asiantuntijuutta, valitaan asiaa sen kummem-
min kyseenalaistamatta ihmisiä, jotka koetaan niin sanotusti hyviksi 
tyypeiksi. (Keltikangas-Järvinen 2008, 118-119.) Ahon (2011, 125) 
mukaan sosiaalisuus ja vuorovaikutustaidot ovat valmiuksia, joita voi 
itse opetella ja kehittää, kun taas temperamenttiteoriassa sosiaalisuus 
nähdään tietyllä tavalla jähmeämmin muuttuvana piirteenä. Alati 
muuttuva yhteiskunta korostaa sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja en-
tisestään (emt., 125). Olen lomakekyselyni kohdalla puhunut lähinnä 
opetettaviin, heidän huoltajiinsa ja kollegoihin liittyvistä sosiaalisista 
kohtaamisista, mutta kuten aiemmin toin esille listaan voisi lisätä reh-
torin ja nykyään myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa toimimi-
sen (emt., 125).

Työelämän sirpaloituminen pätkätöiksi tuottaa toisille temperamen-
teille enemmän harmia. Keltikangas-Järvisen (2004, 100) mukaan 
lapsena sosiaalisesti estyneet hakeutuvat aikuisena turvallisiin työteh-
täviin ja pyrkivät karttamaan riskejä ja tilanteita, joihin liittyy enna-
koimattomuutta. He välttävät suuria muutoksia, joten nykyajan tur-
vattomuus ja pätkätyöt sopivat heille huonosti. Keltikangas-Järvinen 
mainitsee Kaganin teorian, joka tuo ilmi estyneisyyden fysiologisen 
pohjan. Synnynnäinen fysiologia määrää, onko uusi asia miellyttävä 

vai epämiellyttävä. Joka neljäs valkoihoinen karttaa tai välttää uutta, 
jännittävää tilannetta eli on ujo. (emt., 105.) Kyselyssäni nousi esiin 
pelko siitä, että tarjolla olisi ainoastaan pätkätöitä. Tämä voi liittyä 
niin estyneeseen temperamenttiin kuin taloudelliseen paineeseen-
kin. Keltikangas-Järvisen (2010, 29) mukaan ihmisen mahdollisuudet 
suunnitella ja ohjata elämäänsä vähenevät tai jopa katoavat pätkätöi-
den ja määräaikaisten työsuhteiden takia.
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5 MITÄ VARJOISTA PALJASTUI JA MITEN 
AIHETTA VOISI JATKAA

Tutkimukseeni liittyy joitakin terminologisia rajankäyntejä, joita luki-
ja voi arvostella. Lukija voi viime kädessä päättää, onko pelko liian voi-
makas ilmaus lomakekyselystäni paljastuneiden asioiden suhteen. Pää-
osin käytänkin tutkimuksessani sanaa varjo kuvaamaan sitä, että jokin 
kuvataidekasvattajuuteen liittyvä asia tuntuu tummana ja raskaana 
tunteena. Toisaalta kyselyssäni tuli yksittäisesti ilmi myös opettami-
sen aiheuttamaa unettomuutta ja paniikkikohtauksia, jolloin opetta-
misesta selviytymiseen tarvittiin lääkitystä. Tällaisten asioiden esiin 
tulo tukee sitä, että kyse ei ole siitä, että jokin asia opettamisessa vain 
hieman jännittäisi tai arveluttaisi.

Toinen ongelmallinen termi liittyy siihen, miten kuvailisin, että tutki-
mukseni sisältää taiteellisen osan ja taiteen tekemiseen liittyvää ajatte-
lua. Katson tutkimukseni sisältävän taiteellisen tutkimuksen piirteitä, 
ilman että se olisi puhtaasti taiteellista tutkimusta. Yksi ratkaisu voisi 
olla tutkivasta taiteesta puhuminen (Houessou 2010, 195). Termino-
logia ohjaa tutkimustani osaksi tiettyjä keskusteluja ja asioiden nimet 
ovat siinä mielessä tärkeitä, että ne luovat kyseiselle asialle tietynlaista 
identiteettiä hieman samoin tavoin, kuin nimi ihmiselle, tästä huoli-
matta terminologian murehtiminen ei ole saanut tutkimuksessani 
suurinta roolia. Vaikka voidaan käydä kiistaa siitä, millä nimellä tut-
kimustani pitäisi kutsua, en näe yhtä tulkinnanvaraisena sitä, voinko 
pitää itseäni taiteilijana. Kuten olen maininnut, koen taiteilijuuden 
sijoittuvan itseni syvimpiin kerroksiin. Koska koen olevani taiteilija, 

