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Tiivistelmä 
Tutkin taiteen maisterin opinnäytetyössäni kuvataidekasvattajien ja pedagogien kokemuksia läs-
näoloharjoitusten tekemisestä ja niiden vaikutuksista heidän opettajuuteensa. Päämenetelminäni 
toimivat haastattelujen tekemisessä teemahaastattelu ja analyysiosassa teemoittelu. Hen-
kilökohtainen kiinnostukseni aiheeseen kumpuaa omasta meditaatioharjoituksestani ja kokemuk-
sistani tietoisuustaitojen vaikutuksista omaan opettajuuteeni. Opinnäytteeni on vahvasti 
aineistolähtöinen ja pyrin haastatteluja ja tutkimuskirjallisuutta keskusteluttamalla selvittäämään 
vastauksia tutkimuskysymykseeni.  
 
Tutkielmani viitekehys rakentuu buddhalaisesta psykologiasta ja filosofiasta, tietoisen hyväksyvän 
läsnäolon (eng. mindfulness) tutkimuksesta, kontemplatiivisesta pedagogiikasta ja taiteen ja tai-
dekasvatuksen teorioista. Kontemplatiivinen pedagogiikka on Suomessa vielä suhteellisen tun-
tematon pedagoginen suuntaus. Kontemplatiivisen pedagogiikan esittely ja sen yhdistäminen ku-
vataidekasvattajien kokemuksiin on opinnäytteessäni tärkeässä osassa.  
 
Aineistoni koostuu neljästä keväällä 2016 tehdystä haastattelusta, joita varten haastattelin kolmea 
kuvataidekasvattajaa ja yhtä kasvatustieteen maisteria. Haastattelumenetelmäni on teemahaastat-
telu, puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa kaikkien haastateltavien kanssa käydään 
samat teema-alueet läpi, mutta kysymysten muokkaaminen ja niiden järjestyksen vaihtaminen on 
mahdollista haastattelun aikana. Haastattelut analysoin teemoittelun kautta. Teemoittelussa 
aineistosta nostetaan esiin toistuvia teemoja ja niitä eritellään ja käsitellään suhteessa kirjallisu-
uteen. 
 
Teemoittelun kautta nostan haastatteluaineistostani esiin neljä teemaa, joiden kautta vastaan tut-
kimuskysymykseeni. Nämä teemat ovat vuorovaikutus, myötätunto, hyväksyntä ja hyvinvointi. 
Analyysini mukaan haastatelemani pedagogit kokevat tietoisuustaitojen harjoittamisen vaikutta-
van heidän opettajuuteensa tukemalla myötuntoista ja hyväksyvää asennetta itseä ja muita 
kohtaan, auttamalla pitämään omasta hyvinvoinnista huolta ja lisäämällä herkyyttä ja toiminta-
valmiuksia vuorovaikutustilanteissa.  

Avainsanat  tietoinen hyväksyvä läsnäolo, meditaatio, kuvataidekasvatus, tietoisuustaidot, kon-
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Abstract 
In this Master´s Thesis, I study the experiences of art educators who practise mindfulness-based 
interventions and the effects it may have on their teaching. The principle methods I used to con-
duct the analysis are semi-structured interviews and thematic analysis. My interest in this theme 
arises from my personal meditation practise and the way it affected my role as a teacher. The re-
search methods in this Master´s Thesis are practise based and aim to create a dialogue between 
the interview material and the theoretical background. Through this dialogue I search for the ans-
wers to my research question.  
 
The theoretical background of this thesis consists of Buddhist psychology and philosophy, research 
on mindfulness, contemplative pedagogy, and theories of art and art education. Contemplative 
pedagogy is currently a relatively un-known pedagogical movement in Finland. Introducing con-
templative pedagogy and relating it to the experiences of art educators is in important role in this 
study. 
 

The research materials include interviews I conducted with three art educators and one Master 
of Education. All of the interviews took place in the Spring of 2016. In the semi-structured inter-
views, I covered the same themes with each interviewee but modified the questions and changed 
the order in which the topics were discussed. The interviews are analysed through a framework 
called thematic analysis. Thematic analysis is a helpful analytic tool because it involves spotting 
recurring themes in the interview material and analysing these recurring themes in relation to the 
theoretical background. 

 
Through thematic analysis I found four main themes from the interviews: compassion, accept-

ance, wellbeing and interaction. According to my analysis the interviewed educators experience 
practicing mindfulness-based interventions having impact on their teachership by supporting 
compassionate and accepting attitude towards themselves and others, helping to take care of their 
own well-being and adding sensitivity and readiness to interaction with others.  

Keywords  Mindfulness, meditation, art education, mindfulness-based interventions, contempla-
tive pedagogy, buddhist philosophy, semi-structured interview, thematic analysis 
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1. JOHDANTO 

Tutkin opinnäytteessäni kuvataidekasvattajien ja pedagogien kokemuksia läsnä-
oloharjoitusten tekemisestä. Erilaiset meditaatiosuuntaukset ja mindfulness 
(suom. hyväksyvä tietoinen läsnäolo) voidaan nähdä ajankohtaisena aiheena. Ny-
ky-yhteiskunnan yksilöön kohdistuvat odotukset, koulumaailman muutokset, tek-
nologian huima kehitys ja uudet virtuaalimaailmat ovat luoneet ihmisille aivan 
uudenlaisia haasteita: kuinka olla läsnä maailmassa tässä ja nyt. Kaupalliset ko-
neistot on suunniteltu pitämään ihmiset jatkuvasti uusien virikkeiden oravanpyö-
rässä, joka ei kannusta kiireen keskellä pysähtymiseen ja omien valintojen kriitti-
seen tarkasteluun. Informaatiotulva ja jatkuva yhteydenpito esimerkiksi sosiaalisen 
median kautta muihin ihmisiin saa meidät helposti elämään jatkuvaa kaksoiselä-
mää: kehomme on yhdessä paikassa ja mielemme toisessa. Osa tästä ilmiöstä voi-
daan nähdä väistämättömänä reaktiona muuttuviin elinolosuhteisiimme ja tietysti 
myös mahdollisuutena eikä uhkana. On kuitenkin mielenkiintoista tarkastella 
vaikkapa keskittymishäiriöiden ja empatian puutteen yhteyttä uusiin sosiaalisuu-
den rakenteisiin ja kiihtyvään elämänrytmiin. Meditaatiota ja erityisesti mindful-
nessia, hyväksyvää tietoista läsnäoloa, on esitetty avuksi nykymaailmaan haasteisiin 
sekä vapaa-ajalla, työelämässä että koulumaailmassa. Meditaatiossa ja tietoisessa 
läsnäolossa on kyse pysähtymisestä, mielen rauhoittamisesta, juurtuneiden ajatte-
lutapojen kyseenalaistamisesta ja oman kokemuksen hyväksymisestä. Ei ole ihme, 
että meditatiiviset harjoitteet ovat tulleet suosituiksi ja tavoittaneet suurenkin ylei-
sön. Meditaatiosta kirjoitetaan paljon mediassa ja meditaatio- ja mindfulness-
kursseja järjestetään niin työpaikoilla, kansalaisopistoissa kuin yliopistoissakin.  

Haastattelin opinnäytettäni varten neljää meditaatiota tai läsnäoloharjoituksia 
pidemmällä aikavälillä harjoittanutta kuvataiteen opettajaa ja pedagogia heidän 
kokemuksistaan läsnäoloharjoitusten vaikutuksesta heidän hyvinvointiinsa ja opet-
tajuuteensa.  Olin kiinnostunut erityisesti näiden pedagogien kokemuksista liitty-
en heidän omaan harjoitukseensa ja heidän siitä saamaansa mahdolliseen tukeen 
opettajan tai pedagogin työssä. Vaikka tutkielmani ulkopuolelle rajautuivat siis 
esimerkiksi kysymykset meditatiivisten harjoitteiden tekemisestä oppilasryhmien 
kanssa ja harjoitteiden koulumaailmaan tuomiseen liittyvä problematiikka, sivuan 
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silti näitäkin aiheita kuvaillessani haastateltavien ajatuksia koulumaailmasta, peda-
gogiikasta ja kuvataidekasvatuksesta.  

Meditaatio on viimeisten vuosien ajan ollut osa elämääni ja kiinnostukseni kohde 
oman harjoittamisen, monien kirjojen, keskustelujen, elokuvien sekä meditaatio-
yhdistys Nirodha ry:n järjestämien meditaatioiltojen ja retriittien kautta. Nirodha 
ry:n meditaatiot pohjautuvat buddhalaiseen vipassana-perinteeseen (eng. insight 
meditation, tarkkaavaisen läsnäolon harjoittaminen). Ensimmäisen kerran medi-
toin Nirodhan meditaatioillassa viisi vuotta sitten silloisen kämppäkaverini pyy-
dettyä minua mukaansa. Illan ohjelmassa oli sekä ohjattu meditaatio, opetuspuhe 
jossa illan vetäjä kertoi Buddhan opetuksia illan aihepiiristä ja lopuksi hiljainen 
meditaatio. Meditointi tuntui hämmentävältä, vaikealta ja lähestulkoon kivuliaal-
ta. Kuinka monta minuuttia on jo kulunut? Miten muut pystyvät istumaan näin 
pitkään hiljaa paikallaan? Voivatko jalat halvaantua liian pitkästä risti-istunnassa 
olemisesta? Tämän tuskailun keskellä koin kuitenkin myös jotakin muuta. Tunsin 
lepääväni ja päästäväni irti tavanomaisesta tavastani pyöritellä asioita mielessäni. 
Pystyin suhtautumaan hieman ystävällisemmin ja sallivammin omiin ajatuksiini ja 
tunteisiini. Ilta oli lopulta ohi ja matkalla kotiin halasin kämppäkaveriani ja koin 
kiitollisuutta siitä, että hän oli saanut minut suostuteltua mukaansa. 

Myöhemmin olen sekä harjoittanut buddhalaiseen perinteeseen kuuluvaa medi-
taatiota että tehnyt monenlaisia mindfulness-harjoituksia. Meditointi tuntuu yhä 
välillä vaikealta ja ajoittain jopa turhauttavalta, mutta sen vaikutukset voin huoma-
ta ehkäpä juuri omassa suhtautumisessani näihin tunteisiin: minun ei ole pakko 
arvottaa jatkuvasti kokemustani, pyrkiä hallitsemaan sitä tai työntää ikäviä tunteita 
pois. Koen, että meditaation harjoittaminen on antanut minulle tilaa nauttia elä-
mästä täydesti, kohdata vastoinkäymisiä ja suhtautua muihin ihmisiin myötätun-
toisesti. Keväällä 2014 tehdessäni soveltavan harjoittelun Tamperelaisessa lukiossa 
valitsin meditaation harjoittamisen näkökulmaksi oman opetukseni tarkasteluun. 
Harjoitin itse meditaatiota tuon kuukauden ajan aktiivisesti ja pidin kokemuksis-
tani päiväkirjaa. Kokeilu oli mielenkiintoinen ja koin meditaatioharjoitteiden tuo-
van lisää keskittymistä, ymmärrystä ja kärsivällisyyttä opetustilanteisiin. Soveltavan 
harjoittelun jälkeen meditaation ja opettamisen suhde jäi hautumaan mieleeni ja 
aloin hahmottaa meditaation jollakin tapaa osana omaa opettajuuttani ja kiinnos-
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tua sen pedagogisesta soveltamisesta. Kun aloin vuonna 2015 pohtia opinnäytteeni 
aihetta, oli päätös helppo tehdä.  

Päädyin jo opinnäytteen tekemisen alkumetreillä rajaamaan työni koskemaan juuri 
opettajien kokemuksia meditaation harjoittamisesta. Halusin valita mahdollisim-
man selkeän ja tarpeeksi rajatun näkökulman, jotta en vahingossa päätyisi selvit-
tämään kaikkea meditaation ja koulumaailman yhteyteen liittyvää. Rajauksen te-
keminen ja siinä pitäytyminen on kuitenkin ollut helpommin sanottu kuin tehty. 
Välillä aihepiirini on tuntunut liian laajalta ja epämääräiseltä, välillä taas koin vai-
keaksi löytää lähteitä, jotka olisivat toimineet valitsemani rajauksen kanssa, näkö-
kulmani alkoikin tuntua liian tiukasti rajatulta. Lopulta rajaukseni toimi kuitenkin 
hyvin, se johdatti minut kiinnostavien kysymysten äärelle ja auttoi minua oman 
pedagogisen lähestymistapani hahmottamisessa. Päästyäni työn ääreen oli mielen-
kiintoista huomata miten ajatukset alkoivat syntyä lukemieni lähteiden, eri ihmis-
ten kanssa käymieni keskustelujen ja vain aiheen äärelle pysähtymisen ja keskitty-
misen kautta. Monet opinnäytteessä käsittelemäni ajatukset olivat pyörineet mie-
lessäni ja olleet osa kokemusmaailmaani jo joitakin vuosia, mutta en ole lähestynyt 
ja tutkinut niitä opinnäytteen kaltaisella teoreettisella tavalla aikaisemmin. Halu-
sin myös haastaa itseni kohtaamaan epävarmuuteni ja herkkyyteni suhteessa hen-
kilökohtaiselta tuntuvaan meditaatioon ja uskaltaa tuoda sen kautta oivaltamani 
kokemukset oman ammatti-identiteettini piiriin. Mindfulnessia ja meditaatiota 
ollaan käsitelty nykyään paljon sekä hyvinvoinnin että koulutuksen alalla, joten 
löysin aiheesta tutkimuksia ja artikkeleita, jotka myös osaltaan rohkaisivat minua 
jatkamaan aiheen parissa. 

Viimeisten vuosikymmenien aikana sekä tieteellinen että populääri kirjoittaminen 
meditaatiosta ja tietoisesta läsnäolosta on lisääntynyt voimakkaasti. Tietoisen läs-
näolon harjoittamisen vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin, oppimistuloksiin ja 
jopa aivokemiaan on julkaistu mittavasti tutkimuksia ja tietoisuustutkimukseksi 
kutsuttu ala onkin alkanut hitaasti ansaita paikkaansa myös tieteellisen tutkimuk-
sen kentällä. Suomessa aihetta on tutkittu ja siitä on kirjoitettu vielä suhteellisen 
vähän, etenkin liittyen pedagogiikkaan. Suurin osa käyttämistäni lähteistä onkin 
Yhdysvalloista, jossa tietoisen läsnäolon harjoituksia pedagogisesti soveltavaa 
suuntausta on alettu kutsua nimellä kontemplatiivinen pedagogiikka (eng. con-
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templative pedagogy). Suomessa esimerkiksi Helsingin yliopisto ja Folkhälsan 
ovat tehneet mittavan tutkimuksen koululaisryhmien kanssa tietoisen läsnäolon 
vaikutuksista (2016). 

Haluan opinnäytteessäni tuoda tietoisen läsnäolon ja meditaation harjoittamisesta 
nousseita näkökulmia myös taidekasvatuksen kentän keskusteluun. Koen, että 
taidekasvatuksesta löytyy kohtaamispintaa meditatiiviseen harjoittamiseen liitty-
vään herkistymiseen, kuuntelun taitoon, kokemuksellisuuteen ja kokonaisvaltai-
seen maailman kokemiseen. Kuvataidekasvatuksen näkökulma ei ole opinnäyttees-
säni vahvasti keskiössä. Kaikki  haastattelemani henkilöt olivat kuitenkin tehneet 
töitä kuvataiteen parissa ja haastatteluissa pääsimme keskustelemaan myös kuva-
taidekasvatuksen ja meditaation suhteesta. Toivon että olisin haastattelijana osan-
nut kysyä vielä aihetta lisää syventäviä kysymyksiä. Käsittelen kuvataidekasvatusta 
luvussa 4 haasteteltavien kokemusten kautta, mutta opinnäytteeni painotus on silti 
enemmän pedagogisissa kysymyksissä, jotka eivät rajaudu vain kuvataidekasvatuk-
sen piiriin.  

Yksi kysymyksistä, jota pohdin paljon opinnäytteeni tekemisen eri vaiheissa, oli 
käsitteleekö tutkielmani erityisesti mindfulnessia eli tietoista hyväksyvää läsnäoloa 
vai laajemmin erilaisia meditaatioperinteitä. Suurin osa löytämästäni kirjallisuu-
desta käsittelee tietoista läsnäoloa ja se onkin nähty yleisesti tieteellisesti validina 
rajauksena, koska tietoinen läsnäolo nähdään vapaana uskonnollisesta taustasta. 
Työni edetessä kävi ilmeiseksi, että halusin lähestyä aihetta laajemmasta näkökul-
masta ja haastateltavien erilaisten taustojen takia se tuntui luontevalta ratkaisulta. 
Tietoista länäoloa käsittelevää lukua edeltääkin lyhyt johdatus myös buddhalaisen 
filosofiaan ja psykologiaan. Haastateltavat puhuivat esimerkiksi tietoisen läsnäolon 
harjoitteista, läsnäoloharjoituksista, meditaatiosta, meditatiivisista harjoitteista ja 
hiljentymisestä. Määrittelen käyttämäni termit tarkemmin menetelmä- ja kirjalli-
suusluvuissa ja käytän tutkielmassani tilannekohtaisesti eri termejä.  

