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Maisterin opinnäytetyöni tavoitteena on problematisoida mielikuva luonnollisesta, universaalista ja 

ajattomasta lapsuudesta. Sen sijaan, että tyydyttäisiin tottumuksiin ja jo totuttuun tietoon ja 

pidettäisiin yllä vain yhdenlaista, romanttispainotteista lapsikuvaa, tulee lapsuuden moninaisuutta 

avata. Lapsuus tulee paljastaa monenlaisena, jotta sen on mahdollista olla myös yksilöllinen. 

Tutkielma kuuluu laadullisen tutkimuksen piiriin. Tutkielman menetelmälliset ratkaisut ovat 

taiteen ja taiteellisen tutkimuksen teoriasta ja käytännöistä, ja ne vertautuvat eksploratiiviseen 

tutkimusasenteeseen. Tutkielma sitoutuu osaksi taidekasvatuksen tutkimusta, joka on kriittinen 

kulttuurisia käytäntöjä kohtaan. Tutkielman taustaoletuksena on ajatus lapsuudesta voimakkaasti 

länsimaista ajattelua jäsentävänä, harvinaislaatuisena käsitteenä. Lapsuus on ennen kaikkea 

sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö. Tutkielma tarkastelee länsimaisen lapsuuden ja lapsuus-

käsitysten historiaa sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta. Lapsuuden historiallisuus 

horjuttaa ajatusta lapsuudesta universaalina tosiasiana. Käsitykset lapsuudesta paljastuvat 

monimutkaisina, ristiriitaisina, päällekkäisinä ja monin paikoin tiedostamattomina.  

Taide asettuu tutkielmassa sekä aineistoksi että menetelmäksi. Menetelmän ytimessä on ajatus 

kuratoimisesta taiteellisena käytäntönä. Tutkielma on teoreettis-taiteellinen kokonaisuus, joka 

puhuu lapsuudesta monisuisesti, paljastaen ilmiön laajana, kompleksisena ja ristiriitaisena. 

Nykytaide ilmentää lapsuuden kohdalla kulttuurista katkosta lapseen; lapsi lainaa hahmonsa 

eläimeltä, pedolta, hirviöltä, naiselta. 

Tutkielmaan kuratoidut nykytaideteokset ja teoria asettuvat vastarintaan ihmis- ja siten 

normikeskeistä maailmankuvaa vastaan. Tutkielman myötä sentimentaalinen, universaali ja 

luonnollistettu lapsikuva paljastuu osaksi länsimaista, ihmiskeskeistä ideologiaa, joka luonnollistaa 

ja arvottaa tietynlaisen ihmisyyden toisenlaisen edelle, ja ennen kaikkea ihmisyyden kaiken muun 

edelle. Lasten oikeudet, naisten oikeudet, vähemmistöjen oikeudet sekä eläinten oikeudet 

kietoutuvat samaksi kysymykseksi. Kysymykseksi sorrosta, joka ei katoa, jollei kaikkia 

sorronmuotoja lopeteta.  
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Abstract 

 
The aim of my Master's thesis is to problematize the image of a natural, universal and timeless 

childhood. Instead of seeing childhood only from a romantic point of view, childhood needs to be 

“opened”. It needs to be revealed in a variety of ways so that it can also be experienced as unique. 

 

This thesis is a qualitative study. The methodological approaches are from the theory and practices 

of art and artistic research. They compare to an attitude from exploratory research. The thesis 

represents a form of art education, which studies cultural practices in a critical way. The underlying 

assumption of the thesis is the idea of childhood as a crucial concept in Westernist thinking. 

Childhood is above all a social and cultural phenomenon. The thesis explores the history of Western 

childhood and childhood perceptions from the perspective of social constructivism. The 

historicalness of childhood undermines the idea of childhood as a universal fact. The conceptions of 

childhood are revealed as complicated, controversial, overlapping, and for the most part: 

unconscious. 

 

Art is both the material and the method in this thesis.  At the core of the method is the idea of 

curating as an artistic practice. The thesis is a theoretical-artistic entity that speaks of childhood in 

a multitude of ways, revealing the phenomenon as broad, complex, and controversial. 

Contemporary art expresses a “cultural disconnection” to childhood; child borrows its form from an 

animal, a beast, a monster, a woman. 

 

Theory cited in this thesis along with the artworks form a resistance to the anthropocentric and 

hence the normative worldview. A sentimental, universal, and natural image of child is revealed as 

a part of Western, human-centered ideology – an ideology which values a particular kind of 

humanity above all and makes it seem somewhat “natural”.  Questions of children's rights, women's 

rights, minority rights and animal rights are intertwined together. Oppression does not disappear 

unless all forms of deprivation are put to an end. 
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Annette Messager: Childbirth, 19961 

 

                                                           

1 Annette Messagerin taideteokset ovat tekoja, toimenpiteitä, rituaaleja, traditioita: (dis)sektio. 
Pehmoeläin on eläimen irvikuva; se on lapsen irvikuva. Installaatio: Messager, Annette. 2007. The 
Messengers. Munich–Berlin–London–New York: Prestel, 412.  
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Anni Leppälä: Looking At The Forest, 20072 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Valokuvateos: http://helsinkischool.fi/artists/anni-leppala/portfolio/portfolio-15/ Viitattu 30.11.2016 
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Minna Suoniemi: Punahilkka ja susi, 2011–20123 

  

                                                           
3 Still-kuva videoteoksesta (kuvaa rajattu). http://www.minnasuoniemi.com/redridinghood.html Viitattu 
30.11.2016 Teos katsottavissa: https://vimeo.com/67724120 Viitattu 30.11.2016 
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Perttu Saksa: Untitled, Sarjasta: A Kind Of You, 20134 

  

                                                           
4 Valokuvateos. http://www.perttusaksa.com/a-kind-of-you-2013#6 Viitattu 30.9.2017. Perttu Saksan A 
Kind Of You -valokuvien lähtökohtana on indonesialaisten katuesiintyjien traditio (nykyisin lainvastainen), 
jossa esiintyjät pukevat lemmikkiapinansa lapsenkaltaisiksi huvitusta ja kerjäämistä varten. 
Nukkekasvoiset makakit ovat usein kaltoin kohdeltuja ja ketjuin kahlittuja. 
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Anni Leppälä: Garden, 20075 

 

 

 

1700-luvulta alkaen taitelijat ovat sijoittaneet lapsen luontoon, useimmiten puutarhaan, 

samaan yhteyteen lemmikkieläinten ja muiden kesyjen eläinten kanssa. 1800-luvulle tultaessa 

puutarha ymmärrettiin jo laajalti lapsuuden itsensä metaforana.6 Perttu Saksan valokuvat 

sijoittuvat kadulle, kolkkoon ja urbaaniin, lähes ”luonnottomaan” ympäristöön. 

  

                                                           
5 Valokuvateos. http://www.annileppala.fi/works.html Viitattu 30.11.2016. 

6 Gittins 2009, 46–47.  
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Stiina Saaristo: Tyttöjen välisestä ystävyydestä I, 20047 

 

Keskiajan taiteessa lapsen kasvonpiirteet ja kehon mittasuhteet olivat aikuisen; lapsi kuvattiin 

lähes poikkeuksetta pienikokoisena aikuisena. Tämän on arveltu johtuvan siitä, ettei ajan 

taiteilijoilla ollut vielä kykyä kuvata lasta.8 Miksi omaisimme tuon kyvyn nyt? Stiina Saariston 

teosten rujot hahmot problematisoivat lapsen ja aikuisen nykykuvia. Kenties lapsuudessa on 

jotain alentavaa, sillä se näyttää groteskilta puettuna aikuisen ylle.  

  

                                                           
7 Puuvärikynä: http://www.galleriaheino.fi/index.php?k=120801 Viitattu 30.11.2016 

8 Ariès 1962, 10, 33-49.  
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Jill Greenberg: Deniability (Sarjasta: End Times), 20059

 

                                                           
9 Taiteilija on ikuistanut lapsen reaktion valokuvaamistilanteeseen tai (taiteilijan mukaan) minimaaliseen 
provosointiin. Valokuvateos. https://www.jillgreenberg.com/art/#end-times Viitattu 30.9.2017 
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Länsimaisissa kulttuureissa tulee ilmi usein voimakas huoli lapsuuden puolesta: lapsen 

viattomuutta ja hyvyyttä tulee kunnioittaa ja suojella. Lapsuus halutaan säilyttää luonnollisessa 

tilassaan, onnellisena, huolettomana, koskemattomana ja turmeltumattomana – erillään 

aikuisten todellisuudesta. Länsimaisen lapsuuden ympärillä on valtavasti moraalista paniikkia. 

Lapsuus on läpeensä sentimentaalinen käsite, ja se vaikuttaa vastustavan loogista ajattelua. 

Lapsuuteen ei sovi kajota. 

Won’t somebody please think of the children? Kuka ajattelisi lapsia?10  

 

Tämän tutkielman tavoitteena on problematisoida mielikuva luonnollisesta, universaalista ja 

ajattomasta lapsuudesta. Tavoitteenani on taiteen ja teorian keinoin paljastaa yhdenlaisen ja 

yhdennäköisen lapsuuden sijaan lapsuutta monenlaisena ja kompleksisena – lapsuuksina.  

Tutkielmani taustaoletuksena on ajatus lapsuudesta voimakkaasti länsimaista ajattelua 

jäsentävänä, harvinaislaatuisena käsitteenä. Vaikka vakiintuneita lapsikäsityksiä hallitsevat 

psykologiset ja biologiset käsitteellistykset, lapsuus on ennen kaikkea sosiaalinen ja kulttuurinen 

ilmiö.11 Käsitykset lapsuudesta ohjaavat voimakkaasti yhteiskunnallista suhtautumista lapsiin. 

Lapsuus liittyy elimellisesti myös laajempiin yhteiskunnallisiin, uskonnollisiin, poliittisiin ja 

aatteellisiin maailmankuviin ja käsityksiin ihmisestä.12  

Lapsella ja lapsuudella on erityinen sija länsimaisessa sivistyksessä. Silti, tai kenties juuri sen 

takia, emme tunne todellista lasta. Länsimaisesta ihmiskäsityksestä puuttuu ääneen artikuloitu 

                                                           
10 Julkisessa keskustelussa lapsuuden kohdalla vedotaan usein tunteisiin, ja toisaalta kun on tarpeen 

vedota tunteisiin, otetaan lapsuus esiin. Oheisella lausahduksella on pitkä historia amerikkalaisen 
politiikan kentällä, ja lausetta on parodioitu useaan otteeseen. Kyseessä on argumentointivirhe, 
epäonninen retorinen keino, jolla pyritään, ikään kuin viimeisenä keinona, vetoamaan tunteisiin. Lause on 
klisee, mutta toimiva sillä hysteeriseksi kiihotettu huoli taidokkaasti sumentaa rationaalisen ajattelun. 
(Meany & Shuster 2002, 65.) Vaikeimmissa moraalikysymyksissä lapsi on viimeinen ja tärkein koetinkivi 
(Ohajanen 2014, 109). 

11 Scraton 1997, 26. 

12 Bardy 1998, 191-192; Woodhead 2009, 27.  
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käsitys lapsesta13. Sen sijaan lapsuus on sentimentaalinen, ajattelematon kokonaisuus, joka 

naamioituu universaaliksi ja ajattomaksi kiistäen kaiken historiallisuutensa. Lapsi itsessään ei ole 

ollut länsimaisen tutkimuksen keskiössä.14 Ajatus universaalista lapsuudesta asettaa länsimaisen 

lapsen, lapsuuden ja ihmisyyden muiden edelle ja muiden esikuvaksi – tai kieltää muiden 

olemassaolon. Kenties lapsuuden sentimentaalisuuden tarkoituksena on peittää käsitteen 

ideologiset pyrkimykset. Lapsuus on myytti.15  

Tutkielmani sitoutuu osaksi taidekasvatuksen tutkimusta, joka on kriittinen kulttuurisia 

käytäntöjä kohtaan. Tarkastelen olemassa olevaa tutkimusta länsimaisen lapsuuden ja lapsuus-

käsitysten historiasta. Lapsuuden historiallisuus horjuttaa ajatusta lapsuudesta universaalina 

tosiasiana. Käsitykset lapsuudesta paljastuvat monimutkaisina, ristiriitaisina, päällekkäisinä ja 

monin paikoin tiedostamattomina. Jo sana lapsuus vihjaa olevansa yhdenlainen, neutraali ja 

jaettu tosiasia. Samalla se liittyy mielikuviin kasvatuksesta johdonmukaisena ja yksiselitteisenä 

tapahtumana. Lapsuus ei saa olla itsestäänselvyys, sillä lapsi on jatkuvan vallan alaisena. 

Itsestäänselvyytenä pidetty vallankäyttö ei ole oikeutettua, se tapahtuu sekä yksilön eduksi, että 

yksilön kustannuksella. Yhteiskunta, joka suojelee lapsuutta pakkomielteisesti, päätyy 

todennäköisesti myös kontrolloimaan sitä16. 

Tutkielmassani lähestyn lapsuutta sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta17. Lapsuus on 

valtava kulttuurinen käsitekompleksi, jonka merkityksiä on tämän tutkielman puitteissa 

mahdollista vain sivuta. Sosiaalista konstruktiota painottava näkökulma lapsuuteen on 

vapauttava18, sillä siinä piilee mahdollisuus lapsen, tai lapseniässä olevan yksilön, olla jotakin 

muuta kuin mitä tiedämme tai uskomme lapsen olevan. Sen sijaan, että tyydyttäisiin 

tottumuksiin ja jo totuttuun tietoon ja pidettäisiin yllä vain yhdenlaista, romanttispainotteista 

                                                           
13 Varto 2002; Varto 2008A, 12-13. 

14 Ojanen 2014, 36-37, 38-39. 

15 Gittins 2009, 36-37, 45. 

16 Scraton 1997, 26-27.  

17 https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tieteenfilosofiset-
suuntaukset/sosiaalinen-konstruktionismi. Viitattu 30.9.2017. Ks. tarkemmin luku 2.1 Lapsuus 
sosiaalisena konstruktiona 

18 Lykke & Braidotti 1996, 242. 
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lapsikuvaa, tulee lapsuuden moninaisuutta avata. Yksikään versio lapsuudesta ei ole sen 

todempi, oikeampi tai ”luonnollisempi” kuin toinen. Ei ole neutraalia lapsuutta, ei neutraalia 

ihmisyyttä, eikä neutraalia tietoa. Lapsuuden emansipaatio. 

Tutkielmani on menetelmältään ja muodoltaan teoreettis-taiteellinen kokonaisuus. 

Tutkielmassani teoria ja taideteokset kulkevat rinnakkain ja asettuen vuoropuheluun keskenään. 

Teoreettinen aineisto tuo ilmi eri puolia taiteellisesta, ja taiteellinen teoreettisesta. 

Kiinnostavasti sekä teoreettinen että taiteellinen aineisto on päätynyt useiden samojen 

teemojen, ilmiöiden ja kulttuuristen leikkauskohtien äärelle – tavalla, joka ylittää sen, mitä 

kukaan on tietoisesti tarkoittanut. Yhdessä ne argumentoivat lapsuudesta, joka ei määrity eikä 

järjesty vain yhdellä tavalla. Tarvitaan sekä monitieteistä että taiteellista lähestymistapaa, jotta 

on mahdollista tutkimuksellisesti konstruoida moniulotteinen ja vakuuttava kuva lapsuudesta.19 

Taiteellinen menetelmä ei kaihda laajaakaan aihetta, vaan sallii (ja usein vaatii) lähestymistavan, 

joka on kokonaisvaltainen, inklusiivinen ja eri suuntiin assosioituva.20 

Taiteella on erityinen merkitys tutkielmani kannalta. Taiteen kautta inhimillinen todellisuus 

ilmenee kompleksisena, ja siten monenlaisia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia sallivana. 

Taiteellinen tieto on usein tietämistä, joka ei määrittele eikä kiinnitä, tietoa joka on elävää ja 

joustavaa, aina uusia mielleyhtymiä herättävää tietoa.21 Taiteessa lapsuus paljastuu vain 

fragmentteina, sieltä täältä. Taiteen kautta tutkielmasta muodostuu avoimuuteen pyrkivä, 

samaan aikaan sekä valmis että keskeneräinen tila, josta käsin lukijalla tai kokijalla on 

mahdollisuus löytää aina uusia merkityksiä.  

