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Tämä maisterin opinnäytetyö on taiteellinen tutkimus. Sen tavoitteissa kietoutuvat yhteen 

tekijän henkilökohtainen tarve ymmärtää, mitä on hänelle ominainen taiteellinen työskentely ja 

mistä hänen praktiikkansa muodostuu, sekä kiinnostus laajempaan näkökulmaan taiteen 

tehtävistä ja nautinnon roolista niissä.  

   Opinnäytetyön tutkimusmetodina toimii tekijän oma praktiikka. Opinnäytetyön aikana tekijä 

työskenteli taidegrafiikan menetelmin yhdistäen serigrafian keinoja monotypiamaiseen 

prässityöskentelyyn. Työskentely tapahtui sekä Aalto-yliopiston taidegrafiikan pajalla että 
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tutkimaan. Taidegrafiikan vedostusprosessi tuotti paperille toisinaan vimmaisen purskahtelevaa 

liikettä, joskus vain aivan hienovaraista poreilua. Taiteellisen työskentelyn lopputuloksena on 

lajitelma eloisia abstrakteja taidegrafiikan vedoksia.  

   Opinnäytetyön tuloksena ei ole julkisesti esitettävä teossarja, vaan työn fokus on taiteellisessa 

työskentelyssä ja sen aikana syntyneissä huomioissa, joita opinnäytetyö sanallistaa sen 

kirjallisessa osassa. Kirjallinen osa rakentuu kolmesta toisilleen rinnakkaisesta esseestä, jotka 

muotoiltiin toisiaan täydentävin retorisin keinoin: kaunokirjallisena, asiatekstinä ja 

kuvaesseenä. Esseiden keskiössä on taiteellisen työskentelyn aikana koettu kehollinen 

mielihyvä. Niissä puretaan nautinnon anatomiaa, listataan tekijän huomioita kehon ja aistien 

roolista hänen taiteellisessa työskentelyssään ja pohditaan nautinnon roolia taiteen tehtävänä. 

Kirjallinen osa tarkastelee myös taiteellisen tutkimuksen ja tekijän praktiikan suhdetta 

toisiinsa, ja työn tärkeänä tuloksena on tekijän praktiikan tarkentuminen. 
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  The research method of this thesis is the artistic practice of the researcher: printmaking 

techniques combining silk screen and monoprint with a press. The artistic work took place at 

the Aalto University’s printmaking workshop and the researcher’s own studio space. The 

starting point for the artistic process typically was a startling colour or an interesting texture 

which the researcher began to investigate. The printmaking process produced a variety of 

contrasting textures from gushing spurts to delicate fizz. The result is a selection of vibrant 

abstract prints.  

   The conclusion of this thesis is not a public exhibition. Rather, it focuses on the observations 

of the artist-researcher on the process and outcome. The findings are verbalised in the written 

part of the thesis, consisting of three complementary essays: the autoethnographic narrative of 

the artist, a theoretical perspective and a visual essay. At the core of these texts is the physically 

immersive experience of an artist during the artistic process. The texts deconstruct the anatomy 

of physical enjoyment, observe the roles of mind and body in artistic work and reflect on 

pleasure as a function of art. The written part of the thesis also evaluates the relationship 

between artistic research and the artistic process of the researcher. A significant result of the 

thesis is the increased clarity and articulation of the researcher’s praxis. 

 

Keywords  Printmaking, Silkscreen, Contemporary art, Artistic research, Autoethnography, 

Visual essay, Functions of art, Pleasure, Sensory, Corporeal 

 



 

Sisällys 
 

 

Johdanto 1 

Työn tavoitteita 1 

Tekijyyteni taustalla 2 

Taidegrafiikan äärellä 4 

Taiteellinen tutkimus menetelmäkehyksenä 7 

Taiteellinen toiminta 7 

Taide tutkimusvälineenä 8 

Oma praktiikkani taiteellisen  tutkimuksen välineenä 10 

Taiteellinen tutkimus  oman työskentelyn tutkimisessa 13 

Taiteellinen tutkimus taidekasvatuksen kentällä 15 

Taiteellisen tutkimuksen raportoinnista ja sanallistamisen retorisista keinoista 16 

Tursuavaa neon-tahnaa 19 

Radikaali nautinto 22 

Luvan pyytämisestä 23 

Nautinnon anatomia 25 

Kehollisuus työskentelyssäni 27 

Aistisuus työskentelyssäni 29 

Nautinto taiteen tehtävänä 30 

Siirappia kolmannella tavalla 33 

Johtopäätökset 55 

Mitä tuli tehtyä? 55 

NO TAIDEGRAFIIKKAA! 55 

JA TAITEELLISEN TUTKIMISEN SANALLISTAMISTA 56 

Mitä siitä opin? 57 

PRAKTIIKKANI TARKENTUI, NÄKÖKULMANI LAAJENI 57 

TAITEELLINEN TUTKIMUS MUUTTI MINUA 58 

Lopuksi 59 

Lähteet 60 

 

 



 

Johdanto  
 

 

Onneni ainekset olivat helpot, ja sillä kertaa osasin niitä käyttää.  1

 

Kokemus on taidetta itumuodossa, koska se on täyttymystä, jota elävä olento kokee            

kamppaillessaan ja onnistuessaan tässä maailmassa. Alkuasteellakin se sisältää lupauksen         

nautinnollisesta havaitsemisesta, esteettisestä kokemuksesta.  2

 

 

Työn tavoitteita 
 

Tämä maisterin opinnäytetyö on taiteellinen tutkimus. Sen ensisijanen tavoite on vastata           

henkilökohtaiseen tarpeeseeni rakentaa yhä vahvempi ymmärrys siitä, mitä on juuri minulle ominainen            

taiteellinen työskentely ja mistä kaikesta praktiikkani muodostuu. Sen tavoite on myös pohtia laajempaa             

näkökulmaa taiteen tehtävistä ja nautinnon roolia niissä.  

 

Työni keskiössä on nautinto, sillä esiymmärrykseni mukaan nimenomaan se ohjaa taiteellista           3

toimintaani ja on sen liikkeellepaneva voima. Haluan pilkkoa nautinnon osiin ja tutkia sen anatomiaa.              

Minulla on tarve selvittää itselleni, miksi koen tätä nautintoa ja perustella sen olevan riittävä motiivi               4

taiteen tekemiselle. Ennakkoarvaukseni eli työhypoteesini on, että nautinnolla on väliä myös muille kuin             

minulle sekä nykytaiteen ja taidekasvatuksen kentillä että laajemminkin.  

 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiä ovat: 

 

● Mitä nautinnollista taiteen tekemisessä (minulle) on? 

● Saako taidetta vain nautiskella ? 

● Mitä laajempaa merkitystä taiteen äärellä koetulla nautinnolla voi olla? 

 

Työssäni tärkeässä roolissa on myös taiteellisen tutkimuksen keinojen ymmärtäminen ja          

hyödyntäminen, ja siten osallistuminen taiteellisen tutkimuksen kentän rakennukseen. Haluan kantaa          

korteni kekoon ja kokeilla, mitä työkaluja taiteellinen tutkimus tarjoaa ajankohtaisen ja monitasoisen            

ilmiön tutkimiseen. 

1 Mäki 2014b 
2 Dewey 1934, 360 
3 Varto 2005, 52. 

4 Riittävä itselleni, eli älyllisesti merkityksellinen. Tässä päästään heti persoonallisuuteni ytimeen, eli järjen ja              

tunteen ikuiseen taisteluun, sekä yrityksiini vääntää itselleni rautalangasta, etteivät ne ole toistensa vastakohdat. 
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Taiteellisen tutkimuksen työkaluina ovat toimineet itselleni merkitykselliset taidegrafiikan menetelmät         

serigrafia ja monotypiamainen työskentely taidegrafiikan prässillä. Tähän opinnäytetyöhön liittyvä         

taiteellinen työskentely on jatkunut hieman yli vuoden mittaisen ajanjakson keväästä 2019 kevääseen            

2020. Taiteellisen työskentelyn aikana olen tehnyt muistiinpanoja sekä luonnoskirjoihini että          

työskentelypäiväkirjaan, jotka toimivat taiteellisen tutkimuksen dokumentoinnin välineinä puhelimeni        

kameran lisäksi.  

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena ei ole julkisesti esiteltävä teossarja, vaan työn fokus on taiteellisessa             

työskentelyssä ja sen aikana syntyneissä huomioissa sekä niistä jalostetuissa pohdinnoissa. Sanallistan           

taiteellisen työskentelyn aikana syntynyttä tietoa työn kirjallisessa osuudessa keskustellen omaan          

praktiikkaani kuuluvien asiantuntijoiden kanssa. Kirjallisen osuuden retorisiksi keinoiksi olen valinnut          

kolme erilaista tekstilajia. Näin uskon saavuttavani moniulotteisen ja vivahteikkaan näkökulman          

käsittelemiini tutkimuskysymyksiin.  

 

 

Tekijyyteni taustalla 
 

Näkemykseni mukaan taiteen tekemisellä on aina jokin tarkoitus. En tarkoita tätä itse taiteen             

näkökulmasta, sillä taidetta on monenlaista ja sen olemassaolo mielestäni on itsessään arvokasta, eikä             

sitä ole välttämätöntä kategorisoida tai arvottaa. Tarkoitan tarkoituksella tekijän henkilökohtaista          

näkökulmaa ja motivaatiota taiteen tekemiseen .  

 

Ihminen ei toimi täysin sattumanvaraisesti, vaan kaikella toiminnalla, ulkopuolisen silmin sillä           

järjettömälläkin, on jokin tausta ja tarkoitus. Tähän ajatukseen perustuu muun muassa kognitiivinen            

psykoterapia , joka on länsimaisessa kulttuurissa yleisesti käytetty näkökulma ihmismielen toimintaan ja           5

jonka tausta-ajatusten kanssa olen myös itse samoilla linjoilla. Olen omakohtaisesti kokenut, miltä            

tuntuu ymmärtää jonkin omaa arkea määrittävän käyttäytymismallin taustalla toimiva perusajatus tai           

arvo, jonka syntytarina ja logiikka on mahdollista jäljittää ja sitä myötä myös tarvittaessa purkaa ja               

rakentaa uudelleen. Ihmiskäsitykseni onkin suorassa yhteydessä vahvasti konstruktivistiseen        6

oppimiskäsitykseeni, jonka mukaan oppiminen on tiedon rakentamisen prosessi ja jossa oppijalla on            

aktiivinen rooli. Nämä ajatukset luovat taustan tässä opinnäytetyössä kuvatulle taiteelliselle          7

toiminnalle, jonka voi myös ymmärtää eräänlaisena oppimisprosessina. 

 

5 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 2020. 

6 Psykoterapiassa tätä kutsutaan muun muassa skeematyöskentelyksi tai tunnelukkojen työstämiseksi. Siinä on toki             

kyse aivan eri asiasta, mutta nähdäkseni ihmisen kaikki toiminta perustuu samaan logiikkaan. Ks. esim.              

Mielenterveystalo 2020. 

7 Anttila 2004. 
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Taiteen tekijän näkökulmasta voi olla joko hyödyllistä tai hyödytöntä ymmärtää oma tausta-ajatus ja             

logiikka taiteen tekemiseen. Sen ymmärtäminen voi luoda eheämmän näkökulman omaan          

taiteilijaidentiteettiin ja auttaa fokusoimaan resursseja siihen, mikä tuntuu itsestä merkitykselliseltä.          

Taiteen tekijästä voi tuntua helpotukselta ymmärtää, miksi hän tekee taidetta ja mistä se tarve              

kumpuaa. Toisaalta tarkoituksen erittely voi viedä tekemisestä sen taianomaisen tunteen omasta           

sisäisestä luomisvoimasta. Tämä opinnäytetyö on ollut osa henkilökohtaista matkaani, ja työn parissa            

viettämänäni aikana olen pyrkinyt tarkkailemaan ja jäsentelemään omaa tekijyyttäni ja sen rinnalla            

toimivia ajatuksiani itsestäni, elämästä ja yhteiskunnasta.  8

 

Oman taiteellisen motivaationi rakentelu viime vuosina on ollut hidas, melko tuskainen ja turhauttava,             

epävarma ja edelleen varsin herkässä vaiheessa sijaitseva matka. On niin sanotusti ollut ylämäkiä ja              

alamäkiä, vaikka toisaalta matka ei ole edennyt lineaarisesti vaan ennemminkin sykkien ja rihmastoituen             

vähintään neljässä ulottuvuudessa. Arvelen rakennustyön olevan koko elämän mittainen, sillä tekijyyttä           

muokkaavat elämän aikana sattuneet kokemukset, ja oman taiteellisen tarkoituksen voi joutua tai saada             

rakentaa uudelleen useita kertoja. Hyväksyn ajatuksen, että tämänhetkinen näkemykseni asiasta ei ole            

lopullinen, koska se ei voi olla.  