Opinnäytteen kirjoittaminen on ollut mielenkiintoinen matka. Erityisesti haastat-
telujen tekeminen antoi minulle paljon: oli hienoa istua rauhassa alas ja haastatella 
mielenkiintoisia pedagogeja heidän kokemuksistaan itseäni aidosti kiinnostavasta 
aiheesta. Oma meditaatioharjoitukseni tuntuu aina vain uusiutuvalta prosessilta ja 
saa minut kyseenalaistamaan käsityksiäni tästä maailmasta ja tavoistani toimia 



 
9 

siinä. Meditointi on myös auttanut minua suhtautumaan tähän opinnäyteproses-
siin kuuluneisiin vuoristoratoihin lempeästi ja rakentavasti. Kun stressi on saanut 
sydämeni pomppailemaan ja kämmeneni hikoilemaan, olen pystynyt, ainakin 
ajoittain, ottamaan askeleen taaksepäin ja antamaan itselleni taas hetken aikaa vain 
hengittää ja kokea.  

Tutkielma etenee johdannon jälkeen kirjallisuuden esittelyyn. Sen jälkeen erittelen 
käyttämiäni metodeja ja kuvailen tekemiäni haastatteluja menetelmä-luvussa. 
Analyysiluvun olen jakanut kahtia: ensimmäisessä osassa esittelen haastateltavien 
ajatuksia läsnäolon harjoittamisesta ja sen liittymisestä koulumaailmaan ja kuva-
taidekasvatukseen, toisessa osassa taas pureudun haastattelumateriaalista nosta-
miini teemoihin, joiden kautta pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni. Ennen 
siirtymistä kirjallisuus-lukuun kerron kuitenkin vielä hieman tarkemmin tutkiel-
mani keskeisistä ratkaisuista ja tutkimuskysymyksestä.  

Keskeiset ratkaisut ja tutkimuskysymykseni 

Tutkielmani tehtävä on tutkia opettamisen ja meditaation suhdetta. Pyrin selvit-
tämään haastattelemieni opettajien kokemuksia tietoisesta läsnäolosta ja meditaa-
tiosta ja miten he kokevat harjoittamisen vaikuttaneen omaan opettajuuteensa. 
Opinnäytteessäni keskiöön nousevat myös kysymykset opettajien työhyvinvoinnis-
ta ja jaksamisesta.  

Tutkimuskysymykseni on, miten kuvataidekasvattajat kokevat tietoisuustaitojen 
harjoittamisen vaikuttavan opettajuuteensa.  

Haastattelin tutkielmaani varten neljää kuvataidekasvatuksen alalla toimivaa opet-
tajaa ja pedagogia. Löysin haastateltavat kuvataideopettajien sähköpostilistan ja 
Facebookin mindfulness-ryhmien kautta lähettämällä avoimen haastattelukutsun 
syyskuussa 2015. Sain yhteensä kahdeksan vastausta, joiden joukosta valitsin säh-
köpostitse tehdyn esihaastattelun kautta neljä haastateltavaa. Haastatteluissa käy-
tin haastattelumenetelmänä teemahaastattelua. Teemahaastattelun ideana on, että 
haastattelutilanne elää ja haastattelija voi reagoida haastateltavan vastauksiin 
(Hirsjärvi & Hurme 2008, 47). Litteroidun haastattelumateriaalin analysoin tee-
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moittelun kautta. Teemoittelussa aineistosta nostetaan esiin tutkimuskysymysten 
kannalta olennaisia teemoja (Eskola & Suoranta 1998, 174). Haastateltavat ovat 
taustoiltaan ja opetuskokemuksiltaan erilaisia. En pyri vertailemaan haastateltavia 
tai heidän kokemuksiaan, vaan haluan luoda keskustelua heidän, itseni ja lähdekir-
jallisuuden välille. Kerron tarkemmin opinnäytteen tekoprosessista ja tekemistäni 
valinnoista menetelmä-luvussa.  

Tärkeimmät kirjallisuuslähteeni tulevat tietoisen läsnäolon tutkimuksesta sekä 
kontemplatiivisen pedagogiikan parista. Tutkimussuunnitelmaa laatiessani en ol-
lut vielä edes kuullut kontemplatiivisesta pedagogiikasta. Vasta tutustuttuani 
Tampereen yliopiston julkaisemassa Mindfulness ja tieteet-kirjassa olevaan artik-
keliin ”Voiko hiljaisuudesta oppia? Kriittisiä näkökulmia kontemplatiiviseen pe-
dagogiikkaan”, sain ensivihiä tutkielmani aiheen kannalta hyvin mielenkiintoisesta 
pedagogisesta suuntauksesta, josta muodostuikin yksi päälähteistäni. Kerron seu-
raavaksi alkavassa kirjallisuus-luvussa lisää tietoisesta hyväksyvästä läsnäolosta, sen 
buddhalaiseen filosofiaan kytkeytyvistä juurista ja meditaatioharjoitusten pedago-
gisesta soveltamisesta syntyneestä kontemplatiivisesta pedagogiikasta. 
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2. KIRJALLISUUS 

Tässä luvussa esittelen tärkeimpiä lähdeteoksiani, määrittelen käyttämiäni käsit-
teitä ja kuvailen tarkemmin tutkimusongelmaani. Käyttämieni lähteiden joukossa 
on tieteellisiä tutkimuksia ja kirjoja, mutta myös käytännönläheisiä erityisesti 
opettajille ja pedagogeille suunnattuja oppaita. Pyrin jokaisen lähteen kohdalla 
tuomaan esiin sen laadun. Kirjallisuusluku alkaa buddhalaisen filosofian lyhyellä 
esittelyllä ja siinä opinnäytteen kannalta kiinnostavien piirteiden kuvailulla. Toi-
sessa alaluvussa kerron tietoisen hyväksyvän läsnäolon eli mindfulnessin kehitty-
misestä länsimaissa ja kolmannessa alaluvussa esittelen kontemplatiivistä pedago-
giikkaa. Viimeisessä luvussa tarkastelen taiteen ja kuvataidekasvatuksen kentällä 
käytyjä keskusteluja hyvästä kasvatuksesta, dialogisuudesta ja työhyvinvoinnin ja 
taiteen yhteyksistä. 

Käytän opinnäytteessäni termejä kuten mindfulness, tietoinen hyväksyvä läsnäolo, 
meditaatio, meditaatioharjoitus ja tietoisuustaidot. Osassa kirjallisuudesta termejä 
saatetaan käyttää kuitenkin myös ristiin ja esimerkiksi tietoinen hyväksyvä läsnä-
olo on välillä lyhennetty muotoon tietoinen läsnäolo.  Uuden määriteltävän termin 
tunnistaa kursiivilla kirjoitettuna. Määrittelen muutaman paljon esiintyvän ilmai-
sun tässä kirjallisuusluvun esipuheessa ja loput käyttämistäni termeistä seuraavissa 
alaluvuissa.   

Meditaatio on yleisnimitys jota käytetään sekä itämaisissa vanhoissa perinteissä 
että länsimaisissa uusissa suuntauksissa. Erilaisia meditaatiotekniikoita onkin har-
joitettu tuhansia vuosia, sekä uskonnollisissa yhteyksissä että ei-uskonnollisissa 
yhteyksissä. Kirjassaan Lapsen ja nuoren mieli Christopher Willard (2010) mää-
rittelee meditaation mielen harjoittamiseksi. Meditaatio tulee hänen mukaansa 
nähdä aktiivisena prosessina, jossa huomio kohdennetaan kehoon tai mieleen. 
Willard kuvaakin yleiseksi väärinkäsitykseksi ajatusta, jonka mukaan meditaatiossa 
pyrittäisiin tukahduttamaan ajatusten syntyminen tai olemaan jonkinlaisessa pas-
siivisessa tilassa. (Willard 2010, 14).  
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Toinen avaamista vaativa ilmaisu lienee harjoittaminen. Meditaatiosta kiinnostu-
neiden ihmisten kanssa keskustellessani olen tottunut puhumaan meditaatioharjoi-
tuksesta ja harjoittamisesta. Ilmaisu tuntui kuitenkin jollakin tapaa hankalalta käyt-
täessäni sitä nyt opinnäytteen kontekstissa. Harjoittaminen kuulosti sekoitukselta 
jotakin harrasta ja toisaalta harjoiteltavaa asiaa. Myös tärkeimmissä lähteissäni, 
kuten kirjassa Mindfulness ja tieteet (2014), käytetään ilmaisua harjoittaa, joten 
päätin käyttää sitä myös tässä opinnäytteessä. 

Buddhalainen psykologia ja meditaatioperinne 

Tässä luvussa kerron buddhalaisesta psykologiasta ja perustelen miksi olen ottanut 
kyseisen näkökulman mukaan työhöni. Tämän opinnäyteen puitteissa en pyri esit-
telemään buddhalaista psykologiaa ja filosofiaa tai buddhalaisuutta uskontona kat-
tavasti, vaan vain nostamaan löytämiäni opinnäytteeni kannalta mielenkiintoisia 
ajatuksia esille. Buddhalaisessa psykologiassa ja filosofiassa esiin tulevat esimerkik-
si myötätunnon, hyväksynnän, ystävällisyyden ja kehotietoisuuden elementit. 
Buddahalainen psykologia toimii osittain myös pohjustuksena tietoisen hyväksy-
vän läsnäolon ja kontemplatiivisen pedagogiikan esittelylle, koska molempien jäl-
kimmäisten juurten voidaan nähdä olevan kytkeytyneitä siihen. Päälähteenäni tätä 
lukua varten toimi Tapio Malisen artikkeli Buddhalainen psykologia, tietoisuus-
taito ja terve mieli kirjasta Mindfulness ja tieteet (2014). Malinen kuvaa artikkelis-
saan buddhalaista psykologiaa suhteessa tietoisuustaitojen nykyilmiöihin ja länsi-
maisiin psykologian suuntauksiin.  

Buddhan (563-483 eaa) ajatukset meditaatiosta ja hiljentymisestä olivat jatkumoa 
Intian Indus-laaksossa jo tuhansia vuosia jatkuneeseen perinteeseen. Buddhan 
opetuksiin meditaatiosta ja hengityksestä kuului erityisesti kokemuksen hyväksy-
misen ajatus. Hengitystä tuli tarkkailla hyväksyvästi, yrittämättä millään tavalla 
muuttaa kokemusta, koska mieli joka jatkuvasti yrittää muokata todellisuutta ei 
koskaan voi olla täysin vapaa. (Kortelainen, Saari & Väänänen 2014, 13). Hengi-
tyksen seuraamista ja huomion kohdentamista koskevat ajatukset olivat vain pieni 
osa Buddhan opetuksia. Buddhalaisuuteen kuuluu ajatus elämän epätyydyttävyy-
destä ja ihmisen luontaisesta taipumuksesta aiheuttaa itselleen kärsimystä. Neljä 
jaloa totuutta muodostavat Buddhan opetuksen ytimen. (Väänänen 2014, 41).  
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Kuuluisan määritelmän mukaan Buddha kuvaili elämän kärsimykseksi, dukkhaksi. 
Buddhan mukaan neljä jaloa totuutta ovat jalo totuus kärsimysestä, jalo totuus kärsi-
myksen syystä, jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta ja jalo totuus kärsimyksen lakkaa-
miseen johtavasta tiestä. (Väänänen 2014, 41). 

Viimeinen jaloista totuuksista muodostaa kahdeksanosaisen polun, jonka Buddha 
opetti  johtavan kärsimyksestä vapautumiseen. Kahdeksanosaisen polun osat liitty-
vät opetuksiin moraalista, meditaatiosta ja viisaudesta ja nykypäivänä niistä tunne-
tuin lienee polun seitsemäs askel, samma sati, joka käännetään usein oikeanlaiseksi 
tarkkaavaisuudeksi. (Väänänen 2014, 41). Englanniksi sati on usein käännetty 
sanoilla mindfulness tai awareness (Kortelainen, Saari & Väänänen 2014, 13). 
Malisen mukaan buddhalaisuus voidaan nähdä laajana viisausperinteenä ja määrit-
tää myös psykologis-filosofiseksi etiikaksi. Buddhalaisuuteen on perinteisesti suh-
tauduttu uskontona, mutta sitä voidaan tarkastella myös psykologisesta tai filosofi-
sesta näkökulmasta. (Malinen 2014, 56—57). Opinnäyteeni kannalta näen bud-
dahalaisuudessa mielenkiintoisena jo yllä mainitsemani hyväksynnän sekä myötä-
tunnon, ystävällisyyden ja kehotietoisuuden teemat. Käsittelen näitä teemoja seu-
raavassa kappaleessa. 

Buddahalaisuudessa pyritään kehittämään ystävällisyyttä ja myötätuntoa erilaisilla 
meditaatiomenetelmillä. Rakastavan ystävällisyyden meditaatiossa (palin kielellä 
metta) itselle, läheisille ja kaikille eläville olennoille toivotaan onnellisuutta, rauhaa 
ja turvaa. Meditaatio aloitetaan usein itsestä, sillä ilman lempeää suhtautumista 
itseen on vaikeaa aidosti toivoa muille hyvää. Rakastavan ystävällisyyden ajatuk-
seen kuuluu muiden elävien olentojen näkeminen kokonaisina olentoina, joilla on 
omat tarpeensa ja pelkonsa. Buddhalaisuudessa on pyrkimyksenä että nämä aja-
tukset eivät jäisi vain kauniiden ideaalien tasolle, vaan käytännössä toteutuisivat 
myös ihmisten ja muiden elollisten välisissä teoissa. (Pauling 2003, 41). Rakastava 
ystävällisyys on yksi brahmaviharoista (suom. jumalainen asuinsija) eli buddhalai-
suudessa kultivoitavista elämänasenteista tai mielentiloista. Mieltä kehitetään uu-
siin toimintamalleihin. Kolme muuta brahmaviharaa ovat myötätunto (karuna), 
ilo tai myötäilo (mudita) ja tasapaino (uppekha) (nirodha.fi). Buddhalaisuudessa 
rakastava ystävällisyys nähdä lempeän sydämen ja ehdottoman ystävällisyyden vaa-
limisena ja myötätunto taas toiveena muiden kärsimyksen poistumisesta, riippu-
matta kärsimyksen laadusta (McCown, Reibel & Micozzi 2010, 73). Kehoa bud-
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dahalaisessa meditaatiossa tarkastellaan usein elettynä kehona, ei vain ulkoapäin 
tarkasteltuna objektikehona. Objektikehomme on keho fysiologisesta näkökul-
masta ja eletty keho taas se miltä keho meistä tuntuu, subjektiivisena kokemukse-
na. (Kortelainen, Saari & Väänänen, 2014, 11).    

Kerron seuraavassa luvussa lisää buddhalaisesta meditaatioperinteestä kehitetystä 
mindfulness-tekniikasta, tietoisen läsnäolon harjoittamisesta. Malinen pohtii ar-
tikkelissaan problematiikkaa, joka voi seurata yhden irrallisen osan irroittamisesta 
laajasta viisausperinteestä. Malisen mukaan pelkkien tietoisuutaitojen harjoittami-
nen irroitettuna buddhalaisen psykologian kokonaisuudesta voi johtaa tekniseen ja 
yksiulotteiseen harjoitukseen. Tietoisen läsnäolon harjoituksessa korostuvat usein 
erityisesti ei-arviointi ja hyväksyminen, kun taas perinteisessä buddhalaisessa yh-
teydessä tietoisuustaitojen harjoittamiseen kuuluu myös myönteisiksi koettujen 
mielensisältöjen, kuten myötätunnon ja ei-minuuden harjoittaminen. Malinen 
kuvailee läsnäolon harjoittamisesta pahimmillaan voivan muodostua omaan itsey-
teen kohdistuvaa tuotekehitystä ja yksilöllisyyden ylikorostamista. Tällöin tietoi-
suustaitoja ei nähdä enää tienä onnellisempaan ja hyvään elämään, vaan pahim-
massa tapauksessa ulkokohtaisena käytäntönä ja kulutustuotteena (Malinen 2014, 
55—56). 

Käsittelen tässä opinnäytteessä buddhalaisuutta lähinnä filosofisesta ja psykologi-
sesta näkökulmasta, unohtamatta kuitenkaan buddhalaisuuden luonnetta uskon-
tona. Fowelinin mukaan on erittäin tärkeää pitää erillään koulumaailmaan tuota-
vat läsnäoloharjoitukset ja niiden buddahalaisuuteen tai muuhun elämänfilosofi-
aan kytkeytyvät juuret. Fowelin kirjoittaa: 

Ei ole väärin kertoa tietoisen läsnäolon monta tuhatta vuotta vanhasta historiasta ja sen 
yhtymäkohdista buddhalaisuuteen, mutta koulussa tapahtuva tietoisen läsnäolon harjoit-
teleminen ei voi tukeutua uskonnollisiin selitysmalleihin. 

Buddhalaisten juurien sijaan Fowelin painottaa tietoisesta läsnäolosta tehtyjen 
tutkimusten korostamista ja sen linkittämistä tiedemaailmaan. (Fowelin 2014, 
183—184). Seuraavassa luvussa kerron lisää samma satin kehittämisestä länsi-
maissakin tunnettuun muotoon, mindfulnessiksi eli tietoisen hyväksyvän läsnäolon 
harjoittamiseksi.  
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Tietoinen hyväksyvä läsnäolo 

Termin mindfulness kehitti Jon Kabat-Zinn Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Kabat-
Zinn kuvailee tietoisuustaitoja huomion tietoiseksi tarkentamiseksi vallitsevaan 
hetkeen, hyväksyen ja ilman arvostelua (Kabat-Zinn 1994, 22).  Tietoisuustaidot 
pohjautuvat buddhalaiseen meditaatioperinteeseen ja sen voidaan nähdä olevan 
jalostettu Buddhan kahdeksanosaisen polun seitsemäs askel, samma sati, joka 
käännetään yleensä englanniksi mindfulness tai awareness. Kabat-Zinn olikin hy-
vin perehtynyt buddhalaisuuteen. Kabat-Zinn yhdisti moderniin läsnäoloharjoi-
tukseen kuitenkin myös piirteitä hatha-joogasta, zen-filosofiasta ja vipassana-
meditaatiosta. (Kortelainen, Saari & Väänänen, 2014, 11—13).  