katson oikeutetuksi nimittää tekemiäni asioita taiteeksi. Voin alle-
kirjoittaa taiteilijuuteen kuuluvan kutsumuksen, sen, että itsensä to-
teuttaminen on palkitsevaa ja itseä rakentavaa (Houessou 2010, 206). 
Keskustella voin toki siitä, miten onnistuneita tai epäonnistuneita tai-
teelliseen prosessiin liittyviä ratkaisuja teen tai miten uskottava epäak-
tiivisena taiteilijana voin olla. Taiteen tekeminen sopii pelkoteemaan, 
sillä sen avulla voin käsitellä käsittelemätöntä ja tehdä sitä näkyväksi 
(emt., 249). Nähdyksi tuleminen linkittyy myös opettajuuteen ja am-
matti-identiteettiin. Miten haluan tulla nähdyksi opettajana? Miten 
oppilaat, heidän huoltajansa tai kollegani näkevät minut? Tempera-
menttitutkimus on paljastanut, että opettajaopiskelijat omaavat keski-
määräistä väestöä enemmän sosiaalista temperamenttipiirrettä. Tämä 
saattaa vaikuttaa työssä väsymiseen, kun opettaja ei saa ympäristös-
tään sosiaalisen ihmisen tärkeänä pitämää hyväksyntää ja kiitosta eli 
hänen kova työnsä ei tavallaan tule nähdyksi ja arvostetuksi. 

Tutkimukseni sisältää taiteellisen tutkimuksen piirteitä ja asiaan kuu-
luu, ettei lopputuloksena ole suoria selviä vastauksia, vaan jatkoky-
symysten esittämistä, uusien näkökulmien hakemista ja epäonnistu-
misten aukipurkamista (Hannula, Suoranta, Vadén 2003, 79, 81-82). 
Tuntuu siltä, että tutkimuksen aikana tein monet asiat väärässä jär-
jestyksessä. Tein kyselytutkimuksen ennen kuin maltoin perehtyä sen 
tekemiseen tarpeeksi. Halu taiteelliseen tekemiseen oli niin kova, että 
halusin nopeasti saada materiaalia sen pohjustukseksi. Toisaalta, kos-
ka taiteellinen tutkimus muistuttaa laadullista tutkimusta, aineisto voi 
olla myös tutkijan ajattelun vauhdittaja ja idealähde (Eskola, Suoranta 
2008, 215, Hannula, Suoranta, Vadén 2003, 85). Ilmeisesti on myös 
harvinaista, että tutkimus etenee johdonmukaisesti ja harmonisesti 
(Heikkinen 2001, 42). Sattuma on sekä tutkimuksen että taiteen teke-
misessä oleellinen asia (emt., 85). Oli sattumaa, että satuin kuulemaan 
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Keltikangas-Järvisen radiohaastattelun, joka lopullisesti sinetöi sen, 
että halusin ottaa temperamenttitutkimuksen osaksi omaa tutkimus-
tani.

Taiteellisen osan tein ennen kuin olin tutustunut muiden taiteilijoiden 
töihin, jossa voisi olla toteutuksen tai sisällön suhteen jotain saman-
kaltaista. Jos olisin lukenut temperamenttikirjallisuutta ennen kyse-
lytutkimuksen tekemistä, olisin luultavasti painottanut kyselyä toisin. 
Jälkikäteen ajateltuna vaihtaisin myös kyselyn haastatteluihin, jotta 
voisin esittää tarkentavia kysymyksiä. Varaisin myös taiteelliseen teke-
miseen pidemmän ajan.