 

Taiteellisen työskentelyni ymmärtämiseksi ja arvioimiseksi onkin olennaista tunnistaa toimintani         

taustalla vaikuttava henkilökohtainen katsomustapani, jossa painottuu keskeneräisyyden hyväksyminen.        

Ajattelen, että tämänhetkinen motivaationi taiteen tekemiselle, ajatukseni ja tunteeni asiasta, ja niiden            

taustalla oleva käsitykseni elämästä ylipäätään, ovat arvokkaita ja kaikessa keskeneräisyydessään          

valmiita. Elämänmittainen kouluttautuminen, uusien asioiden kokeilu, ja vain tavanomainen arki ja sen            9

sattumanvaraisuus muokkaavat ajatus- ja tunnemaailmojani jatkuvasti. Tässä kohtaa taiteilijuus ja          

taidekasvattajuus kietoutuvat yhteen mielestäni hyvin hedelmällisellä ja itselleni mielekkäällä tavalla.          

Olen huomannut, että taiteellinen työskentelyni perustuu keholliselle nautinnolle, jota koen erityisesti           

työskentelyn aikana, eli työvaiheissa, joissa homma on niin sanotusti levällään - keskeneräisyyttä            

fyysisimmillään ja mehukkaimmillaan. 

 

Iltalukemistossani kirjailija Mia Kankimäki lainaa 1200-1300 lukujen Japanissa elänyttä runoilijaa ja           

pappia Yoshida Kenkoa näin:  

 

Keskeneräiseksi jätetty teos kiihottaa mielikuvitusta, se vaikuttaa elävältä, kasvavalta. Muuan          

mies on kertonut minulle että palatsia rakennettaessakin jätetään aina jokin kohta           

8 En väitä prosessin itsessään olleen terapeuttinen, mutta en voi ohittaa viikottaisen psykoterapiakäyntini vaikutusta 

keinoihin, joiden kautta olen tätä jäsentelyä tehnyt. Terapeuttini käyttää ratkaisukeskeisen psykoterapian 

menetelmiä, jotka ovat antaneet minulle välineitä toistuviin uupumisiin johtavien vahingollisten 

käyttäytymismallien muovaamiseen. Toiminnassani, myös taiteen tekemisessä, nousevat nykyään esille metodit, 

jotka painottavat muun muassa tulevaisuuteen suuntautuvaa, vuorovaikutuksellista ja voimavarakeskeistä 

näkökulmaa. Ks. esim. Minduu 2020 ja Ratkes ry 2020. 

9 Tässä kohtaa on mainittava, että nykyiseen ajatusmaailmaani pääsy on vaatinut muun muassa vuosien mittaisen 

jakson säännöllisiä psykoterapiakäyntejä sekä irtiottoja kuten vaihto-opiskelujaksoja ulkomailla. En siis aina ole ollut 

tätä mieltä, mutta nyt aika vakaasti olen.  

3 



 

keskeneräiseksi. Muinaisten viisaiden buddhalaisista ja kunfutselaisista kirjoituksista puuttuu        

niistäkin useita lukuja tykkänään.   10

 

Tämä epätäydellisyyden ja keskeneräisyyden ihailu kolahtaa myös minuun kovaa.  

 

Tärkeintä omassa työskentelyssäni ei ole lopputulos, vaikka silläkin on merkitystä. Olen huomannut,            

etten varsinaisesti kiinny valmiisiin teoksiini. Itselleni kaikkein mielekkäintä on antaa tai myydä teos             

eteenpäin - olenhan saanut kokea mielestäni sen kaikkein kiinnostavimman osuuden, eli teoksen            

työstämisen. Usein myös huomaan unohtaneeni joidenkin teosten olemassaolon, ja yllättyväni          

tekemieni töiden määrästä, kun niitä ryhdyn listaamaan. Tämän huomioon ottaen olen hävettävän laiska             

pitämään kirjaa teoksistani. Usein nimeän, numeroin ja signeeraan grafiikan vedokset taiteen           

myyntitapahtumia edeltävänä iltana, ja pahimmillaan myymisen jälkeen minulla ei ole hajuakaan siitä,            

mitä ja kuinka paljon tuli myytyä. Minulla ei ole useimmista teoksistani ammattimaisia teoskuvia tai              

kattavaa kirjanpitoa, mutta sen sijaan Instagram-tilini on täynnä kuvia vedosvärin sekoittamisesta,           

maaleilla läträämisestä ja teoksen ensimmäisistä värikerroksista, eli työskentelyprosessista.  

 

 

Taidegrafiikan äärellä 

 

Olen viime vuosina työskennellyt pääasiassa taidegrafiikan menetelmin, joiden pariin ajauduin          

mielestäni sattumalta. Syksyyn 2017 mennessä olin viettänyt useita kuukausia kotona sairaslomalla, kun            

opiskelutoverini houkutteli minut seurakseen Aalto-yliopiston taidegrafiikan pajalle. Olin suorittanut         

vain yhden kurssin taidegrafiikkaa opintojeni aikana ja siitä oli tuolloin jo vuosia, enkä ollut erityisen               

kiinnostunut mediumista tai tiennyt juuri mitään sen erilaisista tekniikoista. Grafiikan pajalla oli            

kuitenkin lämminhenkinen tunnelma ja voimakas imu, jonka muodostivat ystävälliset ihmiset ja           

innostunut tekemisen meininki. Alkuun vietin pajalla aikaa lähinnä sosiaalisessa mielessä, mutta jossain            

vaiheessa vertaispaineen ja -kannustuksen myötä kaivoin vanhat kuparilaattani esiin ja kokeilin niiden            

vedostamista aiempaa rennommalla ja kokeellisemmalla otteella. Tällä kertaa ei tarvinnut suorittaa .           

Kiinnostuin värikokeiluista ja monotypiamaisesta työskentelystä, jossa oli runsaasti tilaa sattumalle -           

alkuun lähinnä oman osaamattomuuteni vuoksi. Vähitellen opin hallitsemaan välineitä, opettelin uusia           

tekniikoita ja totesin työskentelytavan olevan hyvin luonteva jatkumo maalaukselle, jota olin käyttänyt            

taiteellisen työskentelyn välineenä enemmän. Muutamassa kuukaudessa olin täysin koukussa. 

 

Taidegrafiikasta muotoutui ensisijainen työkalupakkini taiteen tekemisessä. Työskentelyni ei enää         

liittynyt kuvataidekasvatuksen opintojeni suorittamiseen, vaan kehittyi omaehtoiseksi taiteen        

tekemiseksi, jossa teosteni lähtökohdat nousivat arjestani ja minua kiinnostavista ilmiöistä, joiden           

purkamiselle koin henkilökohtaista tarvetta. Hankimme yhteisen työhuoneen taiteelliselle työskentelylle         

muutaman opiskelutoverini kanssa vuoden 2017 lopussa, jonka jälkeen taidegrafiikan työskentelyni          

10 Kankimäen 2013, 303  mukaan Yoshida Kenko. 
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sijoittui sekä sinne että Aalto-yliopiston taidegrafiikan studiolle. Työskentelyni oli aktiivista, joskin           11

syklistä - välillä tuotin kymmeniä vedoksia päivässä, välillä keräilin aiheita luonnoskirjaani ja hauduttelin             

ideoita.  

 

Pystyin tunnistamaan työtavassani tutkimuksellisia piirteitä, sillä siihen kuului muun muassa          

tiedonhakua, tavoitteiden asettamista, menetelmien kokeilevaa yhdistelyä sekä reflektointia. Olin jo          12

useamman vuoden ajan kirjannut muistiin taiteelliseen työskentelyyn liittyviä mieltäni askarruttavia          

asioita, ja ensimmäiset muistiinpanot esimerkiksi taiteen tekemisen äärellä koetusta nautinnosta ovat           

vuodelta 2016. Kun keväällä 2019 lähdin jälleen suuntaamaan ajatuksiani maisterin opinnäytetyön           

tekoon, huomasin haluavani toteuttaa sen taiteellisena tutkimuksena oman praktiikkani kautta.          

Taiteellisen työskentelyn välineeksi halusin valjastaa aktiivisesti käyttämäni taidegrafiikan menetelmät         

serigrafian ja syväpainografiikan. Tutkimuskysymyksiä minulla oli jo luonnoskirja pullollaan taiteellisen          

työskentelyn tapani vuoksi. Taiteen tekemiseen syventyminen oli tuonut minut taiteellisen tutkimuksen           

äärelle.  

 

  

11 Tässä kohtaa on annettava niin sanottu “shout-out” Aalto-yliopiston taidegrafiikan pajamestari Pia            

Parjanen-Aaltoselle, jonka työlleen omistautuminen on mahdollistanut minun sekä lukuisten muiden          

taidegrafiikasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kehittymisen itsenäisen työskentelyn kautta. Ilman hänen apuaan ja           

tukeaan omaehtoinen taiteellinen työskentelyni taidegrafiikan menetelmillä olisi jäänyt tapahtumatta.  

12 Tällaisen työskentelytavan opin Tallinnan Kunstiakateemiassa maalauksen maisteriohjelmassa suorittamieni         

vaihto-opintojen aikana. Näin jälkeenpäin ajateltuna tuo syksy Tallinnassa oli merkittävä käännekohta taiteellisen            

työskentelyn tapojen oppimisessa ja niiden kypsyttelyssä itseni näköisiksi.  
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Kuva 1. Aalto-yliopiston taidegrafiikan pajan lattia Arabian kampuksella. 

 

 

 

 Kuva 2. Taidegrafiikan painovärien sekoittamisessa käytettyjä astioita.  
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Taiteellinen tutkimus 
menetelmäkehyksenä 

 

 

Hyvä teoreettinen tieto ja muut sanallisen tutkailun muodot auttavat meitä löytämään           

taiteesta enemmän merkityksiä ja ravintoa.  13

 

Tämän luvun tarkoitus on hahmotella taiteellisen tutkimuksen menetelmäkehystä ja valottaa sen           

käyttöä tämän opinnäytetyöprosessin yhteydessä. Luvussa pohditaan mitä on taiteellinen toiminta,          

tarkastellaan taiteen käyttöä tutkimusvälineenä yleensä ja juuri tämän työn kontekstissa, arvioidaan           

mahdollisuutta käyttää taiteellista tutkimusta oman työskentelyn tutkimisessa, sijoitetaan taiteellinen         

tutkimus taidekasvatuksen kentälle sekä hahmotellaan taiteellisen tutkimuksen raportointia ja siinä          

käytettäviä retorisia keinoja. Taiteellisen diskurssiin mahtuu monenlaisia keskenään ristiriitaisiakin         

näkökulmia, joita ovat esittäneet suomalaisessa kontekstissa muun muassa filosofi Juha Varto,           

kuvataiteilija Teemu Mäki ja filosofi Tere Vadén. Noin 20-vuotias tutkimuskehys rakentuu vähitellen, ja             

jokainen sen menetelmiä hyödyntävä tutkimus tai tutkielma monipuolistaa ja täydentää sen sisälle            

mahtuvia lähestymistapoja. 

 

 

Taiteellinen toiminta 
 

Kynttilänvalo heittää suihkuseinän lorisevat varjot kaakeleille. Näyttää ihan maalaukselta;         

sellaiselta valutusteokselta, joita kaikki roiskivat jossain vaiheessa maalarinuraansa. Tätä         

suihkuvaluttelua täytyy joskus kuvata, erityisesti väpättävässä kynttilänvalossa. Ammennan        

inspiraatiota arkielämästäni, mikä klisee. Silti varjopurot sykähdyttävät jollain kummallisella         

tavalla. Tekee mieli toistaa ne vedoksessa. 

(Ote työskentelypäiväkirjasta) 

 

Visuaalisesti koulutettuna ihmisenä havainnoin ympäristöäni aktiivisesti. Toisinaan havainnointi on hyvin          

tietoista ja tavoitteellista analyysia, toisinaan en huomaa tekeväni sitä ennen kuin mieleeni muodostuu             

jokin sanapari ja tai ajatus aistimastani. Yllä olevassa työskentelypäiväkirjan otteessa kuvailen näistä            

jälkimmäistä, eli suunnittelemattomasti syntyneitä havaintoja ympäristöstäni, sekä havaintojen pohjalta         

syntynyttä visuaalista ajatusprosessia, jossa havainto muuttuu ajatukseksi, joka abstrahoituu,         

käsitteellistyy ja saa merkityksiä.  