Tutkielmani nojaa taustaoletukselle siitä, että taiteen kautta saattaa ilmaantua jotakin, mikä 

kulttuurisesti pyrkii näkyväksi tässä hetkessä.22 Lapsi ja lapsuus ovat keskeisiä aiheita 

nykytaiteessa, ne nousevat esille uudestaan ja uudestaan. Nykytaide vaikuttaa lapsuuden  

                                                           
19 Vrt. Bardy 1996, 185; Mills 2000, 8. 

20 Varto 2017; vrt. Stebbins 2001. 

21 Vrt. Varto 2014, 24. 

22 Varto 2008B, 66; vrt. Nayar 2014, 2, 32.  
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Jonathan Hobin: Got Him! (Sarjasta: In The Playroom), 201023 

 

Länsimaissa elää voimakas uskomus, jonka mukaan ilman aikuisen huolta ja kuria lapset 

taantuvat ”eläimelliseen”, ”primitiiviseen” tilaan päätyen tekemään sanoinkuvaamattomia 

julmuuksia toisilleen (julmuuksia joita ei aikuismaailmaan tietenkään kuulu). Ilman aikuisia 

kaikkinainen yhteiskunnallinen järjestys katoaa. Tämänkaltainen tarinankaari on esillä muun 

muassa William Goldingin klassikkoromaanissa Kärpästen herra (1954). Kenties tällaisella 

taustauskomuksella oikeutetaan lapseen kohdistuvaa kuria ja kontrollia.24 

  

                                                           
23 Valokuvateos: https://www.behance.net/gallery/1245693/In-The-Playroom Viitattu 30.9.2017 

24 Scraton 1997, 168.  
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Jarmo Mäkilä: Rautahuone, 201025  

                                                           
25 Maalaus: http://www.jarmomakila.com/gallery/ Viitattu 30.9.2017  
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kohdalla ilmentävän jonkinlaista kulttuurista katkosta lapseen. Lapsi sijaitsee kulttuuristen 

kerrostumien alla, sentimentaalisuuden takana, tavoittamattomissa. Taideteoksissa lapsi on 

toistuvasti ”poissa”. Lapsen kasvoja peittävät erilaiset naamiot, lapsi kätkee kasvonsa, katsoo 

toisaalle, on selin tai piiloutuneena. Lapsi on ujo, arka, surullinen tai surkea, sulkeutunut, vakava, 

tunteeton, ilman iloa, pelkkä nukke, täytetty eläin, tyhjä kuori täynnä ainoastaan häpeää. 

Lapsuuden trauma. Lapsen keho on epäkeho, passiivinen ja vammautettu, keho ilman 

kokemusta, vaate ilman kantajaa. Lapsi ilman ”minää”, ilman minuutta. 

Esiin nousee myös vihainen lapsi, täynnä kaunaa. Lapsi lainaa hahmonsa eläimeltä, pedolta, 

hirviöltä, naiselta. Historiallisesti pahuus ja eläimellisyys on paikannettu lapseen, ja kuten 

nykytaideteokset tuovat ilmi, niillä on yhä paikkansa mielikuvissamme lapsuudesta ja lapsesta. 

Lapsi, usein tyttö, muuntautuu söpöstä, kiltistä, viattomasta, hiljaisesta ja näkymättömästä 

”pikkutytöstä” sadun isoksi, pahaksi sudeksi. Hahmossa manifestoituu vuosisatojen (ellei 

tuhansien) käsitykset lapsesta ja naisesta jonakin hirveänä, ikävänä ja pahana noustakseen 

kapinaan yksiulotteista, kiiltokuvamaista, sentimentalisoitua lapsi- ja tyttökuvaa vastaan. Lapsi 

uhkuu voimaa. 

Kulttuurinen lapsi verhotaan päälle liimattuun sentimentaalisuuteen. Toisaalta on vaikeaa, jollei 

mahdotonta lähestyä lapsuutta ilman tunnepitoisuutta. Taideteosten ilmaisemat lapsuudet 

jäävät tavoittamattomiin, jollei niiden salli liikuttaa ja koskettaa, vaikuttaa itsessä. Useista 

taideteoksista välittyy henkilökohtaisuus, jonkinlainen jälki taiteilijan omasta kokemuksesta. 

Teoreettiset lähteet joiden pariin olen päätynyt ovat myös hyvin tunnelatautuneita, usein 

vihaisenoloisia, poleemiseen sävyyn kirjoitettuja.26 Lapsuus herättää voimakkaita tunteita 

epäoikeudenmukaisuudesta. Viha on kenties vastareaktio lapsuudelle, jonka tulee olla 

yltiöonnellinen; lapsuudelle jota vähätellään ja nuhdellaan; lapsuudelle joka passivoidaan ja 

jonka puolesta tiedetään. Viha on tärkeä ja tarpeellinen tunne, se tarvitsee tilaa. Viha ei suostu, 

se ei alistu, se vastustaa. Viha sokaisee – mutta se myös paljastaa. Vähintään se on merkki siitä, 

että jonkin tulee muuttua. 

                                                           
26 Tutkielmaa varten olen lukenut monialaisesti. Keskeisimmiksi lähteiksi ovat päätyneet kenties 
kriittisimmät puheenvuorot lapsuudesta, kuten Varto (2002), Gittins (2009) ja Vänskä (2012). Myös 
kritiikkiä osakseen saaneilla klassikkoteoksilla kuten Centuries of Childhood (Ariès 1962) sekä Eevan 
tyttäret (Utrio 1984) on merkitystä tutkielmassani.  
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Anni Leppälä: Untitled (Inside the Forest), 201327 

 

  

                                                           
27 Valokuvateos: http://helsinkischool.fi/artists/anni-leppala/portfolio/portfolio-15/ Viitattu 30.11.2016. 
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Perttu Saksa: Untitled, Sarjasta: A Kind Of You, 201328 

  

                                                           
28 Valokuvateos: http://www.perttusaksa.com/a-kind-of-you-2013#15 Viitattu 30.9.2017. 
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Samuli Heimonen: Omin silmin, 200929 

  

                                                           
29 Maalaus: http://www.samuliheimonen.com/teokset/2009/59/ Viitattu 30.11.2016. 
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Patricia Piccinini: Litter, 201030 

 

                                                           
30 Veistos: http://www.patriciapiccinini.net/ Viitattu 30.11.2016. 
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2.1 Lapsuus sosiaalisena konstruktiona  

Tutkielmani tieteenfilosofinen lähtökohta on sosiaalisessa konstruktionismissa. Sosiaalisen 

konstruktionismin mukaan tieto, todellisuus ja sen ilmiöt rakentuvat sosiaalisesti, tietyn 

kulttuurin sisällä.31 Tutkielmassani todellisuus hahmottuu kompleksisena, kulttuurisena ja 

sosiaalisena kokonaisuutena, joka rakentuu pitkälti sattumanvaraisesti, mutta jota myös 

rakennetaan varsin tavoitteellisesti.32  

Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta lapsuus hahmottuu länsimaisena konstruktiona, 

aikaan ja paikkaan sidottuna, sekä yksilöllisenä että kulttuurisena ilmiönä. Ei ole olemassa 

yhdenlaista, universaalia lapsuutta eikä yhtä tapaa olla lapsi. Ei ole lasta ilman lapsuutta; 

käsitteet kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa myös tieteen diskursseissa.33 Myös lapsuutta 

koskeva tieto voidaan hahmottaa osittain tai kokonaan sosiaalisesti rakentuneeksi, siis 

konstruktioksi.34  

Käsitteiden ”lapsi” ja ”lapsuus” suhde ei ole itsestään selvä. Lapsuudella saatetaan tarkoittaa 

yhtälailla sekä lapseniässä olevien lapsuutta, että aikuisiässä olevien menneitä lapsuuksia. 

Lapsuuden ajatellaan olevan ihmisen ensimmäinen elämänvaihe, jolla ei kuitenkaan 

kulttuurisesti ole selkeää, ikään perustuvaa rajaa.35 Useimmiten lapsuudella viitataan 

jonkinlaiseen ”yleiseen lapsena olemisen tilaan”. Käsitteenä itsessään se vihjaa lapsuuden 

universaaliin ja ajattomaan olemukseen. Käsite antaa olettaa, että olisi olemassa jokin tietty, 

erillinen sosiaalinen ryhmä tai kategoria, jonka sisään kaikki lapset sijoittuvat.36  

                                                           
31 https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tieteenfilosofiset-
suuntaukset/sosiaalinen-konstruktionismi. Viitattu 30.9.2017. 

32 Vrt. Varto 2002, 31-32, 99. 

33 Kehily 2009, 1-7 

34 Woodhead 2009, 19-21; Nayar 2014, 12.  

35 Vrt. Bardy 1998, 181-183; Mills 2000, 9.  

36 Gittins 2009, 37, 45. 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tieteenfilosofiset-suuntaukset/sosiaalinen-konstruktionismi
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tieteenfilosofiset-suuntaukset/sosiaalinen-konstruktionismi


22 

 

Lapsuus on ennen kaikkea suhdekäsite, se määrittyy vain suhteessa aikuisuuteen; ja toisinpäin.37 

Suhteessa aikuiseen lapsi on usein jollakin tapaa vähemmän: lapsi ei ole täysivaltainen eikä 

tasaveroinen – lapsi on kehityksenalla, ei-vielä-aikuinen tai vasta-tulemassa-oleva-aikuinen38, 

mutta toisaalta taas enemmän: lapsuudella ollaan psykoanalyyttisen ajattelun myötä alettu 

selittämään ihmisen koko loppuelämää ja ihmisyyden perusolemusta kaiken kaikkiaan. Lapsi on 

metafora. Lapsi on alku, lapsissa on tulevaisuus.39 Lapsuudessa on myös menneisyys: lapsuus on 

nostalgiaa, aikuisen heijastuspinta. Usein lasteniässä olevien lapsuus peittyy aikuistajunnan 

alle.40 Lisäksi vaikuttaa siltä, että yksilön oma lapsuus hahmottuu vasta, kun hän on jo ohittanut 

lapseniän, ja voi katsoa ikään kuin ”taaksepäin” omaan lapsuuteensa. 

Kaiken kaikkiaan lapsuutta on hankala käsitteellistää. Ehkä yhden lapsuuden sijaan pitäisikin 

puhua lapsuuksista.41 

 

2.2 Sentimentalisoitu lapsi   

Kulttuurisesti lapsuus halutaan nähdä huolettomana, iloisena ja onnellisena ajanjaksona. Lasten 

tunteidenilmaukset ovat osoituksia autenttisuudesta ja rehellisyydestä – ikään kuin lapsi ei 

kykenisi aikuisen tavoin teeskentelemään, valehtelemaan ja manipuloimaan. Lapsi on viaton, 

kykenemätön pahaan.42  

Usein lapsen kulttuurinen rooli on merkityksellistäjä; lapsuudella merkityksellistetään 

maailmankuvat ja ihmiskäsitykset, joita voi usein luonnehtia perinteisiksi, konservatiivisiksi, 

nostalgisiksi.43 Länsimaisessa ajattelussa lapsi ja lapsuus ovat pitkään samaistettu tunteeseen, ja 

                                                           
37 Bardy 1998, 181-183; Ojanen 2014, 16-18.  

38 Varto 2008A, 12-13; Ojanen 2014, 15-18.   

39 Ojanen 2014, 21-22, 82-83.  

40 Bardy 1998, 181.  

41 Mills 2000, 9.  

42 Bardy 1996, 17, 94; Bardy 1998, 184-186; Karlsson 1999, 33–34; Nummenmaa & Alasuutari 2008, 29-
32; Kehily 2009, 5; Vehkalahti 2012, 63.  

43 Varto 2002, 66-67.  
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samalla mielletty järjen ja tiedon kääntöpuoleksi.44 Myös lapsuustutkimuksen kohdalla 

korostuvat usein tunteet ja tunteiden kulttuurihistoria.45  

Universaaliin lapsuuteen liittyy mielikuva viattomasta lapsesta, joka ei edusta mitään 

sosiaaliluokkaa, kansallisuutta eikä rotua. Lapsi on ikään kuin ”sosiaalisesti, seksuaalisesti ja 

psyykkisesti ’puhdas’”.46 Todellisuudessa viattoman lapsen ideaali on kuitenkin valkoihoinen, 

keskiluokkainen, sukupuolittunut ja heteroseksuaalinen sekä kehollisesti hyvinvoiva ja vailla 

vikaa. Samoin ajatusta perheestä pidetään usein universaalina, mutta yhtä lailla sen ideaali ja 

juuret ovat eurooppalaiset, valkoihoiset, keskiluokkaiset ja heteroseksuaalit. Viattomuus 

naamioi, se peittää heteronormatiiviset oletukset.47 

Kulttuuriset merkityksenannot ja esitykset lapsuudesta kätkevät usein tällaisia eroja lapsissa.48 

Annamari Vänskä (2012) on osoittanut, kuinka tämä tulee esille muotikuvissa ja mainonnassa, 

joissa muun muassa tyttö-oletetut, tummaihoiset ja aasialaiset lapset eksotisoidaan, 

seksualisoidaan ja passivoidaan sekä esitetään alaluokkaisina ja ei-viattomina useammin kuin 

vaaleaihoisina poikina näyttäytyvät lapset.49 Mainokset lisäksi hyödyntävät ja vahvistavat 

perinteistä kuvaa positiivisesta ja hellyttävästä lapsesta.50 Lapsuudesta on tullut naamio jonka 

taakse elävä, lapseniässä oleva, oman kokemuksen omaava lapsi katoaa.51 

Äärimmäisen romanttinen kuva lapsuudesta ei salli todelliselle, kokevalle lapselle kovinkaan 

suurta liikkumatilaa eikä tunteiden variaatiota. Lapsi on aito ja viaton, mutta myös 

yksinkertainen ja naiivi.52 Tällöin lapsella ei ole kykyä moniulotteisiin tunteisiin. Lähes 

                                                           
44 Bardy 1996, 23.  

45 Vehkalahti 2012, 62.  

46 Ihanus 2010, 268.  

47 Ariès 1962, 415; Gittins 2009, 45; Ihanus 2010, 268; Vänskä 2012, 125-127.  

48 Gittins 2009, 36-37.  

49 Vänskä 2012, 125-127, 132-134, 163.  

50 Karlsson 1999, 35-39. 

51 Gittins 2009, 36-37.  

52 Karlsson 1999, 46.  
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systemaattisesti lapselta kielletään ja karsitaan ei-toivotut tunteidenilmaukset. Jo varhain lapsi 

oppii, mihin tunteisiin on lupa, ja mitä vaikutuksia erilaisten tunteiden ilmaisemisella on. 

Kielteisinä pidetyt tunteet eivät ole toivottuja tunteita. Lapsuus halutaan säilyttää onnellisena 

paikkana. Erityisesti lapsen viha on tabu. Lapsuudessa ei ole sijaa suuttumukselle, vihaisuudelle 

tai vihalle, ei aikuisen eikä lapsen. Kulttuurisesti lapsen osoittamaa vihaa on pidetty merkkinä 

pahuudesta.53 Kenties aikuiset pelkäävät lapsen osoittamia kielteisinä pidettyjä tunteita.  

Nähdessäni ensimmäistä kertaa Minna Suoniemen taideteoksen Punahilkka ja susi (2012), teos 

pysäytti minut.  Videolla on kuvattuna lapsi, joka karjuu, huutaa, murisee ja raivoaa. Lapsen 

huuto on (tulkintani mukaan) täynnä vihaa ja vihaisuutta, täynnä epätoivoa, tukahdutettuja 

tunteita, alistusta, kipua, pelkoa, pelottelua, hätää ja kaipuuta. Lapsen huuto on eläimenhuuto, 

villi ja alkukantainen, järjetön huuto; riivattu lapsi. Lapsi vyöryttää tunteensa kokijan päälle, 

syyttää ja vaatii tulla kuulluksi, toivoo tulla kuulluksi. Lapsi huutaa tyttöyttään, sukupuoltaan, 

historiaa, hyvyyttään ja pahuuttaan. Tyttö huutaa ollakseen todellinen. Loputon huuto; tyttö 

joka huusi sutta. 