Suomeksi esimerkiksi Leena Pennanen on kääntänyt mindfulness-termin hyväksy-
väksi tietoiseksi läsnäoloksi. Pennasen mukaan alkuperäinen englanninkielinen ter-
mi on niin laajassa käytössä, että sen alkuperäinen merkitys ei välttämättä enää 
välity. Pennanen tiivistää hyväksyvän tietoisen läsnäolon tarkoittavan kykyämme 
olla hetkessä läsnä, hetken tiedostaen ja sen hyväksyen juuri sellaisena kuin se il-
menee. (Pennanen 2014, 97). Osa lähteistäni käytti myös ilmaisuja tietoinen läs-
näolo ja tietoinen hyväksyvä läsnäolo (Fowelin 2014 ; Kabat-Zinn 1994). Saari, 
Kortelainen ja Väänänen taas käyttävät jakoa tietoisuustaidot puhuttaessa medita-
tiivisista harjoituksista laajasti ja erilaiset menetelmät kattavasti ja mindfulness-
harjoituksista tai -menetelmistä viitattaessa selkeästi buddhalaisista juuristaan ir-
tautuneisiin menetelmiin (Kortelainen, Saari & Väänänen 2014, 9). 

Mindfulness-harjoituksia on kehitetty valtava joukko, mutta saadakseen kuvan 
ainakin yhdestä lähestymistavasta, voi halutessaan tehdä alla olevan harjoituksen: 

Pysähdy ja istu hetkeksi alas. Kiinnitä huomiosi hengitykseesi. Voit tehdä näin viiden 
minuutin tai vaikka viiden sekunnin ajan. Antaudu hyväksymään juuri tämä hetki, 
kaikki tunteesi ja kaikki, mitä on havaintosi piirissä. Älä yritä muuttaa mitään näiden 
hetkien aikana, anna vain hengityksesi kulkea ja päästä irti kaikesta. Hengitä ja annan 
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kaiken olla. Anna tämän hetken olla juuri sellainen kuin se on, ja itsesi juuri sellainen 
kuin olet.1   

Fowelin korostaa etteivät tietoisen läsnäolon harjoitukset ole rentoutumisharjoi-
tuksia. Fowelin kuvaa tietoista läsnäoloa huomion suuntaamiseksi siihen mitä 
kuulemme, näemme, tunnemme tai ajattelemme. Hän pitää tärkeänä suhtautua 
kokemukseen arvottamatta ja tuomitsematta ja nimeää uteliaisuuden, avoimmuu-
den ja kärsivällisyyden tärkeiksi suhtautumistavoiksi. (Fowelin 2014, 38—39). 

Heidi Roberts ja Doug Crowell esittävät artikkelissaan Kivuntutkimus ja mind-
fulness, että tietoisuustaidot ja meditaation harjoittaminen on usein hahmotettu 
yhteydessä uskonnollisuuteen tai henkisyyteen. Vaikka viimeisen 30 vuoden aika-
na tietoisuustaidot ovat olleet länsimaisen tieteen tutkimuskohteena, ei yhtä ylei-
sesti hyväksyttyä määritelmää ole silti löytynyt (Roberts & Crowell 2014, 115). 
Myös ruotsalainen neuropsykologi Åsa Nilsonne kuvailee psykologian ja tietoisen 
läsnäolon välistä suhdetta haastavaksi ja pitää mindfulnessia esitieteellisenä käsit-
teenä. Mindfulness on Nilsonnen mukaan käsitteenä laaja eikä sille löydy yksise-
litteistä määritelmää. Mindfulness-kirjallisuudessa käytetään myös välillä eri ter-
mejä kuten loving kindness, rakastava myötätunto, eikä täyttä selkeyttä eri termien 
käyttömerkityksistä aina selitetä perinpohjin. (Nilsonne 2014, 20).  

Näistä määrittelyvaikeuksista huolimatta Jon Kabat-Zinnin ja muiden mindful-
ness-tutkijoiden määritelmät ovat Robertsin ja Crowellin mukaan auttaneet tietoi-
suustaitojen tuomisessa koulutuksen ja terveydenhuollon piiriin. Tietoinen läsnä-
olo nähdäänkin nykyisten tutkimusten valossa osana ihmismielen luonnollisia ja 
synnynnäisiä ominaisuuksia, eikä sen nähdä olevan kytköksissä henkisiin, uskon-
nollisiin tai kulttuurillisiin uskomuksiin. Nykyään tietoisuustaitojen tutkimuksessa 
on myös pyritty luomaan määritelmiä ja asteikkoja, jotka mahdollistaisivat tulos-
ten mittaamista tutkimuskontekstissa. (Roberts & Crowell 2014, 115—116). 
Monet lääkärit, psykologit ja psykiatrit käyttävätkin nykyään mindfulness-
tekniikoita terapia- ja hoitotyössään (Frisk 2014, 48).  Kortelainen, Saari ja Vää-

                                                 

1 Harjoitus on mukailtu ja lyhennetty Jon Kabat-Zinnin kirjasta Olet jo perillä, sivu 29. 
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nänen muistuttavat kuitenkin että mindfulness-menetelmien tutkimuskentän 
hahmottaminen voi vaatia kriittistä silmää: aihetta käsittelevien tutkimusten ja 
esimerkiksi mindfulness-menetelmien markkinoinnin erottaminen saattaa olla 
vaikeaa (Kortelainen, Saari & Väänänen 2014, 12). 

Hyväksyntä on toistuvasti tietoista läsnäoloa käsittelevässä kirjallisuudessa esiin 
nouseva teema. Hyväksymistä ei nähdä alistumisena tai toimijuudesta luopumise-
na, vaan tilanteille avautumisena ja niiden kohtaamisena. Usein pyrimme luontai-
sesti poispäin vaikealta tuntuvista tilanteista ja asioista, vaikka rakentavampaa voisi 
olla kohdata ne suoraan. (Pennanen 2014, 97). Välttely saattaakin johtaa vain li-
sään kärsimykseen (Lappalainen & Lappalainen 2014, 89—90). Läsnäoloharjoi-
tuksessa ei tavoitella jotakin tiettyä olotilaa, eikä tämän takia ole syytä arvottaa 
onko harjoitus tai muu kokemus onnistunut vai ei, vaan kokemuksen voi hyväksyä 
sellaisena kuin se on (Fowelin 2014, 24). 

Mindfulness-tekniikkaa on yhdistetty kongnitiiviseen psykoterapiaan ja lähestytty 
masennuksen hoitokeinona esimerkiksi kirjassa Mielekkäästi irti masennuksesta 
(2007). Kirjassa esitetään, että erityisesti masennuksen alkuvaiheessa ongelma ei 
välttämättä ole itse vaikea mieliala vaan siitä syntyvät reaktiot omaan oloon. Yritys 
korjata huonoa oloa pohtimalla mikä itsessä on vialla, tai tuomitsemalla omia tun-
nereaktioita heikkoudeksi, luultavasti vain pahentaa tilannetta. Kirjoittajat tarjoa-
vat masentuneen avuksi hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon perustuvaa kongnitii-
vista terapiaa (mindfulness-based cognitive therapy, MBCT) joka voi auttaa suhtau-
tumaan uusilla tavoilla negatiivisiin ajatuksiin ja tunteisiin. Kirjan harjoitusten 
kautta opetellaan olemaan yhteydessä nykyhetkeen ja siinä tapahtuvaan omaan 
välittömään kokemukseen, päästämään irti kokemusten ja tunteiden arvostelusta ja 
hahmottamaan vahingollisia mielen toimintamalleja. (Kabat-Zinn et al., 2007, 
12—13, 67—68).   

Tietoisesta läsnäolosta on kirjoitettu laajasti myös mediassa. Opinnäytteeni kan-
nalta mielenkiintoisia artikkeleita ovat olleet esimerkiksi Helsingin Sanomien 
Nyt-liitteessä ilmestynyt artikkeli Mindfulness ulottuu jo lapsiinkin. Artikkelissa 
esitellään pienille lapsille suunnattua mindfulness-kurssia, kerrotaan uusista tietoi-
suustaitoja käsittelevistä tutkimuksista ja kysytään ovatko päiväkotilapsetkin todel-
la läsnäoloharjoitusten tarpeessa. (Helsingin Sanomat 2015). Toisessa artikkelissa 
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pohditaan mindfulnessin työpaikoille tuomiseen liittyviä ongelmia: harjoitukset 
saatetaan perustella tuottavuuden parantumisella ja pahimmillaan stressiä lievittä-
mään tarkoitettu tekniikka voikin muuttua itsessään stressin lähteeksi. (Helsingin 
Sanomat 2017). 

Seuraavassa luvussa kerron lisää tietoisuutaitojen pedagogisesta käytöstä synty-
neestä kontemplatiivisesta pedagogiikasta. 

Kontemplatiivinen pedagogiikka 

Kontemplatiivinen pedagogiikka on kasvatusteoreettinen suuntaus, jossa tietoisen 
läsnäolon taidot ovat keskiössä. Kontemplatiivisen pedagogiikkaan hahmottami-
seen käytin suurelta osin Jani Pulkin ja Antti Saaren artikkelia Voiko hiljaisuudes-
ta oppia – kriittisiä näkökulmia kontemplatiiviseen pedagogiikkaan kirjasta Mind-
fulness ja tieteet (2014). Artikkeli esittelee kontemplatiivista pedagogiikkaa kasva-
tusfilosofisesta näkökulmasta, tuoden esiin sekä kontemplatiivisen pedagogiikan 
mahdollisuuksia että haasteita. Pulkin ja Saaren artikkeli oli harvoja löytämäni 
suomeksi kirjoitettuja suoraan kontemplatiivista pedagogiikkaa käsitteleviä artik-
keleita. Peter Fowelin (2014) ja Christopher Willardin (2010) erityisesti opettajil-
le ja pedagogeille suunnatut oppaat toivat käytännönläheisen tuntuman kontemp-
latiivisen pedagogiikan lähtökohtiin.  

Kontemplatiivisen pedagogiikan rajojen hahmottaminen tuntui välillä haastavalta. 
Osassa kirjallisuudesta ei käytetty termiä kontemplatiivinen pedagogiikka, vaikka 
aiheena olikin selkeästi pedagogiikan ja tietoisuustaitojen suhde. Olen opinnäyt-
teessäni seurannut päälähteideni esimerkkiä ja lukenut kontemplatiiviseen peda-
gogiikkaan kuuluviksi myös edellä mainittuja lähteitä. Pulkki ja Saari toteavatkin 
kontemplatiivisen pedagogiikan olevan kattokäsite monille pedagogisesti käyte-
tyille tietoisuusharjoituksille ja niitä koskeville teorioille kasvatuksen ja koulutuk-
sen kontekstissa. (Pulkki & Saari 2014, 143). Thomas Falkenberg  korostaa artik-
kelissaan Teaching as a contemplative professional practice eroa tietoisen läsnä-
olon opettamisen ja tietoisen opettamisen (mindful teaching) välillä (Falkenberg 
2012, 32).  
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Pulkki ja Saari kuvaavat kontemplatiivisen pedagogiikan jatkavan kasvatusteoreet-
tisia  perinteitä, joissa korostetaan syväoppimista, kriittisen ajattelun kehittämistä, 
oppimisprosessin tärkeyttä ja oppilaan omaa aktiivisuutta. Kontemplatiivisen pe-
dagogiikan voidaan nähdä haastavan tiedon mekaaniseen keräämiseen ja talletta-
miseen perustuvat kasvatusperinteet ja tuovan oppimisen keskiöön sen, mitä oppi-
las jo valmiiksi tietää ja tuntee. Pulkki ja Saari tiivistävät kontemplatiivisen peda-
gogiikan painotukseksi meditatiivisten menetelmien kasvatuksellisen soveltami-
sen. (Pulkki & Saari 2014, 143). 

Kontemplatiiviseen pedagogiikkaan katsotaan lukeutuvan suuri joukko erilaisia 
kehotietoisuuteen liittyviä meditatiivisia harjoituksia. Harjoitukset eivät ole us-
konnollisesti suuntautuneita ja kontemplatiivisessa pedagogiikassa pyritäänkin 
avaamaan tietoisuustaitojen soveltaminen mihin tahansa oppiaineeseen. Yleisim-
piin harjoituksiin voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi hengityksen tietoisen seu-
raamisen ja kehon tuntemusten tarkkailun eli ”kehoskannauksen”. Hengitysharjoi-
tuksessa tarkkaavaisuus viedään omaan hengitykseen ja ajatusten ja tuntemusten 
noustessa pintaan huomio palautetaan aina vain uudestaan hengitykseen. Ajatus-
ten ja tuntemusten annetaan näin tulla ja mennä omalla painollaan. Mieli rauhoit-
tuu ja on helpompaa olla läsnä ja tarkkaavainen omassa kokemuksessa. Kehoskan-
nuksessa kehon eri osat käydään hitaasti läpi, kaikki erilaiset tuntemukset vastaan-
ottaen. Keho rentoutuu ja ja mieli rauhoittuu. Pulkki ja Saari esittävät, että tietoi-
nen havainnointi voi avata mahdollisuuksia kokea ympäristö ja kohdata muita 
ihmisiä myötätuntoisesti, esteettisesti ja intuitiivisesti. (Pulkki & Saari 2014, 
143—144). Kontemplatiivisen pedagogiikan harjoitukset voivat olla myös hyvin 
leikkisiä, varsinkin jos ne on suunnattu nuorten tai lasten kanssa tehtäviksi. Fowe-
lin esittelee kirjassaan Mindfulness luokkahuoneessa suuren määrän opettajien 
sovellettaviksi tarkoitettuja harjoituksia, jotka liittyvät kehon ja eri aistien, hengi-
tyksen ja mielessä liikkuvien ajatusten tarkkailuun (Fowelin 2014). Kontemplatii-
visessa pedagogiikassa esiin tulevat myös välittämisen ja myötunnon teemat 
(MacDonald & Shirley 2009, 63—64) ja empatian tärkeys osana kokonaisvaltaista 
opettajuutta (Byrnes 2012, 24). Myös vuorovaikutuksen teema on tärkeässä osassa 
(Fowelin 2014, 146). 
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Pulkki ja Saari tarkastelevat artikkelissaan kontemplatiivista pedagogiikkaa kriitti-
sesti ja tuovat esiin myös seikkoja, joiden kautta kontemplatiivinen pedagogiikka 
voi vahvistaa koulutuksen vallitsevia valtarakenteita. Referoin seuraavissa kappa-
leissa Pulkin ja Saaren ajatuksia. Pulkki ja Saari toteavat: 

Pahimmillaan kontemplatiivinen pedagogiikka saattaa toimia osana koulutuksen psyko-
logisoivaa ja yksilöllistävää kulttuuria, peittäen näkyvistä kasvatuksen ja koulutuksen 
ilmiöiden rakenteellisia ulottuvuuksia ja ideologioita.  

Kontemplatiivinen pedagogiikka on Suomessa kuitenkin vielä suhteellisen tunte-
maton ja mahdollisia kehityssuuntia voi olla monia. Kontemplatiivisessa pedago-
giikassa korostetaan usein ihmisen omaa kehokokemusta ja henkilökohtaista tie-
toisuuden kokemusta. Pulkin ja Saaren mukaan on tärkeää, että kontemplatiivista 
pedagogiikkaa tarkastellaan suhteessa laajempiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin 
ideologioihin, eikä vain suhteessa yksilön hyvinvointiin. (Pulkki & Saari 2014, 
141—144). 

Erilaisista intialaiseen, kiinalaiseen ja japanilaiseen filosofiaan perustuvista ruu-
miin ja mielen harjoituksista on tullut erittäin suosittuja länsimaissa. Nykypäivän 
yksilökeskeisessä kulttuurissa, jossa korostetaan terveyden  ja elinvoimaisuuden 
merkitystä, on näitä filosofioita alettu hyödyntää vahvasti myös liiketoiminnan 
alueella. Pulkki ja Saari viittaavat Kivivuoreen (1992) puhuessaan ”psykokulttuu-
rista”, jossa korostetaan omien tarpeiden täyttymistä ja omaa aitoa minää. Yksilöl-
le tulee lisää vastuuta ja jokaisen on itse huolehdittava kilpailukyvystää ja koulu-
tuksensa tasosta. Samalla työsuhteet lyhenevät ja työelämä muuttuu yhä epävar-
memmaksi. Uuden nopeasti oppiminen, uusiutuminen ja kilpailukyky nähdään 
tärkeinä ominaisuuksina. Pulkki ja Saari esittävät että kasvatus- ja koulutuskeskus-
telut tulisi aina käydä yhteiskunnallisessa kontekstissa, jotta koulutusta ei psykolo-
gisoitaisi ja dekontekstualisoitaisi. (Pulkki & Saari 2014, 145—146). 

