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Johdanto

Minua kiinnostaa se, millä tavoin vahva 
kokemus toteutuu ihmisessä, miten tekijänä 
tai taiteilijana voin työni kautta välittää 
vastaavanlaisen kokemuksen toiselle 
ihmiselle, ja mikä tilanteen merkitys itselleni 
on yhtenä kokijoista. Taiteilijan tekemä teos on 
kanava, jonka kautta pyrimme rakentamaan 
jonkinlaista kohtaamista tekijän ja yleisön 
välillä. Se herättää itsessäni kysymyksiä: 
Miksi meillä on tarve kohdata? Mikä on 
kohtaamisen merkitys minuudellemme? 
Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, kun pohdin 
teoksen olemusta, syntyä ja tunnetta, joka 
teoksen kautta parhaimmillaan rakentuu 
osaksi kohtaamisen tapahtumaa.

Vuosi sitten olin mukana isoisäni hautajaisissa. 
Pienellä paikkakunnalla hautajaiset olivat 
iso tapahtuma, joka kokosi kaikki kyläläiset 
yhteen. Kirkon kellojen soidessa, jokainen 
istumarivi täyttyi ihmisistä, jotka halusivat 
saattaa isoisäni viimeiselle matkalle. 
Hautajaisväestä jokaisella oli oma tarinansa 
vainajasta, joka muistotilaisuudessa haluttiin 

kaikille jakaa. Ihmiset itkivät sekä nauroivat, 
ja jättivät hyvästinsä.

Hautajaisten jälkeen lähdin ajamaan mökille, 
pääsiäiseksi pois arjesta rauhoittumaan. 
Pohdin kokemuksiani hautajaisissa ja 
tunsin oloni tyhjäksi, oikeastaan minusta ei 
tuntunut miltään. Vaikka hautajaistapahtuma 
sisälsi kaikki symbolit, jotka toisen ihmisen 
poismenoon sidomme rituaaleina ja osana 
surutyötä, en saanut surun tunteesta kiinni 
vaan näin kokemukseni hautajaisissa kuin 
tapahtumaketjuna, joka on irti itsestäni. 
Erilaiset muistot isoisästäni elämän varrelta 
nousivat mieleeni. Tuntui kuin olisin katsonut 
valokuva-albumia, jonka kuvat kyllä olivat 
tuttuja ja muistettavia, mutta silti katsoin 
niitä ulkopuolelta, albumin sivuille sidottujen 
rajattujen objektien kaltaisina.

Jostain mieleeni alkoi hiipimään muisto, 
joka ei aluksi tuntunut merkitykselliseltä, 
sellaiselta, jonka olisin aiemmin kokenut 
tärkeäksi muistaa. Muistoni oli hetki eräästä 

talvesta, jo kauan sitten tapahtuneesta. 
Kuljin lumihangessa isoisäni saappaan jälkiä 
seuraten. Jäljet kulkivat määrätietoisesti 
talon vierustaa pitkin. Vain yhdessä välissä 
jäljet astuivat hankeen muodostuneesta 
polusta sivuun pysähtyen. Pysähtyneiden 
kengänjälkien välissä oli keskellä hankeen 
porautunut keltainen kusiläikkä.

Muistoni oli niin voimakas, että sulauduin 
osaksi sitä, ja elin sen uudestaan siinä 
hetkessä, jolloin se tapahtui, mutta ihmisenä 
joka nyt olin ja hetkestä katsoen, jossa elin. 
Ehkä tuolloin teinityttönä, kun muistoni 
syntyi, saattoi kokemus olla jopa hiukan nolo, 
ja myös asia, josta en halunnut puhua, saati 
muistaa myöhemmin. Nyt kuitenkin muisto 
tuntui valtavan tärkeältä ja herätti lämpöä 
ja läheisyyttä sisälläni. Hautajaisten jälkeen 
koin kyseisen muiston ainoana todellisena 
ja aitona asiana mitä minulla isoisästäni oli, 
sillä verrattuna muihin muistoihin kokemus 
tapahtumasta toteutui sellaisena kuin sen 
hautajaisten jälkeen tunsin. Se ei ollut jotain 

mihin peilasin ja katsoin etäältä eri ajassa, 
vaan se tapahtui juuri siinä ajassa ja paikassa, 
jossa sillä hetkellä olin. Tunteesta tuli 
tilallinen kokemus. Astuin muistooni sisään, 
aistin sitä kokonaisvaltaisesti. Mikä tärkeintä, 
kokemuksen voima oli niin suuri, että se ei 
jäänyt pelkästään hetkeen, vaan tuli myös 
osaksi olemustani ja todellisuuttani, samalla 
tavoin kuin itseni ja maailman ympärilläni 
hahmotan.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tunne voi 
löytää muodon, josta tulee merkityksellinen 
kokemus, niin tekijälle kuin yleisöllekin. On 
hyvä ymmärtää, että muisto sinänsä ei yksin 
rakentanut tätä kokemusta mieleeni. Tunne 
on lähtöisin myös suhteesta mitä koko isoisän 
poismeno ja kokemukseni hautajaisissa 
synnyttivät, sekä siitä tulkinnasta, jota kaiken 
kokemani pohjalta aloin rakentaa. Voimakas 
muisto, jonka pystyin kytkemään mukaan 
osaksi kokemustani, oli kuin keitoksen 
viimeinen puutuva ainesosa, minkä kautta 
kokemus täydentyi kokonaiseksi. Hautajaisia 
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voimme myös ajatella eräänlaisena teoksena, 
performanssina, jossa teoksen muoto 
rakentuu symboleille, jotka kokijalle annetaan 
kohdattavaksi. Mutta tunne ei synny, ellei 
kokija pysty ottamaan kokemusta osaksi 
todellisuuttaan, eli tilallistamaan sitä omaan 
maailmaansa kuuluvaksi.

Havainnoin maailmaa, mutta kaikkien 
symbolien ja käyttäytymiskoodien ohi 
kokemus rakentuu kuitenkin osaksi 
minuuteni omintakeista todellisuutta. 
Havaintoni kohtaavat tunteeni ja 
kokemushistoriani, hakien erilaisia muotoja, 
täydentyen ja rakentaen merkityksiä 
kokijuuteni näkökulmasta. Siinä missä 
teos ensisijaisesti muodoltaan pohjaa 
tekijän järkiperäisiin ja intuitiivisiin 
havaintoihin maailmasta, tarvitsee teos aina 
osallistujien henkilökohtaisen kokemuksen 
täydentyäkseen lopulliseen muotoonsa.

Tutkiessani tunteen tilallisuuden olemusta, 
ja sitä miten merkittävät kokemukset 

itsessäni rakentuvat teoksen kautta, lähden 
liikkeelle siitä mikä on teoksen tekijän ja 
yleisön välinen suhde. Myös molempien 
kokijapuolien erityispiirteet vaikuttavat 
asiaan. Teoksen ideaa pyrin käsittelemään 
hyvin vapaasti, sitomatta sitä minkään 
määrätyn taiteenalan alle, koska kokemuksen 
merkitys ei itsessäänkään tätä rajausta tee. 

Osaksi pohdintaa nousevat pohdintani 
havainnoinnin ja kokemuksen rakenteesta, 
joiden kautta lähestyn ajatusta tilallisuuden 
ja rajan merkityksistä osana kokemusten 
syntyä. Rajan ja rajattomuuden kautta esille 
nousee kosketuksen tarve ja virtauksen 
olemus osana kohtaamista ja ajatusta teoksen 
muodosta, joka objektista irrotessaan löytää 
subjektiivisen muodon niin tekijälle kuin 
katsojallekin.

Siksi esiin nousee väistämättä myös 
oma tekijyyteni. Olen opinnäytteeseeni 
kytkeytyvänä taiteellisena työnä toteuttanut 
animaatioelokuvan Novell, jossa piirtäjänä ja 

ohjaajana pyrin rakentamaan elokuvallisen 
teoksen, joka olisi katsomistapahtumassa 
koettavissa tilallisena, myös ns. yleisön 
puolella. Valmiissa elokuvassa pyrimme 
työryhmän kanssa rakentamaan 
tätä kokemuksen moniulotteisuutta 
vuorovaikutuksella, jonka rakensimme 
piirretyn viivan, herkän akvarellin ja 
äänisuunnittelun välille.  Tärkeänä osana 
tätä prosessia olen pohtinut oman minuuteni 
välittävää merkitystä teoksen synnyssä. 

Koska elokuvassani pyrin rakentamaan 
kokijan tunnekokemuksen pohjan juuri 
animoidun kuvan ja äänen välisen 
dialogin kautta, en kuitenkaan halua tässä 
opinnäytteeni kirjallisessa osiossa esittää 
irrallisia kuvia elokuvasta, sillä ilman äänen 
ja liikkeen läsnäoloa näyttäisin vain palasia, 
jotka yksinään eivät pysty kuvaamaan 
kokemuksen luonnetta, jota pyrin pohtimaan. 
Sulkisin tällöin pois mahdollisuuden kohdata 
teoksen kokonaisvaltaisena, mikä omalle 
pohdinnalleni on ollut keskeinen lähtökohta.

Sen sijaan käytän kuviani osana uutta 
dialogia, jossa kuvat uudelleen tulkittuina 
ja muokattuina yhdistyvät kirjoittamiini 
fiktiivisiin teksteihin kappaleiden 
lomassa. Näiden runojen kautta pyrin 
lähestymään merkittävän kokemuksen 
kysymyksiä ja osatekijöitä. Yhdistämällä ne 
elokuvastani peräisin olevaan muokattuun 
kuvamateriaaliin, rakentuvat ne yhdessä 
uudella tavalla kerrostuvaan teokselliseen 
muotoon, synnyttäen uudenlaisen 
kohtaamisen mahdollisuuden.
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1. Tekijän ja katsojan välisen suhteen merkitys teoksen synnyssä

Jotta voin ymmärtää, mistä vahva 
tunnekokemus teoksesta syntyy, on minun 
tarkasteltava ensin niitä osatekijöitä, mistä 
teos rakentuu ja mikä on tekijän ja ns. katsojan 
suhde teoksen välittämänä (käytän tässä 
yhteydessä yleistä termiä ”katsoja”, vaikka en 
haluakaan rajata asiaa pelkästään näköaistin 
kautta tehtyihin havaintoihin).