Vaikka lapset ilmaisevat vihan ja vihaisuuden tunteita päivittäin, on harvinaista, että lapsi 

esitetään vihaisena – ainakaan tavalla, joka ottaa lapsen tunneilmaisun vakavasti.  

Käyttämämme kieli paljastaa toisenlaista suhtautumista lapseen. Vaikka lapsuus halutaan 

mieltää pääosin myönteisenä käsitteenä, lapsi-sanaan liitetään kuitenkin harvinaisen paljon 

kielteisiä ja vähätteleviä mielikuvia. Lapsellinen on arkikielen termi, jota käytetään, kun tietyt 

tunteet, reaktiot ja olemisentavat halutaan leimata tyhmiksi, huonoiksi ja epäkypsiksi. Lapsen 

ilmaisemaa tunnetta vähätellään eikä oteta tosissaan useammin kuin aikuisen.54 

Kehityspsykologiasta ja kasvatustieteestä tutulla termillä kypsyys pyritään säätelemään ja 

hallitsemaan lapsen tunteita ja käyttäytymistä. Kypsyys sisältää ajatuksen kehittymisestä; lapsen 

kehitystä mitataan nimenomaan kypsyydellä. Kypsyys on tullut merkitsemään järjen ylivaltaa 

tunteista: tunteiden puuttumista tai niiden kaikkinaista poissaoloa. Lapsen kehitys tähtää 

aikuisuuteen: aikuiseen josta ovat poissa epäkypsät, lapselliset piirteet.55  

                                                           
53 Vrt. Nurmi 2013, 16-17.  

54 Karlsson 1999, 33-34.  

55 Varto 2008A, 7.  
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Jill Greenberg: Shock (Sarjasta: End Times), 200556 

 

 

“Nothing is more pure than the anguish of a child. Pictures of children crying capture raw 

emotion: sputtering rage and profound loss.”57 

 

                                                           
56 Valokuvateos. https://www.jillgreenberg.com/art/#end-times Viitattu 30.9.2017 

57 Lapsen tunneilmaisua voidaan pitää osoituksena paljaasta, aidosta ilmaisusta (kuten taiteilija itse 

sanoittaa). Tämä tulkinta sisältää ajatuksen peittelemättömyydestä; lapsi ei (vielä) kykene hallitsemaan ja 
hillitsemään omia tunteitaan, toimintojaan tai reaktioitaan. Hysteerinen lapsi. (Sitaatti: Jill Greenberg. 
https://www.jillgreenberg.com/art/#end-times Viitattu 30.9.2017)  
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Stiina Saaristo: Little accident (Separation picture I), 200758 

  

                                                           
58 Puuvärikynä paperille: http://www.galleriaheino.fi/index.php?k=120801 Viitattu 30.11.2016 



27 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tommi Toija: TOO LATE, 200859 

 

 

Puritaanisessa ajattelussa vielä 1700-luvulla lapsen avuttomuus ja jatkuva tarve näyttäytyivät 

äärimmillään vastenmielisinä ja halveksittavina. Itkevä lapsi oli inhottava, alhainen olento, jonka 

tarpeisiin ei tullut vastata vaan ne tuli tukahduttaa. Pienen lapsen kehoa ja liikkumista 

rajoitettiin ja pyrittiin muokkaamaan kapaloinnilla, erilaisilla ohjaksilla, korseteilla ja 

reikätuolilla. Konttaava lapsi nähtiin vastenmielisenä olentona, sillä konttaus yhdisti lapsen 

eläimeen.60  

  

                                                           
59 Keramiikkaveistos: http://www.tommitoija.fi/sculptures/all/ Viitattu 30.9.2017 

60 Utrio 1984, 256. 
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2.3 Monitieteinen ja kriittinen taidekasvatus  

Taidekasvatuksen tutkimus saa vaikutteita taiteellisesta tutkimuksesta, taiteentutkimuksesta ja 

kulttuurintutkimuksesta. Taidekasvatus on perustaltaan monitieteinen, siihen lukeutuvat muun 

muassa filosofia, sosiologia, psykologia, estetiikka, taidehistoria, kulttuuriantropologia, 

kasvatustieteet ja kriittinen pedagogiikka.61 Tämä moninaisuus on pohjana myös omassa 

tutkielmassani. Olen myös paneutunut lapsuudentutkimuksen perusteisiin62 sekä sivunnut 

perinteistä humanismia kyseenalaistavia suuntauksia, kuten eläinfilosofisia63 ja 

posthumanistisia64 diskursseja, jotka filosofis-tutkimuksellisina asenteina näkyvät tutkielman 

lähtökohdissa, taustoissa ja lopullisessa kokonaisuudessa. Monenlaiset feministiset 

näkökulmat65 ovat tulleet esille läpi koko teoria-aineiston, ja ovat läsnä tutkielmassani.  

Taidekasvatuksen tutkimuksella ei tarkoiteta yksinomaan opetuksen, oppimisen tai kasvatuksen 

tutkimista. Olennainen osa taidekasvatuksen tutkimusta on kriittisyys kulttuurisia käytäntöjä 

kohtaan, johon myös oma tutkielmani sijoittuu. Lapsuuteen sekä kuuluu paljon ongelmallisia 

kulttuurisia käytäntöjä, että sen voidaan itsessään ajatella olevan sellainen. 

Taidekasvatuksellisen tutkimuksen lähtökohtana ei ole siis tukea jo olemassa olevia 

yhteiskunnallisia rakenteita vaan tarkastella niitä kriittisesti. Lapsuuden kohdalla tällaisia 

rakenteita ovat esimerkiksi koulu- ja kasvatusinstituutiot. Taidekasvatus pyrkii usein 

vaikuttamaan yhteiskunnallisiin arvoihin ja päämääriin.66 

Toisin kuin kasvatustieteen tutkimus, taidekasvatus ei ole sitoutunut kehittämään kasvatusta ja 

opetusta yhteiskunnallisesta ja institutionaalistuneesta näkökulmasta. Sen sijaan taidekasvatus 

on sitoutunut esimerkiksi taiteelliseen toimintaan. Taiteellisen toiminnan näkökulmasta 

                                                           
61 Kallio 2010, 16. 

62 Ks. erit. Kehily (toim.): An Introduction to Childhood Studies, 2009. 

63 Sepänmaa & Kainulainen 2009; Ruonakoski 2011; Aaltola 2013.  

64 Haraway 1991; Lummaa & Rojola 2014; Nayar 2014. Posthumanismilla tarkoitetaan filosofista, 
poliittista ja kulttuurista ajattelua, joka pyrkii hahmottamaan todellisuutta ei-ihmiskeskeisillä ja ei-
hierarkkisilla tavoilla.  

65 Ks. erit. Utrio 1984, Haraway 1991, Lykke & Braidotti 1996, hooks 2007, Vänskä 2012, Aaltola 2013, 
Lummaa & Rojola 2014.  

66 Kallio 2008, 106-107; Varto 2014, 23-24. 



29 

 

kasvatus ei näyttäydy merkityksessä, jonka tarkoituksena on kehittää (siis muuttaa) toista 

ihmistä vaan sen merkitys on olla uutta luova, kapinallinen ja radikaali.67 

Taidekasvatuksen kriittinen aspekti pohjaakin kenties kaikkein voimakkaimmin taiteeseen (ja 

taiteelliseen tutkimukseen). Kyseenalaistava asenne, ja jopa loukkaavat ja häpäisevät 

toimintatavat, ovat aina kuuluneet osaksi taidetta. Taide ei kunnioita aiempia rakenteita eikä 

pyri luomaan sellaisia.68 Toisaalta taiteeseen liittyy usein tietynlaista suvaitsevaisuutta. 

Taiteessa on mahdollisuus eritellä ja todeta asioita ja ilmiöitä heti arvottamatta niitä. Taide on 

avoin tulkinnalle; moninaisuudessaan se sisältää aina myös vastakkaiset näkökulmat. 

 

2.4 Lapsuudentutkimuksesta 

1900-luvun loppupuolella perinteisen lapsitutkimuksen rinnalle syntyi tarve toisenlaiseen 

tieteelliseen lapsen ja lapsuuden ymmärtämiseen. Havahduttiin lapsuuden merkitykseen 

sosiaalisena ja käsitteellisenä kategoriana, ja haluttiin tuottaa uudenlaisia tapoja tarkastella ja 

teoretisoida lapsia ja lapsuutta. Tästä tarpeesta syntyi Lapsuudentutkimus, josta tuli 2000-luvun 

alkuun mennessä tunnustettu tutkimuksenala.69  

Lapsuudentutkimus (Childhood Studies tai New Childhood Studies) on kriittistä ja 

poikkitieteellistä tutkimusta lapsuudesta. Lapsuudentutkimuksessa lapsuus ymmärretään 

sosiaalisena ilmiönä, ja lasten kasvu ja kehitys sosiaalisina ja kulttuurisina prosesseina. 

Lapsuudentutkimus pyrkii tuottamaan kokonaisvaltaista ja lapsikeskeistä tietoa lapsuudesta, 

joka ottaa huomioon lasten toimijuuden ja lasten oikeudet. Lapsuudentutkimus pyrkii 

lähestymistavoissaan olemaan sensitiivinen suhteessa ikään, sukupuoleen ja etnisyyteen, sekä 

tekemään läpinäkyväksi tutkittavan ja tutkijan suhdetta. Tiede on kuitenkin kirjoitettu aina 

(ainakin osittain) aikuisnäkökulmasta.70  

  

                                                           
67 Ibid.  

68 Varto 2017, 42. 

69 Kehily 2009, 1-2.  

70 Woodhead 2009, 17, 19-21, 25. 
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On syytä myös painottaa, että kaikki lapsuuteen liittyvä tutkimus ja tieteellinen tieto on edelleen 

länsikeskeistä. On kyettävä näkemään lapsuuden monimuotoisuus ja monikulttuurisuus, myös 

länsimaisten yhteiskuntien sisällä. Lapset kasvavat osana kulttuuria, joka on täynnä toisistaan 

poikkeavia ja keskenään kilpailevia uskomuksia ja käsityksiä lapsuudesta.71  

  

                                                           
71 Woodhead 2009, 19-22. 
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Viggo Wallensköld: The Play, 201272 

 

 

                                                           
72 Maalaus: http://www.wallenskold.fi/works.html Viitattu 30.9.2017 
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Julia Fullerton-Batten: Dining hall (standing), 200773 

 

 

Mieskuvan edessä kunnioitus, kuuliaisuus, häpeä. Passivoitu tieto, tieto ilman leikkiä ja iloa. 

Keho ilman omaa kokemusta, vammautettu. Täytetty eläin.  

 

 

 

                                                           
73 Valokuvateos (kuvaa rajattu): http://www.juliafullerton-
batten.com/gallery.php?catNo=1&gallNo=12&photoNo=5 Viitattu 30.11.2016 
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Jarmo Mäkilä: Koulun kopla, 200974 

 

 

Amerikkalainen feministi bell hooks on kritisoinut länsimaalaista kasvatusta ja koulutusta siitä, 

että kouluun on juurtunut normi, joka luo illuusion, että kaikki ajattelevat, kokevat ja oppivat 

asiat samalla tavalla – normi joka sulkee monilta pois mahdollisuuden osallistua. Bell hooks, 

kuten monet muutkin vaihtoehtopedagogit, on painottanut koulutuksen ongelmallista tapaa 

erottaa toisistaan mieli ja ruumis, tunteet ja järki, sekä sulkea intohimo, kehollisuus ja 

seksuaalisuus täysin koulun ulkopuolelle.75 

  

                                                           
74 Maalaus (kuvaa rajattu): http://www.jarmomakila.com/gallery/ Viitattu 30.9.2017  

75 Hooks 2007 
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Kenneth Bamberg: Class of Strandnäs, 201576 

  

                                                           
76 Valokuvateos: http://www.kenbam.com/cardboard-mountain Viitattu 30.9.2017 
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Anthony Goicolea: Class Picture, 199977 

 

  

                                                           
77 Valokuvateos (kuvaa rajattu): http://www.anthonygoicoleastudio.com/albums/past-works-1999-
2004/content/class-picture/ Viitattu 30.11.2016  
Taiteilija esittää valokuvissaan jokaista roolia itse. Goicolean teokset antavat ymmärtää, että 
kulttuurisesti pojat nähdään poikina, yhtenä levottomana joukkona, identtisinä, ei yksilöinä. 
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VilleLöppönen: Mask, 201778 

  

                                                           
78 Maalaus: https://villelopponen.com/ Viitattu 30.9.2017 
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2.5 Lapsuudesta tietäminen 

Lapsuutta koskevaa tieteellistä tietoa voidaan pitää ongelmallisena monesta syystä. Ensinnäkin 

lapsuutta koskeva tieto on aina ollut, ja on yhä edelleen, aikuiskeskeistä.79 Lapsuus on aikuisten 

käsite; lapseniässä oleville se ei välttämättä tarkoita juuri mitään. Lapsuuden määritteleminen 

on yksinomaan aikuisten vastuulla, ja se tapahtuu aikuiskeskeisten ideaalien mukaisesti. 

Esimerkiksi rajat kypsyyden ja kypsymättömyyden sekä aikuisuuden ja lapsuuden välillä ovat 

tiukan dualistisia ja keinotekoisia. Äärimmillään aikuistieto saattaa sivuuttaa lapsen oman 

kokemuksen ja toimijuuden, tietää lapsen puolesta. Aikuinen on asiantuntija, lapsi ”kehityksen 

alla”.80 

Lapsi itsessään ei ole ollut länsimaisen tutkimuksen keskeisin kysymys. Silloinkin kun lasta on 

sivuttu tutkimuksessa tai filosofiassa, lapsen sijaan keskipisteenä onkin usein aikuinen, 

esimerkiksi kasvattajana, jolloin lapsi asettuu kasvatuksen kohteeksi.81 Suurin osa lasta ja 

lapsuutta koskevasta tiedosta on kehityspsykologian ja kasvatustieteen tietoa. Niiden 

näkökulmat korostavat lähtökohtaisesti lapsen kasvua ja kehitystä (ja niiden arviointia), ja siten 

implisiittisesti lapsen ja lapsuuden sijaan tavoiteltavaa, usein normatiivista, aikuisuutta. 

Kehityspsykologiaa ja erityisesti sen piagetilaista suuntausta ja siihen keskeisesti liittyvää teoriaa 

lapsuuden kehitysvaiheista on kritisoitu voimakkaasti. Silti yhteiskunnallisella tasolla pidetään 

melko itsestään selvänä ja normaalina, että lapsia arvioidaan suhteessa iänmukaiseen 

kehitykseen.82  

2000-luvun lapsuustutkimus kokee perinteisen lapsitutkimuksen kehityspsykologiset ja 

psykoanalyyttiset painotukset pääosin vanhentuneina ja jopa epäilyttävinä näkökulmina 

lapsuuteen, mutta aikanaan ne ovat kuitenkin olleet edistyksellisiä, eikä niiden vaikutusta  

                                                           
79 Bardy 1998, 181; Varto 2002, 65-66. 

80 Varto 2002, 65; Woodhead 2009, 23-24.  

81 Ojanen 2014, 36-37, 38-39. 

82 Varto 2002, 67; Woodhead 2009, 21, 27-28; Vänskä 2012, 177. 
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Karoliina Paappa: Ghost (Sarjasta: MILAVIDA), 201283 

  

                                                           
83 Valokuvateos (kuvassa osa teoksesta): http://www.karoliinapaappa.fi/artworks#/fi/milavida/ Viitattu 
30.9.2017 Karoliina Paappa luo valokuvaamansa dioraamat hyödyntäen suurennettuja kiiltokuvia 
rinnastaen ne todellisiin kehoihin ja tiloihin, hämmentäen todellisen ja kuvitteellisen rajaa. Taiteilijan 
teoksissa nostalgiset kiiltokuvat ovat naamioita, jotka peittävät mutta myös suojelevat.  
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myöskään uusimmalle tutkimukselle voi kiistää.84 Havainnoituja eroja lapsen ja aikuisen välillä 

voidaan pitää sekä lasta vähättelevinä, että lapsen erilaisuutta kunnioittavina.85  

Lapsi on poliittinen kysymys: lapseen kohdistetaan paljon odotuksia, tavoitteita ja toiveita. Lapsi 

on jatkuvan kasvatuksena alaisena, tulevaisuuden aikuinen. Tieto lapsuudesta on ideologista.86 

Oma tutkielmani edustaa länsimaisen tieteen ja taiteen näkökulmaa, (taide)kasvatuksen 

näkökulmaa, poliittista näkökulmaa, aikuisen näkökulmaa. Tämä on väistämätöntä, en kykene 

irtautumaan näistä positiosta. Lisäksi lapsuus on väistämättä henkilökohtainen aihe, ja sen on jo 

siitä syystä mahdoton olla arvoneutraali kysymys. Tavoitteenani on tiedostaa nämä näkökulmat, 

ja niistä käsin kyseenalaistaa länsimaista tietämistä lapsesta ja lapsuudesta.  