13 Mäki 2014a. 
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Nähdäkseni taiteellinen toimintani alkaa sillä hetkellä, kun reagoin ajatuksiini toiminnalla. Saatan           

esimerkiksi kirjoittaa huomioni ylös tai napata puhelimellani valokuvan muistilapuksi tilanteesta - näitä            

molempia käytäntöjä olen käyttänyt myös opinnäytetyöprosessini aikana. Juha Varton kuvailu aiheesta           

vastaa omia kokemuksiani taiteellisesta työskentelystä osuvasti: 

 

Tekijä voi välillä ajatella abstraktisti, välillä toimia kuin maanikko ja joskus ottaa etäisyyttä             

tekemiseensä, mutta hän on kaiken aikaa tekijä, josta toiminta on riippuvaista. Hän ei ole              

toiminnan ”subjekti” (kannattelija) vaan toiminta on hänen toimintaansa, hänen aistimisensa,          

ajattelemisensa ja arvottamisensa, hänen tietämisensä ja epävarmuutensa muodostaa        

toiminnan yhdessä niiden askelten kanssa, joita hän ottaa toteuttaakseen teoksen.  14

 

Varton näkemys taiteellisesta toiminnasta kietoo yhteen toimijan, toiminnan ja tuloksen. Niillä on            

jatkuva vaikutus toisiinsa ja ne muodostavat monivivahteisen kokonaisuuden. Varton mielestä          

taiteellisen toiminnan yhteydessä tulisi välttää käyttämästä termiä “prosessi”, sillä se sisältää vain            

toiminnan samalla poissulkien toimijan ja tuloksen. Ymmärrän mitä hän tarkoittaa, ja pohdin, miksi             15

kyseinen termi on niin käytetty. Arvelen, että prosessin merkitystä painottamalla on helppo “lintsata”             

taiteellisen toiminnan muissa vaiheissa. Työn alku- ja loppupäätä ei tarvitse perustella tai pureskella sen              

enempää itselle kuin muillekaan, jos esittää teoksen ytimen olevan prosessissa.  16

 

 

Taide tutkimusvälineenä 
 

Onkohan tämä metodini ihan validi? Käytännössähän homma etenee somekanavien         

algoritmien määrittelemänä tällä hetkellä, kun poimin vain instassa eteeni sattuvia itseäni           

kiinnostavia tekijöitä. Voisiko tätä väittää orgaanisesti eteneväksi prosessiksi, jossa yksilön          

elämä toimii menetelmän/teorian/otoksen tavoin? Kuulostaa vähän selittelyltä. Tai sitten         

jonkintasoiselta taideteoreettiselta pohdiskelulta. Kuviota ohjaa jokin kaikkitietävä kertoja, joka         

taitaa olla oikealta nimeltään sattuma tai pörssiyhtiön algoritmi. Toisaalta tämä on juuri se             

systeemi, jolla oma taiteellinen työskentelyni etenee, eli siksi merkittävä ja oikein. Vai onko?! 

(Ote työskentelypäiväkirjasta)  

 

Varton mukaan: “taiteellinen tutkiminen on eräs laadullisen tutkimuksen laji, jossa valittua           

tutkimuskohdetta lähestytään menetelmillä, jotka ovat tunnettuja taiteellisesta toiminnasta” ja         17

“laadullisen tutkimuksen vaatimuksiin kuuluu, että tutkija luo tutkimustaan varten oman menetelmän,           

14 Varto 2017, 22. 
15 Varto 2017, 23. 

16 Itsekin opin perustelemaan ja reflektoimaan omia taiteellisia tavoitteitani ja suunnitelmiani vasta 

vaihto-opiskellessani Tallinnan Kunstiakateemiassa maalauksen maisteriohjelmassa.  

17 Varto 2017, 14. 
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jonka luominen on eräs tutkimisen suurimmista haasteista”. Taiteellinen tutkimus on siis           18

menetelmäkehys, johon mahtuvia metodeja on yhtä monta kuin sen käyttäjiäkin. Taiteellisen           

tutkimuksen menetelmänä toimii taiteilijan oma ainutkertainen praktiikka, joka muodostuu yksilöllisestä          

paketista taiteelliseen toimintaan kuuluvia sekä sitä tukevia toimintoja.  

 

Hannula, Suoranta ja Vadén korostavat, että taiteellisen tutkimuksen toimintatavat ovat aidosti avoimia            

ja niiden tulisi pysyäkin sellaisina . Tämä ymmärtääkseni viittaa samaan, eli taiteilijan vapauteen käyttää             19

omaa praktiikkaansa tutkimusmetodina. Vadén korostaa vielä praktiikan yksilöllisyyttä: 

 

Eräissä kaikkein hedelmällisimmissä taiteellisen tutkimuksen esimerkeissä sitoudutaan tiettyyn        

taiteelliseen käytäntöön, tiettyyn taidenäkemykseen ja toimitaan sen sisällä. Se on          

perusedellytys, jotta tutkimus pysyy ylipäätään kasassa.   20

 

Vadénin toteamus kuulostaa päivänselvältä ja yksinkertaiselta. Siitä huolimatta omaa taiteellista          

työskentelyä ei välttämättä tule tietoisesti sitoneeksi määritelmiin, vaan se liikkuu niiden välissä ja jopa              

niitä vältellen. Vadénin kommentti ei kuitenkaan viittaa työskentelyn rajoittamiseen, vaan taiteilijan           

kykyyn hahmottaa oman praktiikkansa ääriviivat. Nähdäkseni taiteellista työskentelyä vie vain eteenpäin           

sen ulottuvuuksien kartoittaminen, analysointi ja tavoitteiden asettaminen.  

 

Teemu Mäki nimeää tutkimuksen olevan “mikä tahansa järjestelmällinen prosessi”, joka on olemassa            

tiedon tai taidon lisäämiseksi. Hänen mukaansa tieto “tekee meistä parempia siinä mitä yritämme             21

tehdä tai pätevämpiä käyttämään sitä mitä yritämme käyttää tai saa meidät osuvammin ennustamaan             

jonkin käytöstä tai toimintaa.” Mäen määritelmät jättävät mielestäni valtavasti tulkinnanvaraa.          22

Taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta on kuitenkin huomionarvoista, että Mäen määritelmän mukaan          

myös käytännön kautta opittu taito on tietoa, ja tavoitteellinen toiminta taitoa harjoittaessa voidaan             

tarvittaessa määritellä tutkimukseksi. Taiteilija voi siis taiteellisen toiminnan kautta tehdä halutessaan           

tutkimusta.  

 

Myös Varto painottaa taidon merkitystä taiteellisen tutkimuksen yhteydessä: 

 

Tekijässä aistinen, ajatteleminen ja tekeminen toimivat yhdessä, koska tekijä luottaa taitoonsa           

ja siksi etenee koko rintamalla. Tämä ei ole intuitiivista toimintaa vaan reflektoivaa ja             

korjaavaa, kokeilevaa ja tilanteille antautuvaa etenemistä. Taito tuo mukanaan hyvin vahvan           

arviointikyvyn, joka orientoi toimintaa samalla vauhdilla kuin se tapahtuu.  23

 

18 Varto 2017, 17. 
19 Hannula & Suoranta & Vadén 2014, 15. 
20 Vadén 2014. 
21 Mäki 2014a. 
22 Mäki 2014a. 
23 Varto 2017, 22. 
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Nähdäkseni Varto tarkoittaa, että taitoon liittyy olennaisesti kriittinen ajattelu ja sen kautta syntyvä             

järjestelmällisyys. Ilman sitä taiteilijan praktiikka ei toimi tutkimusmenetelmänä. Mäki puhuu mielestäni           

samasta asiasta pohtiessaan taiteellisen tutkimuksen kautta tuotettujen tutkimustulosten arviointia: 

 

Ja koska tutkimusprosessi ja sillä hankittu tieto voi olla ei-kielellistä tai jopa tiedostamatonta,             

emme voi aina tunnistaa tai testata tutkimusmenetelmän järjestelmällisyyttä, meidän on vain           

katsottava tutkimustuloksia ja todettava, että jos ne toimivat tarkoitetulla tavalla, on niihin            

johtanut prosessi varmaankin ollut järjestelmällinen, ei sattumanvarainen tai epäonnistunut.  24

 

 

Oma praktiikkani taiteellisen  
tutkimuksen välineenä 

 

Olen hahmotellut taiteellisen tutkimuksen toimivan oman työskentelyni yhteydessä seuraavien         

vaiheiden mukaisesti. 

 

A. Olen. Päässäni risteilee ajatuksia, joihin voin tarttua tai olla tarttumatta. Huomaan lenkillä            

oranssinpunaiset pihlajanmarjat ja totean sävyn nousevan upeasti esiin siniharmaata taustaa          

vasten. Istun tuolilla keittiön ikkunan ääressä ja tuijotan ulos. Toimin näin, koska olen taiteilija              

ja visuaalisesti koulutettu ihminen - en kuitenkaan jatkuvasti tee taidetta. 

 

B. Työskentelen taiteellisesti. Kirjoitan ajatuksiani ylös ja hahmottelen niistä miellekartan, poimin          

muistiinpanoista sanoja ja piirrän niiden perusteella nopeita sommitelmia. Nappaan puhelimen          

kameralla kuvan lenkkipolulla huomaamastani väriyhdistelmästä ja tallennan kuvan        

muistiinpanotyökalun tiettyyn kansioon. Hetken ikkunasta tuijottelun jälkeen suuntaan        

katseeni takaisin luonnoskirjaan sillä ajatukset ovat loksahtaneet kohdilleen.  

 

C. Teen taiteellista tutkimusta. Levitän aiemmin valmistamani taidegrafiikan vedokset tasoille ja          

katson niitä. Niissä on jotain yhteistä piirteitä, paljon myös eroja. Kirjaan huomiot            

muistiinpanoihin. Selvitän, miksi siniharmaa ja oranssinpunainen näyttävät niin hyvältä         

yhdessä. Testaan vastavärien toimintaa seuraavassa vedoksessani. Kokoan muistiinpanokuvista        

ja vedoksista kuvaesseen, jonka kautta vastavärien minussa nostamat tunteet muodostuvat          

myös kuvaesseen lukijan kehossa. Lukija jää pohtimaan vastakohtaisuuksia omassa elämässään.  

 

  

24 Mäki 2014a. 
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Kuva 3. Ote luonnoskirjasta 
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Taiteellinen tutkimus  
oman työskentelyn tutkimisessa 

 

Eräs tämän opinnäytetyön tarkoituksista on ollut oman tekijyyteni kehittäminen sen taiteelliseen           

tutkimukseen valjastamisen kautta. On melko luonteva ajatus, että toiminta kehittyy monipuolisessa           25

käytössä. Aiheesta kuitenkin risteilee monenlaisia mielipiteitä taiteellisen tutkimuksen kentällä. 

  

Mäki lukee tutkimukseksi minkä tahansa systemaattisen prosessin, joka kehittää toimintaa, ja hänen            

mukaansa taiteen ja tutkimuksen yhdistäminen taiteelliseksi tutkimukseksi voi kummuta myös oman           

työskentelyn vahvistamisen tarpeesta. Tällöin ymmärtääkseni tutkitaan myös taiteilijaa itseään, hänen          26

omaa toimintaansa ja toiminnan tuloksia. Myös Kalle Lampela toteaa taiteellista tutkimusta purkavassa            

artikkelissaan, että se on usein “itseviittaavaa ja prosessilähtöistä , minkä voidaan tulkita viittaavan            27

myös oman taiteellisen toiminnan analysointiin. 

 

Haen asiaan tukea Vartolta, mutta huomaan hänen muuttaneen mieltään aiheesta vuosien 2011 ja 2017              

välissä. Vuonna 2011 Varto kertoo, että taiteellisen tutkimuksen kautta taiteilijan on mahdollista tutkia             

omaa prosessiaan. Sitten puhuu Varto vuodelta 2017 ja toteaa, ettei taiteellisella tutkimuksella voi             28

tutkia taidetta ollenkaan, vaan taiteellinen tutkimus tarkoittaa “minkä tahansa muun tutkimista           

menetelmillä, jotka ovat peräisin taiteellisesta toiminnasta ja erityisesti taiteellisessa mielessä taitavan           

ihmisen tekemänä.” Nähdäkseni kumpikin on totta, ja kyse on vain näkökulmaerosta. Varto toteaa             29

vuoden 2017 tekstissään myöhemmin, että “taiteellinen tutkiminen lähtee tekijästä, joka on oman            

toimintansa tuntija ja joka on kiinnostunut myös kokemuksensa esille tuomisesta osana tutkimista.”            30

Mielestäni tässä kohtaa taiteellinen toiminta asettuu sekä toimijaksi että toiminnan kohteeksi, ja            

taiteellisen toiminnan kautta tutkija löytää omasta toiminnastaan uusia näkökulmia ja siten tutkii ja             

kehittää myös itse toimintaa.  