Teos objektina, eli muoto mihin se on 
rakennettu, ei mielestäni ole vielä koko teos. 
Pelkästään objektina teos on jonkinlainen 
ilmentymä, jonka kautta tekijä ja katsoja 
kohtaavat tai ainakin pyrkivät siihen. 
Objektin merkitys on silti tärkeä. Muodostaan 
riippumatta se on jotain konkreettista, jonka 
myötä tekijä pyrkii kurottamaan kohti katsojaa 
ja johon katsoja voi havainnointinsa kautta 
vastata. Nämä havainnot eivät kuitenkaan 
rakennu merkityksellisiksi, jos katsoja ei 
löydä yhteyttä itseensä, minuuteensa, siihen 
mitä hän ihmisenä on, siihen mikä on osa 
hänen todellisuuttaan ja olevaisuuttaan. 
Ilman tätä yhteyttä katsojan havainnot jäävät 

yksiulotteisiksi, vaille syvempiä merkityksiä, 
sillä hänelle ei tule tarvetta kurottaa takaisin, 
kohdata teosta.

Tekijänä haluan herättää tunteita ja ajatuksia, 
jotka eivät jää vain hetkeen vaan tulevat 
osaksi katsojan todellisuutta. Tekijänä 
vähintään alitajuisesti tiedostan, että teos 
ei tule valmiiksi ilman katsojan tulkintaa. 
Ilman tuota tulkintaa teos jää rajojensa 
vangiksi, pelkän objektin muotoon. Katsoja 
havainnoikin teosta itsensä kautta, jolloin 
teokseen liittyvät merkitykset täydentyvät, 
ei vain katsojana, vaan kokonaisvaltaisena 
aistijana ja kokijana. Katsojaa voisi siis yhtä 
hyvin kutsua kokijaksi. Kokijuus ei ole vain 
katsomiseen, vaan kaikkiin aisteihin, koko 
ihmisyyteen liittyvää.

Toisaalta tekijä itsekin on teoksen kokija. 
Hän pyrkii katsojan tavoin rakentamaan 
omaan ymmärrykseensä pohjautuvia 
merkityksiä ja kokemuksia teoksen kautta. 
Tekijänä kokijuuteni poikkeaa kuitenkin 

Vaikka voin teoksen kohdalla määritellä 
konkreettisesti monia asioita, esimerkiksi 
formaattia missä se esitetään, käytettyjä 
tekniikoita, sisältöjä, joita teoksellani 
haluaisin välittää, katsojan tulkintaan en voi 
varmuudella vaikuttaa, vaan se on vahvasti 
yhteydessä kunkin omaan ymmärrykseen, 
tilanteeseen ja tunteeseen, jossa hän 
teoksen kohtaa. Tämä mahdollistaa myös 
sen, että yksittäinen katsoja voi kohdata 
teoksen lukemattomilla eri tavoilla. Tällöin 
teoksen lopullinen muoto ei ole myöskään 
yksiulotteinen, vaan se löytää jokaisen 
kohtaamisen kautta muotonsa yhä uudestaan.

On hyvä myös huomioida, että katsoja ei 
tule teoksen äärelle tyhjin käsin. Hänellä on 
aina olemassa jonkinlainen esiymmärrys1 
itsestään ja muista ihmisistä kehollisina, 
henkisinä, sekä kulttuuriin paikantuneina 
(Varto 1996, 19-20). Minuuden kautta 

teoksen kohtaavasta yleisöstä siinä, että 
kokemukseni kautta muokkaan teoksen 
muotoa kohti objektia, jonka katsojalle 
esitän, kun katsoja taas vasta tekijän käsistä 
lähteneen objektin kautta voi alkaa muokata 
omaa kokemustaan. Tekijänä tämä on minulle 
tärkeää ymmärtää. Oma kokemukseni, 
havaintoni ja minuuteni rakentavat teokselle 
rungon, joka tulee esiin objektissa. Tällöin 
teos ilmenee itselleni kokonaisena, valmiina, 
sillä itse pystyn jo irrottamaan teoksen 
pelkästä objektin olomuodosta osaksi 
omaa kokemusmaailmaani. Teoksesta tulee 
kokonainen itselleni, mutta se ei tarkoita, 
että se on sitä automaattisesti myös toiselle. 
Teos löytääkin lopullisen muotonsa aina 
kunkin kokijan oman kokemuksen kautta, 
mutta kokemus ei ole irrallinen vaan pyrkii 
dialogiin ja yhteyden löytämiseen kaikkien 
teoksen kohtaamiseen osallistuvien välillä. 

1 Filosofi Juha Varto viittaa Martin Heideggerin määritelmään esiymmärryksestä ihmisten välisessä kohtaamisessa, jossa tietyt asiat ja niiden       
luoma kokonaisuus ovat jo lähtökohtaisesti olemassa ennen kohtaamisen tapahtumaa.
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katsoja on kuitenkin myös aina muista 
irrallaan, oma itsensä, olevainen. Uskon 
tähän pohjautuvan katsojan tulkinnan 
luonteen. Se rakentuu ymmärryksestä, 
joka kohtaamisen kautta on yleisesti 
hahmotettavissa, ja samalla minuudesta, joka 
on vain kunkin itsensä koettavissa. Jolloin se 
tavallaan on kaikilta muilta verhottua tietoa.

Muoto, jonka teoksen objekti-ominaisuuteen 
rakennan on enemmänkin työväline, jonka 
katsojalle tekijänä tarjoan. Tämä ei ole 
kuitenkaan luonteeltaan yksisuuntaista 
liikettä, vaan dialogia. Katsoja valitsee 
intuitiivisesti sen, mistä hän ottaa kiinni ja 
kuinka omaa tulkintaansa lähtee rakentamaan. 
Tällöin teos löytää syvemmän muodon, joka 
ei ole enää fyysisesti kosketeltavissa vaan 
katsojan ajatusten ja tunteiden muokkaama 
tulkinta kaikesta, mitä teoksen kautta 
yritän hänelle tarjota, ja mitä katsoja pystyy 
heijastamaan takaisin kohti minua.

Olemme helposti kiinni konkretiassa eli 
kuvissa ja sanoissa, joita teoksen kautta 
havainnoimme, mutta teosta voi ajatella 
myös jonain mikä on täysin irrallaan tästä 
kaikesta: tulkinnan ja vuorovaikutuksen 
synnyttämänä kokemuksena. Tällöin se mikä 
on minun omaani, voi teoksen kautta kohdata 
sen mitä toinen ihminen on. Irrottaudumme 
teoksesta pelkkänä objektina ja teemme siitä 
toisenlaisen, uudistamme sen muodon.

Tekijän ja katsojan välisen suhteen perusta 
on juuri molempien minuudessa ja halussa 
ottaa kiinni yleisestä, jota maailma ja muut 
ihmiset edustavat, kohdata ja ymmärtää toista 
ihmistä.  Ilman tätä tarvetta, teos jää objektiin 
kiinni, eikä ala keskustella osapuolten välillä. 
Havainnot, joita minuudessani teen ovat 
osin subjektiivisia aistimuksiani, mutta 
kommunikaatio ja havainnon kokonainen 
luonne vaativat irtaantumista itsestäni 
toista kohden.  Filosofi Maurice Merleau-
Ponty toteaa: ”Siksi on välttämätöntä, että 
havaitsemalla toisen ihmisen löydän itseni 

suhteessa toiseen minuuteen, joka on 
suhteessa samaan olevaan kuin minä ja joka on 
siksi periaatteessa avoin samoille totuuksille 
kuin minä” (Merleau-Ponty 2012, 90). Mitä 
koen, ei kuitenkaan ole täysin sama mitä 
toinen kokee. Tällaisen eron voimme havaita 
esim. kommunikaation epäonnistuttua. 
(emt., 90). Mutta vaikka olen minuudessani 
tavallaan erityinen ja aina jossain määrin 
erillään toisesta, ehkä ainutkertainenkin, 
pyrkii minuuteni silti kohti toista osapuolta, 
tavalla tai toisella.



Sinä ja Minä
Näen sinut. Katson sinua, mutta olet etäällä, 

toisella puolella suurta lattiaa, jota pysähtyneiden 
hahmojen täyttämät seinät rajaavat.

Nojailen omalla seinälläni, yritän näyttää 
välinpitämättömältä. Sinäkin nojaat omaa seinääsi 

vasten, olet välinpitämätön, tai ehkä myös vain 
koetat olla. Välissämme oleva lattia on suunta, 
jonka voin valita. Minun pitäisi sille vain ensin 

astua, kävellä sen kulunutta pintaa pitkin, johon 
aika on jättänyt jälkensä. Jäljen, jonka aistin, mutta 

en tiedä.

Pyörittelen katsettani, tutkailen seinien kulunutta 
maalia ja loisteputkia katon rajassa. Välillämme on 

tilaton kupla. Jos vain ojennan käteni eteenpäin, 
ehkä kehoni sitä seuraa. 

Olen tyhjiössä, leijun eteenpäin ympärillä ei 
mitään. Saavun keskelle salia ja pysähdyn. Kaikki 

paitsi lattia, jonka vielä tunnen jalkojeni alla, 
etääntyy minusta. Jatkan matkaani sinua kohti, 
näen sinut jo paremmin, pystyn havaitsemaan 

puserosi värin, ja pienet valkoiset pilkut sen 
pinnalla, joita kauempaa en vielä nähnyt. 