Tutkimuksessa selvisi, että muutkin kuvataidekasvatusopiskelijat pel-
käävät. Kukaan lomakekyselyn vastaajista tai taidenäyttelyvieraista 
ei kommentoinut, ettei pelkäisi alaan liittyen mitään. Tieto siitä, että 
muutkin pelkäävät helpottaa omaa oloa ja avaa keskustelua samaan ta-
paan kuin opetusharjoitteluissa toisen jännittämisen näkeminen tun-
tui lähes voimauttavalta. En koe näkökulmaa ivalliseksi, vaan lohdul-
liseksi. Ihmisten inhimillisyyden näkeminen tuntuu toisinaan todella 
hyvältä. Helpottavaa on ollut nähdä myös kokeneiden esiintyjien jänni-
tys, toisaalta se horjuttaa uskoa siitä, että jännityksestä voisi työkoke-
muksen kautta päästä eroon. Tässäkin on kyse sopivasta tasapainosta, 
monesti ajatellaan, että tietty määrä jännitystä kertoo jännitettävän 
asian tärkeydestä ja auttaa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Kiinnostavaa olisi myös tietää miten kuvataideopettajien pelot eroa-
vat kuvataidekasvatusopiskelijoiden peloista ja miten pelot muuttuvat 
työelämään siirtymisen myötä. Tutkimusta voisi ohjata myös siihen 
suuntaan, miten pelkoja voi käsitellä ja hillitä tai miten niiden kanssa 
voi elää. Tutkimuksen tekeminen on ollut itselleni myös pelkojen käsit-
telyä, mutta tutkimuksen tarkoitus ei ole ollut antaa kuvataidekasvat-
tajille valmiita keinoja pelkojen käsittelyyn tai niistä vapautumiseen.

Ehkä olisi virkistävää ja omalle tutkimukselleni hyvää vastapainoa 
tutkia, mikä kuvataidekasvattajuudessa on nautinnollista ja ihanaa. 
Tässä tutkimuksessa pelkojen käsittely taiteen keinoin oli pelkästään 
minun varassani. Alussa ajattelin kerätä vastaajilta myöskin heidän ku-
vallistamiaan pelkoja, tämä ei toteutunut tässä tutkimuksessa, mutta 
olisi edelleenkin kiinnostava tutkimuskohde. Kuvataidekasvattajuudet 
varjot -näyttely on minun senhetkinen ajatukseni omista ja muiden 
kuvataidekasvatusopiskelijoiden peloista. Yhteisnäyttely muiden ku-
vallistamista peloista voisi olla täysin toisen näköinen. Teokset ovat 
tietynlaisia näkymiä, joiden varjopuolelle jää asioita, jotka eivät pal-
jastu (Houessou 2010, 155). Koska teokseni ja tutkimukseni käsittelee 
varjoja, näyttämättä jää ilo, valo ja kuvataidekasvattajuuteen liittyvä 
merkityksellisyyden tunne ja työn tyydyttävyys.