Tietoisuustaitojen pedagoginen merkitys saatetaan helposti nähdä välineenä, jolla 
tavoitellaan työrauhaa, opetuksen tehostamista ja luovuuden lisäämistä. Tähän on 
kuitenkin Pulkin ja Saaren mukaan suhtauduttava kriittisesti. Jos kontemplatiivi-
seen pedagogiikkaan suhtaudutaan neutraalina välineenä, saattaa sen yhteys yh-
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teiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin jäädä huomaamatta. (Pulkki & Saari 
2014, 147—148). Pulkki ja Saari toteavat: 

Mikäli tätä ei tuoda esille, on mahdollista että tietoisuustaitoja hyödyntävä opetus ja 
kasvatus viljelevät helposti huomaamattomaksi jäävää symbolista kaksoissidosta: toisaal-
ta se puhuu sallivuudesta, myötätunnosta ja hyväksymisestä, mutta toisaalta se ikään 
kuin rivien välissä saattaa kehottaa myös pakonomaiseen mielen ja ruumiin itsehallin-
taan, jatkuvaan sopeutumiseen ja ikuiseen riittämättömyyden ja tyytymättömyyden tun-
teeseen. (Pulkki & Saari 2014, 147—148). 

Kontemplatiivinen pedagogiikka voisi osaltaan haastaa liiallista älyn ja nopean 
tiedonomaksumisen painottamista. Kontemplatiivisessa pedagogiikassa nähdään-
kin tiedon luonne suorassa yhteydessä ihmisen olemiseen henkisenä ja ruumiilli-
sena olentona. Pulkki ja Saari viittaavat Hartiin (2004) puhuessaan kontemplatiivi-
sesta tiedosta. Hartin mukaan uudenlaista tietoisuutta voi syntyä kun mielen hälinä 
rauhoittuu ja avautuu mahdollisuuksia syventää tietoisuutta ja keskittymistä sekä 
saada uusia intuitiivisia oivalluksia. (Pulkki & Saari 2014, 148, 150—152). 

Opinnäytteeni rajaus ja näkökulma liittyy erityisesti opettajien kokemukseen me-
ditaation tai läsnäoloharjoitusten suhteesta heidän työhönsä. Kontemplatiivisen 
pedagogiikan kirjallisuudessa tuodaankin paljon esille opettajan tai pedagogin 
oman harjoituksen tärkeyttä ja siihen liittyviä näkökumia. Saaren ja Pulkin mu-
kaan kontemplatiivinen pedagogiikka voidaankin nähdä kasvatusmenetelmän li-
säksi kasvattajan itsekasvatuksena (Pulkki & Saari 2014, 144).  

Kontemplatiivisen pedagogiikan piirissä on esitetty, että ilman tietoista läsnäoloa ja 
mielen virkeyttä opettaja voi vaipua puuduttavaan ”opetussuunnitelman toteutustrans-
siin” ja toimia ikään kuin ”autopilotilla” suorittaen tahdottomasti ja persoonattomasti 
ylhäältä annettuja ohjeita. Lapset ja nuoret myös oppivat vähintään yhtä paljon siitä, 
miten kasvattajat ovat, kuin miten he opettavat. (Pulkki & Saari 2014, 144). 

Myös Fowelin esittää, että pedagogilla on mahdollisuus tietoisen läsnäolon har-
joittamisen kautta vahvistaa hyväksyvää, kärsivällistä ja myötätuntoista suhtautu-
mistapaa myös itseään kohtaan. Fowelin korostaa itseen kohdistuvan kiltin ja 
myötätuntoisen suhtautumisen olevan erityisen tärkeää tietoista läsnäoloa korosta-
vissa pedagogisissa asenteissa ja tämän asenteen myös yleensä luontaisesti johtavan 
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toisten ihmisten hyväksymiseen ja ymmärtämiseen. (Fowelin 2014, 44). Christo-
pher Willard tuo esille toisaalta tyypillisiä odotuksia ja suhtautumista pettymyksiin 
kun asiat eivät menekään toiveiden mukaisesti. Opettajan korkeat odotukset oppi-
laiden halusta lähteä kokeilemaan harjoituksia, harjoitusten positiivisista vaikutuk-
sista ja luokkatilan muuttumisesta ihanteelliseksi rauhalliseksi työskentelytilaksi 
voivat Willardin mukaan toimia esteenä tietoisuusharjoitusten tuomisessa koulu-
kontekstiin. Willard korostaa opettajan kykyä tarkastella omia motiivejaan ja odo-
tuksiaan sekä tunnistaa tilanteet, joissa meditaatiiviset harjoitukset eivät ole oikea 
lähestymistapa. (Willard 2010, 44—45). 

Willardin mukaan meditaatioharjoituksen ylläpitäminen kiireisen elämän keskellä 
voi olla monelle iso haaste. Willard korostaa kuitenkin lyhyenkin säännöllisen 
meditaatiohetken voivan auttavan tähän ja tuo esille myös muun meditaatiota har-
joittavan yhteisön tuen tärkeyden. (Willard 2010, 33—34). Elizabeth MacDonald 
ja Dennis Shirley esittävät, että opettajan tai pedagogin oma kokemus läsnäolo-
harjoituksesta arjessa on erityisen tärkeää. MacDonald ja Shirley korostavat, ettei 
tarkoituksena ole tietää ja ymmärtää heti kaikkea läsnäoloharjoitusten mahdolli-
suuksista, mutta että ilman henkilökohtaista suhdetta harjoituksiin läsnäolotaito-
jen pedagoginen syventäminen jää pinnalliselle tasolle tai vain trendikkääksi ko-
keiluksi. (MacDonald & Shirley 2009, 26). 

Kuvataidekasvatus 

Nostan taiteen ja taidekasvatuksen kentän keskustelusta näkökulmia taideterapi-
aan, pedagogiseen rakkauteen ja kuinka työhyvinvoinnin ja taiteen suhdetta on 
tutkittu.  

Taideterapiaa ja tietoisuustaitoja koskevissa keskusteluissa voidaan nähdä yhtymä-
kohtia. Rankanen viittaa Caseen ja Daellyyn (2006) ja omaan artikkeliinsa (2007) 
taideterapiaa koskevassa artikkelissaan puhuessaan terapian linkittymisestä hoita-
misen ja parantamisen lisäksi myös läsnäoloon: läsnäoleva vuorovaikutus on oleel-
lisessa osassa eri terapiasuuntauksissa (Rankanen 2011, 27). Myös pedagogisen 
rakkauden teoriat näyttäytyvät mielenkiintoisina ja osittain samankaltaisina tietoi-
suustaitokeskustelun kanssa. Taidekasvatusta ja pedagogista rakkautta keskustelut-
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tavassa maisterin opinnäyteessä Junno (Junno 2013) lainaa Skinnaria (2004) ku-
vaillessaan peadgogista rakkautta: 

Skinnari jatkaa pedagogisen rakkauden määritelmäänsä toteamalla, että se ohjaa ih-
mistä tuomaan esille oman inhimillisyytensä ytimen, ohjaa heräämään totuuteen, 
kauneuteen ja hyvyyteen. Rakkaus on toki tunne, mutta ennen kaikkea se on tahtoa ja 
toimintaa, ”elämänkäytäntöä”. Pedagoginen rakkaus toteutuu opettajassa hänen toimin-
nassaan, totuudellisuudessaan ja empaattisuudessaan. (Junno 2013, 27). 

Työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä on myös käsitelty suhteellisen paljon taiteen 
kentällä. Piia Laine (2012) kuvailee artikkelissaan työhyvinvoinnin ja taiteen suh-
detta. Laineen mukaan työhyvinvointiin liitetään tyypillisesti esimerkiksi liikku-
minen aktiivisena tekemisenä ja taide ja kulttuuri jäävät helposti pienempään ja 
passiivisempaan rooliin, työntekijöitä ei osallisteta taiteelliseen toimintaan, vaan 
heidät nähdään taiteen kuluttajina. Laineen mukaan taidelähtöiset menetelmät 
voivat tarjota rasituksesta palauttavaa tekemistä ja antaa tilaa pohdinnalle ja pysäh-
tymiselle. Näin taide ja muut luovat menetelmät voivat myös lisätä tehokkuutta ja 
johtaa tuottavuuden lisääntymiseen. Laineen mukaan lyhyet virkistymishetket 
eivät kuitenkaan toimi yhtä hyvin kuin pitkäkestoinen toiminta. (Laine 2012, 9, 
13). Työhyvinvoinnin ja taiteen yhteyksistä ovat kirjoittaneet myös esimerkiksi 
Cecilia von Brandenburg (2009) ja Kirsi Heimonen (2011). Brandenburg esittää 
taiteen ja työelämän kohtaamisessa taiteen usein näyttäytyvän prosessimaisena ja 
ei-päämäärähakuisena (Brandenburg 2009, 47). Heimonen taas pohtii taideläh-
töisten menetelmien mahdollisuuksia kyseenalaistaa arjen toimintamalleja ja näkee 
niissä potentiaalisesti jopa uhkaa rakenteille, työntekijöiden saadessa lisää tilaa 
ajatella, kyseenalaistaa ja kysyä uusia kysymyksiä (Heimonen 2011, 42). 
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3. MENETELMÄ 

Tässä luvussa kerron aineiston keräämisen vaiheista: haastateltavien tavoittamises-
ta sekä teemahaastattelujen tekemisestä. Esitän miten valitut menetelmät tukevat 
tutkimuskysymykseen vastaamista, kuvaan keräämääni haastatteluaineistoa ja ker-
ron valitsemastani analyysimenetelmästä, teemoittelusta.  

Aineiston kerääminen 

Tutkielmani aineisto on kerätty haastattelemalla läsnäoloharjoituksia tekeviä ku-
vataideopettajia ja pedagogeja. Seuraavassa kuvailen tarkemmin haastatteluproses-
sia ja kerron teemahaastattelusta metodina.  

Etsin haastateltavia kuvisope-sähköpostilistan ja mindfulnessia käsittelevien Face-
book-ryhmien kautta syksyllä 2015 avoimella haastattelukutsulla (katso liite nro 
1.). Haastattelukutsussa toin esille, ettei haastateltavaksi ilmoittautuvalla tarvitse 
olla esimerkiksi meditaatio-ohjaajan koulutusta, vaan etsin vapaa-ajallaan medi-
taatiota harjoittavia tai opetuksessaan meditaatioharjoituksia soveltavia opettajia ja 
pedagogeja. Sain yhteydenottoja sähköpostilistan ja Facebook-ryhmien kautta 
kahdeksalta henkilöltä, joista viisi oli kuvataidekasvattajia, kaksi kuvataidekasva-
tuksen opiskelijoita ja yksi kasvatustieteen maisteri. Kaikki yhteyttä ottaneet olivat 
naisia. Lähetin haastattelukutsuuni vastanneille lyhyen ennakkokyselyn sähköpos-
tin välityksellä selkeyttääkseni lopullista haastateltavien valintaa. Ennakkokysely 
koostui kysymyksistä: 

1. Millainen on työ- ja koulutustaustasi? 
2. Millaisia tietoisen läsnäolon harjoituksia/meditaatiota olet harjoitta-

nut?  
3. Pohjautuuko harjoituksesi johonkin tiettyyn meditaatioperinteeseen?  
4. Kuinka pitkään olet tehnyt tietoisen läsnäolon harjoittei-

ta/harjoittanut meditaatiota? 
5. Oletko tehnyt harjoitteita myös opetusryhmien kanssa? 
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Halusin ennakkokyselyn kautta kuulla mahdollisten haastateltavien taustoista ja 
saada apua haastattelukysymysten laatimiseen. Halusin kuulla millaisia läsnäolo-
harjoituksia tai meditaatiota haastattelukutsuuni vastanneet olivat tehneet. Syksyl-
lä 2015 olin vasta aloittanut opinnäytteeni aiheeseen perehtymisen ja tuntui haas-
tavalta hahmottaa eri meditaatioperinteiden suhdetta toisiinsa. Toivoin ennakko-
kyselyn antavan minulle jonkinlaista rajausta siihen, millaisilla termeillä lähteä 
laatimaan haastattelukysymyksiä, pystyisinkö esimerkiksi käyttämään kaikkien 
haastateltavien kanssa termejä kuten meditaatio tai läsnäoloharjoitus. Opetusryh-
miä koskeva kysymys auttoi minua hahmottamaan kuinka paljon ennakkokyselyyn 
vastanneet olivat soveltaneet läsnäoloharjoituksia opetuksessaan. Se tuntui oleelli-
selta haastattelukysymysten laatimisen kannalta. 

Päädyin valitsemaan neljä haastateltavaa, joista kolme, Riina, Kaarina ja Marja, 
olivat taidekasvattajia ja yksi, Taina, kasvatustieteen maisteri ja yhteisöpedagogi. 
Haastateltavien nimet on muutettu. Rajasin haastatteluryhmästä pois kaksi kuva-
taidekasvatuksen opiskelijaa. Vielä opintojaan tekevien tulevien kuvataidekasvatta-
jien ääni olisi ollut myös hyvin kiinnostavaa saada mukaan, mutta tulin siihen tu-
lokseen, että haastattelukysymykseni todennäköisesti toimivat paremmin opettajan 
tai pedagogin töitä pidempään tehneillä haastateltavilla. Yksi haastattelukutsuun 
vastanneista jättäytyi pois työkiireidensä takia ja yksi vastanneista oli läheinen ys-
täväni, joten he rajautuivat myös haastatteluryhmän ulkopuolelle. Ystäväni, joka ei 
ollut virallisten haastateltavien joukossa, teki kuitenkin kanssani kevättalvella har-
joitusmielessä esihaastattelun. Hirsjärvi ja Hurme korostavat huolellisen valmis-
tautumisen tärkeyttä ja esimerkiksi esihaastattelun merkitystä varsinaisten haastat-
telujen onnistumisen kannalta (Hirsjärvi & Hurme 2008). Esihaastattelu tuntui-
kin tärkeältä työvaiheelta, jonka avulla sain hiottua haastattelukysymysten järjes-
tystä ja harjoiteltua haastattelijan roolia.  

Myöhemmin haastattelu- ja analyysivaiheessa pohdin päätöstäni haastatella kol-
mea opettajaa ja yhtä kasvatustieteilijää, Tainaa. Vaikka pyrin tekemään haastatte-
lukysymyksistä mahdollisimman avoimia ja kaikille haastateltaville sopivia, olivat 
kysymysten taustalla lopulta kuitenkin oletukseni haastateltavien kokemuksista 
opetustyöstä. Oli ilmeistä, että osa haastattelukysymyksistäni toimi paremmin 
juuri opettajan työssä toimivien haastateltavien kanssa. Haluni ottaa Taina muka-
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na haastateltavien joukooon johtui kuitenkin alun perin juuri siitä, että hänen 
kauttaan sain kuulla muualla kuin koulu- tai kuvataidekoulumaailmassa toimivan 
pedagogin ajatuksia. Taina oli toiminut erilaisissa organisaatioissa ja yrityksissä ja 
tehnyt niissä pitkään tietoisen läsnäolon harjoittamiseen liittyvää kehitystyötä. 
Tietoisen hyväksyvän läsnäolon harjoittaminen ja siihen liitettyjen etujen tutkimi-
nen on ollut jo pitkään yritysmaailman kiinnostuksen kohteena ja tuntui kiinnos-
tavalta kuulla myös tällä kentällä toimivan pedagogin näkökulmaa. Minua kiin-
nosti pohtia miten samoja argumentteja työtehon ja -rauhan lisääntymisestä mah-
dollisesti käytetään myös läsnäoloharjoituksia tuotaessa koulumaailmaan.  

Teemahaastattelu 

Valitsemani haastattelumenetelmä oli teemahaastattelu. Teemahaastattelu on puo-
listrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa kaikkien haastateltavien kanssa käydään 
samat teema-alueet läpi, mutta kysymysten muokkaaminen ja niiden järjestyksen 
vaihtaminen on kuitenkin mahdollista haastattelun aikana. Hirsjärven ja Hurmeen 
mukaan teemahaastattelun ideana on, että haastattelutilanne elää ja haastattelija 
voi reagoida haastateltavan vastauksiin. (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Itselleni haas-
tatteluihin valmistautumiseen kuului myös tarkan kysymyslistan laatiminen (katso 
liite 2.) ja jopa yksittäisten sanavalintojen punnitsemista. Halusin luoda mahdolli-
simman selkeitä ja avoimia kysymyksiä ja huomata haastateltavaa mahdollisesti 
johdattelevat kysymyksenasettelut. Tehtyäni haastatteluja kandidaatin tutkielmaa-
ni varten vuonna 2012, huomasin jälkeenpäin astuneeni välillä liikaakin haastatte-
lijan roolin ulkopuolelle. Toin selkeästi omia mielipiteitäni esille ja reagoin haasta-
teltavien vastauksiin välillä hyvin voimakkaasti. Tällä kertaa pohdin etukäteen 
tarkemmin mahdollisia haastatteluun liittyviä eettisiä kysymyksiä ja pyrin olemaan 
tietoisempi omasta roolistani haastattelijana. Huolellinen valmistautuminen tuntui 
tärkeältä, se antoi minulle itseluottamusta haastattelijana ja auttoi osaltaan luo-
maan mahdollisimman rennon tunnelman haastattelutilanteeseen.  