Luonasi avaan suuni sanoakseni jotain, mutta sinä 
vastaat, vaikka sanani eivät kehostani äänenä 

vapaudukaan. Tartut käteeni ja minä tartun sinun 
käteesi. Kupla särkyy.  Otamme ensimmäiset 
askelemme yhdessä, hakien suuntaa ja tilaa 

ympärillämme. Kömpelyyteni katoaa, ymmärrän 
mihin toinen toistamme viemme. Unohdan lattian 
ja seinät varjoineen. Tanssin kanssasi salissa, jossa 
niin moni muu on tanssinut ennen meitä ja tulee 

tanssimaan meidän jälkeemmekin.
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2. Havainnoista merkittäviin kokemuksiin

Elämä on jatkuvaa kokemuksen virtaa, joka 
usein on kuitenkin jäsentymätöntä. Filosofi 
John Deweyn mukaan : ”Koemme asioita, mutta 
emme sillä tavalla, että ne muodostaisivat 
yksittäisen kokemuksen” (Dewey 2010, 49).
Merkitykselliset kokemukset täydentyvät, 
kasvavat yksittäisiksi kokonaisuuksiksi, jotka 
ovat edelleen kokemuksemme virtaa, osana 
koko kokemusmaailmaamme, mutta siitä 
samalla poiketen. Niistä muotoutuu erinäisiä 
kiintopisteitä, joihin yhdistyy se mitä 
olen, yksityinen kokemukseni sekä yhteys 
maailmaan minuuteni ulkopuolella. Nämä 
kiintopisteet rakentavat uusia merkityksiä 
todellisuuteeni, suhteessa aikaisempiin 
kokemuksiini ja määrittävät omaa olemustani, 
tekevät minut tietoisemmaksi itsestäni ja 
maailmasta ympärilläni, osana minua.

Havaintomaailmani rakentuu osatekijöihin, 
jotka muokkaavat kokemustani. Havaitsen 
itseni, omat tunteeni, kehoni ja ajatukseni 
kokonaisuutena, joka pyrkii kosketukseen 
maailman kanssa. Voin havaita toisen ihmisen 

ja hänen minuutensa, jolloin havaintoni 
kohteet eivät ole vain itselleni kuuluvia. 
Minuuteni ja toisen minuus synnyttävät 
intersubjektiivisen kommunikaation, jolloin 
emme ole enää vain omassa minuudessamme 
kiinni vaan löydämme kommunikaation 
uuden ulottuvuuden, jossa kokemuksemme 
ei rakennu yksin irti maailmasta ja muista 
ihmisistä (Merleau-Ponty 2012, 90-
91). Tällöin koko olemukseni rajallisuus 
yhdistyy rajattomaan kokemukseen, aukean 
maailmalle ja maailma aukeaa minulle.

Kokemuksen rajaton luonne ei ole jotain, 
joka leijuu ilmassa vallattomana, vaan 
erilaisten kytkösten kautta se rakentuu 
osaksi todellisuuttani. Filosofi Michel 
Serresin kirjoittaa: ”Meidän on opittava 
rajallisuutemme: kosketettava rajattoman 
olevan rajoja [---]. Samaan aikaan meidän on 
opittava todellinen rajattomuutemme [---]. 
Kasvatus muodostaa ja vahvistaa harkitsevan 
yksilön, joka pitää rajansa. Todellisen 
järjen opetus sinkoaa hänet rajattomaan 
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muutokseen” (Serres 1994, 141). Kehossani ja 
koko minuuteni olemuksessa olen rajallinen, 
mutta samalla kokonaisvaltainen, oman 
totuuteni ja tietoni määrittämä. Ymmärrän, 
että ei ole olemassa yhtä todellisuutta, joka on 
muuttumaton ja ajasta irrallinen, vaan kyse 
on enemmänkin lukuisista mahdollisuuksista 
löytää minuuden kautta näkökulma suhteessa 
toiseen, eli kohtaaminen.

Merkittävät kokemukset rakentuvat hetkiin, 
jotka jäävät osaksi minuuttani, sitä muokaten, 
mutta ne eivät ole kuitenkaan stabiileja, vaan 
elävät ja muuttuvat niin kuin itsekin muutun 
läpi elämäni. Ne ovat tavallaan havaintojen 
rakentamia sidoksia, jotka jäävät itseni osaksi, 
ja joita katson aina uudesta näkökulmasta 
muiden merkityksellisten kokemusten 
kautta, olemalla samalla yhteydessä myös 
aikaan ja ympäristöön. Tällä tavoin olen 
suhteessa ympäröivään tilaan, mutta myös 
henkilökohtaiseen ja kulttuurilliseen aikaan 
ja historiaan. Aika ei ole pysähtynyt tila, se on 
läsnä siinä hetkessä missä olen ja jokaisessa 

hetkessä sitä ennen ja sen jälkeen. 

Palaan takaisin hautajaisiin ja niihin 
rituaaleihin, jotka ovat hyvin vahvasti 
tunnistettavia. Kulttuuri ja perinteet ovat 
rakentaneet myös omaa ymmärrystäni 
materiaalisista ja immateriaalisista 
elementeistä, joita voin havainnoida aistimalla 
ja rakentaa merkityksiä niiden pohjalta. Näen 
arkun, itkevän lesken ja osaa ottavat ihmiset. 
Kuulen urkujen pauhun ja aistin kollektiivisen 
surun tuttujen kohtaamisissa vainajan 
ympärillä. Maistan kyynelten suolan huulillani 
ja haistan havuseppeleiden vienon tuoksun. 
Kaikki mitä aistini minulle välittävät, luo 
merkityksiä tai kytköksiä ei vain symboleina 
vaan osana minuuttani siinä hetkessä, 
jossa olen suhteessa koko olevaisuuteeni. 
Hautajaisseppeleiden havujen tuoksu viekin 
minut muistoon lapsuuden joulusta. Urkujen 
pauhu herättää muiston edelliseltä kesältä, 
kun ukkosmyrsky raivosi, lyöden salamansa 
peruskallioon, jolloin maa tärisi jalkojeni 
alla.  Toiset kytkökset ohitan, palaten niihin 

ehkä myöhemmin huomaamattani takaisin, 
toisiin jään kiinni, irtaannun hautajaisista 
hetkeksi kadoten muistooni. Aisteillani on 
tärkeä rooli havainnoissani, mutta silloin kun 
voin purkaa aistikokemuksiani osatekijöihin, 
yrittää määritellä ja rajata niitä sirpaleiden 
omaisesti, on havainnon rakenne erilainen.

Havainnoin kaikkea siitä käsin missä 
kulloinkin olen ja luon uusia havaintoja joka 
hetki, aina siitä näkökulmasta, siitä hetkestä 
ja paikasta, jossa olen suhteessa kaikkeen 
ympärilläni. Maailma ympärilläni muuttuu 
jatkuvasti vaikuttaen havaintoihini. Toisaalta 
myös ymmärrys itsestäni ja maailmasta 
täydentää havaintojani. Mitä en näe tulee 
nähdyksi tietoisuuteni ja kuvitelmieni kautta. 
Merleau-Ponty toteaakin: ”Huomaamme 
yhtäältä, kuten monesti on todettu, ettei 
havaintoa voi purkaa osien tai aistimusten 
kokoelmaksi, koska havainnossa kokonaisuus 
edeltää osia” (Merleau-Ponty 2012, 85). 

Havaintomaailmani pohjalta rakennan 
kokemusteni rakennusaineen, joka tulee 
osaksi kokemusmaailmaani, mutta ei luo 
vielä kokonaisuutta. Tarvitsen jonkin uuden 
kerroksen havaintojeni päälle, sisältä virtaavan 
minuuteni, koko olevaisuuteni aineksen, 
joka muovaa kokemastani merkityksellistä 
ja tekee sen täydeksi. Henkilökohtainen 
kokemusmaailmani vie minut havainnoitsijan 
roolista henkilökohtaiseen tilaan, johon 
voin luontevasti astua sisään ja rakentaa 
merkityksiä, jotka koskettavat minuuttani 
syvemmällä tasolla. Tunteemme ja 
havaintomme eivät ole enää irrallisia vaan 
niistä tulee jaetussa ympäristössämme 
jaettuja kokemuksia.



Havaintoja

Neljän tunnin matkan jälkeen parkkeerasin autoni mökkitien 
varteen. Keväisen kaupungin kuiva pöly vaihtui kylmyyteen, 
jota metsän varjoissa lymyävät lumihanget hohkasivat, kuin 

pakoillen aurinkoa ja sen tuomaa talven päätöstä.

Kävelin mökkitietä pitkin ja pohdin, jos sulkisin silmäni, 
tietäisivätkö askeleeni silti, kuinka perille löytää, jos katseeni 

ei niille tietä viitoittaisi. 

Saavuin mökin pihaan. Öiset pakkaset olivat jäädyttäneet 
ikkunaruudut täyteen lumikukkia, jotka kimmelsivät 

keväisen auringon valossa. Mökin sisällä oli hämärää ja 
kylmempää kuin ulkona. Nurkassa odotti halkokori, jonka 

syksyn viimeisellä käynnillä olin valmiiksi täyttänyt.

Laitoin kamiinan lämpiämään ja jätin hämärän mökin 
omaan rauhaansa. Ensimmäiset joutsenet näkyivät etäällä 

järven pintaa pitkin lipuvan. Korppi liiteli yläpuolellani 
kadoten suurten kuusien latvustoon, jättäen jälkeensä 

yksinäisen laulunsa kaiun.

Hain saunaan varastoidun penkin ja laitoin sen omalle 
paikallensa terassille, jota aika oli patinoinut, jättäen 

vain neljä kulumatonta jälkeä kohtiin, joihin penkin jalat 
asettuivat. Istuin tututulle paikalleni ja katselin ympärilleni.

Jokainen puu oli rannassa paikallaan ja pieni tuuli puhalsi 
puiden oksien lomassa. Polku mökin vierellä mutkitteli 

rinnettä ylös, niin kuin se aina on tehnyt. Aistin jo nurmen, 
joka pihan sulaneilla alueilla odotti hetkeä nousta taas 

maan alta esille.