 

  

                                                           
84 Kehily 2009, 7-9; Woodhead 2009, 27-28. 

85 Woodhead 2009, 27-28.  

86 Ibid., 19-21.  
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Jonathan Hobin: The Twins (Sarjasta: In the Playroom), 201087 

  

 

  

                                                           
87 Valokuvateos (kuvaa rajattu): https://www.behance.net/gallery/1245693/In-The-Playroom Viitattu 
30.9.2017 
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Karoliina Paappa: Series DIE-CUT, Lisa (2011)88 

 
 

Lapsuus sijaitsee menneisyydessä: leikkikalujen ja kiiltokuvien suojissa. Kiiltokuvien kestoaiheita 

ovat enkelit, kukat, lapset ja eläimet. 

  

                                                           
88 Valokuvateos: http://www.karoliinapaappa.fi/artworks#/diecut/ Viitattu 30.9.2017 
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Santeri Tuori: Red Shirt, 200389 

 

  

                                                           
89 Hidastettua videokuvaa lapsesta, joka koettaa pukea paidan ylleen. Still-kuva videoteoksesta: 

http://santerituori.com/?page_id=987 Viitattu 30.9.2017 



43 

 

 

Tutkielmani on taiteellinen tutkimus taidekasvatuksen alalta. Tutkielmani kuuluu laadullisen 

tutkimuksen piiriin. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija luo oman tapauskohtaisen 

menetelmänsä90: metodologiset lähtökohtani ja ratkaisuni ovat peräisin taiteen ja taiteellisen 

tutkimuksen teoriasta ja käytännöistä91, ja ne vertautuvat eksploratiiviseen 

tutkimusasenteeseen92. 

Taiteellista tutkimusta ei perinteisesti toteuteta taidekasvatuksen alalla. Eräänlaisena 

taiteellisen tutkimuksen vastineena taidekasvatuksen kontekstissa ollaan pidetty 

taideperustaista tutkimusta. Taideperustaisessa tutkimuksessa painotetaan yleensä taiteellisia 

menetelmiä kasvatuksellisen tutkimuksen perustana, ei taidetta itsessään tutkimuksen 

muotona. Taideperustaisessa tutkimuksessa taiteen merkitys on instrumentaalinen, taide on 

tutkimuksen väline. 93  

Tutkielmassani taide hahmottuu ja asettuu kokonaisuuteen toisella tavalla kuin 

taideperustaisessa tutkimuksessa. Taide ei ole ainoastaan tutkimuksellinen väline, vaan 

elimellinen osa koko tutkimusprosessia, myös tutkielman lopullista muotoa ja sen lukutapaa. 

Tutkielmassani ei ole erikseen taiteellista osuutta; kyse on taiteellisesti ajatellusta, teoreettis-

taiteellisesta kokonaisuudesta. Tutkimusraportti on mahdollista hahmottaa 

taideteoksenkaltaisena, taidetekona94.  

 

                                                           
90 Varto 2017, 26, 115.  

91 Juha Varton ajatuksilla taiteellisesta tutkimuksesta (Taiteellinen tutkimus, 2017) samoin kuin 
taiteellisesta ajattelemisesta (2008A & 2008B) on ollut merkittävä rooli, kun olen sanallistanut oman 
ajatteluni periaatteita.  

92 Eksploratiivisesta tutkimuksesta, ks. Stebbins 2001.  

93 Kallio 2008, 110, 112. 

94 Varto 2017, 130, 139.  
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3.1 Taide aineistona ja menetelmänä  

Taide on tutkielmani lähtökohta monessa mielessä. Tutkielmani sai alkunsa niistä oivalluksista 

ja aavistuksista, joita koin taideteosten äärellä. Taideteosten kautta koin väläyksen siitä 

kompleksisuudesta, joka lapsuuteen historiallisesti liittyy. Taiteen kautta heräsi aavistus siitä, 

kuinka valtavan merkityksellinen ajatusrakennelma  lapsuus kaiken kaikkiaan on. Samalla taide 

paljastui ainutlaatuiseksi tavaksi tuoda lapsuutta esille sellaisena kompleksisena ilmiönä kuin se 

on.  

Taide asettuu tutkielmassani sekä aineistoksi että menetelmäksi.  

Tutkielman aineiston muodostavat nykytaideteokset, jotka (tulkintani mukaan) käsittelevät 

(tavalla tai toisella) lasta ja lapsuutta. Tutkielmaan päätynyt aineisto on valikoitunut oman 

elämismaailmani puitteista, omasta rajallisesta elämänpiiristäni: omasta kokemuksestani, 

omasta taiteentuntemuksestani sekä saamani koulutuksen myötä, ja paljolti myös sattuman 

kautta.95 Teosten valikoinnissa olen käyttänyt saamaani koulutukseen pohjaavaa taiteellista 

herkkyyttä, kykyä harkita ja punnita teosten merkityksiä suhteessa tutkielman lähtökohtiin ja 

kokonaisuuteen. Teosten rajaamiseen vaikutti myös se, että tämän tutkielman kontekstissa 

teosten esittäminen tulee olla mielekästä myös kuvana. Valikoidut teokset ovat otanta ennen 

kaikkea länsimaisen nykytaiteen kaanonista, ja erityisesti suomalaisesta nykytaiteesta. Jotkin 

teokset ovat jo ennen tutkielmaani rinnastettu toisiinsa, ja kaiken kaikkiaan ne ovat osa samaa, 

jo olemassa olevaa keskustelua.  

Taideteoksia on perinteisesti tutkittu tieteellisistä lähtökohdista, hyödyntäen esimerkiksi 

historiallisen tutkimisen tai psykologian menetelmiä.96 Taiteellinen lähestymistapa on 

ainutlaatuinen siinä mielessä, että sen kautta on mahdollista ottaa huomioon jokainen taideteos 

omana, kompleksisena kokonaisuutenaan. Taiteen tieto ei ole ilmitietoa. Taideteosta ei tule eikä 

                                                           
95 Taiteellisen tutkimuksen lähtökohtana on usein tutkijan oma Elämismaailma (Varto 2017, 98-99). 

96 Varto 2017, 93–94.  
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voi ottaa vastaan valmiilla menetelmällä tai reseptillä vaan taide haastaa ajattelun asettumaan 

aina uudelleen muotonsa ehtoihin.97  

Tutkielmani lähtee taustaoletuksesta, jonka mukaan taiteellinen ajatteleminen ei ole vain 

taiteilijan ajattelua, vaan yhtälailla vastaanottajan. Taideteos pakottaa vastaanottajan 

ajattelemaan, jotta taideteoksen merkitykset näyttäytyvät. Vaaditaan teokseen paneutumista, 

ajattelun ja havainnon uudelleenjärjestämistä, silmän ja aivojen yhteistyötä, kehollista 

läsnäoloa.98  Taideteoksen merkitykset eivät ole kenenkään omistuksessa,  ei edes teoksen 

tehneen taiteilijan. Kun taiteen olemistavan hahmottaa leikin tai pelin kaltaisena, taideteos ei 

hahmotu valmiina yksittäisenä objektina ja lopputuloksena, vaan alati muuttuvana ja 

tulkinnanvaraisena, muttei kuitenkaan historiattomana. Teos elää vailla subjektia.99 

Tutkielmassani taideteokset eivät siis asetu tulkinnan tai analyysin kohteiksi perinteisessä 

mielessä. Taideteokset ovat tutkielmassani lähteitä, kanssa-ajattelijoita, samanlaiseen tapaan 

kuin teoreettinenkin aineisto. Taideteosten ottaminen osaksi tutkielmaa tarkoittaa minulle 

hiemaan samaa kuin suora lainaus kirjallisesta lähteestä.  

 

3.2 Assosioinnista  

Menetelmäni ytimessä on ajatus kuratoimisesta taiteellisena käytäntönä. Tutkielmani 

tavoitteena on luoda taideteosten ja teoreettisen aineiston pohjalta kokonaisuus, joka puhuu 

lapsuudesta monisuisesti, paljastaen ilmiön laajana, kompleksisena ja ristiriitaisena. Lapsuuden 

moninaisten kulttuuristen ulottuvuuksien tavoittaminen vaatii kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa; menetelmää joka ei ennalta pyri rajaamaan tai sulkemaan pois 

mahdollisuuksia, vaan joka pitää yllä mahdollisuutta kaikenlaisille, myös kulttuurisesti 

epämukaville ja kielletyille assosiaatioille. 

                                                           
97 Varto 2008A, 8; Varto 2008B, 57. Tämä on selvä viittaus myös siihen, että taiteellista tutkimusta tulee 
lukea ja arvioida toisella tapaa kuin muunlaista tutkimusta. Ei voi olla täysin valmista lukutapaa, kun kyse 
on muodoltaan (osittain) taiteellisesta teosta tai teoksesta. 

98 Varto 2008B, 57.  

99 Pullinen 2003, 111–113. 
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Taiteesta ja taiteellisesta tutkimuksesta ponnistava menetelmä vastaa näihin haasteisiin. 

Määrittelemällä kokonaisuus ja siihen johtanut menetelmä taiteelliseksi, avautuu tutkielmasta 

avoimuuteen pyrkivä, samaan aikaan sekä valmis että keskeneräinen tila. Taiteellisen 

tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä kohti tietämistä, joka ei määrittele eikä kiinnitä. Taiteellinen 

tieto on parhaimmillaan elävää, aina uusia mielleyhtymiä ruokkivaa tietoa, ja sen vastakohtana 

on valmis, pysähtynyt ja esineellistynyt tieto.100  

Taiteellinen tieto, tai taiteen kautta syntynyt tieto poikkeaa monesta muusta tiedosta siinä, ettei 

taide ole tavoiterationaalista toimintaa – taide ei pyri tietoon. Taiteen lähtökohtana ei ole 

ennaltamääritelty tarkoitus tai hyöty.101 Taiteella ei ole kiinnitettyä ohjelmaa, ei mitään 

normaalitieteen kaltaista, ei jaettua paradigmaa. Taiteellinen tutkimus lähenee toimintaa, jolla 

ei ole tavoitteita ja joka ei pyri pitämään yllä raja-aitoja.102 Taiteen kautta lienee mahdollista 

koskettaa tietämistä lapsuudesta, joka ei pyri kasvattamaan, kehittämään eikä ottamaan 

haltuun, vaan sellaista tietämistä, joka pyrkii jossakin  mielessä vapauttamaan. Vapaus on 

kuitenkin aina näennäistä, eikä tutkimus ole koskaan arvoneutraalia.  

Taiteellisen tutkimuksen kontekstissa tutkijan tulee voida antaa taiteen johdattaa sen sijaan että 

pyrkii itse ohjaamaan kaiken aikaa. Tällöin taide ei ole vain analyysin kohde joka pyritään 

ottamaan haltuun vaan elävää tietoa, joka paljastuu ja ilmaantuu vain, jos sen antaa vaikuttaa 

itsessä, omassa kokemuksessa. Tällöin saattaa tulla ilmi jotakin, joka kulttuurisesti pyrkii 

näkyväksi tässä ajassa. Tämä vaatii tutkijalta kykyä tietynlaiseen passiivisuuteen ja empatiaan.103 

Assosiointia voi pitää eräänä keinona päästää hetkittäin irti tietoisesta hallinnasta. Assosioinnilla 

ei kuitenkaan tarkoiteta täysin ”vapaata assosiointia” vaan assosiointi tapahtuu suhteessa 

valittuun kontekstiin ja jatkuvasti muodostuvaan kokonaisuuteen. Taideteoksen sisältämät 

merkitykset sijaitsevat yhtä aikaa sekä kokijan omassa, yksittäisessä elämismaailmassa, että 

yhteisessä, jaetussa todellisuudessa. Assosiointi taiteellisen tutkimuksen kontekstissa tarkoittaa 

taiteilijan ”ammattitaidon antamaa kykyä erottaa asiaan kuuluvat ilmiöt niistä, jotka eivät kuulu 

                                                           
100 Vrt. Varto 2014, 24. 

101 Varto 2008B, 47-48. 

102 Varto 2017, 93-94, 166, 169. 

103 Varto 2008B, 66; Varto 2014, 26; Varto 2017, 84-85.  
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asiaan”.104 Assosiointi rajautuu erittelyn, tyypittelyn ja teemoittelun avulla, ja saa merkityksensä 

suhteessa teoriaan.  

Inkluusio kuvaa hyvin assosioinnin luonnetta taiteellisessa tutkimuksessa. Taiteellisessa 

toiminnassa ilmiöön luetaan usein mukaan mahdollisimman paljon kaikenlaista, jotta ilmiö 

paljastuu sinä mitä se on: moninaisena verkostona, jolla ei ole alkua eikä loppua. Taiteen 

näkökulmasta ei ole muuta mahdollisuutta, kuin ottaa todesta elämismaailman 

kompleksisuus.105 Minulle inkluusion merkitys on tärkeä: se tarkoittaa sitä, ettei tutkija tai 

taiteilija heti kättelyssä hylkää yllättäviä tai pelottaviakaan assosiaatioita, vaan antaa niille 

mahdollisuuden löytää paikkansa, kaaoksenkin uhalla. Taiteilija ei siis ennalta pyri 

määrittelemään, minkälainen aineisto tai materiaali on merkityksellistä, sillä rajaamalla jo alussa 

paljon pois, saattaa jotakin uutta ja olennaista jäädä sivuun.  

Taiteilija yhdistelee ilman kenenkään lupaa keskenään erilaisia, jopa täysin toisiinsa 

sopimattomia asioita ja ilmiöitä, usein täysin väärällä tavalla, eikä kunnioita ennalta päätettyjä 

rakenteita tai rajoja, joiden sisällä pitäisi toimia.106 Monilla vaikuttaisi olevan ylitsepääsemätön 

tarve pitää rajoista tiukasti kiinni, ja joku saattaa jopa loukkaantua, vaikka taiteessahan on kyse 

kuvittelusta, taiteessa asiat tapahtuvat leikisti.   

 

3.3 Eksploraatio 

”Researchers explore when they have little or no scientific knowledge about the group, process, 

activity, or situation they want to examine but nevertheless have reason to believe it contains 

elements worth discovering.” 107  

                                                           
104 Varto 2017, 80-81; Varto 2009, 42-44. 

105 Varto 2017, 96-98.  

106 Ibid., 101.  

107 Stebbins 2001, 6. 
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Taiteellisen tutkimuksen rinnalla eksploratiivinen tutkimus on tarjonnut olennaisia suuntaviivoja 

tutkimusotteeni jäsentämisessä, ja sen tarkastelu taiteellisen tutkimuksen rinnalla tuo 

keskeisellä tavalla ilmi oman tutkielmani luonnetta ja tavoitteita.  

Eksploratiivisella tutkimuksella tarkoitetaan yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, joka yleensä 

suuntautuu vain vähän tutkitulle maaperälle, esimerkiksi kulttuuristen, sosiaalisten ja 

psykologisten todellisuuksien ilmiöihin.108 Suhteessa kasvatustieteelliseen ja psykologiseen 

tietoon, lapsuus sosiaalisena ja käsitteellisenä kategoriana on niukasti tutkittua aluetta. 

Lapsuudentutkimus on vasta nuori tutkimusala, joka on kerryttänyt vielä verrattain vähän 

tutkimustietoa lapsuudesta käsitteenä. Myös filosofiassa lapsuutta itsessään on käsitelty 

harvinaisen vähän, ja nimeämisen arvoiset filosofit ovat kasvatusfilosofeja kuten Jean-Jacques 

Rousseau ja John Locke.109 

Eksploratiivisen tutkimusotteen kokonaisvaltaisuus tutkimuksen lähtökohdissa, 

aineistonkeruussa, aineiston rajaamisessa ja sen analysoinnissa samoin kuin argumentoinnissa 

on tärkeällä tavalla avannut käsityksiäni siitä, millaista tieteellinen tutkimus voi olla. 