Hirsjärven ja Hurmeen mukaan haastattelujen tekeminen on erityisen perusteltua 
jos kyseessä on aihepiiri, josta ei ole vielä kerätty paljon tietoa (Hirsjärvi & Hur-
me, 2008, 35). Tutkielmani kannalta tuntuikin luontevalta hankkia tietoa aiheesta 
suoraan sitä omaavilta opettajilta ja pedagogeilta, sillä halusin kuulla heidän ko-
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kemuksiaan. Vaikka kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei välttämättä pyritä tuotta-
maan yleistettävissä olevaa tietoa, voidaan käsiteltävästä ilmiöstä kuitenkin saada 
esiin siinä toistuvia elementtejä ja ominaisuuksia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
1997, 177). En näe opinnäytteeni tuottavan yleistettäviä vastauksia opettamisen ja 
meditaation suhteesta, vaan antavan tutkimuksellisen linssin haastattelemieni pe-
dagogien ajatusmaailmaan ja heidän ajatuksiinsa suhteessa valitsemaani kirjalli-
suuteen.   

Haastattelukysymyksiä muotoillessani tein jo ensimmäistä valintaani siitä mitä 
lukemani kirjallisuuden perusteella pidin olennaisena aiheeni kannalta ja mitä en. 
Haastattelukysymykseni kumpusivat kirjallisuudesta johon olin tutustunut ja näin 
haastattelijana ohjasin siis väistämättä haastateltavia kysymysteni aihepiireillä ja 
sanavalinnoillani. Hirsjärvi ja Hurme kuvailevat myös ei-kielellisen kommunikaa-
tion merkitystä haastattelutilanteessa: hiljaisuus, tauot, nyökkääminen ja muu ke-
hollinen kommunikaatio rakentaa myös haastattelutilannetta ja haastattelijan ja 
haastateltavan suhdetta (Hirsjärvi & Hurme 2008). Opinnäytteeni aiheen kannal-
ta tuntui kiinnostavalta kiinnittää huomiota siihen miten olin itse läsnä haastatte-
lijana ja millainen on  kuuntelemisen taidon merkitys haastattelun aikana. 

Tein kaikki haastattelut kevään 2016 lopulla ja litteroin haastattelut kesän ja al-
kusyksyn aikana. Merkkasin litterointivaiheessa ylös myös haastateltavien reaktioi-
ta, kuten mahdolliset naurahdukset, ironiset äänensävyt tai välttelevän sävyn. 
Vaikka en analyysissäni pyri erityisesti analysoimaan miten haastateltavat vastaa-
vat, tuntui silti tärkeältä muistaa myöhemmissä työvaiheissa millaisilla painotuk-
silla haastateltavat asioista puhuivat. Poimin haastatteluista katkelmia luvuissa 4. 
ja 5., jotta lukija pääsee kuulemaan haastateltavien ajatuksia myös heidän omien 
sanojensa ja ilmaisunsa kautta. 
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Haastateltavat 

Kerron seuraavassa haastattelemistani henkilöistä ja kuvailen lyhyesti haastattelu-
tilanteita.  

Ensimmäinen haastateltavani oli Kaarina, 59–vuotias kuvataideopettaja pienestä 
eteläsuomalaisesta kaupungista. Kaarina oli tehnyt kuvataideopettajan töitä vuosi-
tuhannen vaihteesta lähtien, valmistunut kuvataideopettajaksi 2006 ja oli haastat-
telun tekohetkellä töissä lasten ja nuorten kuvataidekoulussa. Kaarina oli harrasta-
nut joogaa monta vuotta, erityisen aktiivisesti vuosien 2006 ja 2013 välillä, ja teh-
nyt joogaan liittyviä läsnäoloharjoituksia, hengitysharjoituksia ja rentoutumishar-
joituksia. Kaarina kirjoitti esihaastattelussa tehneensä joogaharjoituksiin perustu-
via meditaatioharjoituksia omien voimavarojensa vahvistamiseksi ja kuvaili teke-
miään harjoituksia joogan pohjalta kehittämikseen toimintamalleiksi. Hän ei näh-
nyt harjoitustensa olevan osa mitään tiettyä meditaatioperinnettä ja koki läsnäolo-
harjoituksen olevan oikea termi kuvaamaan tekemiään harjoituksia. Kaarina oli 
tehnyt oppilaiden kanssa kokeiluluontoisesti lyhyitä läsnäoloharjoituksia ja toivoi 
saavansa joogan ja läsnäoloharjoitukset taas vahvemmin osaksi elämäänsä. Haas-
tattelun tekohetkellä Kaarina kuvaili harjoittamistaan satunnaiseksi. 

Toinen haastateltava oli Riina, 41–vuotias kuvataideopettaja Helsingistä. Riina oli 
opiskellut kuvataidekasvatuksen lisäksi musiikkipedagogiikkaa, ammattikorkea-
koulussa erityiskasvatusta ja Helsingin yliopistossa estetiikkaa. Haastattelua tehtä-
essä Riina toimi lehtorina valmistavan koulutuksen oppilaitoksessa, vastuualuei-
naan kulttuuri, musiikki ja kuvataide. Riina oli tutustunut läsnäoloharjoituksiin 
vuonna 2014 luettuaan kognitiivista terapiaa ja tietoisuustaitoja yhdistelevän kir-
jan. Hän oli tehnyt kirjaan liittyvän kahdeksan viikkoa kestävän ohjelman ja vai-
kuttunut ohjelman toimivuudesta. Riina kertoi esihaastattelussa lyhyiden harjoi-
tusten olevan mukana lähes jokaisessa päivässä ja tehneensä kehoon liittyviä ren-
toutusharjoituksia ja mielikuvaharjoituksia myös opiskelijoiden kanssa. 

Kolmas haastateltavani oli Taina, 40-vuotias kasvatustieteen maisteri ja yhteisö-
pedagogi. Haastattelin Tainaa hänen kodissaan pääkaupunkiseudulla huhtikuisena 
iltapäivänä. Taina oli väitellyt tietoisen läsnäolon voimasta ja toteuttanut tietoi-
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suustaitoihin liittyvän kolmevuotisen toimintatutkimuksen Valtionvarainministe-
riössä. Taina kuvaili meditaatioharjoituksensa koostuvan kehotietoisuusharjoituk-
sista, kuten erilaisista läsnäolo- ja hengitysharjoituksista. Taina kertoi harjoitta-
neensa tietoista läsnäoloa jo 20 vuoden ajan ja oli luonut myös omia harjoitteita 
sekä tehnyt paljon harjoituksia erilaisten ryhmien kanssa.  

Viimeistä haastattelua varten matkustin pieneen keskisuomalaiseen kaupunkiin 
haastattelemaan paikallisessa taidekoulussa ja kansalaisopistossa opettavaa 49-
vuotiasta Marjaa. Marja oli valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta kuvatai-
dekasvattajaksi 2001 ja toiminut nykyisessä työpaikassaan tuntiopettajana ja myö-
hemmin virassa vuodesta 2004. Hän oli tutustunut meditaatioon opiskeluaikoi-
naan japanilaisen chado-teetaiteen kautta ja kouluttautunut myöhemmin myös 
Vedic art –menetelmän kouluttajaksi. Vedic artissa kuvien tekemistä ja luovuutta 
lähestytään meditatiivisista lähtökohdista. Marja oli kokeillut eri ikäisten oppi-
laidensa kanssa Vedic art –menetelmästä soveltamiaan läsnäoloharjoituksia.   

Yhden haastattelun kesto oli noin 1,5—2 tuntia ja litteroitua haastattelumateriaa-
lia kertyi yhteensä 55 sivua. Haastattelukysymykset löytyvät liitteenä opinnäytteen 
lopusta (liite 2.). 

Teemoittelu 

Haastattelut on analysoitu teemoittelun kautta. Teemoittelussa aineistosta noste-
taan esiin tutkimuskysymysten kannalta olennaisia teemoja ja löydettyjä teemoja 
eritellään ja käsitellään suhteessa kirjallisuuteen (Eskola & Suoranta 1998, 174). 
Hirsjärven ja Hurmeen mukaan teemoittelussa aineistosta etsitään teemoja, jotka 
tulevat esiin useamman haastateltavan puheissa. Jos haastattelumenetelmänä on 
käytetty teemahaastattelua, on odotettavaa että ainakin osa haastattelukysymysten 
teemoista toistuu analyysivaiheessa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 173). Pohdin mo-
neen otteeseen minkälaisen tutkimuskehän työprosessini muodosti. Löytämäni ja 
valitsemani kirjallisuus, ja luultavasti myös ennakko-oletukseni, antoivat ensin 
kehykset haastatteluteemojen ja –kysymysten muotoilulle. Haastatteluiden jälkeen 
etsin haastattelumateriaalista toistuvia aihepiirejä ja ilmiöitä, joiden kautta pystyin 
löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiini. Lopullinen analyysini on keskustelua 
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haastateltavien ajatusten, lähdekirjallisuuden ja itseni välillä. Kuvaan seuraavaksi 
tarkemmin miten käytännössä lähestyin teemoittelua. 

Lähdin käymään litteroitua haastattelumateriaalia läpi yksi haastattelu kerrallaan. 
Kopioin erillisiin tiedostoihin haastateltavien kommentteja ja haastateltavan alka-
essa puhua uudesta ilmiöstä loin uuden tiedoston kyseiselle aihepiirille. Näin käy-
dessäni haastattelumateriaalia läpi jaoin haastateltavien vastaukset alustaviin tee-
moihin. Nämä haastatteluista esiin nostamani alustavat teemat olivat läsnäolo, 
hyväksyntä, kehollisuus, vuorovaikutus, kuvataidekasvatus, myötätunto, hyvin-
vointi ja koulumaailma. Analyysin loppuvaiheessa koin hetkittäin jo unohtaneeni 
haastateltavien alkuperäiset äänet, miten he puhuivat ja miten he reagoivat kysy-
myksiini kokonaisvaltaisesti, eivät vain sanojen tasolla. Tämä sai minut palaamaan 
haastatteluäänitteiden ääreen ja palauttamaan mieleeni haastateltavien tavan pu-
hua ja olla. Halusin pitää heitä mukana keskustelukumppaneina ja estää heidän 
puhettaan muodostumasta irrallisiksi lausahduksiksi.  

Opinnäytteeni on vahvasti aineistolähtöinen, mutta jokaisen teeman tuli silti olla 
perusteltavissa myös valitsemani kirjallisuuden kautta. Kehollisuus oli yksi itseäni 
vahvasti kiinnostava teema, mutta koko aineiston läpi käytyäni jouduin myöntä-
mään, että vain yksi haastateltavista toi kehollisuuden esille ja hänkin suhteellisen 
epämääräisesti. Jätin siis kehollisuuden pois lopullisesta teemajaosta ja jouduin 
samalla huomaamaan omien ennakko-odotusteni läsnäolon: aineistossa ei esiin-
tynytkään kaikkea mitä oletin ja toisaalta haastatteluista löytyi aihepiirejä joita en 
olisi osannut ennustaa. Muukin teemoittelu olisi varmasti ollut mahdollista, mutta 
lopulta päädyin ottamaan varsinaisiksi pääteemoikseni vuorovaikutuksen, hyväk-
synnän, myötätunnon ja hyvinvoinnin. Näiden teemojen kautta lähdin luvussa 5. 
etsimään vastauksia tutkimuskysymykseeni siitä, miten kuvataidekasvattajat koke-
vat tietoisen läsnäolon harjoittamisen vaikuttavan opettajuuteensa. Kolme muuta 
teemaa, läsnäolo, koulumaailma ja kuvataidekasvatus, muodostuivat omaksi 4. 
luvukseen. Vaikka en seuraavassa luvussa vielä pyri vastaamaan tutkimuskysymyk-
seeni, pidän sitä tärkeänä johdatuksena haastateltavien kokemuksiin ja ajatusmaa-
ilmaan.  
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4. LÄSNÄOLON TAIDOSTA, 

KOULUSTA JA 

KUVATAIDEKASVATUKSESTA 

Tässä luvussa esittelen haastattelumateriaaliani ja haastateltavien ajatuksia läsnä-
olon tärkeydestä, koulumaailmasta ja kuvataidekasvatuksesta.  

Läsnäolosta 

Haastatteluissa nousivat esiin läsnäolon harjoittamisen yhteydet luovaan toimin-
taan kuten pianon soittamiseen ja maalaamiseen. Lisäksi haastateltavat kertoivat 
millaisia läsnäoloharjoituksia he olivat tehneet opetustilanteissa, millaisia haasteita 
he kokivat omassa harjoituksessaan ja millaisia syitä heillä oli harjoittaa tietoista 
läsnäoloa tai meditaatiota. 

Riina kertoi haastattelussaan, että hän sai luovasta toiminnasta kuten maalaami-
sesta tai pianon soitosta samoja vaikutuksia elämäänsä kuin meditaatioharjoituk-
sista. Hän koki ”taiteen tekemisen paikkojen” olevan samankaltaista hetkessä elä-
mistä. Riina koki myös, että läsnäoloharjoitus voi olla kestoltaan hyvin lyhyt, mut-
ta kuitenkin hyvin intensiivinen. Hän toi esille myös liikunnan ja juoksemisen 
läsnäolemisen muotoina, mutta koki niiden olevan kuitenkin luonteeltaan erilaista 
tekemistä. Myös Marja oli huomannut arjessa keskittymisen hetkiä, joilloin hän 
esimerkiksi siivotessaan löysi rauhallisen olotilan, jossa hän koki olevansa yhtey-
dessä itseensä. Hän koki näissä hetkissä olevan samankaltaisuutta läsnäoloharjoi-
tuksissa kokemiensa olotilojen kanssa. 

Kaarina kertoi haastattelussaan tilanteista, joissa hän oli esimerkiksi hälyisässä tai 
vaikeassa opetustilanteessa keskittynyt tasapainottamaan ensin omaa oloaan, me-
nemällä ”sisäiseen tilaansa” ja vasta sen jälkeen jatkanut oppilaiden kanssa toimi-
mista. Hän koki, että tämä oman olemisen vahvistaminen ja rauhoittuminen usein 
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heijastui myös opetettavaan ryhmään ja myös oppilaat saattoivat rauhoittua. Myös 
Riina oli käyttänyt omaa läsnäoloharjoitusta opetustilanteissa, erityisesti tilanteissa 
joissa hän oli ajatellut kärsivällisyytensä pettävän oppilaiden kanssa tai oli halun-
nut rauhoittua kiireisen päivän keskellä. Välillä Riina oli etsinyt rauhallisen tilan, 
kuten varastohuoneen tai vessan, jossa hän pystyi rauhassa tekemään esimerkiksi 
yksinkertaisen hengitysharjoituksen. Riina kertoi myös tekevänsä joskus opetusti-
lanteessa harjoitusta, jota hän kuvaili yksinkertaisena huomion kiinnittämisenä 
muualle. Riina kuvaili katsovansa ulos ikkunasta ja tarkkailevansa hetken esimer-
kiksi ulkona näkyviä oksia ja keskittyvänsä siihen miltä ne näyttävät. Riina koki, 
että tämän kaltaiset lyhyetkin läsnäoloharjoitukset ovat auttaneet häntä todella 
paljon opetustilanteissa. Hän koki, että harjoitukset tukivat häntä pitämään ope-
tustilanteessa ”aistit terävinä” ja ottamaan huomioon opetustilanteen yleistä tun-
nelmaa.  

Kaarina kertoi pitävänsä vaikeana saada läsnäolon harjoittamista säännölliseksi 
osaksi arkea. Hän ei halunnut harjoituksista muodostuvan rasitetta ja pakollista 
tekemistä. Hän koki harjoitukset herkäksi ja arvokkaaksi asiaksi ja halusi sen täh-
den tehdä ne kunnolla ja keskittyneesti. Kaarinalle tärkeintä läsnäolon harjoitta-
misessa oli mielen rauhoittaminen ja rentoutuneeseen tilaan pääseminen. Hän 
koki aisti- ja kokemusmaailmansa muuttuvan läsnäoloharjoituksia tehdessään. 
Hän kertoi pystyvänsä suhtautumaan helpommin ärsykkeisiin ja koki saavansa 
sisäisesti lisää tilaa olla. Myös Marja koki, että meditaatiolla on häneen positiivi-
nen vaikutus.  Hän kuvaili kokevansa itsensä ilman meditaatioharjoitusta voimat-
tomammaksi ja epämiellyttävämmäksi ihmiseksi. Marja piti tärkeänä huolehtia 
omasta hyvinvoinnistaan ja kyvystään olla ja toimia maailmassa.  

Taina kertoi haastattelussaan, että läsnäoloharjoitukset eivät ole hänen kohdallaan 
erillisiä harjoituksia, vaan hän suhtautuu jokaiseen hetkeen mahdollisuutena har-
joittaa läsnäoloa.  Taina koki, että syviä läsnäolon kokemuksia saattoi tulla minkä 
vain tekemisen tai olemisen yhteydessä, kuten kävelyllä tai muita ihmisiä kohdat-
taessa. Taina kuvailikin läsnäolon harjoittamista itselleen luontaiseksi tavaksi olla. 
Taina kuitenkin koki menevänsä joskus läpi jaksoja, jolloin hänen oli vaikeampi 
olla läsnä ja hän oli ”poissa itsestään”. Näiden hetkien ja ajanjaksojen hyväksymi-
nen tuntui Tainasta välillä vaikealta. 
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Koulumaailmasta 

Koulumaailmasta ja tietoisuustaidoista keskusteltaessa haastateltavat puhuivat 
esimerkiksi keskustelukulttuurissa tapahtuneista muutoksista ja tietoisuustaitojen 
mahdollisuuksista koulukontekstissa. Harjoitusten limittäminen osaksi koulun 
arkea herätti kysymyksiä ja osa haastateltavista pohti kenellä on pätevyys ja lupa 
opettaa tietoisuustaitoja. Osa haastateltavista koki työpaikallaan suhtauduttavan 
hyvin avoimesti tietoisuustaitoihin tutustumiseen ja osa koki olevansa asian kanssa 
työpaikallaan yksin. 