Kaikki oli niin tuttua, niin lähellä ja aistittavissa. Olin auki, 
tunsin jokaisen pienen osan ympärilläni osana minua, oman 

olemiseni palaset, elävänä, olevana ja läsnä.
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3. Tilallisuus ja raja

Nuorena tyttönä kohtasin taulun. Istuin isäni 
kyytiin ja katsoessani auton takapenkille 
siinä se oli lattiatilassa, istuimeni taakse 
työnnettynä, paikassa jossa emme taulua 
yleensä näe. Teos esitti harlekiinia, joka 
surumielisenä seisoi penkereellä. Penger 
kulki, sillan lailla, järven halki. Sinisen 
kelmeä kuu hehkui taivaalla ja harlekiinin 
takana etäisyydessä näkyi pieni kylä, jossa 
muutamaa ikkunaa valaisi lämmin loiste. 
Harlekiinin puku oli valkoinen ja hihat niin 
pitkät, että ne olisivat laahanneet maata 
vasten, jos harlekiini olisi kätensä vain alas 
laskenut. Ihastuin teokseen ja kysyin isältäni, 
voisinko saada sen omakseni, rippilahjaksi. 
Tuosta hetkestä lähtien on taulu kulkenut 
mukanani. Olen kohdannut sen uudestaan 
lukuisia kertoja, välillä vain ohittaen, välillä 
pysähtyen uudenlaiseen kokemukseen. 
Merkitykselliset tunteet, joita teoksen kautta 
olen saanut, eivät ole aina edes vaatineet 
fyysistä läsnäoloani teoksen äärellä. Jo 
ensikohtaamisessa teos jätti jäljen, jota olen 
kantanut osana minuuttani.

Voisin harlekiini-kuvan kohdalla puhua 
hahmon suhteesta tilaan ja ajatella mitä 
se minussa kokijana herätti; voisin pohtia 
tekijän tekniikkaa, sommittelua ja värien 
käyttöä. Silloin tarkastelisin kuvaa etäältä, 
yrittäisin purkaa sen osiin, olemalla itse 
siitä irti, erillinen. Minun ja teoksen väliin 
syntyisi raja, jonkinlainen tyhjiö, joka 
pitäisi minuuteni etäällä ilman kohtaamisen 
tuntua. Jos taas voisin ylittää tuon rajan ja 
koskettaa teosta, koskettaen samalla omaa 
kokemustani, olisi kohtaaminen mahdollista. 
Ihanteellisimmillaan tällöin syntyy kokemus 
tilasta, joka ei ole rajattu ympäröivään 
fyysiseen tilaan tai teoksen muotoon, vaan 
kokemukseni löytää abstraktin ja tilallisesti 
rajaamattoman olomuodon. Tunnen ja 
hengitän kokemaani, en tarkastele hahmoa, 
vaan samastun siihen. En katso enää vain 
teosta vaan katson itseäni ja maailmaa teoksen 
kautta, olen läsnä. Omassa rajallisuudessani 
koen rajattomasti.
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Tilallinen kokemus ei ole vain ilmiö vaan se on 
suhteessa koko ihmisen olemukseen, se on osa 
ihmisen olevaisuutta. Jotta voin ymmärtää, 
mitä tunteeni tilallisuus on, tulee minun 
tarkastella sitä, miten ihminen on olemassa. 
Juha Varto korostaa, että voidaksemme 
ymmärtää ihmisen suhdetta itseensä, toisiin 
ihmisiin ja ympäröivään maailmaan, täytyy 
meidän ensin hahmottaa ihmisen olemisen 
tavat (Varto 1996, 16). Varto nostaa esille 
myös ihmisen täällä olemisen, jolloin 
ihminen on sidottu omaan paikkaansa, joka 
hänen mukanaan aina kulkee ja josta käsin 
hän maailmaa ympärillään aistii. (emt., 16). 
Tunnistamalla oman olemiseni tavan ja miten 
se suhteutuu maailmaan ympärilläni, voin 
myös tunnistaa toisen olevaisen.

Taidepedagogi Antero Salminen toteaa: 
”Havaitseminen on kontaktin saamista ja 
ylläpitämistä ympäristöön. Siksi havaitsija 
ja ympäristö ovat erottamaton pari. Niitä ei 
voida ymmärtää erossa toisistaan” (Salminen 
205, 105). Minuuteni kannalta tarkastelen 

maailmaa itseni kautta ja tarvitsen itsestäni 
lähtöisin olevan suhteen ympäristöön, 
mutta samalla tarvitsen myös tunteen, että 
ympäristö on osa minua jo lähtökohtaisesti. 
Jos en koe maailmaa osaksi minuuttani, 
yhteys puuttuu. Tuolloin kokemukseni 
muuttuvat pinnallisiksi. Se mitä tunnen 
on ohimenevää ja tilatonta. Ilman yhteyttä 
kokemani tapahtuu eri hetkessä ja paikassa 
kuin missä itse olen, sillä olevaisuuteni on 
sidottu jokaiseen hetkeeni. 

Historiaamme on pitkään hallinnut vahva 
kahtiajako, jossa ihminen mielletään 
joko henkisenä tai fyysisenä olemuksena. 
Vasta 1800-luvun lopulla, mm. filosofit 
Ludwig Feuerbach ja Friedrich Nietzsche 
alkoivat kiinnittää huomiota ihmiseen, ohi 
kaksijakoisuuden, ruumiillisena olentona, 
jossa henki ja ruumis ovat yhtenevästi läsnä 
ja sidoksissa toisiinsa. (Juha Varto 1996, 
14.) Koemme helposti olevamme rajallisia. 
Tunnemme tarvetta rajata kokemaamme, 
ajatuksiamme ja käsityksiämme. Siksi mielen 

ja minuuden rajattomuutta onkin vaikeaa 
lähestyä.

Michel Serres käsittelee rajan merkitystä 
tarinalla viljelijöistä Niilin varrella. Jokaisella 
viljelijällä on oma peltonsa, rajapyykein 
merkitty, mutta Niilin tulviessa vesi 
kadottaa rajapyykit ja viljellyt maat joutuvat 
sekasortoon, kuten viljelijätkin, jotka eivät 
tiedä enää mikä on kenenkin maata. (Serres 
1994, 87.) Tämä kertoo miten syvällä rajan 
merkitys meissä on. Raja tai viiva on tavallaan 
sopimus. Tilaton ja todellisuudesta irti oleva, 
mutta samalla todellisuuteni hahmottamista 
helpottava elementti. Siinä missä luonto ja 
maailma ei tunnista rajoja, minuuteni yrittää 
hahmottaa ja hallita luontoa ja maailmaa 
rajojen kautta. Tämä on minulle tärkeä 
ymmärtää, sillä vahva tunnekokemus, joka 
yrittää irrottautua rajasta kohti tilallisuuden 
rajaamatonta kaaosta, on itseasiassa myös 
omaa intuitiivista pyrkimystäni tulla osaksi 
maailmaa, irtaantua rajallisuudestani kohti 
tilallisuutta.

Gaston Bachelard puhuu uneksinnan 
mittaamattomuudesta: ”Mittaamattomuus on 
meissä. Se kytkeytyy eräänlaiseen olemisen 
laajenemiseen, jota elämä hillitsee ja jonka 
harkinta yhä uudelleen pysäyttää, mutta 
joka jälleen käynnistyy yksinäisyydessä” 
(Bachelard 2003/1957, 382). Bachelard myös 
yhdistää ajatuksen mittaamattomuudesta 
liikkeeseen, joka tapahtuu, kun ihminen on 
pysähtynyt (emt., 382). Tämä edustaa minulle 
erityisesti juuri rajan ja rajattomuuden 
suhdetta välttämättömänä osana 
kokemuksiani. Kun pysähdyn, minuuteni 
voi irtaantua rajoistani, astua niiden yli 
ja koskettaa rajattomasti. Rajani eivät 
kuitenkaan katoa, ja juuri rajallisuuteni takia 
minulla on tarve uneksia rajattomasti.



Muutoksia

Uudet kengät, niissä on nauhat. Ensin lenkki, 
sitten toinen, pyöräytän ympäri ja vedän läpi.

 Otan äitiäni kädestä kiinni, kävelemme katua 
pitkin. On lämmintä, aurinko paistaa niin kuin 

eilenkin. Katu näyttää samalta kuin aina, mutta 
silti jokin on erilaista. 

Minulla on reppu, jonka sain isovanhemmilta 
lahjaksi. Katson äitiäni, hänellä on tummat lasit 

päässä ja hän nyyhkyttää välillä. Saavumme 
pihalle joka on täynnä lapsia. Samanlaisia kuin 

minä, sillä heillä on myös reput selässä. 

Kello soi, joku mies puhuu rappusilla, äitini 
kuuntelee ja ohjaa minut yhteen monista 

jonoista. Hän halaa minua, toivottavasti kukaan 
ei huomannut. 

Pihalla on aurinkoista ja valon kirkkaus peittää 
kaiken mitä sisällä odottaa. Jononi lähtee 

liikkeelle kohti koulun ovea, seuraan mukana. 
Äitini, niin kuin muidenkin vanhemmat jäävät 
taakse, kadoten pihalla olevaan valoon. Tulen 
ovelle, edessäni näkyy käytävä, jonka seinillä 

on piirustuksia. Astun kynnyksen yli käytävälle, 
minusta tuli koululainen. 

Meillä on oma luokka, minulla on oma pulpetti. 
Opettajamme hymyilee ja juttelee mukavasti. 
Saan kynän ja kirjan, niin kuin kaikki muutkin. 