Tutkimusotteessa painotetaan avoimuutta ja joustavuutta sille, mistä tietoa etsitään ja mitä 

saattaa paljastua tai ilmaantua tutkimuksen myötä sen sijaan, että yritettäisiin todistaa 

ennakoituja tuloksia.110  

 

 

                                                           
108 Ibid., 2, 3, 6.   

109 Kehily 2009, 1-2 

110 Stebbins 2001, 2, 3, 6, 9-10.   
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Stiina Saaristo: Toinen sukupuoli, 2003111 

 

Stiina Saariston teoksen hahmo on lapsi, aikuinen mies, tutkija, apina – yllään kömpelön utelias 

ilme, vapaana leikkimään maailmalla. Kolonialismin otteessa on passiivinen objekti: 

omistamisen, vallan, halun ja himon kohde. Tarinat löytöretkistä, King Kongista ja 

Pocahontaksesta sekoittuvat toisiinsa. 

  

                                                           
111 Hiilipiirustus paperille: http://cumulus.rovaniemi.fi/rovtaide/ Viitattu 30.11.2016 
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3.4 Taiteellinen argumentointi 

Kirjoittaminen on tärkeä osa kaikkea tutkimusta. Taiteellisessa tutkimuksessa kieltä on 

mahdollista käyttää muutenkin kuin välineellisesti tai teknisesti, hyväksyen sanojen 

monimerkityksellisyyden ja metaforallisuuden.112 Eksploratiivisen tutkimuksen piirissä elävän 

kielenkäytön katsotaan avaavan ymmärrystä uusista tutkimuksellisista löydöksistä usein 

syvällisemmin kuin perinteinen tieteellinen kieli.113  

Tutkielmassani olen halunnut pitää esillä monenlaista tekstilajia yhtä aikaa, useimmiten 

kuitenkin niin, että kaunokirjallisempi ja avoimempi kieli sijoittuu taideteosten yhteyteen. 

Kirjoittamalla taideteoksista tarkoituksenani ei ole millään tavalla ollut ”tyhjentää” teoksia 

merkityksistä tai ottaa teoksia haltuun, vaan kirjoittaa niihin liittyen jotakin sellaista, joka saattaa 

avata niitä yhdestä näkökulmasta käsin niin, että teokset heräävät eloon tämän 

tutkimuskontekstin yhteydessä. Kirjoitettu teksti ei voi koskaan avata taiteesta tietämistä 

kokonaan vaan aina vain osittain, paljastaen yksittäisiä näkökulmia kerrallaan. 

Taidekuvien ja tekstin suhde on tutkielmassani visuaalisen esseen kaltainen. Visuaalisessa 

esseessä kuva ajatellaan tutkimisen välineenä ja argumentointikeinona kirjoitetun kielen 

rinnalla; kuva ei ole kuvittamassa tekstiä eikä tekstin merkitys ole olla vain kuvaa tukevaa 

kuvatekstiä. Visuaalinen essee tarkoittaa kokonaisuutta, verkostoa, jossa myös graafiset 

ratkaisut ja sommittelut ovat osa argumentointia. Sen tarkoituksena ei ole yksiselitteisyys vaan 

moninaisuus, josta käsin vastaanottaja voi ajatella ja oivaltaa itse.114  

Tutkielmassani se, miten sijoitan taideteokset suhteessa kokonaisuuteen vaikuttaa yksittäisten 

kuvien lukutapaan ja merkityksiin, jotka saattavat lukemisen myötä nousta esille. 

Tarkoituksenani ei ole asettaa tutkimusmateriaalia siten, että kokonaisuus hahmottuu vain 

yhdellä tavalla, vaan niin että se virittää ajattelemaan mahdollisimman monella tavalla ja 

moneen suuntaan, oman rajallisuuteni ylitse, siten että se kutsuu lukijaa ajattelemaan itse. Kyse 

                                                           
112 Varto 2017, 60-61.  

113 Stebbins 2001, 42. 

114 Seddeki 2012, 34–45. 
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on taiteellisesta argumentoinnista, joka taiteellisen tutkimuksen kontekstissa perustelee 

taiteellista tietämistä.115 

Omaan ajatteluuni sekä lapsuudesta että taiteesta on kenties keskeisimmin vaikuttanut sama 

kirjoittaja, Juha Varto. Kulttuurinen lapsuus ei tämän tutkielman kohdalla ole suostunut vain 

tutkimusaiheeksi, vaan sillä on roolinsa myös menetelmässä; ja toisinpäin taiteen kohdalla. 

Tämä ei ole tapahtunut sattumalta, vaan lapsuus on ikään kuin kutsunut parikseen taiteen (tai 

taide lapsuuden). Taide viis veisaa tieteen auktoriteetista116, on tottelematon, tuhma, kuriton ja 

uhmakas. Siis samaan tapaan kuin metafora pienestä lapsesta, joka ei tottele auktoriteettia, sillä 

ei kykene ymmärtämään koko auktoriteetin konseptia tai lapsi joka haluaa koetella sitä ja 

asettaa sille vastuksen.  

Lapsuus on väistämättä henkilökohtainen aihe, oli tutkijana kuka tahansa. Taiteellinen 

tutkimusote tukee aiheen henkilökohtaisuutta entisestään, sillä taide lähtee omasta 

kokemuksesta. Taiteellinen tutkimus on tekijälähtöistä tutkimusta, eikä sillä ole mahdollista 

saavuttaa objektiivista tietoa. Tässä tutkielmassa taiteellisen tietämisen rooli on avata erilaisia 

ulottuvuuksia ja suuntia lapsuuteen. 

  

                                                           
115 Varto 2017, 116-118. 

116 Vrt. Varto 2017, 101.  
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Tiina Heiska: Sarjasta Butterfly Caught, 2008117 

 
 

Hylätty, unohtunut lapsi. Kenties Heiska kuvaa teoksissaan lapsen kokemusmaailman 

tavoittamattomuutta. Lapsen kokemus todellisuudesta on toisenlainen kuin aikuisen.118 

Lapsuuden amnesia119. 

Metsään eksynyt lapsi. Lapsi häilyy todellisen ja sadun, tyttöyden ja naiseuden välillä. Charles 

Perraultin (usein alkuperäisenä pidetyssä) Punahilkka ja susi -sadussa 1600-luvulta susi ei 

todellisuudessa halua syödä Punahilkkaa, vaan kokee seksuaalista vetoa häntä kohtaan.120.  

 

  

                                                           
117 Maalaus: https://tiinaheiska.fi/gallery-view/butterfly-caught-2008/#prettyPhoto Viitattu 30.9.2017 

118 Vrt. Paunu 2013. Viitattu 30.9.2017. https://tiinaheiska.fi/texts-2/henna-paunu-ruumis-ja-kaikkeus-
kohtaaminen-tiina-heiskan-maalauksissa/  

119 Bardy 1998, 197.  

120 https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/kirjallisuuden_aikajana/klassismi/sadut-ja-faabelit/perraultin-
sadut Viitattu 30.9.2017 
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Tiina Heiska: Sarjasta Patent Shoes, 2007121 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
121 Maalaus: https://tiinaheiska.fi/gallery-view/patent-shoes-2007/ Viitattu 30.9.2017 
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Katja Tukiainen: I have a cat. She would really like to meet you, 2010122 

 

 

Lapsen ja nuoren seksuaalisuus on voimakkaan yhteiskunnallisen kontrollin alla, mutta 

yhtäaikaisesti lapsuus ja erityisesti nuoruus on myös äärimmäisen seksualisoitua. Lapsuus 

hahmotetaan viattomaksi, ja viattomuus seksikkääksi. Lapsuuden seksualisointi on kiinteä osa 

länsimaista kulttuuria, ennen kaikkea mediaa ja mainoksia.123  

  

                                                           
122 Maalaus: http://www.katjat.net/obje/pard/pard.html Viitattu 30.11.2016 

123 Ihanus 2010, 272-273; Vänskä 2012, 117. 
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Katja Tukiainen: Sweet Dreams, 2013124 

 

1700-luvulta alkaen lapsi kuvattiin taiteessa useimmiten tietämättömänä ”kuvanottajasta”, 

ikään kuin uppoutuneena leikkeihinsä ja omaan huolettomaan lapsuuteensa. Tällöin lapsi on 

helposti vain aikuisen katseen passiivinen kohde.125 “’Romanttinen lapsi’ ei tiedosta halua, ei sitä, 

että on aikuisten katsomishalun kohteena.”126 

Katja Tukiaisen maalausten tytöt ovat useimmiten äärimmäisen tietoisia. He leikittelevät 

aikuisen katseella, pakottavat katsekontaktiin. Suloiset, bambi-silmäiset tytöt poseeraavat, 

ehdottelevat, kiusoittelevat tai tekevät suoranaista kiusaa. Kiltit tytöt, tuhmat tytöt. 

Ehdottelevaisuus on täynnä silkkaa aggressiota. 

 

                                                           
124 Maalaus: http://katjatukiainen.blogspot.fi/ Viitattu 30.11.2016 

125 Vänskä 2012, 76, 90-91, 94-95. 

126 Ihanus 2010, 272-273. 
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Ulla Jokisalo: Puku, 1992127 
 
 

”Vaate erottaa ihmisen luonnosta ja asettaa kantajansa tiettyyn sosiaaliseen lokeroon, jota 

määrittävät ikä, tyyli, sosiaaliluokka, ruumiin koko ja sukupuoli. -- Pistot määrittävät tytön 

ruumiin ja samalla hänen sosiaalisen roolinsa rajat.”128 Näkymätön tyttö. 

 

                                                           
127 Valokuvateos, nuppineula:  Jokisalo, Ulla. 2001. Ulla Jokisalo. Kuvieni muisti. Vuodet 1980-2000. 
Helsinki: Musta Taide, 68. 

128 Elovirta (kirjoittaessaan Jokisalon taiteesta) 2001, 25, 27. 
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Pekka Kauhanen: Neitsyt, 2002-2003129

 

                                                           
129 Veistos: http://www.pekkakauhanen.com/ Viitattu 30.11.2016. 
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Ulla Karttunen: Neitsythuorakirkko (installaatio), 2008130 

 

                                                           
130 Kielletty kuva. Karttusen teos sensuroitiin ja takavarikoitiin pian teoksen esillepanon jälkeen teoksen 
sisältämän lapsipornokuvaston vuoksi. Taiteilija oli halunnut lapsipornonvastaisella teoksellaan tuoda 
ilmi, kuinka kuka tahansa on lapsipornon ulottuvilla. Nimensä ja aineistonsa perusteella Karttusen teos 
käsittelee todennäköisesti neitsyyden myyttiä ja neitsyeen voimakasta kulttuurista seksualisoimista. 
(tarkemmin kohusta ja teoksen teemoista: Vänskä 2011, erit. 23–24). Lapsi on kokematon, aikuinen 
kokenut. Neitsyys on seksualisoiva ja seksistinen, kajoava termi, joka suuntaa ajattelemaan lasta 
(tulevana) seksuaalisena kohteena.  
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Lasten seksuaaliseen käyttäytymiseen kuten itsetyydytykseen suhtauduttiin pitkään 

välinpitämättömästi, kunnes se lähes ohjelmallisesti kiellettiin 1800-luvulla. Uskoteltiin, että 

itsetyydytys aiheutti mielisairautta ja muita häpeällisiä tauteja.131 Masturboiva lapsi osoitti 

piirteitä joita lapsessa ei enää haluttu nähdä. Lapsen tuli olla ”vailla omia haluja -- seksuaalisesti 

ja psyykkisesti ’puhdas’”132. Lapsi oli puhdas ja viaton, mutta puhdas ja viaton 

heteroseksuaalisella tavalla133.  

Länsimaisessa kulttuurissa miehen kehoa ei ole asetettu seksuaalisen katseen alaiseksi 

läheskään yhtä paljon kuin naisen. Seksuaalinen katse mieheen voidaan tulkita epämukavaksi ja 

jopa vaaralliseksi, sillä se pitää sisällään vihjeen miehen katseesta, ja siten 

homoseksuaalisuudesta.134 Anthony Goicolean teoksessa kiihottuminen sekoittuu tunteisiin 

häpeästä ja syyllisyydestä. Arka seksuaalisuus, täynnä kipeää.  

Teoksen nimi: Premature viittaa sekä ennenaikaiseen siemensyöksyyn että epäkypsyyteen (tai: 

ei-vielä-kypsyyteen). Epäkypsäksi leimaaminen on osa kasvatuksen nöyryyttäviä käytäntöjä; se 

on sana jonka käyttöä ei edes tarvitse perustella.135 Goicolean valokuvassa kiihottuminen 

tapahtuu auktoriteetin katseen alaisuudessa; epäkypsä lapsi ei vielä täysin kykene tai tajua 

peittää eikä hallita tunteitaan ja reaktioitaan.  

  

                                                           
131 Varto 2002, 67; Utrio 1984, 262. Esimerkiksi hysteriaa (Scull 2009, 12-21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

132 Ihanus 2010, 268. 

133 Vänskä 2012, 160, 163. 

134 Ibid.  

135 Varto 2008A, 7. 
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Anthony Goicolea: Premature, 1999136 

  

                                                           
136 Valokuvateos: https://theredlist.com/wiki-2-16-860-897-1107-view-existentialism-1-profile-goicolea-
anthony.html Viitattu 30.11.2016. 
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Samuli Heimonen: Murrosikä, 2014137

                                                           
137 Maalaus: http://www.samuliheimonen.com/teokset/2014/59/ Viitattu 30.11.2016.  
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Julia Fullerton-Batten: Oxana Malay, Ukraine, 1991, Sarjasta Feral Children, 2015138 

 

Susilapsi. Villilapsi, homo ferus (Carl von Linné). Lapsi ilman vanhempia, ilman kulttuuria.  

Kuvaukset ”villilapsista” kyseenalaistavat rajaa ihmisten ja muiden eläinten välillä. Vaikka 

”villilapsen” ruumis on fyysisiltä piirteiltään inhimillinen, hänen habituaalinen kehonsa ei ole 

inhimillinen kulttuurinen keho. ”Villilapsen” habituaaliseen kehoon kuuluu ”eläimellisiä” 

piirteitä; hän ikään kuin on ”eläin”.139 Tällöin myös ihmisyys näyttäytyy performatiivisena: 

ilmennämme oikeanlaista ihmisyyttä jatkuvasti, ja aistimme herkästi, missä kulkee raja 

sivistyneen ja lapsenomaisen, ”jälkeenjääneen” ja ”eläimellisen” kohdalla.  

                                                           
138 Valokuvateos: http://www.juliafullerton-batten.com/gallery.php?catNo=1&gallNo=1&photoNo=9 
Viitattu 30.11.2016 Taiteilija on valokuviensa kautta halunnut koota yhteen ja jakaa tietoa 
dokumentoiduista ”villilapsista” ympäri maailmaa.    

139 Ruonakoski 2011, 205-212.  
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Eurooppalaisen Ihmisen historiassa lapsia on vuosisatojen ajan ollut lupa kurittaa, pahoinpidellä, 

kiduttaa, nöyryyttää, pahoinpidellä henkisesti, käyttää seksuaalisesti hyväksi, jättää heitteille, 

hylätä, myydä, orjuuttaa tai murhata ilman minkäänlaisia tai vain vähäisin seurauksin. Tämä on 

ollut mahdollista, sillä lasta ei nähty ihmisenä: lapsi oli eläin, joko omistuksen kohde tai täysin 

arvoton.140     

 

4.1 Lapsuuden historiallisuus  

Lapsi ja lapsuus ovat jääneet sekä filosofiassa että historiantutkimuksessa vain vähälle huomiolle 

viime aikoihin asti. Lapsikäsitysten historiallisuus ja eri aikojen lapsuuksien tutkiminen on 

kuitenkin ollut lisääntymässä, esimerkiksi lapsuudentutkimuksen piirissä lapsuuden 

historiallisuus on alan kantavia teemoja.141 Lapsuuden historiallisuuden hahmottaminen on 

tärkeää, sillä se paljastaa myös nykyaikaisten lapsi- ja lapsuuskäsitysten juuret ja mahdollistaa 

kriittisyyden tämän hetken teorioita ja käytäntöjä kohtaan. Historiallisesti lapsi ja lapsuus ovat 

monimerkityksellisiä ja ristiriitaisia käsitteitä. Historiallista lapsikuvaa vasten lapsuuden 

moninaisuus ja aikasidonnaisuus paljastuu.  