 

Toisaalta ymmärrän Varton tarpeen alleviivata taiteellisen tutkimuksen soveltuvuutta moniin         

käyttötarkoituksiin, ei pelkästään taiteen kentälle ja taiteilijan henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Asiaa          

voidaan vetää yhteen toteamalla, että taiteellisen tutkimuksen keinoin on mahdollista tutkia mitä            

tahansa ilmiötä tai ongelmaa, mutta sen kautta löydetyt vastaukset ovat erilaisia kuin monella muulla              

tutkimuksen alalla. Sen keinoin on mahdollista löytää uudenlaisia näkökulmia tietoon, sen tiedon            

25 Tämä vaikuttaa olevan tyypillinen taiteellisen tutkimuksen käyttötarkoitus Aalto-yliopiston maisterin 

opinnäytetöissä, mutta aion pitää sen tavoitelistalla silläkin uhalla, että se on melko ilmeistä.  

26 Mäki 2014a. 
27 Lampela 2017. 
28 Lampela 2017. 
29 Varto 2017, 93. 
30 Varto 2017, 61. 
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tuottamiseen ja jäsentelyyn. Käsitykseni taiteellisen tutkimusten moninaisuudesta perustuu tässä         31

työssä lainaamieni menetelmäauktoriteettien näkemysten lisäksi myös siihen, että tiedän muun muassa           

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ja Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa        

tehdyn kymmeniä taiteellisia väitöskirjoja.  Tutkimusten menetelmien ja tulosten kirjo on laaja. 32

 

Mielestäni on huomionarvoista, että itseviittaavuudessaan taiteellinen tutkimus voi saada piirteitä myös           

autoetnografisesta tutkimuksesta. Kuvataiteilija ja tutkija Leena Valkeapää näkee taiteellisen toiminnan          

ja autoetnografisen tutkimuksen olevan lähellä toisiaan. Niille yhteistä on kyky sanallistaa           

kokemusperäistä hiljasta tietoa. Autoetnografisen tutkimisen kautta on mahdollista osoittaa tietämisen          

liittyvän aikaan ja paikkaan, sillä se kiinnittyy täsmällisiin havaintoihin. Valkeapää kuvailee           33

autoetnografisen tutkimuksen mahdollistavan tilan, jossa tutkijan ja tutkittavan välinen kuilu kaventuu           

ja “kokemusten kautta kuvattavasta maailmasta tulee yhteinen, jaettu tila ja merkitysten vuoropuhelu            

on mahdollista.” Tutkijan keho toimii siis tutkimusvälineenä ja aistit välittävät tietoa, joka voi olla              34

yleistettävissä tai jonka kautta toisen ihmisen kokemuksen voi ymmärtää. Kuulostaa mielestäni pitkälti            

taiteellisen tutkimuksen logiikalta, jossa taiteellisen toiminnan kautta voidaan rakentaa kokemuksellista          

tietoa. Valkeapää kuvailee omaa tutkimusasennettaan, joka mielestäni vastaa hyvin myös omaa           

kokemusperäistä taiteellista tutkimistani: 

 

Taiteellisen ajattelemisen autoetnografisuus merkitsee tutkimuksessani sitä, että       

tutkimusteemani ovat koskettaneet minua, jättäneet kokemuksiini jälkiä ja paenneet         

määrittelyjä.  35

 

Muusikko ja tutkija Guadalupe Lopez-Iniguez kuvailee kolumnissaan aiemmin arvostaneensa         

tutkimuksessa mahdollisimman puhdasta objektiivisuutta ja ajatelleensa autoetnografisen tutkimuksen        

tarjonneen tietoa vain tutkijasta itsestään - ei siis mitään yleisemmällä tasolla merkityksellistä .            36

Samastuin tähän kovasti, sillä taustani on liiketalouskentällä ja kvantitatiivisissa menetelmissä, eli jopa            

paljon taiteellisen tutkimuksen keinoja vakiintuneempien kvalitatiivisten metodien käyttö aiheutti         

minussa epäluuloa aikoinaan. Lopez-Iniguez kertoo huomanneensa, että on olemassa sellaista tietoa,           

joka löytyy vain tutkimalla itseään ja tutkijan omaa toimintaa. Hän kuvailee autoetnografista            

työskentelyään: 

 

31 Tässä kohtaa olisi helppo lipsahtaa esittelemään erilaisia tapoja soveltaa taiteellisia prosesseja sekä taiteellisen              

tutkimuksen keinoja vaikkapa pörssiyhtiön organisaatiokulttuurin kehittämisessä, mutta se ei ole nyt aiheeni ydintä.             

Ehkäpä palaan tähän jossain muussa yhteydessä! 

32 Ks. esim. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54 ja 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160979?locale-attribute=en.  

33 Valkeapää 2012, 73-74. 
34 Valkeapää 2012, 75. 
35 Valkeapää 2012, 82. 
36 Lopez-Iniguez 2016. 
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En voi vain istua työpöytäni ääressä ja kirjoittaa musiikista täysin tietämättömänä siitä, mitä             

todella tapahtuu. Enkä myöskään voi soittaa yleisön edessä tietämättä, kuka olen, ja            

ymmärtämättä syvällisesti sitä, mitä teen, miten teen ja miksi.  37

 

Mielestäni Lopez-Iniguezin kuvaus voisi yhtä hyvin kertoa taiteellisen tutkimuksen keinoista. Olenkin           

valinnut autoetnografiset narratiivit tämän taiteellisen tutkimukseni oleellisiksi menetelmällisiksi osiksi.  

 

 

Taiteellinen tutkimus  
taidekasvatuksen kentällä 

 

Taiteellinen tutkimus istuu hyvin myös taidepedagogiikan tiedonalaan, jossa teoria ja käytäntö nähdään            

“toisiinsa kiinnittyneinä ja toisiinsa vaikuttavina” tekijöinä . Taidepedagogiikan ala on tiiviissä suhteessa           38

konkreettiseen todellisuuteen , ja näin ollen alan diskurssi ja ajankohtaiset käytänteet kietoutuvat           39

yhteen. Tiedonalan lainalaisuudet näkyvät muun muassa jo kuvataidekasvatuksen opinnoissa, jotka          

sisältävät sekä taiteellisia projekteja ja käytännön tilanteita että näiden sanallistamista ja purkamista            

teoreettisin näkökulmin. Taiteellinen tutkimus taidekasvatuksen koulutusohjelman maisterin       

opinnäytetyön välineenä tarjoaa mahdollisuuden käyttää tätä osaamista koko sen laajuudessa ja           

arvioida teorian ja käytännön suhdetta toisiinsa.  

 

Varton mukaan taiteellisen tutkimuksen hyöty sen tekijälle on taitamisen kehittyminen tutkimuksen           

teon myötä tavoilla, joita ei muutoin välttämättä löytyisi. Varton mukaan onnistunut taiteellinen            

tutkimus kantaa tekijänsä uusien tutkimusten pariin tai tukee kehittyneempää otetta taiteelliseen           

työskentelyyn. Nähdäkseni molemmat näkökulmat toimivat erinomaisesti taidekasvattajan       40

ammattitaidon ja identiteetin rakentamisessa. Mielestäni taidekasvatuksessa voitaisiin hyödyntää        

taiteellisen tutkimuksen keinoja nykyistä enemmänkin ja sen pariin voitaisiin ohjata myös taiteen            

tekemiseen keskittyvillä kursseilla. 

 

Oma tavoitteeni on kuvataidekasvatuksen opintojeni viimeisenä tekona vetää yhteen näiden vuosien           

aikana kertynyttä osaamista ja ajatuksia, ja rakentaa sen päälle vielä jotain itselleni uutta. Haluan              

kokeilla jotain, mitä en ole aiemmin kokeillut ja ehdottaa ennen kaikkea itselleni vielä uusia näkökulmia.               

Ajattelen, että oppiminen on koko elämän mittainen prosessi, eikä maisterin opinnäytetyö ole            

toivottavasti vielä osaamiseni huippukohta tai koulutukseni pääty maisterin tutkinnon viimeistelyyn.          

Näin ollen omassa kasvatusfilosofiassani on ainakin pragmatistisia piirteitä . John Deweyn sanoin: 41

37 Lopez-Iniguez 2016. 
38 Varto 2011, 31.  
39 Varto 2011, 31.  
40 Varto 2017, 106. 
41 Leiviskä 2018. 
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Olen viime kädessä sitä mieltä, että koulutus tulee mieltää kokemuksen jatkuvaksi           

uudelleenhahmottamiseksi; että koulutuksen prosessi ja päämäärä ovat yksi ja sama asia.  42

 

 

Taiteellisen tutkimuksen raportoinnista ja 
sanallistamisen retorisista keinoista 

 

Menetelmäluvun lopuksi pohdin keinoja kertoa taiteellisesta työskentelystä taiteellisen tutkimuksen         

kehyksessä. Kuinka voin kertoa toiminnastani ja sen aikana syntyneistä havainnoista uskottavasti           

menettämättä oivallusten vivahteita? Tärkeää on myös toimia taiteen maisterin opinnäytetyölle          

annettujen raamien puitteissa. 

 

Itselleni käänteentekevää oli lukea Silvia Hosseinin pohdiskeleva kolumni taidekritiikin jäykkyydestä          

tekstilajina ja siitä, voisiko kritiikki toisinaan olla “kaunista ja häkellyttävää” . Hosseini viittaa tekstissään             43

Steven Hallin teokseen Haiteksti, jossa artikuloidaan mielikuvien välittäminen tekstin kautta:  

 

‘Lakkaa kuvittelemasta’, sanoo kertoja sitten ja jatkaa: ‘Tämä on se, mitkä on niin ilmiselvää ja               

ihanaa ja kammottavaa yhtä aikaa: minun päässäni oleva järvi, järvi jota kuvittelin, on             

muuttunut järveksi sinun päässäsi. Ihan sama, oletko tuntenut minua koskaan, ihan sama            

vaikka olisin kuollut sata vuotta ennen kuin sinä synnyit, ja silti - mieti tätä tarkkaan, ajattele                

ilmiselvän merkityksen ohi sen sisällä piilevään valtavaan ja huimaan ihmeeseen - järvi minun             

päässäni on muuttunut järveksi sinun päässäsi.’ 

 

Vaikka taiteellisen opinnäytetyön kirjallisen osan tarkoitus ja tavoitteet eivät ole samat kuin            

taidekritiikissä, voi taiteellisen tutkimuksen sanallistamisessa käyttää yllä ilmaistun mukaisesti         

monipuolisia retorisia keinoja. Olen Hosseinin kanssa yhtä mieltä, että kaunokirjallisuudesta tuttuja           

retorisia keinoja on mahdollista hyödyntää myös siellä, missä tyypillisesti on asiatekstiä. Kaunokirjallinen            

tekstimuoto toimii parhaimmillaan apuvälineenä kirjoittajan ja lukijan kohtaamiselle tunnetasolla ja          

mielikuvissa, ja tarjoaa tehokkaan välineen tekijän abstraktien oivallusten välittämiseen. Hosseini          

toteaa: “Ehdotan teosten tuomista lukijan selkäpiihin myös silloin, kun kirjoittaa kritiikkiä vain.” Itse             44

ehdotan tähän selkäpiihin tunkeutumista taiteellisen tutkimuksen keinoin toteutetussa maisterin         

opinnäytetyössä, sillä arvelen kyseisen retorisen keinon paljastavan uuden mahdollisuuden saada kiinni           

tekijän ajatuksista ja taiteellisen tutkimuksen tuloksista. 