Opettaja käskee avaamaan ensimmäisen 
sivun. Siinä on viiva. ”Osaatko jo oman nimesi 

kirjoittaa?” -hän kysyy. Osaan, kirjoitan sen 
viivalle. Nyt se on minun kirja.
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4. Viivan merkitys osana kokemusta ja ihmisen luontainen halu    
rajata todellisuutta

Piirrän ihmismallia ja teen havaintoja. Haen 
kuvakulman, josta päätän malliani tarkastella. 
Valitsen mielestäni sopivan kynän ja paperin. 
Katson selän kaarta ja yritän hahmottaa, 
kuinka voisin sen viivalla toisintaa. Mietin 
mittasuhteita, täydennän havaintojani 
tiedolla, mitä jo omaan ihmisen rakenteesta. 
Annan kynän kulkea paperin pintaa 
pitkin, milloin painaen kynää kovemmin 
syventääkseni viivan jälkeä, milloin 
taittaakseni kynän kulmaa korostaakseen 
viivan paksuutta. Jokainen valitsemani viiva 
on yksi vaihtoehto useista mahdollisista 
vaihtoehdoista. En piirrä malliani sellaisena 
kuin hän on, vaan miten hänet näen. 
Piirtäminen on luonteeltaan yhdistelmä 
tietoisia ja tiedostamattomia päätöksiä, josta 
kuvataiteilija Stig Baumgartnerin mukaan voi 
syntyä prosessi, joka muuntuu virtaukseksi.  
Virtauksessa tehdyt valinnat eivät jälkikäteen 
enää palaudu mieleen tietoisina valintoina. 
(Baumgartner 2014, 25.) Samalla tavalla kuin 
piirrän mallia, piirrän koko todellisuuttani 
havaintojeni pohjalta. Havainnoissani 

rakennan rajoja, yritän selkeyttää ja irrottaa 
jotain ympäristöstäni. Rajallisuuteni haluaa 
rajallista kokemaani luullen sen tuottavan 
enemmän merkityksiä, jotka tulevat 
piirtämieni rajaviivojen kautta todeksi 
minulle.

Omassa ajassani, kulttuurissa ja historiassa 
jossa elän, viivan merkitys on korostunut 
entisestään. Viiva on läsnä sanan ja kirjoitetun 
tekstin muodossa, ja sen merkitys nousee 
maailmasta, jossa kirjoitetusta sanasta on 
tullut tietomme perusta ja näköaistimme 
kohottaja. Näen kirjoitusta kaikkialla. Viivan 
synnyttämät sanat ohjaavat valintojani ja 
luovat minun ja maailman välille sopimuksia, 
jotka rajaavat ja pelkistävät kokemaani. Jo 
oma nimeni on sidottu viivaan, sanaan jonka 
viiva kirjoittaessani luo. Olemmeko koskaan 
edes olleet irti rajaviivan kahleesta? Silloin, 
kun ei vielä ollut viivan luomaa sanaa? Silloin, 
kun muutkin kuin vain näköaistimme olivat 
voimakkaampia. Silloin, kun luonto vaati 
meitä haistamaan, maistamaan ja kuulemaan?
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Rajaamisen, todellisuuteni ympärille 
piirtämäni viivan, kautta rakennan 
helpommin ymmärrystäni. Tämä pätee niin 
aistieni pohjalta tapahtuvaan havainnointiin 
kuin myös siihen miten sisäisesti käsittelen 
tunnetiloja ja ajatuksiani. Merkittävässä 
kokemuksessa irrottaudun intuitiivisesti 
tästä rajaamisen tarpeesta, löydän jotain, 
joka tekee kokemastani rajatonta tunnetta. 
Siinä on tietyllä tavalla paradoksi. Toisaalta 
tarvitsen rajaa, toisaalta haluan siitä 
täysin irtaantua. Kumpikaan vaihtoehto ei 
kuitenkaan yksistään tuota merkityksiä joita 
kaipaan. 

Siinä missä tunteeni ja merkittävät 
kokemukseni suhteessa minuuteni 
rajallisuuteen vaikuttavat olevan rajattomia 
tilallisuutensa suhteen, voin ajatella itse 
viivaa kokonaan tilattomana. Viivan kautta 
yritän rajata, mutta viivalla itsellään en miellä 
olevan tilaa, vaan se on jotain mikä jää tilojen 
väliin ilman tilallista aspektia. Ehkä siksi 
viivan merkitys on niin tärkeä. Se on tavallaan 

vastapari, kontrasti, jota ilman en sävyjen 
voimaa hahmota. Voin tuntea rakkautta 
ja voin vihata, mutta kun yhdistän nämä 
tunteet, on niiden voima suurempi, kuin mitä 
ne yksinään voisivat koskaan olla. Kahden 
tunteen välille syntyy raja, joka määrittää 
kokemaani enemmän kuin kumpikaan tunne 
yksinään. Yksittäisen tunteen tilallisuuden 
abstrakti luonne on minulle vaikea hahmottaa, 
mutta hahmottamalla rajan kahden 
tunteen välillä, jotka voin mieltää jotenkin 
toisistaan erilliseksi, jopa vastakohdiksi, voin 
hahmottaa kokemaani ja tehdä sen itselleni 
konkreettisemmaksi, koskettavaksi.

Rajan läsnäolo ja sen tiedostaminen ovat 
tasapainoilua. Vaikka tarvitsen rajaa, voi se 
myös lukita kokemaani. Tämän voi parhaiten 
hahmottaa siinä, miten havainnoin maailmaa 
ja miellän tilan olemusta.

Kuljen peltoa pitkin. Minulla ei ole 
epäselvyyttä mistä pelto alkaa ja mihin se 
loppuu. Koen pellon rajattuna alueena, jota 

oja, tie tai metsän reuna ympäröi. Pellon 
itsensä ollessa taso; maan pintaa jalkojeni 
alla määrittämieni rajojen sisällä. Tapani 
hahmottaa näkemääni yksinkertaistaa tilan 
kaksiulotteiseksi pinnaksi, irrottaen sen 
todellisuudestani ja tarkastellen sitä etäältä, 
muuntaen sen irralliseksi objektiksi.

Kun katson ympärilleni, sama ajatus 
rajaamisesta tapahtuu suhteessa kaikkeen 
mitä kohtaan. Pellon tapaan määritän 
ympäristöäni pelkistämällä moniulotteista 
todellisuuttani. Huone määrittyy seinistä, 
katosta ja lattiasta. Piha taas sitä ympäröivästä 
aidasta. Tilasta muodostuu pintoja, jotka 
asettuvat havaintokenttään kuin kaavaksi, 
jota määrittelyn ja luokittelun tarpeessa 
helposti eksyy lukemaan osien summana 
kokonaisuuden sijaan, sulkien tällöin 
kokonaisvaltaisen aistimisen havaintojen 
ulkopuolelle. Rajaamisella on kuitenkin 
taipumus olla määrittelyä ja luokittelua 
monimutkaisempaa, eikä se ole aina niin 
selkeästi hahmotettavaa tiedostamattomien 

prosessien takia. Rajaaminen kaikessa 
monimerkityksellisyydessään on silti vahvasti 
läsnä myös tulkinnoissani.

Saavutan ojan pellon reunalla. Oja edustaa 
minulle rajaa pellon ja metsän välillä, mutta 
samalla se on myös oma rajattu alueensa. 
Hyppäämällä ojan yli ohitan rajan pellon ja 
metsän välillä ja siirryn luontevasti metsään, 
kuin ojaa ei olisi ollutkaan. Jos hyppyni on 
kuitenkin liian lyhyt ja tipahdan ojan pohjalle, 
oja ei olekaan raja vaan toinen tila johon 
siirryin hypätessä. Päästäkseni metsään, 
joudun nousemaan ojasta ylös ja ylittämään 
jälleen uuden rajan ojan ja metsän välillä. 
Rajani eivät rakennu vain havaitsemalla 
vaan myös suhteessa koettuun hetkeen ja 
tuntemukseen.

Astuessani metsään rakentuu ympärilleni taas 
uusi rajojen muoto verrattuna peltoon, jota 
pitkin olin hetkeä aiemmin kävellyt. Metsä 
rakentuu asuinalueiden, teiden ja rantojen 
muovaamiin rajoihin. Katson ympärilleni. 
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Joka puolella nousee puiden runkoja kohti 
taivasta. Näen vielä pellon, josta metsä alkaa 
tai päättyy, riippuen mihin suuntaan lähden 
kulkemaan. Näen kumpuilevaa maastoa, 
jota puiden epäsymmetriset rivit täyttävät. 
En näe rivien loppua, vaikka kuinka yritän 
katsoa syvemmälle metsään. Jos metsä on 
tuttu, uskon tietäväni mihin se päättyy, 
vaikka en sitä näekään. Jos taas metsä on 
minulle vieras, tulee läsnäolevaksi ajatus 
metsän mittaamattomuudesta, jolloin voin 
kokonaisuutena tuntea metsän rajattomaksi. 
Kulkiessani syvemmälle metsään 
mittaamattomuus korostuu, sillä kun en 
tiedä mihin menen, en myöskään kohta tiedä 
missä olen (ks. Bachelard 2003/1957, 383). 
Samalla, mitä syvemmälle metsään katoan, 
sitä suuremmaksi puiden muodostamien 
rajojen määrä ympärilläni kasvaa.

Rakennan metsän rajoja sen sisältä, mutta 
myös suhteuttaen maailmaan, jonka kuvittelen 
metsän ulkopuolella olevan. Haluni määritellä 
metsä juuri puiden kautta kertoo, että itse 

asiassa puut ovat vahvoja rajaelementtejä, 
joiden kautta metsän rakennetta ajattelen. 
Näen puut objektin kaltaisina osatekijöinä, 
jolloin puista tulee kuin viivoja tai pintoja, 
jotka muokkaavat ajatusta metsästä. 