Eri aikojen käsitykset lapsuudesta heijastelevat kunkin ajan yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 

merkitys- ja arvomaailmoja. Historian kautta on mahdollisuus ymmärtää eri aikojen 

lapsikäsitykset ja filosofiset jäsennykset konteksteissaan. On syytä pitää mielessä, että lasten ja  

  

                                                           
140 Lapsuuden historiasta tarkemmin: Ariès 1962; Utrio 1984; Varto 2002; Wais 2005; Gittins 2009. 
Eurooppalaisen lapsuuden historian kohdalla korostuvat usein näkökulmat, joiden mukaan lapsen historia 
on ennen kaikkea laiminlyönnin, sorron ja alistamisen historiaa. Näitä näkemyksiä on laajalti kritisoitu ja 
niiden on osoitettu olevan osittain liioiteltuja (ks. esim. Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013A, 2013B). 
Lapseen kohdistunutta historiallista sortoa voidaan nykynäkökulmasta kuitenkin pitää perustellusti sekä 
vähäteltynä että liioiteltuna. Erilaiset näkökulmat lapsuuden historiaan voidaan hahmottaa poikkeavina 
tulkintoina siitä, millaisena historia halutaan nähdä. Historian kirjoittaminen on väistämättä rajaamista, 
jäsentämistä, yleistämistä, tulkintaa ja arvottamista. 

141 Kehily 2009, 1-2. 
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lapsuuden historia, kuten kaikki historia, on kirjoitettu aina yksittäisestä näkökulmasta, ja 

yksinomaan aikuisnäkökulmasta.142 

Historian perusteella lapsuuden merkitys ja tieto lapsuudesta on kasvanut lineaarisesti, ja 

lapsuus nähdään yhä erityisempänä käsitteenä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nykylasten 

elämänlaatu on välttämättä parempaa kuin esimerkiksi antiikissa tai keskiajalla, kyse on vain 

erilaisuuksista. Monet nykypäivänä ankarilta vaikuttaneet kulttuuriset käytännöt ovat omana 

aikana olleet yleisesti hyväksyttyjä ja normaaleja, ja niitä toteuttivat tavalliset ihmiset. Lapsen 

historiaa ei tule pitää itsestään selvästi edistyskertomuksena.143  

Kaiken kaikkiaan lapsuuden historia on vaikeasti hahmottuva alue, koska sillä on todennäköisesti 

merkittävä rooli eri aikojen yhteiskunnallisissa ja aatteellisissa pyrkimyksissä. Laajoja selvityksiä 

lapsuuden historiasta ovat tehneet useat tutkijat. Heistä kaikkein tunnetuin lienee Phillippe 

Ariés (1962), joka on todennäköisesti saanut myös kaikkein eniten kritiikkiä osakseen.144 Arièsta 

pidetään usein ensimmäisenä, joka toi esille ajatuksen lapsuudesta historiallisesti, kulttuurisesti 

ja sosiaalisesti luotuna ilmiönä. Lapsuuden evoluution rinnalla kulkevat muuttuvat käsitykset 

perheestä sekä institutionaalistuneen koulutuksen kehitys.145  

Vaikka Ariéksen käyttämiä lähteitä ja metodeja on runsaasti kritisoitu, hänen esille tuomansa 

näkökulma on edelleen tärkeä. Lapsuuteen suhtaudutaan edelleen itsestäänselvyytenä, ja sen 

luonne hahmotetaan pohjimmiltaan universaalina ja historiattomana. 

  

                                                           
142 Hendrick, 2009, 99. 

143 Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013B. Viitattu 28.9.2017. 
http://alusta.uta.fi/artikkelit/2013/08/20/lapsuuden-historiallisuus-ja-lapsuuden-historia.html 

144 ks. esim. Gittins 2009, 38-39; Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013B. Viitattu 28.9.2017. 
http://alusta.uta.fi/artikkelit/2013/08/20/lapsuuden-historiallisuus-ja-lapsuuden-historia.html 

145 Ariès 1962, ks. erit. 329, 353, 404; Gittins 2009, 38-39.  
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4.2 Lapsuuteen havahtuminen   

Phillippe Ariéksen (1962) mukaan keskiajalla lapseen ei todennäköisesti suhtauduttu juurikaan 

toisella tapaa kuin aikuiseen, eikä käsitettä lapsuus ollut olemassa sellaisena kuin se tänä 

päivänä ymmärretään. Yhteiskunnan säännöt koskivat yhtä lailla kaikkia, myös lapsia jo hyvin 

nuoresta iästä alkaen. Ei katsottu, että lapsista tulisi pitää erityistä huolta, eikä perheitä ollut 

olemassa varsinaisessa mielessä. Lapsia ei kuitenkaan jätetty heitteille, vaan heitä koskivat 

samojen sääntöjen lisäksi useat samat oikeudet kuin aikuisiakin.146  

Vähitellen lapsessa alettiin nähdä yhä enemmän hellyyttäviä ja suloisia piirteitä, ja lapsesta 

muodostui huvituksen ja rentoutuksen lähde aikuisille. Lapsen ympärille kehittyi ajatus 

perheestä. Huvituksen rinnalla lapsuuteen alettiin suhtautua myös vakavammin, ja 1600-luvulle 

tultaessa lasten psykologisista eroista suhteessa aikuisuuteen oltiin jo alettu tekemään 

huomioita. Keskiajan lopulta alkaen kasvoi halu tehdä ero lapsen ja aikuisen välille, ja 

lapsuusaika alettiin hahmottaa erityislaatuisena. Syntyi kasvava tarve lapsen kasvatukseen ja 

opetukseen.147  

Perheestä ja koulutuksesta muodostuivat lopulta keskeisimmät tekijät, jotka erottivat lapsen 

aikuisten yhteiskunnasta. Lapsuus otettiin suojelukseen (tai haltuun) valtaapitävien, 

uskonnollisten tahojen toimesta, jotka halusivat samaan aikaan pitää lapsuuden sekä suojeltuna 

että kasvattaa ja kurittaa siitä tietyt piirteet pois.148 Ajateltiin, että lapset syntyivät viattomina, 

mutta heille tuli silti opettaa “moraalia, hyviä tapoja ja säädyllisyyttä”.149 Auktoriteetit loivat 

moraalisen ja sosiaalisen tarpeen, jonka pohjalta luotiin erilliset, systemaattiset kasvatus- ja 

opetuslaitokset. Aiemmin ”vapaa” lapsuus suljettiin ja eristettiin koululaitoksiin. Samoihin 

aikoihin avioliitosta, kodista ja perheestä muodostui yksityisaluetta, joka sulki lapsen pois 

yhteiskunnasta, ja alkoi hahmottaa lapsen yksilönä.150 

                                                           
146 Ariès 1962, ks. erit. 329, 353, 404; Gittins 2009, 38-39; Wais 2005, 28-40.  

147 Ariès 1962, 132-133, 330-331. 

148 Ibid., 132-133, 413. 

149 Wais 2005, 28-40. 

150 Ariès 1962, 132-133, 335, 413. 
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Varhaisen koulujärjestelmän keskiössä 1500-luvulla olivat luultavasti kuri ja rangaistus. Niiden 

osatarkoituksena lienee ollut nöyryyttää ja osoittaa lapsen paikka sosiaalisen järjestyksen 

pohjalla.151 Samalla haluttiin kurittaa lapsesta pois eläimellisyys ja petomaisuus.152 Varton (2002) 

mukaan ”pedon poismanaaminen on olennainen osa länsimaista kasvatusta. Tarkoituksena on 

ollut synnyttää pedoton olio, järjellinen, arvattavissa oleva, ennakoitava ja jo tiedetty.”153 

Yhteiskunnallisten asenteiden muuttuessa suopeammiksi lapsuutta kohtaan myös 

koulujärjestelmän käytännöt ovat hellittäneet 1800-luvulta alkaen.154 

Vaikka keskiajalla lapseen ei kenties suhtauduttu juurikaan toisella tapaa kuin aikuiseen, on 

huomautettava, että antiikissa lapsuus on kuitenkin jossain määrin tunnustettu omaksi 

alueekseen.155 Ensimmäiset merkinnät lapsen ja lapsuuden erityisyydestä löytyvät juuri 

antiikista. Esimerkiksi ajatusta lasten viattomuudesta pidetään lähes arkaaisena. Sillä saattaa 

olla yhteys aristoteeliseen ajatteluun sekä platoniseen ideaoppiin, jossa lapsen (ja nuoren) 

ruumis edustaa täydellistä muotoa, ja siten täydellistä kauneutta ja hyvyyttä. Tämä on esillä 

myös antiikin taiteessa.156 Sen sijaan keskiajan taiteessa lapsesta ei ollut kuvaa. Ajan taiteilijoilla 

ei ollut kykyä tai halua kuvata lasta realistisesti vaan lapsi kuvattiin pienikokoisena aikuisena. 

Lapsen kasvonpiirteet ja kehon mittasuhteet olivat aikuisen.157 

Lapsuuteen (uudelleen)havahtuminen kietoutuu osaksi renessanssia, humanismin ja sivistyksen 

uutta nousua. Toisaalta lapsuuteen havahtumista on verrattu jopa löytöretkiin, jotka 

tapahtuivat myös myöhäiskeskiajalla. Lapsuus oli kuin ennalta tuntematon alue, jonka 

löytyminen tarkoitti sen ”valtaamista, alistamista ja systemaattiseksi muodostunutta riistoa”.158 

                                                           
151 Ibid., 261-262.  

152 Utrio 1984, 260.  

153 Varto 2002, 70-75, lainaus: 72-73.  

154 Vrt. Ariès 1962, 264. 

155 Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013A. 

156 Vänskä 2010, 10; Vänskä 2012, 229. 

157 Ariès 1962, 10; 33-49. 

158 Wais 2005, 28-40. 
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Ulla Jokisalo: Sarjasta 15000 pistoa, 1999159 

 

”Jokisalon teoksissa puvut kertovat ruumiin poissaolosta, lapsuuden poissaolosta, menneisyyden 

poissaolosta --- Jokisalo pistelee pukuihin neuloja, mikä saa puvut muistuttamaan voodoo-

nukkeja ja tuo mieleen sympateettisen magian: se mikä tapahtuu kuvalle, tapahtuu myös sen 

kohteelle.”160 

1500- ja 1600-lukujen aikana lapsi sai oman asun, puvun jolla tehtiin konkreettiseksi lapsen 

erilaisuus suhteessa aikuiseen. Yhteiskunnallisesti muutos oli suuri, sillä myöhäiskeskiajalla 

vaatteilla oli valtava symbolinen merkitys. Uusi vaate koski kuitenkin vain ylempiä 

sosiaaliluokkia, ja erityisesti poikia.161 

  

                                                           
159 Valokuvateos, nuppineula: Jokisalo, Ulla. 2001. Ulla Jokisalo. Kuvieni muisti. Vuodet 1980-2000. 
Helsinki: Musta Taide, 68. 

160 Elovirta 2001, 27, 28. 

161 Ariés 1962, 129. 
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Nanna Hänninen: Witnesses of the Others I (Mother and Child), 2014162 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162 Muste valokuvalle: http://www.nannahanninen.com/pages/works.php?cat=/2014 Viitattu 30.9.2017 
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Pauliina Turakka Purhonen: Mörkö itse kolmantena, 2011163 
  

                                                           
163 Veistos-installaatio: http://www.forumbox.fi/fi/jasenet/pauliina-turakka-purhonen/ Viitattu 

30.9.2017 Turakka Purhosen teosten yhtenä lähtökohtana on keskiaikaisen kirkkotaiteen kuvasto, tässä 
tapauksessa Pyhä Anna itse kolmantena -teema, joka kuvaa sukupolvien jatkumoa (Pyhä Anna oli Neitsyt 
Marian äiti). Taiteilija on sattumalta toteuttanut teoksen samalla periaatteella kuin keskiaikaisessa 
veistotaiteessa: muovaamalla aiempaa veistosta. Keskiajalla Maria ja lapsi -veistokseen saatiin uusi 
hahmo esimerkiksi muuttamalla Jeesus-lapsi Mariaksi, ja veistämällä sen sijaan uusi Jeesus-lapsi. 
(Räsänen, Viitattu 28.9.2017, http://emma.museum/en/node/3152) Samaan tapaan taiteilija on veistänyt 
poikalapsen sijaan tyttölapsen. 
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Jarmo Mäkilä: Kaikki isäni linnut, 2012164 

”He [isät] eivät koskaan voi olla varmoja siitä, ovatko heidän poikansa heidän omia poikiaan, 
itse siitettyjä, koska mikään yhteiskunnallinen järjestys, romanttinen rakkaus tai edes 
velvollisuus ei takaa naisen uskollisuutta. --- Poika on niin yllättävä, niin erilainen, niin kantavan 
äidin vastainen, että jokaiselle hiipii mieleen kysymys, voiko sellaista saattaa alkuun yksi mies, 
tai ainakaan minä.” 165 Sigmund Freudin psykoanalyyttisen tulkinnan mukaan pohjimmiltaan isä 
pelkää, että poika päätyy murhaamaan hänet, ja naimaan äitinsä, kuin Oidipus. 

Isien synnit, isien sylit, Itse kolmantena. Tuolin takana vaanii sudeksi muuttunut esi-isä, kenties 
Punahilkan isoisä. 

                                                           
164 Maalaus: http://www.jarmomakila.com/gallery/art-2012/ Viitattu 30.9.2017 

165 Varto: Isien synnit, 2002, 14.   
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”Aikuisten lapsuudet ovat painuneet näkymättömiin, varastoituneet yksilöön ja kulttuuriin syliksi 

tai maaperäksi, johon aina uudet lapsipolvet syntyvät. --- se [maaperä] on osa yhteistä 

kulttuurista pohjaa, josta kumpuaa niin filosofia, uskonto kuin politiikka ja tiedekin. Ehkä 

tämänkaltaisesta hahmotuksesta on kyse vanhassa kreikan kielen sanassa paideia, joka tulee 

sanasta lapsi eli pais, (alkujaan poikalapsi), ja joka merkitsee kokonaisuutta, jonka eri puolia 

nykykielessä vastaavat sivilisaatio, kulttuuri, traditio, kirjallisuus ja kasvatus. --- lapsuus on 

kokonaisuus ja lapsuus liittyy kokonaisuuteen, lapsuus kasvaa sivilisaatiosta ja sivilisaatio kasvaa 

lapsuudesta.”166  

  

                                                           
166 Bardy 1998, 183. 
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Sally Mann: Sarjasta Family Pictures, 1984-1991167 

 

                                                           
167 Valokuvateos: http://sallymann.com/selected-works/family-pictures Viitattu 30.11.2016 

Perhekuvia. Sally Mannin valokuvissa lapsen kauneus on ajatonta, ikuista, arkaaista. Mannin valokuvat 
ovat herättäneet katsojissa moneen otteeseen voimakkaita reaktioita ja huolta valokuvissa olevien lasten 
puolesta. Mann on kuvannut paljon omia lapsiaan, ja monesti lapset ovat kuvissa alasti. Kuvissa on usein 
aistittavissa seksuaalisuuden ja kuoleman läsnäoloa. Steward 2000. Viitattu 30.9.2017. 
https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-
idx?cc=mqr;c=mqr;c=mqrarchive;idno=act2080.0039.223;g=mqrg;rgn=main;view=text;xc=1 
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Nelli Palomäki: Zane and August, Sarjasta Shared, 2016168 

 

  

                                                           
168 Valokuvateos: http://helsinkischool.fi/artists/nelli-palomaki/portfolio/shared/ Viitattu 30.9.2017. 

Palomäki on kuvannut valokuvasarjaansa sisaruksia. Sisarusten väliset tunteet ovat monimutkaisia, eivät 
yksinomaan yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tunteita. Sisarusten välinen läheisyys saattaa kuvissa 
näyttäytyä katsojalle samaan aikaan sekä lempeältä että uhkaavalta. Ks. Palomäki 2017, viitattu 
30.9.2017, https://www.lensculture.com/articles/nelli-palomaki-shared-exploring-siblinghood-through-
portraiture 
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Minna Suoniemi: Lullaby, 2012169  

 

Lapsi on naisen kantama olento. Nainen kantaa vauvan hirviöllisessä kehossaan.170 Neitsyt 

Maria, Madonna, Jumalanäiti.  