Lomakekyselyni vastaajat kokivat itsessään monenlaisia tiedollisia ja 
taidollisia puutteita. Jatkotutkimusta olisi mahdollista tehdä myös sii-
tä, miten kuvataidekasvatuskoulutus vastaa niitä tarpeita, joita opiske-
lija kokee työelämän puolelta tulevan. Kuvataidekasvatus oppiaineena 
tuntuu vaativan jatkuvia perusteluita ja kiinnostavaa olisi myös se mil-
lainen tulevaisuus sillä on. Kuvataidekasvatuskoulutuksen kannalta 
vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä  tutkimuskirjallisuudes-
sa että informanttien vastauksissa, jotka koskivat sosiaalisten suhtei-
den vaikeutta. Ahon (2011, 26, 148) mukaan ilman sosiaalisuutta ja 
vuorovaikutustaitoja ei opettajan työssä voi nykypäivänä menestyä. 
Jälleen temperamenttipiirre sosiaalisuus asetetaan tärkeiden ominai-
suuksien joukkoon. Voisiko kuvataidekasvatusopintojen vähäisen vuo-
rovaikutustaitojen opettamisen nähdä heijastuvan myös siihen, että en 
halunnut käyttää haastattelua aineiston hankintaan, vaan valitsin lo-
makekyselyn, jonka saatoin tehdä kasvottomasti kohtaamatta ketään?
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Olen kertonut ideointini erilaisista vaiheista, sillä pelkkien Kuvatai-
dekasvattajuuden varjot -näyttelyn teosten esittely olisi vain pieni raa-
paisu siitä, mitä tein ja ajattelin. Mielestäni osuva kuvaus taiteellisesta 
prosessista on se, ettei lopullisessa teoksessa näy välttämättä mitään 
siihen liittyvän taiteellisen ja visuaalisen ajattelun liikkeelle saaneista 
tilanteista tai havainnoista (Houessou 2010, 149). Koko tutkimuspro-
sessia ajatellessani aika tuntuu merkitykselliseltä asialta. Identiteettiin 
liittyen ymmärrän yhä paremmin, että tarvitsen paljon sulatteluaikaa 
ja pidän rauhallisesta tekemisestä. Konkreettisesti ajan vaikutus ajat-
teluun tuntuu siinä, että kun sain näyttelyn pystyyn, toivoin voivani 
ikään kuin vain poimia ajatteluni kypsät hedelmät, jotka olisivat kaikki 
valmiina minua odottamassa. Vuotta myöhemmin ymmärrän parem-
min, että esittelemäni teokset ovat hyvin kaukana siitä, mistä ajatte-
luni lähti ja että vertautumalla muihin, en menetä omaa näkemystäni 
tai ideointiani, vaan päinvastoin, ne selkiytyvät ja näen että minulla 
on edelleen omalaatuinen tyyli tehdä ja se tuottaa minulle suurta tyy-
dytystä ja alleviivaa sen, että minä olen minä. Taiteellinen tekeminen 
todella on ajatteluprosessi, jossa asiat muuttuvat ja konkretisoituvat 
ja ymmärtäminen helpottuu (Houessou 2010, 150). Taiteellisessa te-
kemisessä pidän merkittävinä sattumaa, intuitiota ja hiljaista tietoa. 
Kaksi viimeistä asettavat haasteen sille, miten kertoa omasta työsken-
telyprosessista, teoksista, niiden synnystä ja siitä, mitä niiden tekemi-
nen on opettanut. Tai miten käsillä tekeminen ja teosten valmiiksi ja 
esille saattaminen on omaa ajattelua muuttanut. Omaa oppimista on 
hankalaa tiivistää, joten lukija joutuu ehkä näkemään myös hiukan vai-
vaa löytääkseen ajatusteni langan päitä tekstin joukosta ja rivienkin 
välistä. Tekstin lisäksi kuvat voi nähdä tutkimustuloksina ja tiedonvä-
littäjinä, sillä ne kertovat samoista asioista kuin teksti, mutta hiukan 
eri tavalla (Haveri 2012, 30).

En edelleenkään osaa nähdä itseäni selkeästi opettajana, sitä roolia 
täytyy miettiä käytännön työn tekemisen rinnalla. Paula Martikaisen 
(2014) opinnäytteen esittelytilaisuudesta jäi mieleen oivallus siitä, että 
identiteetit ovat ikään kuin päällekkäin ja niiden keskinäinen järjestys 
vaihtelee. Tällä hetkellä opettajaidentiteetti ei ole minulla päällimmäi-
senä, mutta käytännön työn myötä näkee, nouseeko se järjestykses-
sä ylemmäs vai kenties painuu vielä kauemmas. Tiukkarajaista ja jäh-
meästi samanlaisena pysyvää ammatti-identiteettiä tuskin kuitenkaan 
on luvassa, sillä Pohjakallion (2005, 205) haastattelemien konkariku-
vataideopettajien puheessa ammatti-identiteettiä koskeva puhe oli 
edelleen osittain ambivalenttia.