Kulkiessani peltoa pitkin, olen rajallisen 
tason päällä. Metsässä taas liikun tyhjyydessä, 
puiden muodostamien tasojen välissä. 
Rakenne on erilainen kuin pellossa, mutta 
metsässäkin olen silti edelleen etäällä, ikään 
kuin rajan toisella puolen tilan tarkastelijana 
ilman kokemusta tilallisuudesta. Minusta 
tulee rajojen vanki, enkä koe metsän olevan 
ilmaa puiden välissä, tuulta, joka koskettaa 
ihoani, mätänevien lehtien tuoksua, tai 
märkiä sukkia saappaissani. Tavassani rajata 
suljen huomaamattani subjektin, oman 
olevaisuuteni pois. Miellän tilan fyysisten 
objektien summaksi huomioimatta oman 
kokemukseni merkitystä ja suhdettani 
paikkaan kehollisena pelkän katsomisen 
sijaan (ks. Forss 2007, 78). Minuuteni raja 
nousee osaksi hahmottamistani. Kun rajani 

on liian voimakas, tukehdutan rajattomuuden 
itsessäni ja tilallisuus hämärtyy.

Olen edelleen piirrokseni äärellä. Katson 
piirrostani ja malliani vuorotellen. Yritän 
löytää ne kohdat, joissa tekemäni kuva ei 
ole yhteneväinen mallini kanssa. Ojennan 
käteni eteen, mittailen kynäni varrella mallini 
suhteita, lasken mittakaavaa kynää edelleen 
käyttäen ja mietin, onko piirrokseni suhteissa 
jotain vikaa. Osin tunnen tyytyväisyyttä, 
sainhan tehtyä kuvan, joka on ihmisen 
näköinen, täyttää ihmishahmon määreet, 
omaa piirteitä, jotka ovat nimenomaan malliini 
piirteistä havaittavissa. Mutta silti kuvani 
on vain piirros, se ei herätä merkityksellisiä 
tunteita, se on jäänyt rajojensa vangiksi. Se 
mitä en ymmärtänyt aloittaessani on, että en 
voi luoda merkityksiä, jos merkitykset eivät 
kumpua oman minuuteni kautta rajojeni yli.



Heijastus

Kun sinä olet poissa ja minä jään 
tai sinä jäät ja minä olen poissa, 

mitä meille tapahtuu?

 Ne hetket joissa kohtasimme, 
joissa omamme tuli osaksi 

toista, ovatko ne vain muistoja, 
unia, mielikuviemme tarinoita? 

Jos muistamme jonkin todeksi, onko se aina 
totta vai onko se vain hetki joka oli, meni ja jätti 

jäljen, haamun, jolla ei todellista muotoa ole 
vaan vain heijastuksen rakenne pintana, joka 

näyttää vääristyneen palasen jostain todellisesta 
olematta itse mitään muuta kuin pinta.
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5. Kosketuksen kautta kohti kokemuksen virtaa

Minuuteni rajallisuus ja halu tulla 
osaksi maailmaa rajattomuuden kautta 
synnyttää tarpeen koskettaa. Uskon sen 
olevan olennainen osa sitä, miksi tekijänä 
haluan luoda teoksen ja löytää sen kautta 
yhteyden toiseen ihmiseen. Kosketus 
lähtee minuudestani ja kurottaa jotakin 
sellaista kohti, minkä yritän tuoda osaksi 
omaa todellisuuttani. Vaikka voin ajatella 
kosketusta monella tavalla, on käsi sen vahva 
symboli. Lihana, objektina käden kosketus 
on konkreettinen ja näennäisesti ihmisen 
halun hallitsema, mutta käden aistiminen 
on moniulotteista, sen merkitys suhteessa 
ympäristöön on aina läsnä olevaa. Käsi 
tuntee ilmaston, lämmön, puhuu, kuuntelee 
ja näkee. Kosketuksen kautta voin hyväksyä 
rajallisuuden ja rajattomuuden läsnäolon, 
sillä kosketus ei ole vain minussa, vaan se 
kohtaa aina toisen.

Kuten käden, myös kosketuksen ilmaisu on 
moniaistista. Miten merkityksellistä onkaan 
äidille ja lapselle syntymän hetkellä, kun 

ensimmäisen kerran saa kohdata toisensa 
ja koskettaa. Tai kuinka usein kuulee isien 
kertovan rakkaudesta lapseen juuri sen 
kokemuksen kautta, jolloin saa nostaa lapsen 
ensi kertaa syliinsä, suojata kädellään pientä 
olentoa ja tuntea elämän virtaavan voiman, kun 
lapsi ensimmäisen kerran puristaa nyrkkinsä 
aikuisen sormen ympärille. Vanhemman ja 
lapsen välinen kosketus näissä tilanteissa 
on näennäisesti fyysiseen kontaktiin sidottu, 
mutta minuuden näkökulmasta se on myös 
rajatonta tunnetta, joka elää kaikilla aistien 
tasoilla. Sillä käteni, kosketuksen kanava, on 
yhteydessä koko kehooni, tiedostettuun ja 
tiedostamattomaan ajatteluuni, aisteihini, 
ilmaisuuni, sekä tunteisiini. Se on läsnä 
kaikessa. Yrittäessämme selittää käden 
yhteyttä koko minuuteemme, on se neurologi 
Frank R. Wilsonin mukaan kuin yrittäisimme 
selittää koko ihmiselämän olemusta (Wilson 
1998, 10).

Minuudessani haen jatkuvasti yhteyttä muihin. 
Kyseessä ei ole itseni yleistäminen vaan itseni 

kohdattavaksi. Taiteilijan signeerauksesta tai 
kreditoinnista taas puhumme omistavasti. 
Teos tulee jonkun tekemäksi, omaksi, sillä 
siinä on allekirjoitettu nimi. Oma nimeni, 
joka on viivoin muodostettu sana ja käsite, ei 
ole minä. Se on minua kuvaava symboli, jolla 
toinen kohtaa minut yleisellä tasolla, mutta se 
ei kerro minuudestani mitään. Käden jälkeni 
taas on jotain mikä on omaani, minuudeksi 
mielletystä lähtöisin. Kun katson sormiani, 
osana kättäni, huomaan sormenjälkieni 
olevan ainutlaatuiset, kenelläkään toisella 
ei ole samanlaisia ja ne eivät muutu elämäni 
aikana. Arkkitehti Juhani Pallasmaan 
kirjoittaa: ”[...] nämä kaiverrukset ihmisen 
iholla ovat syntymäämme edeltäviä salaisia 
yksilöllisyyden hieroglyfejä” (Pallasmaa 
2009, 27)3.  Aistimalla tekijän käden 
jäljen kohtaamiseni syvenee, se on tekijän 
minuuteeni kohdistuva kosketus ja tarjous 
jakaa jotain henkilökohtaista teoksen kautta. 

kytkeminen muihin ja muiden kytkeminen 
osaksi omaa minuuttani. Siksi kosketuksen 
luoma kohtaaminen on niin tärkeää meille. 
Kun ihminen kokee jotain merkityksellistä, 
hän sanoo: ”Se kosketti minua”. Kosketus on 
ihmiselle kehollista vaikka se ei sisältäisikään 
fyysistä kontaktia. Kosketus sitoo minut osaksi 
kaikkea ja kaikkia. Maailma ei ole minusta 
irti. Filosofi Arnold Berleant, pohtiessaan 
ihmisen ja ympäristön kokonaisvaltaista ja 
jatkuvaa suhdetta toisiinsa, toteaakin: ” Sillä 
ei ole olemassa ulkopuolista maailmaa. Ei 
ole ulkopuolta.” (Berleant 1992, 4)2. Maailma 
on minua, olen suhteessa siihen, osa sitä. 
Mieli, keho ja maailma ympärilläni eivät ole 
irrallisia objekteja, toisistaan irti rajattuja, 
vaan todellisuuttani.

Usein kuulee myös sanottavan, että taitelija 
jättää käden jälkensä teokseen, jotain 
joka tulee hänen minuudestaan katsojalle 

2 ”For there is no outside world. There is no outside”. Suomenkielinen käänös Inka Matilainen.
3 ”[...] these engravings on the human skin are the secret prenatal hieroglyphs of individuality.” Suomenkielinen käänös Inka Matilainen.
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Kosketuksen ja käden läsnäolo tekee katsojan 
tietoisemmaksi tekijän läsnäolosta. 

Se kuinka käden jälki ilmenee teoksessa 
on vaikeampi kysymys. Huomaan, että 
puhuttaessa käden jäljestä, kohtaan sen 
usein muotoiltuna sanaan tyyli. Kuitenkin, 
kun puhumme tyylistä, emme aina puhu 
käden jäljestä, mutta käytämme sanaa tyyli 
silloinkin, kun tarkoitamme juuri käden 
jälkeä. Varsinkin, jos teoksen muoto on 
kollektiivisen prosessin tulosta tai objektina 
sisältää immateriaalisia elementtejä, 
huomaan sulkevani puheessani käden ja sitä 
kautta myös kosketuksen pois. Käden jälkeeni 
kiteytyy niin voimakkaasti minuuden olemus, 
että on vaikea hyväksyä jälkeä yhteisenä, 
useamman jäljen summana. Kuitenkin 
kollektiivisen prosessin synnyttämän 
teoksen muoto on myös sisäisen minuuden 
ilmentymä, jossa yhdistyy tekijöiden minuus 
suhteessa toisiinsa, aikaan ja kulttuuriin 

(Kandinsky 1982a/1912, 238). Jos teos taas 
on muodoltaan muuta kuin fyysinen objekti, 
rajallisuuteni saa minut puhumaan tyylistä, 
sillä helposti oletan käden objektina, jonka 
kosketus on todellinen vain, jos se tuottaa 
jotain konkreettisesti käsin kosketeltavaa. 
Siksi aihe onkin lopulta hyvin filosofinen. 
Immanuel Kant on todennut käden olevan on 
mielen ikkuna (Sennett’in mukaan; 2008, 14). 
Käteni on kanava, jonka kautta voin tuoda 
minuuteni kohdattavaksi. Koskettamalla 
voin antautua hetkeen, joka tunnistaa itseni 
suhteessa toiseen ja ympäröivään maailmaan.