 

42 Westoverin 2018, 7 mukaan Dewey 1897. 
43 Hosseini 2014, 150. 
44 Hosseini 2014, 152. 
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Varto antaa tukea ajatukselleni kaunokirjallisuuden keinojen käytöstä taiteellisen tutkimuksen         

sanallistamisessa. Hän mainitsee tutkimuksen erään peruslähtökohdan olevan tutkimuksessa käytetyt         

retoriset keinot, joilla saavutetaan riittävä vakuuttavuus, jotta tutkimuksella olisi lukijalle merkitystä.           4546

Varto myös antaa sanallistamisen keinoissa täyden vapauden tutkijalle todeten, että “tutkija voi selvästi             

luoda avaruuden, jonka rajoja hän itse valvoo vain sanomalla, mitkä puhunnan tavat ovat päteviä hänen               

tekstissään.” Kokeilen Varton kertomaa käytännössä, sillä olen valinnut retorisiksi keinoikseni kolme           47

erilaista tekstilajia: kaunokirjallisuuden, esseen sekä kuvaesseen. Yksi opinnäytetyöni tavoitteista on          

kokeilla, kuinka samalle kysymykselle voi rakennella eri sävyisiä vastauksia erilaisten retoristen keinojen            

avulla. Tai paremminkin: kuinka yhdestä vastauksesta voi muotoilla erilaisin retorisin keinoin           

moniulotteisemman. Ennakkokäsitykseni mukaan retoristen keinojen monipuolinen käyttäminen       

mahdollistaa taiteellisen tutkimuksen keinoin tuotetun tietämisen ja ajattelun välittämisen niin että sen            

olennaiset piirteet säilyvät. 

 

Teemu Mäki summaa sanallistamisen haastavuutta:  

 

Taiteellisen tutkimuksen suurin haaste mielestäni on: miten ylittää se kuilu, joka erottaa            

taidekokemuksen ja taiteellisen työskentelyn sanallistetusta teoriasta? Mitään siltaa sen kuilun          

yli ei voi tehdä, mutta jonkinlaisia hyppyjä ja vuoropuheluja kyllä.  48

 

Yritykseni on tehdä Mäen mainitsemia hyppyjä käyttämällä raportoinnin välineenä sanojen lisäksi kuvaa.            

Opinnäytetyöni tekstiosaa lihavoittaavat ja tarkentavat sen sekaan sijoitetut kuvat, jotka ovat           

dokumentaarisia väläyksiä opinnäytetyöprosessini vaiheista. Lisäksi käytän erillisenä tekstityyppinä        

kuvaesseetä, joka rakentuu useista eri kuvatyypeistä.  

 

Kuvaesseessä kuva ilmaisee tutkimustuloksia yhtä tärkeässä roolissa kuin teksti toimii tekstimuotoisessa           

esseessä . Kuvaessee muotoutuu yksittäisen kuvan, kuvaparien ja kuvaryhmien rakenteelle ja niiden           49

väliselle dynamiikalle. Useasivuisessa esseessä yksittäisen sivun kuva, kuvaparit ja ryhmät liittyvät           

muiden sivujen vastaaviin rakenteisiin muodostaen ajassa etenevän narratiivin. Kuten sanojakin, myös           

kuvaa voi lukea nopeasti kulttuurisesti ilmeisimpien ja vakiintuneimpien merkitysten kautta tai pysähtyä            

pureskelemaan tekijän valintoja syvällisemmin erilaisten työkalujen avulla. 

 

Kuvaesseen rakentamista ja tulkintaa avustavat muun muassa länsimaisen kuva-analyysin vakiintuneet          

keinot. Kuvaa voi katsoa esimerkiksi sen muodon, sommittelun, rajauksen, koon, sisällön, lajin ja             

45 Varto 2017, 16. 

46 En voi tässä kohtaa olla ajattelematta markkinointiviestinnän logiikkaa ja roolia tuotteen tai palvelun myymisessä.               

Tutkimuksen retoristen keinojen tarkoitushan on siis myydä  ajatus lukijalle. 

47 Varto 2017, 105. 
48 Mäki 2014a. 
49 Rose 2014, 317–318. 
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kontekstin näkökulmista. Kuva-analyysin voi myös jakaa esimerkiksi kuvailuun, sisältöön ja tulkintaan,           

joita kaikissa on yleinen ja yksityinen taso.  50

 

Teemu Mäen artikkelin tavoin opinnäytetyöni kuvaessee toimii opinnäytetyön tekstiosioissa esitettyjen          

ideoiden välittömänä testausvälineenä. En selitä kuvia tai niiden välisiä suhteita, vaan niiden            

testaaminen on lukijan vastuulla.  Annan kuvaesseelleni kuitenkin lukuohjeen: 51

 

Rytmi ja volyymi. Tarkkaile kuvien kokoa, tiheyttä ja toistoa. Ne antavat kertomukselle            

mittasuhteet ja säätelevät sen intensiteettiä. Kuule kuvien rakentama rytmi ja volyymi           

mielessäsi kuin monikymmeninstrumenttisen sinfoniaorkesterin esittämänä - jokaisella       

soittimella on aikansa ja paikkansa. 

 

Väri ja muoto. Havainnoi kuvissa esiintyviä värejä, muotoja ja tekstuureita. Pohdi, mihin ne             

viittaavat ja mikä niitä yhdistää. Tarkkaile, mitä tuntemuksia kehossasi herää. Nouseeko vesi            

kielelle tai  ällöttääkö? Vai herääkö mitään? 

 

Vauhti. Lue essee nopeasti ja hitaasti. Selaa kuvat ensin nopeasti keskittymättä yksityiskohtiin -             

anna värien ja muotojen sekoittua liikkeeksi. Mistä liike muistuttaa? Käy kuvat sitten läpi             

hitaammin, yksityiskohtiin keskittyen ja kuvia vertaillen. Mieti, miksi tekijä on valinnut juuri            

tämän kuvan. 

 

 

   

50 Kauppinen 2007. 
51 Mäki 2014a. 
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Tursuavaa 
neon-tahnaa 

 

AUTOETNOGRAFINEN NARRATIIVI 
PAINOVÄRIN SEKOITTAMISTA 

 

 

Purnukkaa ei ole avattu hetkeen, ja vaaleanpunaiseen maaliin on muodostunut kerrostumia kuin            

pannacottaan. Naksautan läpinäkyvän kannen valkoisesta muovipurkista irti ja pohdin, voiko maalin           

vielä elvyttää käyttökelpoiseksi painoväriksi. Päätän antaa sille mahdollisuuden. Kaapaisen         

muovilusikalla astian pohjalta, jossa aine on paksumpaa, vanukasmaista, ja kääntelen tahnaa varovasti            

pintakerroksen vetelämpään, lähes kirkkaaseen nesteeseen.  

 

Vähitellen kerrostumat sulautuvat yhteen ja lisään sekoittamiseen nopeutta. Vatkaan ainetta kuin           

torttutaikinaa saadakseni aikaan tasaisen ja notkean koostumuksen. Lisään välillä hanasta lorauksen           

vettä ja läpinäkyvästä muovipullosta kirkasta hidastenestettä ja jatkan sekoittamista. Vispaan, kunnes           

ranteeni kramppaa ja vaihdan kättä. 

 

Tasainen painoväri on vaahtokarkkimaisen vaaleanpunaista ja rahkamaisen kuohkeaa. Tuijotan sen          

sävyä ja rakennetta. Nostelen väriä lusikalla purnukan yläpuolelle ja valutan hitaasti takaisin purkkiin.             

Vaikutelma on niin jälkiruokamainen, että vesi herahtaa kielelle. Lusikkaa tekisi mieli nuolaista. Tuon             

astiaa hitaasti lähemmäs kasvojani, hengitykseni hidastuu, huuleni raottuvat. Äkkiä maalimainen pistävä           

tuoksu leijailee nenääni. Irvistän, karkinhimo on tiessään.  

 

Liikutan lusikkaa värissä ja olen melkein tyytyväinen. Huomaan kuitenkin arvioivani, miltä väri näyttäisi             

aavistuksen verran persikkaisempana. Pysähdyn ja siristän silmiäni. Onko kyseessä jo omiinkin ajatuksiini            

hiipinyt villitys koralliseen sävyyn, joka on nyt Pantonen ilmoituksesta muodissa? Jatkan lusikan            

liikuttamista ja punnitsen, saanko antautua tälle muotivirtaukselle. Mitä se kertoo toiminnastani, jos niin             

teen? Entä mitä kieltäytyminen kertoo? Päätän, että juuri tämä hetki on tällä kertaa riittävä määrä               

kriittisyyttä.  

 

Lasken purnukan edessäni olevalle lasipöydälle ja kävelen huoneen vastakkaiseen päähän, jonne kovia            

kokeneet arkistokaapit on järjestetty riviin. Avaan nuhjuisen kaapin, jonka hyllyt notkuvat kansioiden            

sijaan nyt monen kokoisia mustia ja valkoisia painoväriämpäreitä. Muoviset astiat ovat painavia ja niitä              

on vaikea saada liikkumaan. Aktivoin yläselän lihakset ja pyöritän ämpäreitä puolelta toiselle löytääkseni             

etiketit. Etsin niitä, jotka sanovat keltainen . Vastaan tulee Basic yellow. Vähän tunkkainen ehkä, ei              
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kiinnosta. Ponnistelen ämpärin sivuun ja takaa paljastuu pieni metallipurnukka. Neon yellow, tämä voisi             

toimia. Tartun purnukkaan ja heilutan sitä. Sisällä hyllyy väri. 

 

Palaan takaisin pöydän ääreen. Puhtaankiiltävän tason keskellä on sekoittamani vaaleanpunainen väri           

pienessä muovipurkissaan. Katson sävyä ja se hymyilyttää minua. Lasken arkistokaapeilta tuomani           

metallipurnukan vaaleanpunaisen värin viereen ja etsin katseellani maalipurkin avauskoukkua. Miten se           

voikin olla aina hukassa? Katseeni kiertää huonetta ja huomaan koukun jääneen pöydän takana olevalle              

ikkunalaudalle. Nappaan koukun käteeni ja sovittelen sitä metallikannen reunan alle. Kansi on jumissa ja              

joudun kampeamaan sitä kolmelta eri puolelta ennen kuin mitään tapahtuu. Sitten kuuluu tyydyttävä             

naksahdus ja purkki avautuu.  

 

Tuijotan väriä ja silmissäni kirvelee. Aurinkoon ei saa tuijottaa - miksei kukaan varoittanut neon-värin              

sokaisevuudesta? 

 

Neon-maalissa on erilainen rakenne kuin muissa painoväreissä. Maali tutisee purnukassaan kuin crème            

brûlée ja vaikuttaa arveluttavan kiinteältä. Lohkaisen väriä runsaan nokareen ja katson kun se hyllyy              

lusikassa. Mieleeni pulpahtaa samanaikaisesti eräs jugurttimainos ja muuan dinosauruselokuva. Ravistan          

keltaisen kokkareen vaaleanpunaisen maalin sekaan ja ryhdyn sekoittamaan aineksia yhteen. Aluksi           

koostumus on epätasainen ja syntyy paakkuja, mutta tiedän, että sekoittamista pitää vain sinnikkäästi             

jatkaa. Pyöritän lusikkaa muoviastiassa ja muhennos litisee sen reunoja vasten. Ilmassa väreilee paksu             

kemikaalin tuoksu. Paakut alkavat hiljalleen hajota pienemmiksi ja neste tasaantua. Jatkan           

sekoittamista. Samassa purnukan sisältö vaihtaa väriä.  

 

Vaaleanpunainen ja keltainen väri ovat yhtyneet persikkaiseksi sävyksi, joka on samalla sekä pastellisen             

herkkä että huomiovärimäisen intensiivinen. Vastakohdat muodostavat yhdistelmän, jolla voi yhtäaikaa          

kuiskata ja huutaa. Olen osunut optimaaliseen sijaintiin, eräänlaiseen sweet spottiin . Katson väriä ja             

nostelen sitä lusikalla. Selkäpiissäni väreilee ja käsivarsissani poreilee. Haluan nähdä painovärin paperilla            

heti.  

 

Pudotan pisaran persikkaa maitokartongin palalle, jonka joku on jättänyt pöydälle. Maitokartongin pinta            

on mattainen ja karhea, hiukan lämpimään taittava valkoinen. Sivelen väriä kartongin pinnalle            

sormellani. Sipaisen niin ohuen kerroksen, että paperin karhean tekstuurin voi vielä nähdä väripinnan             

alta. Mehukas väri ja pinnan nukkaisuus muodostavat kutkuttavan neon-pörrön. Vaikutelma on yhtä            

aikaa ällöttävä ja söpö, mehukas ja groteski. Pehmolelumainen, seksilelumainen. Suoniani kylmää ja            

korvissani kohisee. Polttavat aallot juoksevat kohti niskaani ja karvat nousevat pystyyn. Nostan hartiani             

korviin ja koko kehoni sävähtää.  
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Kuva 7. Yksityiskohta serigrafia-vedoksesta Loiske 2, 2018. 

 

 

Kuva 8. Yksityiskohta serigrafia-vedoksesta Loiske 3, 2019.  
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Radikaali nautinto 
 

(SAAKO) (TAIDETTA) (VAIN) (NAUTISKELLA)? 
 