Tutkimuksen alussa koin aiheeni hieman ahdistavaksi ja pohdin mi-
ten henkilökohtaisen työn haluan tehdä. Koska pyrin tutkimuksellani 
aloittamaan avoimempaa keskustelua peloista, koen, että minunkin 
täytyy antaa jotain itsestäni, asettua haavoittuvaksi. Koska itse kuulun 
tutkittaviini olisi ollut hölmöä jättää käsittelemättä omat oletukseni, 
tietoni ja tunteeni kuvataidekasvattajan peloista. On hankala sanoa 
kuinka suuri osa omista peloistani on pelkoa uutta ja tuntematonta 
kohtaan ja kuinka paljon kuvataidekasvatuksen kenttään liittyvää pel-
koa. Olen opiskellut lähes koko elämäni, joten on hyvin luonnollista 
kokea muutoksenpelkoa siirtyessä pois opiskelusta ja opiskelijan roo-
lista. Tulevaisuus on tuntematon, kyselyvastaajieni tavoin pelkään sekä 
työllistymisen että työssäjaksamisen puolesta. Entä jos en saakaan 
alan töitä ja toisaalta jos saan töitä, olenko siinä työssä tyytyväinen.

Taitossa auttoi Katriina Kaija
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Kuvataidekasvattajuuden varjot

Sanna Rintalaulaja
11.2.-21.2.2014 Aralis Galleria

Kuvataidekasvattajuuden varjot -näyttely on osa TaM-opinnäytet-
täni, jossa tutkin mitä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun kuvataidekasvatusopiskelijat alaansa liittyen 
pelkäävät. Aineistona käytän opiskelijoilta lomakekyselyn avulla 
saatuja vastauksia (37kpl) ja omia pohdintojani aiheesta.

Kyselyvastausten mukaan opiskelijat pelkäsivät eniten työllis-
tymisen ja työssäjaksamisen puolesta. Kuvataidekasvattajan työ 
on sosiaalista ja monet pelot liittyivät kohtaamiseen erilaisten 
ryhmien kanssa. Pelon tunteita vastaajissa aiheutti niin kohtaami-
nen opetettavien, näiden huoltajien kuin kollegoidenkin kanssa. 
Lisäksi koettiin mm. tiedollista ja taidollista vajavaisuutta. Pelot 
olivat vastaajien kesken melko yhteisiä, vain harvoja yksittäisiä 
pelkoja nousi esiin.

Kuvataidekasvattajuuden varjot -teosten päämateriaaliksi vali-
koitui piirtoheitinkalvo, koska se herättää suoria mielleyhtymiä 
koulumaailmaan, myös kalvon läpinäkyvyys ja kiilto viehätti. 
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Piirtoheitinkalvo herättää ajatuksia perinteiden ja uuden rajapin-
nassa, mihin kaikkiin uudistumisvaatimuksiin kuvataidekasvatta-
jan pitää vastata?

Kuvataidekasvattajuuden varjoja -näyttely on yksi yritys pohtia 
kuvataidekasvattajuuden varjopuolia ja sitä, miltä pelko voisi 
näyttää, minkä värinen tai muotoinen se on vai onko se väritön? 
Minkälainen mittakaava pelolla on, onko se selvärajainen vai 
epämääräinen, esittävä vai abstrakti, litteä vai kolmiulotteinen? 
Pelon peitto -teoksen voi ajatella olevan kokoelma sadoista pe-
loista, toisaalta suoja pelkoa vastaan. Lukuisat pienet maalaukset 
ovat välähdyksiä muistikuvista, unista tai mielleyhtymistä, tuovat 
mieleen mustetahratestin tai pienet valokuvat jostain tapahtunees-
ta. Entä mitä tyhjissä ruuduissa tapahtuu, onko pelottavampaa 
nähdä ja kokea vai kuvitella?