Pallasmaa tuo esiin käden erityisen 
merkityksen toteamalla: ”Se, että käsi 
on se ihmisen kehon osa, joka ilmentyy 
useimmiten symbolisaatiossa kuvastaa 
käden merkittävyyttä, hienovaraisuutta, 
sekä ilmaisuvoimaa ja useita merkityksiä” 
(Pallasmaa 2009, 38)4. Käteni tekee, ilmaisee, 
kertoo kuka minä olen. Syntymästäni lähtien 

4 ”The fact that the hand is the part of the human body that appears most frequently in symbolisation reflects the significance, subtlety, as 
well as expressiveness and multiple meanings of the human hand.” Suomenkielinen käänös Inka Matilainen.

lähestyn maailmaa käteni ja kosketukseni 
kautta. Kun lapsena ilmaisin itseäni, 
painoin maalatun käteni paperille, jätin 
siihen jäljen, käteni kuvan ja minuuteni 
ilmentymän. Hyvin samalla tavalla ihminen 
on jo taiteen esihistoriassa ilmaissut 
itseään, painamalla maalatun kätensä 
kallion seinämää vasten. Voin nostaa käteni 
ilmaan tervehtiäkseni toista tai ymmärtää 
ihmisen rukoilevan, kun näen hänen ristityt 
kätensä. Kun tapaan toisen ihmisen, voin 
kädelläni puhua, tulla ymmärretyksi, vaikka 
tulisimme eri kulttuuritaustoista, emmekä 
omaisi yhteistä puhuttua kieltä. Sillä käteni 
eleet usein antavat jo vihjeen aikeistani 
ja kertovat ajatukseni ennen sanoja. John 
Bulwerin5 mukaan käsi on ainut puhe, 
joka on ihmiselle luonnollista (Bulwer 
2013/1644, 3). Käteni kurottaa kohti toista. 
Kosketuksemme muuttuvat virtaukseksi, 

jossa minuutemme kohtaavat toisensa.

5 John Bulwer oli 1600-luvulla elänyt englantilainen lääkäri ja filosofi, joka osoitti työssään erityistä kiinnostusta käden eleiden tutkimukselle 
ja kielelle, jota käsillämme voimme ilman puhuttua kieltä ilmaista. Myöhemmin hän laajensi työtään kohti kokonaisvaltaista aistimista, 
ilmaisua ja ihmisyyden tutkimusta kulttuuriantropologisesta näkökulmasta. (Richards 2008/2004, <http://www.oxforddnb.com/view/
article/3934>. Viitattu 18.4.2016)



Kosketus ja aika

Tavallaan tiedän koska sinut näin. 
Osaan laskea päiviä, tunteja ja 
minuutteja. Aika on vain kovin 

omituista, sillä kun lähdit, tuntui kuin 
olisit ollut jo pitkään poissa, vaikka 

juuri olinkin sinut matkaan saattanut 
ja vilkuttanut hyvästiksi. 

Kun lähdit, enkä sinua enää nähnyt, 
kulunut aika muuttui ajaksi, joka oli 

tuleva, ei mennyt. Laskin päivien 
määrää, jotka olivat edessä, en 
tunteja jotka olivat lähdöstäsi 

kuluneet. Aika tuntui kääntyvän 
takaperin ja kun päivät vihdoin 

vähenivät, kasvoi odottavan aika silti 
pidemmäksi.

Nyt kun päivät on laskettu loppuun, 
seison ja katson ohi kulkevia ihmisiä 

lasin takana. En voi ymmärtää 
odotuksen uutta mittaa. Olet niin 

lähellä jo, mutta silti en sinua 
voi nähdä, mikä vie sinut taas 

kauemmaksi.

Kun vihdoin porteista astut käytävälle, 
näet minut, tulet lasin luokse, painat 
kätesi lasia vasten niin kuin minäkin 

omani lasin toisella puolella. Kun näin 
vihdoin kosketamme taas, aika katoaa 

ja olemme yhtä.
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6. Teoksen muoto virtauksena

Tarkkailen vuoroveden kulkua. Rannan hiekka 
ja vesi muodostavat kaksi voimaa, jotka ovat 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. 
Veden virtaus ja hiekan kiteiden leikki 
piirtävät rantaviivan olemusta aina uudelleen, 
jolloin koen viivan muuttumattomana ja 
samalla alati muuttuvana mittana veden ja 
maan välillä. Näennäisesti vuorovesi elää 
tästä maan ja veden välisestä leikistä, mutta 
siihen liittyy voimia, joita en havaitse tai 
osaa tiedostaa rantaviivaa seuratessani. 
Painovoiman liikkeelle sysäävä Kuun kierto 
maan ympärillä sekä suhteet Auringon, Kuun 
ja Maan välillä muokkaavat vuoroveden 
virtausta, ja muita silmille näkymättömiä 
virtaavuuksien liikkeitä. 

Ylitän rantaviivan muodostaman rajan 
ja kahlaan syvemmälle veteen. Jatkuvat 
virtaukset, hiekan ja veden välillä, ovat 
luoneet aaltoilevan kuvion pohjaan, jonka 
tunnen jalkojeni alla. Veden ja hiekan välillä 
on jatkuva ja alati elävä kosketus, jossa olen 
itse myös nyt osallisena. Kun seison paikallani, 

jalkani uppoavat hitaasti syvemmälle 
hiekkaan. Otan askeleen eteenpäin. Nopeasti 
hiekka ja vesi kadottavat jalanjälkeni, mutta 
paikka jossa seisoin, ei ole kuitenkaan enää 
samanlainen kuin se oli ennen kun siihen 
astuin ja vaikutin hiekan ja veden virtaukseen 
omalla läsnäolollani. Tässä pienessä hetkessä 
ymmärrän, että vaikka vesi, hiekka ja minä 
itse olemme erillisiä ja omalla tavallamme 
rakennettuja, niin kohtaamisen hetkellä 
muovaamme toisiamme. Niin kauan kuin 
kosketus säilyy, virtaus toistemme välillä elää 
ja hetki hetkeltä hakee uusia muotoja. Tällöin 
rajallisuus ja rajattomuus tulevat todelliseksi 
osaksi kohtaamista.

Olen saman ymmärryksen äärellä, kun luon 
teosta.  Piirtäessäni animaatiota kynä on 
keskeinen työvälineeni. Se on kanava, jonka 
kautta kuvani siirtyy paperille ja muuttuu 
elämäksi uusien kuvien myötä. Objektina 
tai työprosessina ajateltuna kynä kädessäni 
synnyttää fyysisiä kuvia. Suhde piirtäjän 
ja kynän välillä pyrkii kuitenkin hakemaan 
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muotoa, jossa kynä ja piirtäjä eivät ole 
erillisiä, toisistaan rajattuja elementtejä, vaan 
ikään kuin virtaavat toistensa läpi. Tällöin 
kynä ei olekaan enää pelkkä esine kädessäni 
vaan käteni jatke; jatkoa omalle keholleni 
ja ajattelulleni. Minusta tulee johdin, jonka 
läpi virtaus kulkee teoksen kautta kohti 
teoksen äärelle saapuvaa katsojaa. Mutta 
kuten hiekan ja veden välillä, virtauksen 
luonne ei ole yksisuuntaista tai suoraviivaista 
vaan enemmän värähtelevää ja turbulentin 
omaista. Valitsemani kynä värähtelee 
minulle, muokkaa ilmaisuani. Jo se miltä 
kynä tuntuu kädessäni tai elää suhteessa 
paperiin, synnyttää uusia virtauksia teoksen 
prosessiin. Yhtä lailla virtaukset lähtevät 
myös katsojasta. Teos elää ajassa ja tilassa 
niin itselleni kuin toiselle, omalla tavallaan, 
omalla hetkellään ja osapuoliinsa kietoutuen.

Ihanteellisimmillaan piirtäjänä haen 
samanlaista tilaa, josta puhuin pohtiessani 
rajan ja rajattomuuden merkitystä 
hahmottamisessa, eli yritän irrottautua 

konventioista, joilla on tapana rajata ja 
kaksiulotteistaa tapaani havainnoida 
ympäristöä. Siihen kyetessäni ei ole enää 
rajaa, josta minä piirtäjänä alan tai lopun ja 
kynä erottuu kuvasta, vaan työni muuttuu 
virraksi, joka intuitiivisesti kehittää teosta 
eteenpäin. Jokin sisälläni hakee ulospääsyä 
kuin kehoni olisi kalvo, johon puhkaisen 
kädelläni reiän ja vapautan oman minuuteni 
virran osaksi havaintoja, joita pyrin työssäni 
ilmaisemaan. Samalla myös imen itseeni päin 
virtausta, joka voi asettua minuuteeni. Nämä 
virtaukset muokkaavat teoksen muotoa, alati 
hakien kosketusta jotakin kohden. Filosofi 
ja tutkija Sami Santanen nostaa esille yhden 
koskettamisen erityispiirteen toteamalla, 
että kosketuksen kautta kohtaamme oman 
koskettavuutemme, eli koskettamalla 
toista tulemme aina myös itse kosketetuksi 
(Santanen 2014, 196). Niin kauan kuin 
kosketus säilyy, on kohtaaminen mahdollista.

Virtauksen ja kosketuksen suhde rakentaa 
kudelmia tekijän ja katsojan välille. Teos 

objektina on kuin hermoston keskus, 
josta teos subjektina kasvaa hermosyiden 
verkostoksi synnyttäen virtaavia impulsseja 
kokijan havainnoinnin kautta. Usein ajattelen 
teoksen muotoa kuin kalastajan verkkoa, 
jossa langat ja niiden luomat solmukohdat 
kiristävät näkymätöntä virtausta kudelmaksi. 
Alati kasvava kudelma katsojan ja tekijän 
välillä pyrkii kiristymisen takia hakemaan 
rajallisuutta. Serres lähestyy ajatusta 
kiristymisen merkityksestä yksittäisen 
köyden kautta, joka on sidottu kahden välille. 
Köyteen syntyvä veto rakentaa sidoksen, jonka 
kautta pienikin vetävä tai vapauttava liike 
vaikuttaa toiseen. Köysien määrän ja kytkösten 
kasvaessa liikkeen vaikutus moninaistuu 
toistemme läpi aina kohti seuraavaa. (Serres 
1994, 157) Sidokset rajaavat meitä, mutta 
samalla vuorovaikutus, jota välillemme 
syntyy kasvattaa kokemaamme toistemme 
kautta rajojemme yli. 