 

Tämän esseen tarkoituksena on vastata kysymykseen: saako taidetta vain nautiskella ? Kysymys on suuri             

ja epämääräinen, sillä se oli ensimmäinen ja tunnepohjaisesti muodostunut tutkimuskysymykseni.          

Opinnäytetyöprosessin aikana olen purkanut ja rakentanut sen uudelleen. Nyt tutkimuskysymyksen          

jokaisella sanalla on oma painoarvonsa ja aktiivinen roolinsa, ja siitä on muodostunut työni pääkysymys. 

 

Saako viittaa luvan pyytämiseen tietynlaiselle taiteen käytölle. Keneltä pyydetään? Tarvitseeko          

pyytää? 

 

Taidetta asettaa taiteen objektiksi, eräänlaiseksi käytettäväksi välineeksi.  

 

Vain  korostaa ettei muita käyttötapoja välttämättä nyt huomioida.  

 

Nautiskella kuvailee taiteen käyttötapaa. Sanan johdettu versio vivahtaa huolettomaan leikkiin.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana kirjaamissani luonnoskirjojeni ja työskentelypäiväkirjani merkinnöissä       

toistuva teema on ollut taiteen tekemisen äärellä syntynyt kehollinen nautinnon kokemus. Toisinaan            

olen innostunut siitä, toisinaan kyseenalaistanut sen. Joskus olen pyytänyt sille jopa lupaa. Tarkoitukseni             

on tässä esseessä ehdottaa aiheeseen erilaisia näkökulmia rakentaakseni paremman ymmärryksen sekä           

omasta taiteellisesta toiminnastani että nykytaiteen toimintakentästä. Pyrin vastaamaan sekä työni          

pääkysymykseen että sen ympärille asettamiini tutkimuskysymyksiin: Mitä nautinnollista taiteen         

tekemisessä (minulle) on? ja Mitä laajempaa merkitystä taiteen äärellä koetulla nautinnolla voi olla?  
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Luvan pyytämisestä 
 

Minulla on selkeä tarve toistaa taiteessani karkkivärejä ja litiseviä muotoja. Hyvinä päivinä koen             

tekeväni kiinnostavaa tutkimusta, huonoina päivinä sätin itseäni pinnallisesta populismista.         

Onko minulla on tarve selittää tekemistäni jollain syvällisemmällä merkityksellä? Vai onko niissä            

oikeasti mitään pintaa syvempää? Ja täytyykö edes olla? Kenelleköhän asiaa haluan selittää ja             

miksi?  

(Ote työskentelypäiväkirjasta) 

 

Alojen välisyyttä ja yhteistyötä suitsuttavassa yhteiskunnassa moni tekijä mieltää kuuluvansa yhtä aikaa            

useisiin lokeroihin. Ei ole enää välttämättä taiteilijoita, taidekasvattajia ja kuraattoreita, vaan           

visuaalisten alojen ammattilaisia, joiden repertuaariin kuuluu monenlaista osaamista ja työtä. Jatkuva           

kouluttautuminen ja alojen välillä liikkuminen on tavanomaista, eikä moni mainosta itseään enää alojen             

välisenä moniottelijana , kuten vielä muutama vuosi sitten. Monitahoista perspektiiviä odotetaan ja           

oletetaan. 

 

Toisaalta kansainväliset markkinat ovat mahdollistaneet hyvin kapeisiin markkinarakoihin        

erikoistumisen, kun omalle tuotteelle tai palvelulle voi löytyä asiakas maapallon toiselta puolelta.            

Sosiaalisessa mediassa törmää jatkuvasti toimijoihin, jotka ovat erikoistuneet vaikkapa glitterin kasvoille           

levitykseen, kukkakimpun sidontatyöpajojen järjestämiseen tai macramee-solmittuihin amppeleihin,       

eikä ole aivan selvää, kuuluvatko he taiteen, designin tai aivan jonkin muun alan kentälle, vai               

muodostavatko he oman yhden toimijan kategoriansa.  

 

Määritelmien välinen työskentely on mielestäni monipuolisuudessaan kiinnostavaa, mutta haastavaa,         

sillä vertailukohtia omalle toiminnalle on niin monella kentällä, ja välillä tuntuu alisuoriutuvansa kaikkiin             

verrokkeihin peilattuna. Realistisempi ja hedelmällisempi näkökulma omaan toimijuuteen onkin oman          

toiminnan vertaaminen vain omaan toimintaan. Oman praktiikan ääriviivojen näkyväksi tekeminen sekä           

itselleen että muille on eräänlaista yhden toimijan kategorian perustamista. Omalle praktiikalleen saa            

määritellä säännöt ja ulottuvuudet. 

 

Oman työskentelyni miellän taidegrafiikan, kuvituksen ja suunnittelun solmukohtaan, jossa taiteellinen          

kokeileva työskentely kohtaa mainosmedian ja tekstiiliteollisuuden tarkoituksiin kehitetyn silkkipainon         

tekniikan, ja toisaalta teokset mehustelevat pinnoilla ja väreillä ja ne on laadittu nautittavaksi kuvituksen              

tavoin hetkessä. Lisäksi niillä on visuaalisen kulttuurin kuluttamista käsittelevä ja kyseenalaistava viesti,            

ja omasta näkökulmastani ne kuuluvat myös viestinnän kentälle.  

 

Koska praktiikassani on aineksia monelta alalta, myös toimintani viitekehys muodostuu useiden alojen            

tekijöistä. Olen rakentanut tekijöistä itselleni eräänlaisen turvaverkoston, jolta saan tukea päätöksilleni. 
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Suunnittelija Iina-Alisa suunnittelee ja valmistaa vaaleanpunaisen sävyisiä, kolmiulotteisesti aaltoilevia         

tekstiiliteoksia, jotka tuovat mieleeni samat papumaiset epämuodot, joita käytän usein omissa           

abstrakteissa taidegrafiikan vedoksissani. Tekstiileissä on voimakkaan haptinen tunnelma ja niitä tekisi           

mieli hipelöidä. Teokset ovat periaatteessa vaatteita, mutta niissä on hyvin kokeellinen ote ja itse              

miellän hänen toimintansa myös taiteellisen ajattelun piiriin. Iina-Alisa kuvailee omaa toimintaansa           

itselleni äärimmäisen tutun kuuloisesti: 

I am interested in creating products that make one's mouth go wet and cold chills run down the                  

spine.  52

 

Suunnittelija Leena Kisonen valmistaa paperista leikattuja teoksia, eli “paper-cuts”. Teokset rakentuvat           

abstrahoiduista muodoista ja karkkimaisista väreistä, jotka hän asettelee usein tiiviiseen sommitelmaan.           

Tasaisen väriset pinnat vertautuvat mielessäni omiin serigrafiavedoksiini. Usein pohdin, missä graafikon           

ja taidegraafikon raja kulkee - Kisonen toimii molemmilla kentillä. Hän kuvailee tyylinsä lähtökohtia: 

 

My style can be described as a blend of delicious candy colors, playful shapes and big smiles. I've                  

developed my craft over the years, drawing inspiration especially from Nordic simplicity,            

Japanese aesthetics and folk arts.  53

 

Kuvataiteilija Anna Tuori rakentaa maalauksensa kontrasteille. Hän käyttää teoksissaan runsaasti          

pastellisävyjä, jotka valjastetaan välillä kuulaan herkiksi vihjauksiksi, välillä taas päällekäyviksi massoiksi -            

pelkästään värillä ei ole väliä vaan myös sen käyttötavalla. Pastellisävyt saavat syvyyttä entisestään             

hänen myös käyttämien tummien, jopa mustien sävyjen vieressä. Kuraattori Juliana Engberg kuvaileen            

Tuorin teoksia: 

 

On the surface, her paintings appear innocent – fairytale scenes in candyfloss colours – but               

there are secrets in these forests; all is not as it first seems.  54

 

Kuvataiteilija Anu Helmesmaa rakentaa hallittuja, kiiltäväpintaisia, pastellisävyisiä veistoksia. Hän         

kuvailee, mitä täydellisyyttä lähenevän asetelman rakentaminen vaatii käytännössä: 

 

the artist aims for the painted sculptures to have an almost mirror-like sheen. To achieve this,                

Halmesmaa spends hours and hours polishing the pieces with sandpaper and painting them             

over and over.  55

 

52 Iina-Alisa 2020. 
53 Kisonen 2020. 
54 Engberg Tuorin 2020 mukaan. 
55 Helmesmaa 2020. 
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Helmesmaan kuvaus rinnastuu mielessäni taidegrafiikan pajalla työskentelyyn ja sen fyysisyyteen ja           

sinnikkyyttä vaativiin työvaiheisiin, kuten toistuvaan serigrafiaseulan pesemiseen, kuivaamiseen ja         

välineiden järjestelyyn. Välillä työskentely pakottaa lihaksia ja saa hien virtaamaan, välillä se on             

tuskastuttavan hidasta odottelua. 

 

Suunnittelija Viivi Lehto muotoilee runsaita, karkkivärisiä lasiteoksia, joiden muoto- ja värivalinnat           

muistuttavat omia taidegrafiikan sommitelmiani. Hän kuvailee työskentelynsä kontekstia: 

 

In my thinking process, it was especially important to let go of the modest and simple form                 

language often seen as a trademark of Finnish design.  56

 

Listaamani kuvataiteilijat ja suunnittelijat työskentelevät monenlaisin menetelmin ja näkökulmin sekä          

hyvin erilaisissa konteksteissa. Moninaisista lähtökohdista huolimatta tekijöiden teokset puhuvat         

mielestäni samaa kieltä. Visuaalisesti teoksia yhdistää muun muassa pastellisävyiset värit sekä           

abstrahoidut pehmeät epämuodot. Sisällöllisesti ne kaikki osallistuvat pohdintaan taiteen tarkoituksista.          

Teokset käyvät yhteisellä kielellään keskustelua, jossa joku viittaa visuaalisilla valinnoillaan          

viattomuuteen, toinen haluaa viestittää niillä rohkeutta ja rikkoa rajoja. Joku teoksista tarjoaa            

tunnelmallaan pakopaikan todellisuudesta, toinen piirtää sillä todellisuudelle ääriviivat. Tässä         

keskustelussa on myös tilaa omalle taiteelliselle työskentelylleni. Kun pyydän lupaa pastelliväreillä           

läträäville työskentelytavoilleni, tämä joukko huutaa kyllä! 

 

 

Nautinnon anatomia 
 

Nautinto, johon tässä opinnäytetyössä viittaan, on kehon ja mielen yhteistoiminnassa syntyvä näitä            57

molempia stimuloiva mielihyvän kokemus. Käsitteen alle mahtuu runsaasti eri sävyisiä kokemuksia, ja            

ajattelen näkökulman nautintoon olevan myös äärimmäisen yksilöllinen - eräänlainen makukysymys.          

Juuri tästä syystä aihe on haastava, ja oma kokemukseni ei ole yleistettävissä tai täysin välitettävissä               

muille. Joitain yleisiä rakennuspalikoita on kuitenkin tunnistettavissa. 

 

Taiteen kontekstissa kehon ja mielen yhteenkietovasta voimakkaasta kokemuksesta käytetään muun          

muassa ilmaisuja flow-tila ja esteettinen elämys . Käsittääkseni kyseessä on perinteisesti ollut           

näkökulmaero: flow-tilaan pääsee taiteen tekijä, esteettisen elämyksen hyökyaallon alle jää taiteen           

kokija. Jako ei kuitenkaan ole aivan niin yksinkertainen, sillä nykytaiteessa kokija usein osallistetaan             

56 Lehto 2020. 

57 Tämä dualistinen näkökulma kehon ja mielen kahtiajakoon ei ole ollut länsimaissa enää pitkään aikaan yleisesti 

muodissa, enkä itsekään ajattele ihmisen toimivan pelkästään niin. Jako kuitenkin saattaa toisinaan toimia 

tehokkaana välineenä ihmisen prosessien hahmottamiseksi, ja käytän termejä tässä opinnäytetyössä ennen kaikkea 

työkaluina. Ks. esim. https://fi.wikipedia.org/wiki/Dualismi_(filosofia).  
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teoksen muodostamiseen, ja toisaalta taiteen tekijän on hyödyllistä katsoa teoksiaan ja reflektoida            

aistimaansa. Käytönnössä molemmat ovat toimijan roolissa taiteen äärellä. 