Minna Suoniemen Lullaby kietoutuu monimutkaisiin kysymyksiin äitiydestä ja naiseudesta, 

äitiyden pyhyydestä ja pahuudesta. Teos herätti aikoinaan kohua, ja sitä syytettiin 

saatananpalvonnasta. 

  

                                                           
169 Still-kuva videoteoksesta: http://www.minnasuoniemi.com/lullaby.html Viitattu 30.11.2016 Teos 
katsottavissa: https://vimeo.com/67724123 Viitattu 30.11.2016  

170 Lisääntyminen ja raskaus liittävät tieteellisissä diskursseissa naisen kehon ”hirviöllisyyteen”. Ajateltiin, 

että naisen ”pahat” ajatukset raskauden aikana aiheuttivat lapsen synnynnäiset epämuodostumat. 

Ainakin 1700-luvulle asti äitiä pidettiin vastuullisena, jos vauva syntyi vääristyneenä tai viallisena, toisin 

sanoin: hirviönä. (Braidotti 1996, 139, 145; Kuuliala 2013, 104-106.) Kohtuun on viitattu jopa eläimenä: 

ahnaana, saalistavana, petona. Hysteeria-sanan juuri on kreikankielen sanassa hystera, kohtu. (Scull 2009, 

12-21.) 
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4.3 Filosofinen lapsi  

Filosofinen lapsi on historiallisten kerrostumien muodostama ristiriitainen tuotos, jonka 

keskiössä ovat uskomukset lapsen perusolemuksen hyvyydestä tai pahuudesta. Dualistinen 

ajattelu lapsesta hyvänä ja pahana leikkaa suurta osaa länsimaisesta lapsuus-ajattelusta.171 

Länsimaiset lapsuuskäsitykset ovat vahvasti kristinuskosidonnaisia, ja esimerkiksi Raamatussa 

lapseen viitataan sekä hyvänä että pahana.172 Vastakkaiset näkökulmat lapsuuteen voidaan 

nähdä kaiken kaikkiaan edustavan laajempia yhteiskunnallisia mielialoja ja älyllisiä suuntauksia: 

puritanismia ja romantiikkaa. Näistä romantiikka otti valta-aseman puritanismiin nähden 

viimein 1800-luvun aikana.173  

Romanttisen ajattelun mukaan lapsi on syntyessään puhdas, viaton ja hyvä. Lapsi kuuluu 

luontoon ja Jumalan yhteyteen, enkelimäinen lapsi, ”senkaltaisten on Jumalan valtakunta”. 

Lapsenkaltaisuus on tavoiteltavaa, lapsi on teeskentelemätön, aito; aikuistuessa jotakin katoaa 

tai menetetään, .  Kasvatuksellisesti lasta tulee arvostaa ja suojella sekä lapsuutta tulee vaalia; 

aika on rajallista. Jean-Jacques Rousseaun (1712-1778) teosta Émile (1762) voidaan pitää 

modernin lapsuuden alkukuvana. Rousseaun mukaan lapsi edustaa ihmisen alkuperäistä, 

”luontaista hyvyyttä”. Ajatukset lapsuuden universaalista ja ajattomasta luonteesta ovat 

saaneet keskeisimmät perustelunsa romantiikan vaikutuksesta. Nykykäsitykset lapsuudesta 

ovat yhä monella tapaa romantiikan värittämiä.174  

Romanttista suhtautumistapaa historiallisesti pidempi ja vahvempi traditio on kuitenkin 

puritaanisuus. Puritaani ajattelu näki lapsen olemuksellisesti ”vääränä”. Tämä piti sisällään 

ajatuksen lapsesta pahana, vähäisenä, mitättömänä. Lapsella ei ollut arvoa. Lapsi koettiin ennen 

kaikkea avuttomaksi, jolloin lapsuus näyttäytyi vastenmielisenä ja viheliäisenä ajanjaksona. 

Lapsen paha luonto talttui kurituksella.175   

                                                           
171 Kehily 2009, 16. 

172 Mills 2000, 10-12 

173 Bardy 1998, 184. 

174 Bardy 1996, 17, 94; Bardy 1998, 184-186; Kehily 2009, 5. 

175 Bardy 1998, 184-186; Kehily 2009, 5; Utrio 1984, 243-244.  
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Siinä missä puritaani ajattelu korostaa lapsen kyvyttömyyttä hyvään, romanttinen ajattelu näkee 

lapsen kyvyttömänä pahaan. Puritaanisesti lapsessa korostuu puute, romanttisessa ajattelussa 

lapsi näyttäytyy ”enempänä”, enempiarvoisena kuin aikuinen ihminen.176 Lapsuus vähempänä 

kuin ihminen viittaa ajatteluun lapsesta eläimenä, sillä ihminen on ”enemmän” kuin eläin.177 

Englantilaiselle filosofille John Lockelle (1632-1704) lapsi oli (kuin) tyhjä taulu, tabula rasa. Lapsi 

ei ollut synnynnäisesti hyvä eikä paha, vaan ”tyhjä”. Vasta kasvatuksen, koulutuksen ja kurin 

myötä lapsesta tuli ajatteleva yksilö; sitä ennen lapsi ei ollut oikein edes ihminen. Tällöin 

kasvatuksen merkitys korostui, ja sen tavoitteeksi asettui rationaalinen ja vastuuntuntoinen 

aikuisuus sekä kunnollinen kansalaisuus. 178 

Nykyajan vakiintuneita lapsikäsityksiä hallitsevat luonnontieteelliset käsitteellistykset.179 Charles 

Darwinin (1809-1882) esiin tuomalla evoluutioteorialla on todennäköisesti ollut merkittävää 

vaikutusta myös länsimaiseen lapsuusajatteluun ja -tutkimukseen. Kehityspsykologinen ajatus 

lapsen ”luonnollisesta” kehityskaaresta muistuttaa modernin evoluutioteorian näkemyksiä180.  

Edellä kuvatut suhtautumistavat ovat yleistäviä ja kärjistäviä. Ne kuitenkin paljastavat kuinka 

ristiriitaisesti lapseen ja lapsuuteen ollaan suhtauduttu. Nykykäsitykset lapsesta ja lapsuudesta 

ovat todennäköisesti monimutkainen ja vain osittain tiedostettu kokonaisuus historiallisia 

ajattelumalleja ja suhtautumistapoja. Vaikka nykymielikuvat lapsesta ovat usein romantiikan 

värittämiä, lapsen käytökseen saatetaan silti suhtautua hyvin puritaanilla tavalla. Siinä missä 

puritaani suhtautumistapa väheksyy lasta, romanttinen suhtautumistapa ei välttämättä salli 

lapselle koko tunneilmaisun skaalaa ja ”kielteisiä” tunteita. Romanttinen lapsikuva on (ollut) 

kuitenkin tärkeä, sillä sen myötä lapsi on nähty kiinnostavana ja arvokkaana, ja sitä kautta se on 

avannut tietä lasten oikeuksille ja humaanimmalle kasvatukselle ja yhteiskunnalle.  

                                                           
176 Bardy 1998, 184-186.  

177 Mills 2000, 26-29. 

178 Kehily 2009, 5; Vänskä 2012, 35; Utrio 1984, 344. 

179 Scraton 1997, 26. 

180 Hendrick 2009, 99-113; Vänskä 2012, 35. 
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Niin kauan, kun lapsi halutaan nähdä pohjimmiltaan hyvänä, pahana tai ”tyhjänä” tai 

”kehityksen-alla-olevana”, ”todellinen” lapsi, siis tunteva, kokeva ja ajatteleva yksilö jää 

tavoittamattomiin, mielikuvien alle, kaksiulotteiseksi hahmoksi. 
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Samuli Heimonen: Piilo, 2009181 

  

                                                           
181 Maalaus: http://www.samuliheimonen.com/teokset/2009/59/ Viitattu 30.11.2016. 
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Perttu Saksa: Untitled, Sarjasta: A Kind Of You, 2013182 

 

Viattomuus on hauras konstruktio, vain ”vähästä se saastuu ja muuttuu hirviömäiseksi”.183 

  

                                                           
182 Valokuvateos. http://www.perttusaksa.com/a-kind-of-you-2013#2 Viitattu 30.9.2017 

183 Vänskä 2010, 14. Kirjoittaessaan Stiina Saariston teoksista.  



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sini Anttila-Rodriguez: Sarjasta: Monkids, 2012184 

 

Lemmikkieläin on (kuin) lapsi; lapsi on (kuin) lemmikkieläin. Jo 1600- ja 1700-luvuilla lapsiin 

suhtauduttiin kuin muodikkaisiin lemmikkeihin; pieniä koiria ja apinoita kuljeteltiin mukana kuin 

lapsia tai koriste-esineitä.185 Lemmikkieläinbisnes vauvanvaatteineen ja lastenrattaineen on 

noussut viime vuosina uusiin ulottuvuuksiin, samalla kun esimerkiksi valjaat ja hihnat lapsille 

ovat yleistyneet.186  

  

                                                           
184 Teosten lähtökohtana on tosielämän ilmiö lemmikkiapinoista, joita kaupataan adoptoitaviksi. Usein 

apinat päädytään pukemaan nukenkaltaisiksi ja niitä hoidetaan kuin omaa vauvaa. Samaan aikaan eläin 
on sekä inhimillistetty että esineellistetty. Teosten kuvallisina lähtökohtina ovat internetistä löytyneet 
myynti-ilmoitusten kuvat. Maalaus. Lupa kuvan esittämiseen taiteilijalta.   

185 Utrio 1984, 254. 

186 Vrt. Vänskä 2012. 
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Kim Simonsson: Voodoo Mossboy, 2016187 

 

Kim Simonssonin keraamiset lapset ovat luontoon unohtuneita, hylättyjä, yksinjääneitä, 

sammaloituneita lapsia. Simonssonin teosten lapsi on samaan aikaan luonnollinen, luonnoton ja 

yliluonnollinen, aseistautunut ydintuhon lapsi.   

  

                                                           
187 Keramiikkaveistos kuvattuna maisemassa: http://www.kimsimonsson.com/portfolio-of-sculptor-kim-
simonsson.html Viitattu 30.9.2017 
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4.4 Villieläimiä ja luonnonlapsia  

Käsitykset lapsesta ja luonnosta ovat kietoutuneita kietoutuneita toisiinsa monin eri tavoin. 

Historiallisesti käsitteet ovat käyneet läpi muodonmuutoksensa samankaltaisia kaavoja 

noudattaen188. Tarkastelemalla luonto-käsitysten historiaa tarkemmin, käsite näyttäytyy 

ristiriitaisena, epäjohdonmukaisena ja ongelmallisena, samoin kuin lapsuuskin. Käsite ”luonto” 

paljastuu yhtä lailla sosiaaliseksi konstruktioksi, laajaksi kulttuuriseksi merkityskompleksiksi, 

jonka perustavanlaatuisimmat jäsennykset nykyajattelun kannalta ovat tapahtuneet 1600- ja 

1700-luvuilla.189 

1600-luvulla länsimaista luontosuhdetta kuvasi ennen kaikkea ajattelu kehon ja mielen 

kahtiajaosta, joka nousi huippuunsa ranskalaisen filosofi René Descartesin (1596-1650) ja 

tieteellisen rationalismin myötä. Luonto hahmotettiin mekanistisesti, ajateltiin että luonto 

eläimineen toimi kuin kone. Eroa ajattelevan ihmisen ja eläimen välillä haluttiin korostaa. Lasten 

”eläimelliseen” käytökseen suhtauduttiin äärimmäisen ankarasti, sillä se ei sopinut uuteen 

ajatukseen lapsesta enkelinkaltaisena olentona.190  

1700-luvulla ”luonto” alkoi saada toisenlaisia merkityksiä, kenties keskiluokan nousun, 

kaupungistumisen ja teollistumisen myötä. Luonnon merkitys kasvoi valtavasti, ja se haluttiin 

nähdä myönteisessä valossa, mysteerisenä voimana. 1700-luvun maalaustaiteessa lapsi 

kuvattiin useimmiten lemmikkieläinten kanssa. 1800-luvulla taiteen lapsi sijoitettiin lähes 

poikkeuksetta puutarhaan, ja siitä muodostuikin metafora lapsuudelle itsessään. Luonto-

assosiaatioiden myötä lapsuudesta tuli enenevissä määrin nostalgian ja sentimentaalisuuden 

kohde. Syntyi myytti Luonnosta. Syntyi myytti universaalista, yhdenlaisesta, luonnollisesta 

lapsuudesta. Kaipuu lapsuuteen; paluu luontoon.191  

                                                           
188 Bardy 1996, 22.  

189 Luonto länsimaisena konstruktiona, ks. Haraway 1991; Lykke & Braidotti 1996; Caruana 2014. 

190 Gittins 2009, 46-47. 

191 Ibid. Kiinnostavaa on, että ilmeisesti jo antiikin Roomassa eläimistä ja erityisesti lemmikkieläimistä oli 
muodostunut positiivinen lapsuuden symboli. Useissa antiikista säilyneissä kuvissa, kertomuksissa ja 
hautakivissä lapsi esitettiin seuranaan lemmikkieläin. (Katajala-Peltomaa & Vuolanto 2013A, 171-172.) 
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Länsimaisen ajattelun keskiössä on pitkään ollut jaottelu luontoon ja kulttuuriin, ihmiseen ja 

eläimeen – tavalla, joka asettaa ilmiöt ja asiat toistensa vastakohdiksi. Tämä jaottelu mielletään 

universaaliksi ja ajattomaksi. Nykytutkimuksen ja -filosofian mukaan luonto-kulttuuri-jako on 

todellisuudessa kuitenkin melko uusi, länsimainen keksintö.192 Eroa luonnon ja kulttuurin välillä 

halutaan kuitenkin kulttuurisesti pitää yllä, vaikka tutkimus ja kriittinen ajattelu eivät tue 

tällaista vastakkainasettelua. Jaottelun ehdottomuutta haastaa muun muassa ajankohtainen 

eläintutkimus, jonka perusteella monet luontoon ja eläimiin liitetyt uskomukset ja faktat ovat 

paljastuneet osittain tai täysin paikkansapitämättömiksi.193 

 

Lapsuuden universaalisuus on osa laajempaa ajatusta Ihmisen universaaliudesta, joka on yhtä 

lailla länsimainen keksintö. Ajatuksia ”luonnosta” ja ”eläimistä” on käytetty hyväksi, kun ollaan 

luonnollistettu tietynlainen ihmisyys. Jotta ihminen on ollut mahdollista ylevöidä, on eläimen 

arvo täytynyt alentaa. Eläimen arvo on pitkälti määritelty puutteen kautta194, vähemmäksi kuin 

ihminen, ilman järkeä, tunteita tai tietoisuutta – joiden poissaoloa nykytutkimus ei allekirjoita195. 

Käsite ”eläin” on jo itsessään väheksyvä; se muodostaa absurdin kategorian, joka ei tee oikeutta 

lajien ja yksilöiden moninaisuudelle.196 

 

”Ihminen” on aina ollut eksklusiivinen kategoria. Länsimaisen historian aikana ihmisen 

kategoriasta on luettu pois muun muassa lapsi, nainen, ei-heteroseksuaali, ei-valkoinen, ei-

kristitty, ei-eurooppalainen, vammaiseksi tai mielisairaaksi luokiteltu, orjuutettu tai alempaa 

sosiaaliluokkaa edustava henkilö. Määrittelemällä nämä ihmisryhmät ihmisen sijaan eläimiksi tai 

ainakin eläimenkaltaisiksi, petomaisiksi ja hirviöllisiksi, oikeutettiin näiden ihmisten vuosisatoja 

jatkunut, usein systemaattiseksi muodostunut alistus, riisto tai tuhoaminen. Heitä eivät 

                                                           
192 Luonto-käsitysten historiallisuudesta ja moninaisuudesta ks. Descola 2013 & Caruana 2014.  

193 Ks. esim. Telkänranta 2015; Cambridgen tietoisuusjulkilausuma 2012: 
http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf Viitattu 1.8.2017. 