Kandinsky puhuu sisäisestä näkemisestä, joka 
paljastaa teoksen piilotetun sielun. Jokainen 

yksittäinen objekti irtoaa kuolleen materian 
muodosta ja laulaa sisäistä ääntään yhdistyen 
harmoniaan, muotojen musiikkia. (Kandinsky 
1982b/1935, 779.) Teoksen henki syntyy 
tekijänsä kosketuksen kautta, mutta henki 
on piilotettu materiaan ja se ei pääse ulos 
kuin kokijan kosketuksesta. (Kandinsky 
1982a/1912, 235). Itselleni tämä merkitsee 
sitä, että voin minuuteni kautta aistia 
pienimmätkin yksityiskohdat ympäristöstä 
tehden ne todelliseksi, paljastaen niiden 
hengen. Muotojen musiikki taas edustaa 
minulle virtausta, joka on kaikkialla olemassa, 
mutta vasta kohtaamisen kautta vapautuvaa. 
Koskettava kohtaaminen vapauttaa 
virtauksen. Mutta jos käsi kieltäytyy 
koskettamasta ja vetäytyy peittäen katsojan 
silmät, sidos särkyy tai ei koskaan saa edes 
alkaa muotoutua. Kosketus on virtauksen 
elinehto. Ilman kosketusta hajoamme 
ja katoamme toisiltamme maailmassa. 
Kohtaamisen kautta syntyy hetkeen sidottu 
rajaton virta, jolloin teos tulee todelliseksi 
osaksi katsojan ja kokijan minuutta.



Virtaus

Makaan vuoteella, kehoni ei liiku. Yritän heiluttaa varpaitani, sormiani, mutta ne eivät ole enää 
yhteydessä minuun. Se mitä kehossani olen on katoamassa. Mitä minusta nyt tulee? 

Palaan mielessäni kesään, kun jokaisen aamuni tapaan kuljin rantaan. Linnut visersivät, laskin 
pyyhkeen kannolle ja astuin veteen, jonka yö oli viilentänyt.

Sukelsin kädet edellä pinnan alle ja lähdin uimaan rannan muotoja seuraten. Silloin kehoni oli yhtä 
minua, olin kokonainen ja vahva. Halkaisin veden pinnan edessäni, olin virtauksen alkuvoima, virtausta 

itseään.  Kylmä vesi kavahti kehoni lämpöä, jota liike kasvatti sisälläni. Minä olin.

Nyt kun makaan, kaipaan tuota voimaa, elämää, joka tuntui rajattomasti minussa virtaavan. Mutta 
elämän aines on rajallinen, se on minun omaani vain hetken. 

Hengitän. Kun muu liike katoaa kehostani, hengitykseni liike kasvaa. Tunnen ilman virtaavan suuni 
kautta kehoni sisään täyttäen keuhkot, kunnes virtaus vaihtaa suuntaa ja ilma karkaa vain palatakseen 

taas seuraavalla hengityksellä takaisin. 

Olen kanava, virtauksen portti.  Suljen silmäni, vuoteeni jää taakse, tunnen viileän veden ympärilläni, 
kellun. Avan silmäni, näen rajattoman sinen yläpuolellani. kehoni on rento. Vesi ympäröi minut, sulkee 

sisäänsä. Linnut eivät laula, on vain tavattoman suuri hiljaisuus, jonka ääni tavoittaa minut, sitoo 
syliinsä, tekee osaksi.

 Vesi ei pakene kehoani enää, se syleilee minua, ottaa minut osaksensa. Yhdessä olemme virtaa jonka 
määränpää ei ole enää tärkeä.
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7. Loppusanat

Kun aloitin ensimmäisen vuoteni 
lavastustaiteen opiskelijana, ystäväni kysyi 
minulta, millaisia elokuvia haluaisin tehdä. 
Tuolloin hyvin nopeasti ja intuitiivisesti 
vastasin, että haluan tehdä vilpittömiä 
elokuvia. Kevyesti ja kummemmin 
ajattelematta esitetty, ja myös nopeasti 
ohitettu, vastaukseni on kuitenkin 
noussut mieleeni useita kertoja opiskeluni 
edetessä. Oman ammatillisen identiteettini 
kehittymisen myötä olen muokannut 
kysymystä tekemisen muodosta tekijyyden 
muotoon.  Millainen tekijä haluan olla?

Haluan olla tekijänä vilpitön. Suhteessa niin 
alkuperäiseen kysymyksen asetteluun, kuin 
myös siihen miten teemaa olen mielessäni 
vienyt eteenpäin. Siinä kiteytyy vahva 
pyrkimykseni ajatukseen vilpittömyydestä. 
Mitä sitten tarkoitan tekijyyden 
vilpittömyydellä ja kuinka se ilmenee?

Tekijänä minulle on tärkeää pyrkiä avaamaan 
aistini ja itseni ulospäin hakemalla yhteyttä 

ympäristööni. Yritän etsiä työskentelyyni 
omaa sisäistä harmoniaani, joka ei synny 
pakottamalla, vaan erityisesti omien 
aistieni herkistämisellä ja kuuntelulla. Se on 
itsestäni välittyvän virtauksen ehto ja sen 
luonteen kuva. Kuvaan kuuluu haluni esittää 
kysymyksiä ja heijastaa kokemaani työni 
kautta, mutta yrittää samalla löytää jotain 
yleismaailmallista tuossa tapahtumassa. 
Aivan kuten rajan ja rajattomuuden 
keskinäisessä vuorovaikutuksessa, nousee 
itsellenikin tärkeäksi yksityisen ja yleisen 
kohtaaminen.

Olen myös huomannut, että kysymisen 
merkitys on itselleni tärkeämpää kuin 
vastauksen löytäminen. Usein kohtaan 
vastauksetkin uuden kysymyksen muodossa. 
Kysymys edustaa minulle jonkin uuden 
kerroksen hahmottumista, kun taas vastaus 
katkaisee ajatteluni, luoden rajan itseni ja 
maailman välille.  Tärkeää on kuinka koen oman 
kosketukseni läsnäolevaksi. Koskeminen 
muuttuu kosketteluksi ja tunnusteluksi. 
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Tunnustelen itseäni ja maailmaa ympärilläni. 
Maailmasta tulee minulle peilikuva, jonka 
kautta yritän ymmärtää omaa olevaisuuttani 
suhteessa muihin.

Uskon, että oma aikani on korostanut tätä 
kohtaamisen tarvetta. Maailma, jossa elän, 
on kutistunut ja osin kadottanut rajattoman 
luonteensa. Se mikä joskus oli vain 
mielikuvituksen tuotetta, satukuvia vierailta 
ja saavuttamattomilta mailta, on ajassamme 
tullut lähelle globaaliksi todellisuudeksi. 
Kutistuvassa maailmassa minuutemme rajat 
ovat tulleet vahvemmiksi. Kohtaamisen sijaan 
pyrimmekin katsomaan pois ja eristämään 
itsemme. Yhteyden sijaan korostamme eroja 
toisissamme ja kieltäydymme kosketuksesta. 
Tällöin torjuvat rajamme vahvistuvat 
entisestään ja vähitellen menetämme 
yhteytemme siihen, että olemme osa maailmaa 
ja muita ihmisiä. Elämme omaa elämäämme 
pienen ruutumme sisällä ymmärtämättä, että 
ruutu ei ole todellinen, vaan raja joka estää 
rajattomuuden havaitsemisen ja esille tulon.

Tästä nousee ajatukseni tekijän 
vilpittömyydestä. Tunnistan, että en voi 
kohdata ja koskettaa, jos kosketukseeni ei 
vastata. Se on teoksen kohtaavan katsojan ja 
kokijan valinta, johon lopulta voin vaikuttaa 
ainoastaan ojentamalla käteni häntä kohden. 
Se mitä käteni tarjoaa, tulee kuitenkin 
olla avointa ja rajaamatonta, sillä jos itse 
asetan rajan jo valmiiksi, niin se on kuin itse 
lähtökohtaisesti kieltäytyisin koskettamasta. 
Ollakseni avoin – ja niin vilpitön kuin 
mahdollista – on minun jatkuvasti peilattava 
kohti minuuttani ja samalla astuttava 
minuuden ulkopuolelle, heijastellen 
kokonaista maailmaa itseäni kohden. Tutkin 
omia tunteitani ja havaintojani, mutta 
samalla pyrin ymmärtämään, miten toinen 
voisi tuntea ja ajatella. Siksi on juuri tärkeää 
kosketella pelkän kiinnipitämisen sijaan. Se 
on uuden tuntuman ja ymmärryksen alku.

Haluan palata vielä esimerkkiini isoisäni 
hautajaisista. Olen pohtinut miksi juuri 
kertomani muisto kaikkien muistojen joukosta 

nousi niin tärkeäksi ja loi merkityksellisen 
tunnekokemuksen, jonka rakennetta olen 
pyrkinyt tekstissäni käsittelemään. Uskon, 
että se johtuu juuri siitä, että muistossani 
kohtasin isoisäni yksityisesti, tilanteessa, 
joka kuuluu hänen omaan maailmaansa.  Hän 
ei nähnyt minua tai minä häntä, mutta olimme 
vähän aikaa kohtaamisen tapahtumassa, jossa 
yhdistyivät molempien yksityiset ja hyvin 
henkilökohtaiset tilat. Kaiken tunnustelun 
rinnalla, jota hautajaisrituaalit ja muistojen 
selaaminen edustivat, kosketin hetkeä, joka 
pysäytti minut kohtaamiseen. Vapauttaen 
samalla itseni lävistävän ja kaikkialle 
ympärilleni kasvavan virtauksen.
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