Marja koki, että läsnäoloharjoituksia ja meditaatiota koskeva keskustelukulttuuri 
on muuttunut avoimempaan suuntaan viimeisten vuosikymmenien aikana ja kes-
kustelu on siirtynyt marginaalista valtakeskusteluun. Hän uskoi, että meditaatio 
on usein yhdistetty henkiseen tai uskonnolliseen ja sitä ei ole siksi koettu kasva-
tuskeskusteluun kuuluvaksi. Taina toisaalta koki, että koulumaailmassa ollaan 
avoimesti kiinnostuneita näistä teemoista, mutta että käytännön tasolla ollaan vie-
lä alkutekijöissä.  

Riina kertoi näkevänsä merkittäviä mahdollisuuksia tietoisuustaitojen tuomisessa 
koulumaailmaan. Riina oli varma, että harjoituksilla olisi suoraa vaikutusta oppi-
miseen ja nuorten kokemukseen itsestään. Myös Kaarina piti läsnäoloharjoituksia 
tärkeänä aihepiirinä ja uskoi että sen kautta olisi mahdollisuuksia lisätä oppilaiden 
ja lasten hyvinvointia. Taina näki tietoisuustaitojen mahdollisuudet laajasti: niiden 
harjoittaminen voisi näkyä kollegoiden välillä, tavoissa johtaa ja työskentelyssä 
oppilaiden kanssa. Tainan mukaan lapset ja nuoret kasvavat hyvin toisenlaisessa 
maailmassa kuin aikaisemmat sukupolvet ja tarvitsevat siksi myös erilaisia taitoja. 
Taina koki, että on tärkeää, että oppilaat pystyvät keskittymään koulussa, mutta 
erityisesti hän korosti oppilaiden tunnetaitojen kehitystä. Tainasta oli tärkeää, että 
oppilaat oppivat tunnistamaan millaisia tunteita heillä on ja millaisia tuntemuksia 
kehossa tuntuu. Taina uskoi tunnetaitojen kehittymisen olevan erityisen tärkeää 
maailmassa, jossa ollaan yhä vaikeampien eettisten kysymysten äärellä. Omien 
sisäisten prosessien ymmärtäminen voi auttaa huomaamaan erilaiset vaikutussuh-
teet ja vaikuttaa valintoihin myös eettistä harkintaa vaativissa kysymyksissä. Taina 
uskoi opettajilla olevan suuri haaste pysyä läsnä ja kohdata oppilaitaan ja kollegoi-
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taan hedelmällisellä tavalla kiireisessä ja hektisessä koulumaailmassa. Hän näki 
läsnäoloharjoitteet yhtenä mahdollisuutena helpottaa tätä.  

Riina koki, ettei hänellä ole itsellään tarpeeksi kokemusta läsnäoloharjoituksista 
eikä hän itse harjoita niitä tarpeeksi, jotta hän voisi itse lähteä johdonmukaisesti 
ohjaamaan harjoituksia. Riina kuitenkin lisäsi, että ehkä hänen vain pitäisi tehdä 
niin. Riina koki, että oppilaitoksessa asian eteenpäin vieminen vaatisi lisää tietoa ja 
koulutusta opettajille. Hän uskoi myös, että parhaimmillaan kaikki lähtee jokaisen 
opettajan omasta kokemuksesta ja halusta viedä asiaa eteenpäin. Kaarina pohti 
minkälaista tutkimusta aiheesta on tehty ja kuinka vapaasti opettaja voi ottaa läs-
näoloharjoituksia mukaan opetukseen. Hän uskoi, että läsnäoloharjoitusten tuo-
miseksi kouluun tarvittaisiin lisää taitoa ja ymmärrystä, eli koulutusta ja kursseja 
opettajille.  

Riina toivoi, että hän voisi sisällyttää jokaiseen päivään, vaikka opetushetken aloi-
tukseen ja lopetukseen, edes lyhyen harjoituksen. Hän piti omassa työpaikassaan 
haasteena läsnäoloharjoitusten saamista osaksi jokapäiväistä rutiinia. Kaarina epäi-
li, että peruskoulun puolella haasteet voisivat olla suuremmat kuin taidekouluope-
tuksessa, koska peruskoulussa on suuremmat luokkakoot ja vaatimukset opetuksen 
suhteen ovat tiukemmat. Marja piti epätodennäköisenä että osa perinteisistä läs-
näoloharjoituksista, kuten istumameditaatio, toimisivat ainakaan yläkoululaisilla. 
Hän koki myös erittäin tärkeäksi ettei ketään pakoteta meditoimaan, vaan harjoi-
tusten pitää olla aina vapaaehtoisia ja halun osallistua tulla  oppilaasta itsestään.  

Riina kertoi työpaikallaan olevan erittäin positiivinen suhtautuminen tietoisuustai-
toihin ja että aihe on jatkuvasti työpaikan keskusteluissa mukana. Toisaalta Riina 
näki haasteena juuri omien kollegoidensa vastustuksen. Hän arveli, että kollegat 
kokisivat, että he eivät pysty ja jaksa alkaa tutustua uuteen asiaan. Riina totesi, että 
jos omakohtaista kokemusta läsnäolon harjoittamisesta ei ole, voi olla vaikeaa 
ymmärtää miksi sitä tulisi harjoittaa. Riinan mielestä tämän ajan ihmisille voi olla 
vaikea sisäistää, että läsnäolon harjoittamisella ei yleensä pyritä johonkin tiettyyn 
tulokseen. Taina taas näki läsnäoloharjoitusten tuomisessa koulumaailmaan haas-
teena esimerkiksi sen, että ihmisiä saattaa jännittää pysähtyä kiireen keskellä tai he 
voivat pelätä joutuvansa jonkinlaisen manipulaation kohteeksi. Taina totesi harjoi-
tusten tekemisen olevan usein haastavaa, jonka takia ne saattavat herättää ihmisis-
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sä vastustusta. Näistä syistä johtuen Tainan mielestä oli erityisen tärkeää miten 
asiat alustetaan ja mihin niiden yhteydet kytketään. Hän piti tärkeänä että läsnä-
oloharjoitukset nähdään ”vapaina”, mihinkään uskontoon tai hengellisyyteen si-
toutumattomina. Tainan mielestä harjoitusten historiaa ja juuria ja niiden arvoa ei 
kuitenkaan pidä kieltää ja inspiraatiota voi tulla monesta eri suunnasta. Taina 
pohti myös löytyykö kouluista aikaa kehittämistyölle, jota tällaisen uuden asian 
eteenpäin vieminen vaatisi. Hän koki, että läsnäoloharjoitusten tuominen koulun 
arkeen on teema, joka vaatisi paljon syventymistä. Taina koki, että hän on koh-
dannut pääasiassa positiivista ja avointa suhtautumista tietoisuustaitoihin kolle-
goidensa taholta. Kaarina taas kertoi, ettei hänellä juuri ole ollut ”hengenheimo-
laisia” omassa työyhteisössään.  

Taina koki, että monissa työelämän organisaatioissa on tietynlaiset työkäytänteet, 
jotka ovat muodostuneet erityisesti rationaalisista lähtökohdista. Hän kuvaili mi-
ten erilaiset tietämisen muodot, kuten tunteet ja intuitio jäävät sivuosaan ja niitä ei 
osata hyödyntää riittävästi ja tuoda osaksi työelämää. Tainan mukaan tietoisen 
läsnäolon harjoittamisen kautta voisi olla mahdollista lähestyä muita tietämisen 
tapoja. Taina uskoi tämän voivan lisätä luovuutta ja sitä kautta myös uusia inno-
vaatioita. Marja totesi, että yrityspuolella on jo herätty ratkomaan arjen hektisyy-
destä seuraavia haasteita esimerkiksi tietoisen läsnäolon kautta, mutta että koulu-
maailmassa ei olla vielä niin pitkällä. Marja piti mielenkiintoisena kysymyksenä 
pohtia miten tietoisen läsnäolon harjoittaminen vaikuttaisi kouluissa oppimistu-
loksiin, tunnelmaan ja viihtyvyyteen.  

Kuvataidekasvatuksesta 

Riina kertoi teettäneensä jo ennen läsnäoloharjoituksiin tutustumistaan oppilailla 
kuvataidetehtäviä, joiden kokee olevan myös läsnäoloharjoituksia. Hän kuvaili 
läsnäolon harjoittamisen olevan kuvataidekasvatuksessa sisäänrakennettua. Riina 
toi esille erityisesti kuvistehtävät, joissa tutkitaan kehoa ja sen rajoja ja tuodaan 
huomiota eri aisteihin. Riina koki, että erityisen suuri yhteys tietoisuustaitoharjoi-
tuksiin on siinä, että työn lopputulos ei ratkaise, vaan tärkeintä on tekemisen hetki 
eli prosessikeskeisyys. Riina ei ollut tehnyt oppilaiden kanssa suoranaisia läsnäolo-
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harjoituksia kuvataiteen yhteydessä, mutta piti sen kokeilemista täysin mahdolli-
sena.  

Kaarina koki, että läsnäolotaidot istuvat taidekouluopetuksen maailmaan erittäin 
hyvin. Taina koki, että pysähtyminen, asioiden kokeminen ja näkeminen uusista 
näkökulmista on taiteen yhteydessä luontaista ja että taide voi auttaa ihmisiä ha-
vainnoimaan maailmaa tarkasti ja läsnäolevasti. Marja oli kiinnostunut kehittele-
mään monitaiteellisia mietiskelymenetelmiä, joissa voisi yhdistyä esimerkiksi ää-
nen tuottaminen ja kuvien tekeminen. Marja kuvaili Vedic Art –kursseja, joilla 
hän oli käynyt useamman vuoden ajan. Vedic Art -tekniikassa yhdistyvät kuvan 
tekeminen ja läsnäoloharjoitukset ja työskentely on hyvin prosessikeskeistä. 

Marja toi esille huolensa siitä, että tehtävät voivat laukaista ihmisissä terapeuttisia 
prosesseja, joiden käsittelyyn hänellä ei ole koulutusta. Myös Riina pohti, että raja 
taideterapiaan on liukuva läsnäoloharjoituksia kuvataiteen opetukseen yhdistettä-
essä, mutta että sen puolelle ei voida mennä, jos työntekijöillä ei ole koulutusta 
terapeuttiseen työskentelyyn.  
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5. TEEMOJA ETSIMÄSSÄ 

Tässä luvussa luvussa käyn läpi haastatteluista esiin nostamiani teemoja ja käsitte-
len niitä dialogisesti yhteydessä lähdekirjallisuuteen. Hyväksynnän, myötätunnon, 
hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen teemat nousivat esiin sekä haastatteluissa että 
lähdekirjallisuudessa.  

Hyväksynnästä 

Haastateltavat puhuivat hyväksynnästä yhteydessä suorittamisesta ja tuloksellisuu-
desta, päämääriin takertumisen, asioiden arvottamiseen ja keskeneräisyyden hy-
väksymiseen liittyvistä haasteista.  

Leena Pennasen mukaan hyväksyntä on mindfulnessin yhteydessä usein vää-
rinymmärretty käsite. Hyväksymisellä ei tarkoiteta asioiden tilaan alistumista ja 
aktiivisesta toimijuudesta luopumista, vaan tilanteille avautumista ja niiden koh-
taamista. Pennasen mukaan sisäänrakennetut toimintamallimme saavat meissä 
usein aikaa juuri päinvastaisen reaktion, pyrimme luontaisesti poispäin tuskallisilta 
tuntuvista asioista ja tilanteista. (Pennanen 2014, 97). Myös Raimo Lappalainen 
ja Päivi Lappalainen kuvaavat artikkelissaan hyväksyntää yksilön taitona kohdata 
vaikeat ja tuskalliset ajatukset ja tunteet. Lappalaiset toteavat, että on hyvin luon-
nollista pyrkiä välttämään kipua aiheuttavia ajatuksia ja tunteita, vaikka niiden 
välttely voikin johtaa vain lisään kärsimykseen. (Lappalainen & Lappalainen 2014, 
89-90). 

Taina ja Marja korostivat molemmat, että on tärkeää hyväksyä vaikeatkin tunteet 
ja keskeneräisyys itsessä ja toisissa. Marja koki, että meditaation harjoittaminen 
voi parhaimmillaan johtaa itseymmärryksen syvenemiseen. Juuri itseymmärryksen 
syveneminen saattoi Marjan mukaan antaa ihmiselle valmiuksia kohdata ja hyväk-
syä toiset ihmiset ilman vääristyneitä odotuksia ja sellaisina kuin he ovat.  

(Meditaation harjoittamisessa ehkä tärkeintä mulle) on se, että jollain tavalla tuntuu, 
että itseymmärrys niinkun syvenee ja laajenee ja sitä kautta on helpompi hyväksyä erilai-
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sia ihmisiä ja kohdata niinkun… niinkun hyväksyä ja sitten niinkun ymmärtää, olla 
tietoisempi siitä millanen mä oon, millanen mun persoona on, millanen toi ihminen on 
ja millanen persoona ja mentaliteetti hänellä on ja sitten tuntuu, et se niinkun helpottaa 
kun tiedostaa niitä asioita enemmän. (Marja) 

Taina totesi haastattelussaan, että oman elämän analysoimiseen liittyy usein asioi-
den arvottamista. Hän on kokenut, että meditaation kautta hän on löytänyt tilaa, 
jossa voi vain olla. 

Mä olin masentunut, kävin psykoterapiassa ja tutkin paljon mun omaa elämää, että sil-
lon mulle tavallaan kumpus jotenkin vaan sellanen tarve jotenkin olla hiljaa ja myöskin 
olla analysoimatta koko ajan kaikkea. (…) Mä luulen et se oli myös tietyllä tavalla luon-
tainen tarve, et se oli niin raskasta myöskin, kun ajatteli niin paljon koko ajan. Ja sit 
niinkun analysoi nimenomaan asioita ja siihen usein liittyy myös se et niitä arvottaa tosi 
paljon ja muuta, et sit se on niinkun hienoa et alkaa olla sellanen tila missä voi vaan ol-
la. (Taina) 

Riina koki, että meditaatio on opettanut häntä päästämään irti suorittamisesta ja 
päämääriin takertumisesta. Hänestä on tärkeää ymmärtää, ettei meditaatiossa py-
ritä välttämättä kohti jotakin, esimerkiksi kohti hyvää oloa. Riinan mukaan mo-
nessa muussa tekemisessä, myös luovassa tekemisessä, on yleensä jokin tavoite, 
toive siitä miten asioiden toivotaan menevän.  

Siis mindfulness-harjoituksissa puuttuu tavallaan se päämäärä ja tavoite, joka kuiten-
kin… aina on jonkinlainen päämäärä ja tavoite, siinä kun sä soitat tai teet jotain muu-
ta, niin se on se joku siinä aina. (Riina) 

Fowelin kuvailee hyväksyvää ja ei-arvottavaa asennetta tärkeäksi tietoista läsnäoloa 
harjoitettaessa. Fowelinin mukaan erilaiset kokemukset harjoituksesta ovat kaikki 
samanarvoisia. Läsnäoloharjoituksessa ei tavoitella jotakin tiettyä olotilaa, eikä 
tämän takia ole syytä arvottaa onko harjoitus tai muu kokemus onnistunut vai ei. 
(Fowelin 2014, 24). Riina kuvailikin tavoitteellisuuden puuttuvan hänen tekemis-
tään läsnäoloharjoituksista. Hän koki, että hän on meditoinnin aloittamisen jäl-
keen ollut hyväksyvämpi arkisissa tilanteissa ja suhtautunut vähemmän suorittaval-
la asenteella tekemiinsä asioihin. Riina koki myös, että ilman omakohtaista koke-
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musta harjoittamisesta voi olla vaikeaa ymmärtää, että harjoittamisen tulos ei ole 
tärkeää, vain itse harjoittaminen.  

Pennasen ja Lappalaisten lisäksi myös MacDonald ja Shirley korostavat tunteisiin 
ja ajatuksiin kohdistuvan hyväksynnän olevan kaukana passiivisuudesta ja alistu-
misesta, varsinkaan epäoikeudenmukaisuutta kohdattaessa. MacDonald ja Shirley 
eivät kehota välttämään yhteenottoja ja vaikeita tilanteita koulumaailmassa ja yli-
päätään elämässä, vaan kiinnittämään huomiota niiden henkeen ja sävyyn. (Mac-
Donald & Shirley 2009, 71). 

Myötätunnosta 

Toinen haastatteluista esiin nostamani teema oli myötätunto. Kaksi haastateltavis-
ta toi myötunnon ja empatiakyvyn tärkeyden vahvasti esille ja yksi haastateltavista 
mainitsi sen pariin otteeseen. Haastateltavien puheissa myötätunto liittyi kohtaa-
misen taitoon, omien ja toisten rajojen hahmottamiseen, arvottamatta jättämiseen 
ja tunnetataitojen kehittymiseen. Valitsemassani kirjallisuudessa itseen ja muihin 
kohdistuvan myötätuntoisen asenteen tärkeyttä tuotiin esille paljon.  