 

Itse olen kohdannut taiteen kontekstissa sekä flow-tilan että esteettisen elämyksen, ja kokemukset ovat             

omalla kohdallani olleet hyvin kehollisia ja kokonaisvaltaisia. Autoetnografisessa narratiivissani         

Tursuavaa neon-tahnaa pyrin kuvaamaan tätä nautinnon kokemusta omasta näkökulmastani.         

Havainnoin tilannetta läheltä, kaikkine siihen liittyvine aistimuksineen, ja kuvauksesta välittyy piirteitä           

flow-tilasta. Tavoitteeni on välittää narratiivilla tietoa kokemuksen rakentumisesta.  

 

Flow on psykologi Mihaly Csikszenmihalyin 1970-luvulla esittelemä käsite, joka kuvaa kokonaisvaltaista           

uppoutumista aktiviteettiin. Csikszenmihalyin mukaan yksilö kokee suurinta tyydytystä aktiivisessa         

tilassa - ei siis esimerkiksi toimettomuudessa. Hän kuvailee flow-tilan olevan kokemuksen optimaalinen            

tila, jossa psyykkinen ja fyysinen yhdistyvät tunteeseen. Hänen mukaansa flow-tilan muodostavat           58

yhdeksän tekijää, joiden kaikkien ei nähdäkseni kuitenkaan tarvitse täyttyä, jotta flow-tilan voi kokea.             

Taiteen tekemisen kontekstissa flow-tila liittyy omalla kohdallani ensisijaisesti seuraaviin: 

 

Haasteen ja taitojen tasapaino 

Hallinnan tunne (vaatimusten sijaan vapaa tekemään virheitä) 

Itsetarkkailusta vapautuminen 

Tavoitteista vapaa itsessään palkitseva kokemus (Autotelic experience).  59

  

Opinnäytetyöprosessin aikana tekemieni muistiinpanojen mukaan itse kokemassani flow-tilassa taiteen         

tekeminen etenee tasaisella vauhdilla ja sille on hahmoteltu jonkinlainen fyysinen päämäärä, joka            

kuitenkin joustaa tahtoni mukaan prosessin edetessä. Tekemiseen liittyy huumori, kokeilevuus ja leikki,            

joiden kautta minun on mahdollista vapautua itsetarkkailusta, jolla koen toisinaan olevan omassa            

työskentelyssäni sekä fyysisesti että psyykkisesti lamauttava vaikutus. On kuitenkin huomionarvoista,          

että näitä hetkiä edeltää ja ne mahdollistaa perusteellinen valmistelutyö. Mielen on oltava virkeä,             

työvälineiden helposti saatavilla ja työskentelyn päivän tärkeysjärjestyksessä ensimmäisellä sijalla.         

Flow-tilaan on siis mahdollista virittäytyä, ja harvemmin se tapahtuu vahingossa.  

 

Esteettisen elämyksen käsite syventää ymmärrystäni taiteen äärellä koetun fyysisen nautinnon          

rakentumisesta. Estetiikan filosofi Richard Eldridgen mukaan esteettisessä elämyksessä kyse on          

aktiivisesta taiteen aistimisesta ja kehollisesta syventymisestä, joka synnyttää kokonaisvaltaisen         

kokemuksen. Hän kuvailee, että esteettisen taideteorian näkökulmasta aidon taiteeen ja onnistuneen           

teoksen tunnistaa siitä, että se “kutsuu ja pitkittää yhtenäistä, intensiivistä ja monitahoista            

havaintokokemusta, siis teokseen uppoutumista”. Esteettiselle taideteorialle on esitetty runsaasti         60

kritiikkiä, mutta nähdäkseni sen kautta voi tavoittaa jotain nautinnon kokemuksen rakentumisesta           

58 Nieminen 2014. 
59 Nieminen 2014. 
60 Eldridge 2009, 68. 
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taiteen äärellä. Eldridge lainaa estetiikan filosofi Monroe Beardsleya kuvaillakseen esteellisen elämyksen           

kaikenkattavaa tunnelmaa: 

 

Esteettisessä elämyksessä koemme, että välineet ja päämäärät ovat kietoutuneet toisiinsa niin           

tiiviisti, ettemme tunne eroa niiden välillä. Asia johtaa toiseen ja löytää siinä paikkansa, loppu              

sisältyy alkuun ja alku jatkuu loppuun. Tällaisessa elämyksessä on mahdollisimman vähän           

tyhjyyttä, yksitoikkoisuutta, turhautumista, täyttymyksen puutetta ja epätoivoa, jotka muuten         

lamauttavat suurta osaa ihmisen elämästä.  61

 

 

Kehollisuus työskentelyssäni 
 

Keho + taide = nautinto? 

(Ote työskentelypäiväkirjasta) 

 

Taidegrafiikan työskentelyprosessissani on runsaasti erilaisia vaiheita, joista kaikki sisältävät         

korostuneen kehollista työskentelyä. Osa työskentelystä on hienovaraista ja vaatii yksinoloa, hiljaisuutta,           

kävelylenkkejä, verkkaisia keskusteluja ja tietoisuustaitojen harjoittelua. Tällaista työskentelyä sisältää         

erityisesti teos- ja projekti-ideoiden alkuvaiheen luonnostelu sekä toiminnan lomassa sekä jälkeen           

tapahtuva reflektointi. Osa työskentelystä taas on voimakkaan fyysistä, kuten lihasvoimaa vaativaa           

vedostamista, työskentelypuitteiden rakentamista sekä välineiden ja tarvikkeiden kuljetusta joskus         

pakettiautolla kaahaillen, yleensä Ikea-kassilla hikisenä roudaten. Olen huomannut voivani kokea          

tyydytystä kaikista työskentelyprosessin vaiheista, ja käsitykseni on, että keho näyttelee tärkeää roolia            

taiteen äärellä koetussa nautinnossa. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana mieleeni on taiteellisen työskentelyn lomassa noussut toistuvasti niin          

sanotun hetkessä elämisen ja lopputulokseen keskittymisen vastapari. Työskentelypäiväkirjaani        

muotoilemani muistiinpanon mukaan osaan olla läsnä muun muassa “mökillä, Yrjönkadun uimahallissa           

ja taiteellisessa työskentelyssä”. Nähdäkseni listaamiani seikkkoja yhdistävät aktiivinen fyysinen toiminta          

ja tavoitteeseen keskittymisen mahdollistavat puitteet. Niiden avulla löydän reitin mieleni          

flow-tilamaiseen sijaintiin, jossa hetken kokeminen ja lopputuloksen tavoittelu summaantuvat         

hedelmällisellä tavalla. Asioiden mittasuhteet muuttuvat realistisiksi ja minun on mahdollista kohdata           

todellisuus ihmisen kokoisessa mittakaavassa, eli maadoittua .  62

 

61 Eldridgen 2009, 284-285 mukaan Beardsley 1981. 

62 Tässä kohtaa voisi jatkaa jotain mindfulnessista tai esimerkiksi satunnaisesti harjoittelemastani jooga nidrasta, eli              

eräänlaisesta syvän levon tilasta, mutta yritän jälleen pysytellä taiteen äärellä. 
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Pohdintaani yhtyy Leena Rouhiainen, joka on taustaltaan tanssipedagogi, ja näin ollen hahmottaa            

maailmaa luontevasti kehonsa kautta. Rouhiainen referoi kehollista oppimista käsittelevässä tekstissään          

filosofi Maurice Merleau-Pontyn ajatuksia kehon ja maailman suhteesta: 

 

Operatiivinen intentionaalisuus on juuri tätä ruumiin havainnollista ja liikkeellistä         

suuntautumista maailmaan. Se on kykyämme olla yhteydessä siihen ja toimia siinä ennen            

tunnistettuja tavoitteita. Se on ajattelua perustavampi olemuksemme syvyyteen kätketty taito,          

joka sallii maailman avoimen tutkimisen ja tunnustelun.  63

 

Rouhiaisen ja Merleau-Pontyn mukaan keho ja maailma ovat intuitiivisessa ja hedelmällisessä           

vuorovaikutuksessa toisiinsa silloin kun kehon suorittama liike ja havainnointi ovat aktiivista ja            

tarkoituksellista. Nähdäkseni taiteellinen työskentely on juuri tämänkaltaista toimintaa myös         

kuvataiteen kentällä. Sekä välineen käyttäminen keholla että kehon välineenä käyttäminen vaativat           

operatiivista intentionaalisuutta. Tästä vaikuttaa olevan suora linkki flow-tilalle esitettyihin vaatimuksiin,          

kuten haasteen ja taidon tasapainoon sekä tietoisuuden ja toiminnan yhdistymiseen.   64

 

Taidekasvatuksen asiantuntija Marjo Räsänen syventää käsitystäni kehon roolista taiteellisessa         

toiminnassa kuvailemalla: 

 

Taiteille ominainen toiminta liittyy olennaisesti ihmisen kehollisuuteen, joka puolestaan         

kytkeytyy aistimiseen. Molemmissa on kyse niin sanotusta hiljaisesta tiedosta. Taiteeseen          

hiljaisena tietona sisältyy kaikki se kehollinen, intuitiivinen ja muu sanaton tieto, jota ihmisellä             

on.  65

 

Räsäsen konteksti on taideopetus, mutta tulkitsen hänen ajattelunsa liittyvän myös taiteelliseen           

tutkimukseen ja sen kykyyn tuottaa muusta tutkimuksesta poikkeavaa tietoa. Huomaan taiteellisen           

tutkimuksen menetelmän ja sen hedelmien kietoutuvan tässä yhteen. Toisaalta taiteellisen toiminnan           

kautta tuotettu tieto voi olla kehollista, intuitiivista ja muuten sanatonta, toisaalta juuri taiteelle             

ominaisen kehollisen toiminnan kautta on mahdollista tuottaa tietoa. Räsänen jatkaakin: 

 

Tässä mielessä (tiedostamattomistakin) tunteista ja havainnoista voidaan puhua tietona eikä          

pelkästään (käsitteellistetyn) tiedon lähteinä.  66

ja 

Taidetietoon elimellisesti liittyvä tekeminen ja kehollisuus tukevat persoonallisten        

merkityskokonaisuuksien rakentumista ja edistävät ‘toisin tietämistä’.  67

 

63 Rouhiainen 2011. 
64 Nieminen 2014. 
65 Räsänen 2011, 141. 
66 Räsänen 2011, 141. 
67 Räsänen 2011, 142. 
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Taiteellisessa työskentelyssäni nouseva nautinnon teema istuu tähän hiljaisen tiedon ja toisin tietämisen            

kategoriaan. Tursuavaa neon-tahnaa -narratiivini pyrkii sanallistamaan nautinnon kokemusta muodossa,         

jonka kautta myös lukija pääsee kiinni taiteellisessa työskentelyssä syntyneeseen keholliseen ja           

intuitiiviseen tietämiseen. Työskentelyssä muodostunut nautinnon tunne sisältää tietoa ainakin omista          

taiteellisen ajattelun prosesseista sekä muista toimintamekanismeistani. Autoetnografian periaatteiden        

mukaan jotain tiedosta voi olla myös yleistettävissä.  

 

Runoilija Kaija Rantakari kuvailee kehon ja mielen yhteenkietoutunutta suhdetta teoksessaan Koko           

meren laajuus : 

 

muistikuva iskee ilmat pihalle, huokaus 

yllättää nopeammin kuin 

muistan.  68

 

 

Aistisuus työskentelyssäni 
  

Opinnäytetyöprosessin aikana olen todennut aistien ja havainnon olevan työskentelyssäni hyvin          

merkittävissä rooleissa. Olen pyrkinyt avaamaan tätä muun muassa aistitiedon kautta rakentuvaa           

kokemusta narratiivissani Tursuavaa neon-tahnaa . Narratiivi kuvailee painovärin sekoittamista, joka         

saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä ja nopealta työvaiheelta suhteessa taidegrafiikan työskentelyprosessiin         

kokonaisuudessaan. Sen aikana ehtii kuitenkin tapahtua paljon. Tarkoitukseni on tuoda ilmi eräänlainen            

sisäinen keskustelu, jonka kehoni ja mieleni käyvät värinsekoitusprosessin aikana. Kyse ei ole pelkästään             

tässä työvaiheessa ilmenevästä tapahtumasta, vaan se liittyy olennaisesti kaikkeen taiteelliseen          

toimintaani.  