194 Descola 2013, 175; Nayar 2014, 11. 

195 Ks. esim. Telkänranta 2015; Cambridgen tietoisuusjulkilausuma 2012: 
http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf Viitattu 1.8.2017. 

196 Esim. Sepänmaa 2009, 221; Ruonakoski 2011, 20-21. 
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koskeneet ihmisten oikeudet, joten heidän henkensäkään eivät olleet yhtä arvokkaita kuin 

eurooppalaisen, ja sittemmin länsimaalaisen ihmisen henki.197  

”Ihminen” paljastuu ongelmalliseksi, ei-luonnolliseksi kategoriaksi. Samoin antroposentrinen198 

eli ihmisen ensisijaistava maailmankuva on ongelmallinen. Ihmiskeskeinen ei ulotu koske 

”kaikkea ihmisyyttä”, vaan nimenomaan länsimaista ihmisyyttä – siis ihmistä, joka ei 

(historiallisesti) ole lapsi, nainen, ei-heteroseksuaali, ei-valkoinen, ei-kristitty, ei-

eurooppalainen, vammaiseksi tai mielisairaaksi luokiteltu, orjuutettu tai alempaa 

sosiaaliluokkaa edustava henkilö (jne.). Ihmiskeskeinen maailmankuva tarkoittaa 

aikuiskeskeistä, sukupuolittunutta ja kaiken kaikkiaan ”normikeskeistä” maailmankuvaa.  

Lapsen rooli tässä maailmankuvassa on elimellinen: lapsi on merkityksellistäjä199. Viaton ja 

sentimentaalisuutta kirvoittava lapsi kannattelee ”perinteistä”, nostalgista maailmankuvaa. 

Konservatiiviseen maailmankuvaan liittyy usein ajatus yhtäläisyydestä ja turvasta silloin kun 

kaikki ovat samankaltaisia ja saman näköisiä200. Kuten aiemmin todettu, lapsuutta ympäröi 

valtava määrä moraalista paniikkia. Lapsuutta halutaan varjella, sillä se luo illuusiota 

universaalista ihmisyydestä, jaetusta hyvyydestä. Samaan aikaan se määrittelee millainen 

lapsuus ja ihmisyys on hyvää, ja millainen väärää, sairasta, uhkaavaa ja pahaa. Lapsuudella 

perustellaan Ihmisen ensisijaisuutta ja ainutlaatuisuutta.  

 

Rasististen, kolonialististen ja muiden fobisten diskurssien keskiössä on usein ajatus 

jonkinlaisesta luonnollisesta järjestyksestä, joissa tietyllä tavalla asettunutta hierarkiaa ja 

epätasa-arvoa pidetään luonnollisena. Vaikka rasismin kohde vaihtuu ajan kanssa, samanlaiset 

syrjivät argumentit ja teemat vaikuttaisivat toistuvan ajasta toiseen. Tietyt ryhmät leimataan 

luonnottomiksi, alempiarvoisemmiksi, eläimellisiksi, hirviöiksi.201 Eläimellinen tuo edelleen 

mieleen sivistymättömyyden, kehittymättömyyden, alkukantaisuuden, primitiivisyyden ja 

                                                           
197 Nayar 2014, 11.  

198 Ks. esim. Aaltola 2013, 26.  

199 Varto 2002, 66-67.  

200 Hooks 2007, 62-63.  

201 Braidotti 1996, 142-145.  
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barbaarisuuden. Eläin on ikään kuin villi, saastainen, tyhmä tai järjetön, arvaamaton, usein 

kykenemätön hallitsemaan reaktioitaan, tunteitaan ja seksuaalisia himojaan. Eläimellisellä 

saatetaan tarkoittaa jotakin vastenmielistä, rumaa, väärää, sairasta ja pahaa. Yhä edelleen elää 

ajatusmaailma, joka liittää eläimellisyyttä esimerkiksi tummaihoisiin202 tai ihmisiin joilla on 

synnynnäinen vamma. Ja toisaalta kyseisiin ryhmiin saatetaan viitata lapsenomaisina (siis 

harmittomina ja tyhminä). Lapsi on metafora alempiarvoisuudelle203. 

 

Feministisissä teorioissa kirjoitetaan vastakohtaisuuden logiikasta tai dominaation logiikasta. 

Sillä tarkoitetaan ajattelua, joka perustuu kahtiajakoihin ja hierarkiaan. Tällainen ajattelu 

synnyttää valta-asetelman, jonka yläpäähän asettuvat muun muassa kulttuuri, ihminen, 

aikuinen, mies ja järki, ja niiden vastakohdaksi asettuvat luonto, eläin, lapsi, nainen ja tunne. 

Loppujen lopuksi kaikki sorron muodot ovat pohjimmiltaan peräisin samasta lähteestä. Sorto ei 

lopu, jollei kaikkea sortamista lopeteta.204 Sorto liittyy pohjimmiltaan ihmiskeskeiseen 

maailmankuvaan. Kun tuon maailmankuvan dualistisuus ja hierarkkisuus hylätään, todellisuus 

paljastuu moniulotteisempana205. 

Lapsi ei ole yksinomaan romanttinen hahmo. Hetkittäin lapsi näyttäytyy kaikkea muuta kuin 

luonnollisena – sekasikiönä, luonnottomana tai yliluonnollisena. Lapsi on väliolento, joka 

sijaitsee luonnon ja kulttuurin rajamaalla206, ja sieltä käsin rikkoo luonnon ja kulttuurin, ihmisen 

ja eläimen, naisen ja miehen, pyhän ja epäpyhän rajat. Lapsi on hirviö, jumala, kyborgi. Hahmo 

joka ilmestyy aina, kun vaalittu luonto-kulttuuri-jaottelu on uhattuna.207 Ei ole yllättävää, että 

nimenomaan lapsuuden näkökulmasta on vuosisatojen ajan esitetty voimakasta 

                                                           
202 Tämä tulee ilmi esimerkiksi mainonnassa, jossa ihonvaaleus korreloi viattomuuden kanssa. (ks. Vänskä 
2012, 125-127, 132-134, 163.)   

203 Gittins 2009, 37.  

204 Aaltola 2013, 179-181. 

205 Lummaa & Rojola 2014.  

206 Kuten Rousseau ilmaisi jo 1700-luvulla. (Bardy 1996, 17, 23, 94.) 

207 Donna Haraway on tuonut esille ajatuksen ”naisesta” hirviönä, jumalattarena ja kyborgina – 
kulttuurisena väliolentona. (Haraway 1991; ks. myös Lykke & Braidotti 1996.) 
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sivilisaatiokritiikkiä208.Kenties lasta ei tule loppujen lopuksi ajatella eläimenkaltaisena, vaan 

ihmisenkaltaisena. Lapsi on ikään kuin melkein-ihminen, ja siksi ”se” on samaan aikaan sekä 

hellyttävä, huvittava että kammottava olento.  

  

                                                           
208 Bardy 1996, 214; Bardy 1998, 191-192. 
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Julia Fullerton-Batten: Sujit Kumar (The Chicken Boy), Fiji, 1978, Sarjasta Feral Children, 2015209 

  

                                                           
209 Valokuvateos: http://www.juliafullerton-batten.com/gallery.php?catNo=1&gallNo=1&photoNo=11 
Viitattu 30.11.2016  
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Julia Fullerton-Batten: Genie, USA, 1970, Sarjasta Feral Children, 2015210 

  

                                                           
210 Valokuvateos: http://www.juliafullerton-batten.com/gallery.php?catNo=1&gallNo=1&photoNo=1 
Viitattu 30.11.2016 Lapsi vangittuna pottatuoliin. Valokuvan taustalla on tositarina tytöstä, jonka 
vanhemmat sitoivat tuoliin ja lukitsivat pieneen huoneeseen kymmenen vuoden ajaksi, koska he pitivät 
tyttöä ”kehitysvammaisena”.   
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Sana ”lapsi” on synonyymi kaikenlaiselle kehittymättömyydelle, kypsymättömyydelle, 

kyvyttömyydelle, riippuvaisuudelle, voimattomuudelle, alemmuudelle ja puutteelle. Lasta on 

käytetty symbolina monille alempiarvoisempina pidetyille ryhmille.211 Näihin ryhmiin lukeutuvat 

muun muassa ihmiset, joilla on jokin kehitysvamma tai jokin mielensairaus. Kyseisiin ihmisiin 

viitataan usein lapsenomaisina tai lapsenkaltaisina: viattomina, suloisina, hurmaavina, 

harmittomina, yksinkertaisina, naiiveina, lapsellisina, tyhminä. Länsimaisessa kulttuurissa 

kehollisia ja psyykkisiä poikkeamia on pitkään pidetty myös merkkeinä eläimenkaltaisuudesta, 

hirviöllisyydestä ja pahuudesta212. Käsitykset kehitysvammaisuudesta ja mielenterveyshäiriöistä 

vaikuttaisivat muuttuneen lapsi- ja lapsuuskäsitysten rinnalla. Silti, lapsen ”kehityksen” 

mittaaminen ja arvioiminen ikään ja kypsyyteen liittyen ohjaa ajatuksiin vajaakykyisyydestä, 

jälkeenjääneisyydestä ja ”vammaisuudesta”213   

 

                                                           
211 Gittins 2009, 37.  

212 Braidotti 1996, 145; Kuuliala 2013, 104-106.  

213 Scraton 1997, 167. 
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Santeri Tuori: Karlotta (Still #15), 2004214 

 

Santeri Tuorin valokuvissa lapsi on usein samaan aikaan sekä läsnä että tavoittamattomissa. 

Hetkittäin lapsi saattaa näyttää ”epämuodostuneelta” tai ”hullulta”, toisessa hetkessä 

paljastuu, että kyse on leikistä. Lapsenkuva herättää sekä riemua että kauhua. 

  

                                                           
214 Valokuvateos (kuvaa rajattu): http://santerituori.com/?page_id=580 Viitattu 30.9.2017 
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Santeri Tuori: Bogeyman, 2001/2004215 

  

                                                           
215 Still-kuva videoteoksesta: http://santerituori.com/?page_id=1013 Viitattu 30.9.2017 
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Tommi Toija: Boogieman, 2012216 

 

  

                                                           
216 Keramiikkaveistos: http://www.tommitoija.fi/sculptures/all/ Viitattu 30.9.2017 
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Stiina Saaristo: Tyttöjen välisestä ystävyydestä II, 2003217

 

                                                           
217 Puuvärikynä paperille: http://www.galleriaheino.fi/index.php?k=120801 Viitattu 30.11.2016 
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“Aikuinen suostuttelee, palkitsee, rankaisee, uhkaa, telkeää komeroon, ymmärtää, rakastaa, 

pyytää, anoo, piiskaa, tukistaa, maanittelee, yrittää oveluudella, pettää, valehtelee, vaatii 

kunnioitusta, tärkeilee, on esimerkillinen tai antaa olla. Aikuisella on kaikki keinot, kaikki, mitä 

ruumiillinen voima ja henkinen mahti ylipäätään hänelle tarjoavat, mutta silti hän jää 

voimattomaksi lapsen edessä.”218  

”Saariston teoksissa leikkivät tyttönaiset paljastavatkin, että erilaiset kategoriat palvelevat 

tiettyä tarkoitusta: ne pitävät maailman järjestyksessä. Ne luovat illuusion siitä, että 

hirviömäinen ja kaoottinen maailma on hallinnassamme.”219 

 

 

                                                           
218 Ojakangas 1998, 290-291. 

219 Vänskä 2010, 14.  



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stiina Saaristo: Ein Kleines Monster I, 2009220

                                                           
220 Puuvärikynä paperille: http://www.galleriaheino.fi/index.php?k=120801 Viitattu 30.11.2016 
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Länsimaisen taiteen lapsikuvauksiin on aina liittynyt sivilisaatiokriittinen ote.  Lapsuus on 

edustanut näkökulmaa, josta käsin on mahdollista tarkastella kriittisesti vallitsevaa 

maailmankuvaa.221 Kenen tietoa uskomme lapsesta, lapsuudesta, itsestämme? Taide avaa 

näkökulmia lapsuuteen, jotka vapauttavat. Lapsuus tulee paljastaa monenlaisena, jotta sen on 

mahdollista olla myös yksilöllinen.  

Tutkielmaan kuratoimani nykytaideteokset ja teoria muodostavat kokonaisuuden, joka tässä 

hetkessä asettuu vastarintaan ihmis- ja siten normikeskeistä maailmankuvaa vastaan. 

Sentimentaalinen, universaali, luonnollistettu lapsikuva on keskeinen osa länsimaista, 

ihmiskeskeistä maailmaa, ideologiaa joka luonnollistaa tietynlaisen ihmisyyden toisenlaisen 

edelle, ja ihmisyyden kaiken muun edelle. Lasten oikeudet, naisten oikeudet ja erilaisten 

vähemmistöjen oikeudet sekä eläinten oikeudet kietoutuvat samaksi kysymykseksi. 

Kysymykseksi sorrosta, joka ei katoa, jollei kaikkia sorronmuotoja lopeteta.  

Vaikkei lapsen historia ole yksinomaan sorron historiaa, se on myös sitä. Tämä on seikka, joka 

tulee tiedostaa ja ottaa puheeksi, varsinkin, kun länsimaisesta kulttuurista puuttuu ääneen 

lausuttu lapsikäsitys – ja siten ymmärrys lapsesta. Vaikuttaa siltä, että länsimaissa vallitsee 

romanttinen käsitys lapsi- ja lapsuuskäsityksistä. Romantiikka häivyttää ristiriitaisen 

suhtautumisen lapseen, se häivyttää epäkohdat. Miten nähdä sen ohitse?  

Miten kunnioittaa sitä eroa joka lapsessa voisi olla suhteessa minuun, aikuiseen222?  

 

 

 

 

                                                           
221 Bardy 1996, 214; Bardy 1998, 191-192. 

222 Vrt. Varto 2002, 68-69.   
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”Suloisiin viattomien lasten kuviin kätkeytyy kuitenkin uhkaa. Aikuisia uhkaa lasten kuvista 

näkyvä oman lapsuuden menetys, muutos ja viimein kuolema, joka mieluummin esitettiin 

kuolleiden lasten kuvissa ja veistoksissa (myöhemmin post-mortem-valokuvissa) sielukkaana 

tilana, unen ja kuoleman välitilana. Parhaat lapset olivat kuolleinakin kauniita ja kaivattavia, 

haluamatta mihinkään paratiisillisesta liikkumattomuudestaan, tietämättä aikuisten tuskasta ja 

nautinnosta.” 223 

Vielä myöhäiskeskiajalla pienen lapsen kuolema ei herättänyt kiinnostusta, mutta sen jälkeen 

siitä on noussut poikkeuksellista surua herättävä tapaus. ”Kun lapsi ilmestyy näkyviin taiteissa 

ja muistomerkeissä hän astuu historian näyttömälle usein nimenomaan kuolleena: veistoksena, 

vaaleana hahmona votiivitaulussa.”224  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
223 Ihanus 2010, 272–273. 

224 Utrio 1984, 244.  
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Sally Mann: Black Eyes, 1991225 

 

Kuollut lapsi. Tietämätön kaikesta pahasta, täydellisen kaunis. 226 

 

 

                                                           
225 Valokuvateos: http://sallymann.com/selected-works/family-pictures Viitattu 30.11.2016 

226 Lapsuus on elämänalkua, mutta vain menetetty lapsuus on täydellinen, ikuinen. Kyseistä Sally Mannin 

valokuvaa on tulkittu erityisesti viktoriaanisten post-mortem –valokuvien kautta, joissa hiljattain kuolleet 
lapset (lapsikuolleisuus oli erityisen suurta) tai muut perheenjäsenet kuvattiin muistoksi, ja usein siten 
että he näyttivät olevan vain unessa. Myös Sally Mann itse on tuonut tämän tulkinnan ilmi, ja pitänyt 
kuvaa tästä syystä erityisen kauniina ja koskettavana. Steward 2000. Viitattu 30.9.2017. 
https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-
idx?cc=mqr;c=mqr;c=mqrarchive;idno=act2080.0039.223;g=mqrg;rgn=main;view=text;xc=1 
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