MacDonald ja Shirley esittelevät välittämisen ja rakastamisen yhdeksi tietoisen 
opettamisen tärkeimmistä elementeistä. He esittävät pedagogiikan humanistisuu-
den kärsivän, jos välittäminen, rakkaus ja myötätunto rajataan sen ulkopuolelle ja 
pahimmillaan leimataan anti-intellektuelleiksi piirteiksi. (MacDonald & Shirley 
2009, 63—64). Byrnes taas kuvaa myötätuntoiseen opettamiseen liittyvän empati-
an ja rakastavan ystävällisyyden tunteita. Byrnes esittää myötätunnon osaksi koko-
naisvaltaista opettajuutta ja viittaa Neffiin (2003) kuvatessaan myötätuntoa 
avoimmuuden tilana, jossa toisen vaikeuksiin ja kärsimykseen on mahdollista suh-
tautua ymmärtäväisesti ja tuomitsematta. (Byrnes 2012, 24). 

Taina koki, että hänen omassa harjoituksessaan ja työssään läsnäolo on luonnos-
taan syventynyt myötätunnoksi ja rakkaudeksi. Taina mukaan myötätuntoinen 
asenne vahvistuu luonnostaan, jos oppii olemaan arvottamatta muita ihmisiä ja 
pystyy silti samalla näkemään heidän ja oman keskeneräisyytensä. Myös Marja 
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puhui myötätunnosta ja hyväksynnästä erilaisia ihmisiä kohtaan. Hän koki tärke-
äksi kohdata toinen ihminen sellaisenaan, myötätuntoisesti ja ilman odotuksia.  

Taina piti empatiakyvyn ja muiden tunnetaitojen kehittämistä erityisen tärkeänä 
maailmassa, jossa ollaan yhä vaikeampien eettisten kysymysten äärellä. Tainan 
mukaan omien sisäisten prosessien ymmärtäminen voi auttaa huomaamaan erilai-
set vaikutussuhteet ja vaikuttaa valintoihin myös eettistä harkintaa vaativissa ky-
symyksissä. 

Niin mun mielestä siihen valintojen tekemiseen niinkun ydinasia on se, että ihminen 
pystyy olemaan niinku läsnä omassa itsessään. Että se ei oo niinku vaan vaikutuksille al-
tis ja (…) et ympäristöstä erilaiset asiat voi vaikuttaa sen valintoihin, vaan että se pys-
tyis olemaan sillä tavalla niinkun tietonen myöskin niistä omista sisäisistä prosesseistaan 
ja sieltä käsin tekeen niitä valintoja. (Taina) 

Myös Riina puhui empatiakyvyn tärkeydestä, halusta ymmärtää toista ihmistä ja 
hänen lähtökohdistaan toimimisesta. Riina kutsui tätä kohtaamisen taidoksi. Rii-
na piti omien ja muiden rajojen hahmottamista tärkeänä ja näki rajojen hahmot-
tamisen ja empatiakyvyn vahvasti toisiinsa linkittyneinä. Riinan mukaan aito em-
patian kyky oli takertumisesta ja läheisriippuvaisuudesta vapaata itseään ruokkivaa 
empatiaa.  

(Läsnäolon harjoittaminen tukee) nimenomaan tota rajojen miettimistä ja sen niinkun 
pohtimista, kuka minä olen ja kuka toi toinen on, niin se on ehkä se ja siihen se empa-
tiankyky tavallaan perustuu, se aito empatian kyky, eikä läheisriippuvuus tai mikään 
muu vastaava, vaan sellanen itseään ruokkiva niinku empatia. Joo, että siihen se ehkä 
auttaa. Ihan konkreettisesti, et missä mun kehon rajat menee, mikä on minä ja minä täs-
sä just nyt suhteessa tähän ympäristöön tai sinuun tai hänee tai joo... Kyllä tosi paljon 
auttaa. (Riina) 

Hyvinvoinnista 

Kolmas haastatteluissa selkeästi toistuva teema oli hyvinvointi. Haastateltavat pu-
huivat voimavarojen, tasapainon ja rauhan löytämisestä ja tietoisuustaidoista oman 
terveytensä ja hyvinvointinsa tukena. Läsnäolon harjoittaminen koettiin apuna 
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mielen hyvinvoinnin yllpäitämisessä ja kaikki haastateltavat näkivät siinä mahdol-
lisuuksia myös yhteydessä työhyvinvointiin. 

Kaarina koki löytäneensä tasapainoa, voimavaroja ja rauhaa läsnäolon harjoittami-
sesta. Kaarina kertoi, että hän oli alunperin hakeutunut joogaan ja alkanut tehdä 
läsnäoloharjoituksia oman hyvinvointinsa ja terveytensä tueksi. Marja kertoi, että 
erityisesti vaikeilla elämänjaksoilla, kun hänellä on ollut paljon murheita, meditaa-
tio on antanut voimaa ja perspektiiviä elämään. Marja sanoi huomanneensa eroja 
kausien välillä, jolloin hän on tehnyt läsnäoloharjoituksia ja kun harjoitukset ovat 
jääneet pois arjesta. Hän kuvaili harjoituksia tehtyään olevansa yleensä rennompi, 
tyydyttyneempi ja läsnäolevampi. 

Se miten se vaikuttaa itseen ja omaan olotilaan ja sitä kautta sitten tavallaan siihen 
omaan läsnäoloon niinkun arjessa, niin sillä on niinkun niin positiivinen vaikutus. (…) 
Et sitten kun niitä kausia, että ei pääse tekemän tai jotain, niin sitä vaan on jotenkin 
vähemmän voimia ja vaan epämiellyttävämpi ihminen. (Marja) 

Fowelin kuvailee nyky-yhteiskunnassa olevan paljon olosuhteita, jotka toimivat 
stressin aiheuttajina. Sekä aikuiset että lapset joutuvat kohtaamaan stressaavia ti-
lanteita. Fowlin esittää tietoisen läsnäolon harjoittamisen kehon omaksi luonnolli-
seksi toiminnaksi, jolla mielen hyvinvointia on mahdollista tukea. (Fowelin 2014, 
18—19). Willard taas pitää tärkeänä, että meditaatiota ei nähdä vain apuna vai-
keissa elämäntilanteissa tai masennuksessa, vaan myös terveen ja hyvinvoivan mie-
len tukemisena ja vahvistamisena (Willard 2010, 88—89).  

Riina koki, että hän oli saanut läsnäolon harjoittamisesta apua mielen hyvinvoin-
nin ylläpitämiseen. Riina kertoi saaneensa harjoituksista paljon tukea ollessaan 
masentunut joitakin vuosia sitten.  Hänen mielestään oli hämmästyttävää, miten 
niin yksinkertaisella harjoituksella saattoi olla niin suuret vaikutukset. Riina kuvai-
li läsnäoloharjoituksia ankkuri-vertauskuvalla: 

(Läsnäolon harjoittaminen) pitää yllä sitä mielen terveyttä ihan selvästi, hämmästyttä-
vän helpolla. Tää on jäänyt mulle siitä, kun mä silloin sitä kahdeksan viikon ohjelmaa 
tein, niin jäänyt siitä kyllä mieleen, et tota miten voi olla, et niin yksinkertaista kun se 
onkin, eikä sen suurempaa todellakaan, mitään niinkun esimerkiks terapiaan verratta-
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vaakaan, sinne päinkään, niin miten se voi olla niin niinkun hyödyllistä, et se on joku 
semmonen ankkuri se asia, että kun teet sen harjoituksen. No se on hyvä ver…  symboli, 
ankkuri. Et mis tahansa meetkin, niin se hetki on se, et hei, et ei oo sen enempää, vähem-
pää, kummempaa, nyt ollaan tässä, eikä oo mitää hätää. (Riina) 

Myöhemmin haastattelussa Riina totesi, että hänen on kuitenkin vaikea eritellä 
miten esimerkiksi erilaiset terapiat, kuten hahmoterapia, ovat vaikuttaneet hänen 
hyvinvointiinsa, joten hän ei voi sanoa kaikkien oivallusten ja tulleen juuri mind-
fulnessista. 

Mindfulness-tekniikkaa kognitiiviseen psykoterapiaan yhdistäneet Williams, 
Teasdale, Segal ja Kabat-Zinn (2007) esittävät tietoisuustaitojen olevan selkeässä 
yhteydessä mielen hyvinvointiin. Taito elää hetkessä, erilaisiin tunnetiloihin avoi-
mesti ja hyväksyvästi suhtautuminen sekä mielen vahingollisten toimintamallien 
huomaaminen ovat keskiössä heidän kehittämissään harjoituksissa. (Kabat-Zinn 
et al. 2007, 12—13, 67—68).   

Vaikka Riina ei osannut täysin hahmottaa eri terapioiden ja harjoitusten vaikutuk-
sia hän kuitenkin koki, että mindfulnessin löytäminen oli hänelle suuri oivalluksen 
hetki ja että harjoittaminen on vaikuttanut hänen koko persoonaansa. Riina ker-
toi, että hänen uskonsa läsnäoloharjoitusten toimivuuteen on tullut omista henki-
lökohtaisista kokemuksista ja siksi usko niiden toimivuuteen ei helposti katoa.  

Mä niinkun uskon tähän asiaan, mulla ei oo ikinä katkennut usko tähän. Niinku joskus 
on sellanen olo, että niinku hitsin pirun mindfulness-harjoitukset, että ei niistä oo mitää 
hyötyä ja pääpääpää ja sit joku sanoo mulle, että tee taas niitä ja auttais varmaan ja 
niin niin (…), et usko siihen et se auttaa niin se pysyy, se on kauheen helppo asia. Tää ei 
varmaan ihan kuulunut tohon kysymykseen… Koska se tulee vaan siitä, että sä oot ker-
ran kokenut sen asian ja se on toiminut, niin mihinkä se usko siitä nyt häipyy, ei mihin-
kään. (Riina) 

Kysyin haastateltavilta miten he ovat kokeneet läsnäolon harjoittamisen vaikutta-
neen työhyvinvointiinsa. Riina koki, että työelämä on kiihtynyt, työaika lisäänty-
nyt ja ihmiset ovat väsyneitä hänen työpaikallaan. Riinan mukaan työhyvinvointi 
ei ole pysynyt näissä muutoksissa mukana ja hän kaipasi ennaltaehkäisevää tukea 
sekä työyhteisöön että opiskelijoiden saataville.  
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Riina koki, että läsnäoloharjoitukset ovat vaikuttaneet hänen hyvinvointiinsa ja 
sitä kautta myös työhyvinvointiin ja näki hienona mahdollisuutena, että työpaikal-
la käytettäisiin läsnäoloharjoitteita työhyvinvoinnin välineinä. Myös Kaarina koki 
läsnäolon harjoittamisen vaikuttaneen selkeästi hänen työhyvinvointiinsa. Kaarina 
ei ollut saanut sännöllistä tukea työhyvinvointiinsa työpaikkansa kautta ja koki, 
että omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolta pitäminen vaatii ensisijaisesti 
omaa aktiivisuutta. Marja koki, että läsnäolon harjoittaminen on selkeästi vaikut-
tanut hänen työhyvinvointiinsa. Hän kertoi kärsivällisyytensä ja toleranssinsa li-
sääntyneen vaikeissa tilanteissa ja saaneensa työkaluja vaikeiden ihmissuhteiden ja 
ajankäytön kuormittumisen käsittelemiseen. Marja vastasi kysyttäessä meditaation 
vaikutusten yhteydestä työhyvinvointiin: 

No ehdottomasti. Kyllä se aivan yks yhteen menee että. Kyllä se lisää hirveesti semmosta 
toleranssia semmosissa vastuksissa ja kaikessa niissä semmosissa vaikeissa asioissa, jotka 
siihen omaa työhön liittyy. Ja hankalissa ihmissuhteissa ja tota ajankäytön kuormittumi-
sessa ja semmosessa niin, kyllä se on semmonen varaventtiili kyllä. Tai jotenkin tuntuu 
että en mää pärjäis ilman ollenkaan. (Marja) 

Taina piti työhyvinvoinnin kenttää erityisen luontevana alueena tietoisuustaidoille 
ja näki ne mahdollisuutena pysähtyä kiireen keskellä ja vahvistaa omia voimavaro-
ja. Taina koki, että työhyvinvointi ymmärretään usein organisaatioissa kapeasti, 
esimerkiksi hyvinvointipäivinä. Taina näki työhyvinvointikysymykset osana toi-
mintakulttuuria eli miten arjessa rakennetaan käytänteitä, jotka mahdollistavat 
työntekijöiden hyvinvointia.  

Useinhan sit työhyvinvointi, ymmärrys työhyvinvoinnista, on aika semmonen kapea 
monissa organisaatioissa, et sit ajatellaan et se on jotain tiettyjä päiviä, jolloin tehdään 
jotain tiettyjä juttuja, vaikkapa sitten tämmöstä tietosen läsnäolon harjoittamista. Sillon 
se jää vähän niinkun kapeaksi, että sitten siinä mä ajattelisin siinä niinkun mahdolli-
suutena olis se, että et nähdään et työhyvinvointi on osa sitä toimintakulttuuria, et miten 
ihan arjessa toimitaan arjen tasolla ja sitten et miten siellä arjen tasolla voidaan raken-
taa sellasia käytänteitä yhdessä, mitkä mahdollistaa vaikka sitä tietoista läsnäoloa. (Tai-
na) 

Pennasen mukaan työssä jaksamiseen voi usein liittyä häpeän ja riittämättömyy-
den tunteita. Näiden vaikeiden tunteiden kohtaaminen meditatiivisesti on kuiten-
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kin Pennasen mukaan tärkeää. (Pennanen 2014, 101). Haastatteluissa esiin nousi-
vat tietoisen läsnäolon ja työhyvinvoinnin yhteydet. Myös taidelähtöiset menetel-
mät voidaan nähdään rasituksesta palauttavana tekemisenä ja niiden voidaan näh-
dä antavan tilaa pohdinnalle ja pysähtymiselle. Luovat menetelmät saatetaankin 
liittää näin tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntymiseen. (Laine 2012, 9, 13). Tai-
teen ja työelämän kohtaamisessa taide voi näyttäytyy prosessimaisena ja ei-
päämäärähakuisena (Brandenburg 2009, 47) ja taidelähtöisissä menetelmissä voi-
daan nähdä mahdollisuuksia kyseenalaistaa arjen toimintamalleja (Heimonen 
2011, 42).  

Vuorovaikutuksesta 

Kaikki haastateltavat kokivat läsnäoloharjoitusten tekemisen vaikuttaneen vuoro-
vaikutustaitoihinsa. Haastateltavien puheissa nousivat esiin kysymykset ryhmädy-
namiikan ymmärtämisestä, omien voimavarojen lisäämisestä ja rutiininomaisten 
toimintatapojen rikkomisesta. Läsnäoloharjoituksista koettiin saatavan apua myös 
vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin ja ne nähtiin vastapainona esimerkiksi digitali-
saatiolle. 

Kaarina piti vuorovaikutustaitoja todella tärkeinä ja kuvaili hyvän vuorovaikutuk-
sen olevan aitoa, suoraa ja selkeää ja luottamuksellista. Riina piti tärkeänä ryhmä-
dynamiikan ymmärtämistä eli kykyä aistia ja ymmärtää mitä ryhmässä tapahtuu. 
Taina koki, että kun hän on läsnä itsessään, hän pystyy kohtaamaan ihmiset ja 
tilanteet rakentavammalla tavalla. Taina kuvaili tällaisia kohtaamisia syvällisem-
miksi ja hänelle itselleen henkisesti ravitsevimmiksi. Marja koki, että hänen on 
helpompi kohdata ihmisiä ja olla läsnä ihmisten kanssa, silloin kun hän harjoittaa 
meditaatiota säännöllisesti. Hän kuvaili saavansa meditaation harjoittamisesta 
voimavaroja ihmisten kohtaamiseen ja lisää kykyä kuunnella muita. Marja toivoi 
voivansa olla avoin, salliva, rauhallinen ja turvallinen opettaja ja koki, että medi-
tointi tukee häntä näiden piirteiden kehittämisessä.  

Just siihen ihmisten kohtaamiseen se (meditaation harjoittaminen) auttaa tai jotenkin 
helpottaa sitä tai antaa voimavaroja siihen ja antaa ehkä semmosta syvyyttä siihen ja 
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just sitä mitä mä pidän tärkeenä siinä taideopettamisessa, tavallaan sitä kykyä kuunnel-
la sitä oppilasta. (Marja) 

Fowelinin mukaan tietoisen läsnäolon harjoittaminen voi auttaa opettajaa huo-
maamaan milloin hänen kannattaa heti toimimisen sijaan pysähtyä ja tarkkailla 
vaikeassa vuorovaikutustilanteessa. Silloin mahdollisuus huomata oma sisäinen 
reaktio kasvaa. Fowelin korostaa olevan tärkeää tällaisessa tilanteessa hyväksyä 
tilanteen luonne ja pyrkiä toimimaan mahdollisimman rakentavasti. (Fowelin 
2014, 146). 

Kaarina koki läsnäolon harjoittamisen tukevan vuorovaikutustaitojen kehittymistä 
ja näki läsnäoloharjoitusten kautta mahdollisuuden oppia rikkomaan rutiinin-
omainen tapa toimia ja toimia toisin ja tiedostavasti. Kaarina kuvaili haastattelussa 
hetkeä, jossa hän hiljentyi ja pysähtyi opetustilanteessa. 