Teosteni rakenne muodostuu usein samaa muotoa monistamalla, 
asiat ja esineet näyttävät niin erilaisilta yksittäin kuin ryhmässä, 
yksinkertaisestakin osasta tulee mielenkiintoinen, kun niitä on 
tarpeeksi monta. Teosten rakentaminen monista pienistä paloista 
oli myös pelkojen järjestämistä ja asettelua. Järjestäessä ja som-
mitellessa heräsi ajatuksia siitä, että on monta yhtä hyvää tapaa 
toteuttaa teos, aivan kuten kuvataidekasvattajuutta ja opettajuutta 
voi tehdä lukemattomilla eri tyyleillä ja silti onnistua.
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Kuvataidekasvattajuuden varjot 
- The shadows of being an art educator

Sanna Rintalaulaja
11.2.-21.2.2014 Aralis Galleria

Kuvataidekasvattajuuden varjot/ The shadows of being an art edu-
cator -exhibition is a part of my master´s thesis in art education. I´m 
researching what people who are studying art education in Aalto 
universitys School of Arts, Design and Architecture are afraid of 
concerning the field they are studying. I collected thoughts about 
the unpleasant sides of the art education field from art education 
students through an internet questionnaire. I used the research data 
(37 respondents) and my own fears as material to design the art 
works.

The biggest fears that rose from the survey was the fear of unem-
ployment and on the other hand the fear of coping at work. Art edu-
cation students were also concerned about the social relations with 
students, guardians and colleagues. Other common fears that came 
up were not feeling confident enough about all the knowledge, 
skills and abilities that an art educator needs. All in all the fears that 
came up where quite common and similar. Only a few individual 
fears were mentioned.

Huom: Kyselyvastaajien määrässä on virhe, oikea määrä on 33.
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The material in all of the art pieces is transparent film that is used 
with overhead projectors. I chose the material because it immedia-
tely raises thoughts about school and studying. I was also drawn to 
it´s transparency and glossy surface. Transparent film as the mate-
rial of the art pieces also makes you think about traditional versus 
modern methods. What kind of demands and challenges does an art 
educator need to respond to?

The shadows of being an art educator -exhibition is my attempt to 
show one way to illustrate what fear could look like. What colour or 
shape is it or does it have colour at all? What kind of scale does the 
fear have, is there a clear-cut shape or is it more indecisive? Is the 
fear representational or abstract, flat or three-dimensional?

The piece Pelon peitto/ Cover can be interpreted in at least two 
ways. It could be a cover made of hundreds of fears or a cover 
against fears. The numerous little paintings in the Cover could be 
flashes of memories, dreams or associations. The Cover reminds 
you of an ink blot test or of little pictures about something that has 
happened. What happens in the little frames that are all blank and 
clear? Is it scarier to see and experience something or to imagine it?

The shapes and structures of my art pieces are often made by dupli-
cating simple looking pieces into something that looks completely 
different when there are hundreds of pieces instead of one. Even 
simple looking part start to look interesting when there are a lot of 
them. When I arranged and composed the little pieces into solid art 
pieces I also arranged the fears at the same time. I started to think 
that there are many equally good solutions to make the art pieces, 
just as there are many equally good ways to be an art educator or an 
art teacher.
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Kuvataidekasvattajuuden varjot

Sanna Rintalaulaja
11.2.-21.2.2014 Aralis Galleria

1. Ensimmäinen ylhäällä, ensimmäinen alhaalla, piirtoheitinkalvo, 
akryyli, 2014

2. Kohtaaminen - teini luonnollisessa koossa, piirtoheitinkalvo, 2014

3. Eka ylhäällä saa paikan, piirtoheitinkalvo, akryyli, 2014

4. Pelon peitto, piirtoheitinkalvo, akryyli, 2014
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Kuvataidekasvattajuuden varjot

Sanna Rintalaulaja
11.2.-21.2.2014 Aralis Galleria

1. First at the top, first at the bottom, transparent film, acryl, 2014

2. Encounter - life-size teenager, transparent film, acryl, 2014

3. The first at the top gets the spot, transparent film, acryl, 2014

4. Cover, transparent film, acryl, 2014
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