Niin tavallaan semmonen, et päättää, et nyt mä oon täs aika näin hiljaa ja mä oon ja 
kuulostelen et mitä täällä tapahtuu, tässä tilassa ja mussa itsessä, niin se on aika mielen-
kiintoista kans, et kyl se heijastuu sitten oppilaisiin. Että tavallaan katkaisee sellaisen 
niin kuin rutiininomaisen tavan toimia, niin silloin voi niinkun tavallaan toimia tie-
toisesti ja toimii toisella tavalla. (Kaarina) 

Kaksi haastateltavista kertoi läsnäolon harjoittamisen auttaneen heitä myös haas-
tavissa tilanteissa, kuten konfliktitilanteissa työpaikalla. Taina kertoi haastavasta 
ryhmätilanteesta, jossa eräs ryhmän jäsenistä suuttui hänelle. Taina oli selvittänyt 
tilannetta kertomalla miltä hänestä itsestään tuntui ja pyytämällä ryhmän jäseniä 
pysähtymään, hengittämään ja kuuntelemaan mitä heissä itsessään tapahtui, ja sitä 
kautta katsomaan miten he voivat yhdessä tutkia tilannetta ja työskennellä eteen-
päin. Marja kertoi rauhoittaneensa itseään kohdistamalla huomionsa hetkeksi 
hengitykseensä ja kuvaili saaneensa tällaisista lyhyistäkin hetkistä voimaa tilantei-
den selvittämiseen.  

Että (jos) joutuu sellasiin epämiellyttäviin tilanteisiin, niin tota, yleensä mulla on aika 
helppo tavallaan se, tai ei oo kaukana se muista hengittää-juttu. Että kyllä mä sen äkkiä 
saan avukseni. Niinkun semmosen jotenkin itsensä rauhoittamisen niinkun. (Marja) 
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Fowelin pitää tärkeänä luoda luokkatilaan ilmapiiri jossa tunteiden ilmaiseminen 
on mahdollista ja turvallista. Hän esittää tietoisen länäolon harjoittamisen mah-
dollisuutena lisätä oppilaiden itsetuntemusta ja voimistaa heidän kunnioitustaan 
sekä itseään että muita kohtaan. (Fowelin 2014, 150—152). 

Taina koki, että koska nuoret ja lapset kasvavat toisenlaisessa maailmassa kuin 
aikaisemmat sukupolvet, he tarvitsevat tämän tähden myös uudenlaisia taitoja. 
Hän toivoi tietoisuustaitojen tarjoavan digitalisaatiolle vastapainoa. Hän koki, että 
on tärkeää, että ihmiset oppivat tunnistamaan erilaisia tiloja kehossaan ja esitti, 
että tietoinen läsnäolo on perusta tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiselle.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimuskysymystäni ja siihen teemoittelun kautta löy-
tämiäni vastauksia. Lisäksi arvioin tutkielmani luotettavuutta, omaa kokemustani 
tutkielman tekemisestä, valitsemieni menetelmien toimivuutta ja millaista jatko-
tutkimusta aiheesta voisi tehdä. Lopuksi pohdin valitsemani aiheen merkitystä 
itselleni kuvataidekasvattajana.  

Tutkimuskysymyksen tarkastelu 

Olen opinnäyteessäni pyrkinyt etsimään vastauksia tutkimuskysymykseeni siitä, 
miten kuvataidekasvattajat ja pedagogit kokevat tietoisuustaitojen harjoittamisen vai-
kuttavan opettajuuteensa. Lähdin etsimään vastauksia haastattelemalla kolmea ku-
vataidekasvattajaa ja yhtä kasvatustieteen maisteria ja yhteisöpedagogia. Haastat-
telukysymykseni muotoutuivat osittain lukemani kirjallisuuden ja osittain itsessäni 
heränneiden kysymysten perusteella. Seuraavissa kappaleissa nostan esiin tärkeim-
piä havaintojani ja vastaan tutkimuskysymykseeni. 

Haastateltavat puhuivat hyväksynnästä yhteydessä suorittamisen, keskeneräisyyden 
ja tuloksellisuuden haasteisiin, päämääriin takertumiseen ja asioiden arvottami-
seen. Haastateltavat kokivat läsnäoloharjoitusten tekemisen johtaneen esimerkiksi 
itseymmärryksen syvenemiseen ja sitä kautta muiden kohtaamiseen hyväksyvästi ja 
ilman värittyneitä odotuksia. Läsnäolon harjoittaminen oli luonut tilaa olla ja hy-
väksyä omat tunteet ja pakonomainen asioiden arvottaminen oli vähentynyt.  

Toinen haastatteluista esiin nostamani teema oli myötätunto. Haastateltavien pu-
heissa myötätunto liittyi kohtaamisen taitoon, omien ja toisten rajojen hahmotta-
miseen, arvottamatta jättämiseen ja tunnetataitojen kehittymiseen. Valitsemassani 
kirjallisuudessa itseen ja muihin kohdistuvan myötätuntoisen asenteen tärkeyttä 
tuotiin esille paljon. Empatiakyky ja tunnetaidot nähtiin erityisen tärkeinä maail-
massa, jossa ollaan yhä vaikeampien eettisten kysymysten äärellä. 
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Kolmas haastatteluissa selkeästi toistuva teema oli hyvinvointi. Haastateltavat pu-
huivat henkisten voimavarojen, tasapainon ja rauhan löytämisestä ja tietoisuustai-
doista oman terveytensä ja hyvinvointinsa tukena. Läsnäolon harjoittaminen koet-
tiin apuna mielen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kaikki haastateltavat näkivät 
siinä mahdollisuuksia myös yhteydessä työhyvinvointiin. Erityisesti vaikeilla elä-
mänjaksoilla läsnäolon harjoittaminen oli toiminut tukena ja oli antanut voimaa 
elämään. 

Neljäs teema, vuorovaikutus, tuli esiin kaikkien haastateltavien puheissa. Haasta-
teltavien puheissa nousivat esiin kysymykset ryhmädynamiikan ymmärtämisestä, 
omien voimavarojen lisäämisestä ja rutiininomaisten toimintatapojen rikkomises-
ta. Läsnäoloharjoituksista koettiin saatavan apua myös vaikeisiin vuorovaikutusti-
lanteisiin ja ne nähtiin vastapainona esimerkiksi digitalisaatiolle. Läsnäolon har-
joittamisesta kuvailtiin saatavan voimavaroja ihmisten kohtaamiseen ja lisää kykyä 
kuunnella muita. Lyhyistäkin itseen palaamisen hetkistä oli saatu apua hankalien 
tilanteiden selvittämiseen. 

Analyysini mukaan haastatellut pedagogit kokivat tietoisuustaitojen harjoittami-
sen vaikuttaneen heidän opettajuuteensa tukemalla myötuntoista ja hyväksyvää 
asennetta itseä ja muita kohtaan, auttamalla pitämään omasta hyvinvoinnista 
huolta ja lisäämällä herkyyttä ja toimintavalmiuksia vuorovaikutustilanteissa. 
Kaikki nämä ominaisuudet tai teemat on nähtävissä osana haastateltujen henkilöi-
den opettajuutta, mutta myös osana heidän rooliaan esimerkiksi kotona ja vapaa-
ajalla. Kysymykseni tietoisuustaitojen vaikutuksesta haastateltujen opettajuuteen 
voisi myös vaihtaa koskemaan heidän ihmisyyttään. Työmme kautta muodostuvat 
roolit limittyvät muihin kokemuksiimme, eikä opettajuuden tarkastelu tyhjiössä 
ole mahdollista. Kaikki haastateltavat kuitenkin kokivat tietoisuustaitojen vaikut-
taneen tavalla tai toisella myös heidän rooliinsa opettajana tai pedagogina.  

Kaksi varsinaisen teemoitteluni ulkopuolelle jäänyttä erittäin mielenkiintoista 
teemaa olivat taidekasvatus ja koulumaailma. Taidekasvatuksessa yhteyksiä nähtiin 
prosessikeskeisyyteen, pysähtymiseen ja asioiden kokemiseen uusista näkökulmista 
ja haastateltavat näkivät mielenkiintoisia mahdollisuuksia läsnäoloharjoitusten ja 
kuvataidekasvatuksen yhdistämisessä. Läsnäolon harjoittamisen nähtiin kuvatai-
dekasvatuksessa olevan jopa sisäänrakennettua. Ajatus läsnäoloharjoitusten ja tai-
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teen yhdistämisestä sai kaksi haastateltavista myös pohdiskelemaan rajaa taidete-
rapiaan. Koulumaailmasta ja tietoisuustaidoista keskusteltaessa haastateltavat pu-
huivat esimerkiksi keskustelukulttuurissa tapahtuneista muutoksista ja tietoisuus-
taitojen mahdollisuuksista koulukontekstissa. Harjoitusten limittäminen osaksi 
koulun arkea herätti kysymyksiä ja osa haastateltavista pohti kenellä on pätevyys ja 
lupa opettaa tietoisuustaitoja. Myös kysymykset oppimistuloksista, koulun tun-
nelmasta ja viihtyvyydestä tulivat esiin. 

Tutkielman tekemisestä ja tietoisuustaitojen merkityksestä 

Haastattelututkimus ja teemoittelu analyysimenetelmänä toimivat mielestäni tä-
män opinnäytteen kohdalla hyvin. Saamani tilaisuudet syventää omaa ajatteluani 
haastattelutilanteissa käytyjen keskustelujen kautta oli tärkeä kokemus. Koin välil-
lä vaikeaksi hahmottaa omien ennakko-oletusteni vaikutusta esimerkiksi tutki-
muskysymysten muotoutumiseen ja teemoittelun vaiheisiin. Eskola ja Suoranta 
(1998, 208) korostavat luotettavuuskysymysten tärkeyttä laadullisessa tutkimuk-
sessa. Tutkijan roolin löytäminen ei tuntunut heti luontevalta ja tunsin vielä opin-
näytteen tekemisen loppumetreilläkin etsiväni omaa tapaani kirjoittaa ja tutkia. 
Koko tutkielman tekoprosessi oli silti, tai ehkäpä juuri siksi, erittäin opettavainen 
kokemus.   

Kolme haastatteluaineistoa esittelevää ja analyysiosaa pohjustavaa teemaa, läsnä-
olo, koulumaailma ja kuvataidekasvatus, olisivat tarjonneet myös laajan tutkimus-
alueen ja valtavasti lisäkysymyksiä. Tutkielmani rajaus kulki kuitenkin erityisesti 
opettajien ja pedagogien kokemuksissa läsnäoloharjoitusten vaikutuksista heidän 
opettajuuteensa, joten suuri osa mielenkiintoisista kysymyksistä jäi ehkäpä vas-
taamatta tai vain pintaraapaisun tasolle. Tietoisuustaidoista ei ole Suomessa kirjoi-
tettu vielä kovinkaan paljon ja opettajien kokemuksia ei ole tietääkseni dokumen-
toitu aikaisemmin. En pyrkinyt tutkielmallani tuottamaan yleistettäviä tutkimus-
tuloksia, vaan kuvaamaan haastattelemieni henkilöiden kokemuksia ja ajatuksia. 
Tutkielmani toimii mielestäni mielenkiintoisena ikkunana ajankohtaiseen aihee-
seen. Kontemplatiivisen pedagogiikan esittely ja sen yhdistäminen kuvataidekas-
vattajien kokemuksiin muodostui opinnäytteeni kannalta tärkeäksi.  



 
50 

Taiteessa ja taidekasvatuksessa pidän mielenkiintoisena leikkisää suhtautumista 
meitä ympäröivään maailmaan ja henkilökohtaisen kokemisen kautta tapahtuvaa 
erilaisten ilmiöiden tutkimista. Näen oppimisen kerrostuvana ja syvenevänä pro-
sessina, jossa uudet ajatukset ja kokemukset limittyvät osaksi kokemusmaail-
maamme. Taide ja taidekasvatus tarjoaa meille loputtomia mahdollisuuksia ky-
seenalaistaa käsityksiämme ja reaktioitamme ja katsoa maailmaa vaihtoehtoisten 
linssien läpi. Tuntuikin itselleni tärkeltä käsitellä tietoisuustaitojen suhdetta peda-
gogisen ajatteluuni, aihetta joka on ollut läsnä elämässäni oman meditaatioharjoi-
tukseni kautta jo useamman vuoden ajan. Oma ajatteluni ja ymmärrykseni medi-
taatiosta ja tietoisuustaidoista laajeni ja nivoutui selkeämmin omiin pedagogisiin 
lähtökohtiini tämän tutkimusprosessin aikana.  
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8. LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukutsu 

Etsitään haastateltavia opinnäytetyöhön 

Etsin haastateltavia maisterin opinnäytettäni varten. Olen kuvataidekasvatuksen 
opiskelija Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ja opinnäyt-
teeni aiheena on tietoisen läsnäolon ja kuvataidekasvatuksen suhde. Etsin haasta-
teltavikseni sekä kuvataiteen opettajia että muitakin opettajia ja pedagogeja, jotka 
käyttävät tietoisen läsnäolon tekniikoita opetuksessaan tai harjoittavat meditaatio-
ta vapaa-ajallaan. Haastateltavan ei siis tarvitse olla kouluttautunut meditaatio-
ohjaaja, vaan olen kiinnostunut juuri arkipäiväisistä tietoisen läsnäolon harjoitta-
misen kokemuksista. 

Aikaa haastattelun tekemiseen kuluu n. 1-2 tuntia ja haastattelu voi tapahtua 
myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.  

Otathan yhteyttä jos uskot olevasi etsimäni haastateltava! Vastaan mielelläni ky-
symyksiin ja kerron lisää opinnäytteestäni.  

Ystävällisin terveisin, Aini Väätti 

Liite 2. Haastattelukysymykset 

Perustiedot: 
- Ikä, ammatti, koulutustausta, työhistoria 

- Millaisessa työssä toimit tällä hetkellä? 
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Yleisesti meditaatiosta: 

- Millaista meditaatiota tai millaisia tietoisen läsnäolon harjoituksia teet?  

- Tuntuuko ---- sopivalta termiltä tähän haastatteluun?  

- Liittyvätkö harjoituksesi johonkin tiettyyn meditaatioperinteeseen? Millaiseen? 

- Kuinka kauan olet meditoinut/ tehnyt läsnäoloharjoituksia?  

- Kuinka usein teet läsnäoloharjoituksia tai meditoit? 

- Missä paikoissa harjoitat? (kotona, työpaikalla, muiden kanssa/yksin?)  

- Miten olet päätynyt aloittamaan harjoittamisen? Miksi?  

- Mikä tuntuu sinulle tärkeimmältä meditoinnin harjoittamisessa? Eli miksi medi-
toit? 

- Mikä tuntuu vaikeimmalta / helpoimmalta? 

- Teetkö muita juttuja  joista saat samoja vaikutuksia? Onko jotakin mikä tekee 
meditaatiosta erilaista näihin verrattuna?  

Opettajuuden/ pedagogian tukena: 

- Koetko että mindfulnessin/meditaation harjoittaminen vaikuttaa (opetukseesi 
tai) työhösi opettajana? Minkälaisia vaikutuksia olet huomannut? (Näetkö mahdol-
lisuuksia että voisi vaikuttaa?) 

- Käytätkö tietoisen läsnäolon harjoituksista opittuja tekniikoita oman olemisesi 
tukena työssäsi? opetustilanteissa? (esim. hengitykseen tai kehoon palaamista tms. 
eli ei siis oppilaiden kanssa vaan oman olemisesi tukena). 
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- Koetko, että läsnäoloharjoituksista/ meditaatiosta on sinulle apua työssäsi? Mil-
laista? 

- Oletko huomannut muutoksia omassa pedagogiassasi (opetuksessasi tai opetta-
juudessasi) harjoittamisen aloittamisen jälkeen? 

- Millainen on mielestäsi hyvä (kuvataide)opettaja tai pedagogi? Mainitse kolme 
tärkeintä ominaisuutta tai taitoa. Tukeeko läsnäoloharjoitus näitä? 

- Näetkö tietoisen läsnäolon harjoittamisen osana opettajan identiteettiäsi? Millä 
tavalla?  

- Oletko keskustellut läsnäoloharjoituksista (tai niiden käyttämisestä opetuksessa) 
kollegoidesi kanssa?  

Erityisyys kuvataidekasvatuksessa:   

- Millaisia mahdollisuuksia näet tietoisen läsnäolon harjoituksissa yhteydessä ku-
vataideopetukseen? (omaan opetukseesi/ omaan työhösi). 

- Mitä nämä harjoitukset voisivat mielestäsi antaa juuri kuvataidekasvatukseen? 

Loppukysymykset: 

- Oletko tehnyt harjoituksia ryhmien (oppilaiden) kanssa? Minkälaisia kokemuk-
sia sinulla on? 

- Millaisia mahdollisuuksia näet tietoisen läsnäolon harjoitusten tuomisessa työ-
paikoille/koulumaailmaan? Millaisia haasteita? 

- Koetko että meditaatio on vaikuttanut työhyvinvointiisi?  

- Kenen vastuulla opettajien työhyvinvointi mielestäsi on? Toivoisitko työpaikalta-
si lisää tukea hyvinvointiin? 
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- Onko kontemplatiivinen pedagogiikka sinulle tuttu kasvatustieteellinen suunta-
us? 

 

 