 

Nautinnon anatomiaa pohtivassa luvussa purin jo hiukan aistien ja ajattelun välistä toimintamekanismia            

ja kytkeytymistä nautintoon. Esteettisen taideteorian valossa esteettinen elämys vaikuttaa rakentuvan          

pitkälti aistitiedon kautta. Richard Eldridge kuitenkin tulkitsee ja jalostaa teoriaa muun muassa John             

Deweyn  tekstien valossa ja tarkentaa: 69

 

Mielihyvä, joka houkuttelee uppoutumaan onnistuneeseen sommitelmaan, ei ole pelkkää         

aistinautintoa tai kihelmiöintiä. Sen yhteydessä käytetään aktiivisesti kuvittelun ja         

käsitteellistämisen tiedonkykyjä, joilla tutkitaan kohteen muodollisten piirteiden ja niiden         

välisten suhteiden esittävää ja ilmaisullista merkitystä.  70

 

68 Rantakari 2018, 18. 
69 Dewey 1934, 358-360. 
70 Eldridge 2009, 74 
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Opinnäytetyöprosessin aikana olen pohtinut paljon tätä aistien ja ajattelun välistä suhdetta. Olen            

esimerkiksi havainnut, että luonnoskirjani sisältävät enemmän tekstiä ja miellekarttoja kuin aisteja           

stimuloivia tai sanatonta tietämistä välittäviä kuvia. Kyseessä on voimakas kontrasti taiteellisen           

työskentelyni värikylläisiin ekspressiivisiin lopputuloksiin. Toisaalta olen huomannut, että luonnoskirjan         

paperin on olennaista olla juuri tietynlaista paksuutta, karheutta ja sävyä, jotta pystyn kirjoittamaan ja              

piirtämään kaavioita sujuvasti ja saan toiminnasta mielihyvää. Aistitieto ja ajattelu vaikuttavat           

kietoutuvan erottamattomasti yhteen taiteellsessa työskentelyssäni. Käsittääkseni kokemani nautinto on         

siitä todiste. Edellinen John Deweyn lainaus jatkuukin: 

 

Mielihyvä ei ole turhaa vaan itsessään merkityksellistä.  71

 

 

Nautinto taiteen tehtävänä 
 

Taiteelle on sen historian aikana listattu lukuisia tehtäviä. Välillä niitä on ollut runsaasti, välillä vain yksi                

on kelvannut. Nykytaiteelle tyypillistä on tavoitteiden ja toimintatapojen pirstaleisuus, ja tavallaan           72

kaikki on sallittua. Kaikki ei kuitenkaan ole muodissa, ja osallistuakseen ja tullakseen osallistetuksi alan              

ajankohtaiseen ammatilliseen diskurssiin, taiteen tekijän on toimittava sen sääntöjen mukaan. Tässä           

luvussa pohdin nautinnon asemaa tässä keskustelussa. 

 

Teemu Mäen mukaan nautinto on yksi taiteen neljästä tehtävästä. Hänen mukaansa taiteen on oltava              73

sekä sen tekijälle että kokijalle jollain tapaa nautinnollista, jotta taiteen parissa tulee vietettyä aikaa.              

Mäki erittelee taiteellisen nautinnon kahteen kategoriaan: todellisuuspakoiseen ja todellisuushakuiseen.        

Mäen mukaan eskapismi on varsin yleinen näkökulma taiteen tarkoitukseen, ja sen taustalla on tarve               74

paeta arjen ankeutta ja esimerkiksi huonoja työoloja. Hän rinnastaa eskapistisen taidekokemuksen           

huumeisiin, alkoholiin ja torkkupeittoon, eli nopeasti toimiviin mutta lyhytnäköisiin ankeuden          

helpotuskeinoihin, jotka eivät kuitenkaan riitä kestävän voimautumisen lähteiksi. Hänen mielestään          

taustalla on valtiollinen kulttuuripoliittinen päätös, jonka tarkoituksena on muokata ihmisistä nykyiseen           

yhteiskuntajärjestelmään sopivia kansalaisia, eli työntekijöitä ja kuluttajia. Mäen mielestä eskapismin          75

vastakohta on kriittinen taide, jossa todellisuudesta pakenemisen sijaan taide tarjoaa väylän           

todellisuuden kohtaamiseen.   76

 

71 Eldridge 2009, 74 
72 Esimerkiksi kristillinen kirkko määritteli yleisesti hyväksytyt käyttötarkoitukset taiteelle länsimaissa joinakin 

vuosisatoina. Vaikutukset näkyvät edelleen, mutta onneksi niiden kyseenalaistaminen on nykytaiteessa sallittua 

(vaikka se joskus unohtuukin).  

73 Mäki 2017, 47. 
74 Mäki 2017, 47. 
75 Mäki 2017, 48. 
76 Mäki 2017, 49. 
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Alkuun vaikuttaa, että Mäki asettelee vastakkain kaksi toisensa poissulkevaa näkökulmaa, mutta sitten            

hän toteaa eskapismin ja kriittisyyden olevan läsnä kaikessa taiteessa. Hänen mukaansa painottuva            

näkökulma riippuu pitkälti taiteen kuluttajan yksilöllisestä kokemusmaailmasta sekä ympäröivän         

yhteiskunnan sen hetkisistä normeista, joihin teos vertautuu. Mäen mukaan sama teos saattaa            

näyttäytyä jollekin kokijalle fantasiana ja joku toinen saattaa hahmottaa, että teoksen satumaisuus            

liittyy erityisen radikaaliin näkemykseen siitä, millaiseksi yhteiskunta voisi tai sen tulisi muuttua. Hänen             77

mukaansa teoksen tulkintaan voi liittyä myös tekijän intentio, eli eskapistiselta alkuun vaikuttava teos             

muuttuukin yhteiskuntakriittiseksi, jos tekijä niin ilmoittaa. Toisaalta Mäki toteaa myös, että “hyvät            

taideteokset ovat aina tekijäänsä viisaampia”, eli teoksesta voi halutessaan löytää useampia           

ulottuvuuksia kuin sen tekijä on tarkoittanut.  78

 

Mäen väittämistä muodostuu käsitys, että hänen mielestään jonkinlainen todellisuutteen herääminen ja           

vallankumoukseen johtava voimaantuminen on aidompaa ja arvokkaampaa nautintoa kuin tyytyväisyys          

nykyiseen elämäntilanteeseen ja yhteiskuntajärjestelmään. Olin aiemmin jokseenkin samaa mieltä -          

ajattelin, että normeihin mukautuvat ja etelänlomalle kerran vuodessa arkeaan pakoon lähtevät ihmiset            

olivat sokeita ongelmallisille yhteiskuntarakenteille, eli osa ongelmaa, ja että heidät tulisi ravistella            

hereille. Nykyään kuitenkin itse haaveilen Teneriffan matkasta ja ennen kaikkea ajattelen, että yksilöt ja              

heidän arvomaailmansa ovat yksinkertaisesti erilaisia . Omasta mielestäni yksilön kannalta avain hyvään           79

elämään ei välttämättä synny vallankumouksen tavoittelusta vaan oman yksilöllisen luonteensa ja           

arvomaailmansa tunnistamisesta ja niiden mukaan toimimisesta. Toisaalta en ajattele, että kaikkeen           

kannattaa mukautua. Vallankumouksellisuuden ja tiedostavuuden volyymin säätäminen on mielestäni         

kuitenkin yksilön oma päätös, ja näin ollen niin taiteen tekijä kuin kokijakin saa toimia oman               

näkemyksensä mukaan, ja käyttää taidetta myös eskapismiin niin halutessaan.  

 

Kriittisen taiteen mahdollisuudet kuitenkin kiinnostavat, sillä Mäen mukaan “todellisuuden voimallinen          

kohtaaminen voi olla vielä paljon nautinnollisempaa kuin väliaikainen pako todellisuudesta.”   80

 

Mäen mukaan kriittisessä taiteessa yhdistyvät vaiva ja nautinto. Taiteen tekijälle taide on sekä hänen              

työnsä että vapaa-aikansa, sillä taidetta tekee samanaikaisesti ongelmia ratkoen ja ratkaisujen           

hedelmistä nauttien. Taiteen kokijalle taas: “Taideteos on puolivalmiste, jonka sinä taiteen kuluttajana            

joudut tekemään valmiiksi.” Kun taiteen tekijää ja kokijaa kriittisen taiteen äärellä vertaa, huomaa             81

heidän olevan melko samankaltaisessa asemassa. Sekä taiteen tekeminen että kokeminen ovat työläitä            

prosesseja, joissa vaiva ja nautinto kietoutuvat yhteen.  

 

Mäen mukaan kriittisen taiteen yhteydessä koettu nautinto on ennen kaikkea taito, jota voi oppia ja               

jossa voi tulla paremmaksi. Hän kuvailee nautintovälineiden ja nautinnon ulkoisten edellytysten           

77 Mäki 2017, 54-56. 
78 Mäki 2017, 59. 
79 Esimerkiksi joillekin turvallisuuden tunne syntyy rutiineista, jotkut taas ahdistuvat niistä ja kokevat ne kahlitsevina.  

80 Mäki 2017, 49. 
81 Mäki 2017, 373. 
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rakentamisen ja omistamisen olevan vasta korkeintaan puolimatka - vähintään yhtä paljon ponnistuksia            

vaatii nautinto itsessään ja nautintotaitojen  harjoittelu.   82

 

Nautintotaitojen käsite loksahtaa sujuvasti yhteen aiemmissa luvuissa käsittelemiini teemoihin, kuten          

kehollisuus ja aistisuus. Nähdäkseni nautintotaitojen otsikon alle voidaankin listata muun muassa taito            

virittäytyä flow-tilaan sekä kyky kuvitella ja käsitteellistää tietoa. Omassa elämässäni taiteen tekemisellä            

on ollut merkittävä rooli näiden oppimisessa. Taide on toiminut itselleni ensin nautinnon kokemisen             

välineenä ja sitten ohjannut harjoittelemaan nautintoa taitona.  

 

Mäki sitoo nautintotaitojen merkityksen laajempaan kontekstiin. Hänen mukaansa nautintotaitoja tulisi          

harjoitella, sillä ne ovat avain onnellisuuteen eriarvoistuvassa yhteiskunnassa, jossa nautintotaitoja          

oppimalla voi päästä esimerkiksi ilmastoystävällisempiin tekoihin tai selviytyä köyhyydestä.         83

Nautintotaidot ja niiden opettelu taiteen kautta näyttäytyvät Mäen teksteissä voimakkaasti          

yhteiskunnallisessa roolissa, tehokkaana ratkaisuna yhteiskunnan monitahoisiin ongelmiin. Hän        

summaa: 

 

Ajattelen optimistisesti, että taide on kokonaisvaltaisin, monipuolisin ja joustavin tapa tavoitella           

ja luoda hyvää elämää. Taide työskentelee kolmella rintamalla. Ensinnäkin, taide osallistuu           

onnellisuuden esteiden poistamiseen, eli ongelmien ratkaisemiseen. Toiseksi, taide itsessään on          

nautintoväline tai nautinnon muoto. Ja kolmanneksi: taiteen tekeminen ja kuluttaminen on           

arvojen luomista ja nautinnon harjoittelemista. Taide on kaikista utopioista käytännöllisin.  84

 

 

 

 

   

82 Mäki 2017, 34. 
83 Mäki 2017, 34. 
84 Mäki 2017, 379. 
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Siirappia kolmannella tavalla
KUVAESSEE NAUTINNOSTA TAIDEGRAFIIKAN ÄÄRELLÄ













































 

Johtopäätökset 
 

 

Tämän luvun tarkoituksena on reflektoida opinnäytetyöprosessia kokonaisuudessaan sekä tarkastella         

siihen kuuluvia taiteellisen työskentelyn jaksoja ja niitä sanallistavan kirjallisen osuuden rakentelua.           

Pyrin tiivistämään opinnäytetyön työskentelyprosessin ja tulokset, eli mitä tuli tehtyä ja mitä siitä opin.              

Yritän myös niiden lomassa arvioida opinnäytetyön tulosten luotettavuutta sekä sitä, pystyykö kyseistä            

toimintaa edes suorittamaan taiteellisen tutkimuksen yhteydessä. 

 

 

Mitä tuli tehtyä? 
 

NO TAIDEGRAFIIKKAA! 
 

Kuten johdannossa kuvailin, taiteellinen työskentely on toimintaa, jota olin jo ennen           

opinnäytetyöprosessin alkua tehnyt usean vuoden ajan omaehtoisesti. Taiteelliseen työskentelyyn         

syventymisen myötä kiinnostuin taiteellisesta tutkimuksesta ja päädyin toteuttamaan maisterin         

opinnäytetyöni sen kehyksissä. Maisterin opinnäytetyön puitteissa tapahtunut taiteellinen työskentelyni         

on ollut luonteva jatkumo aiemmalle toiminnalleni, ja on oikeastaan vaikeaa hahmottaa, milloin            

tarkalleen opinnäytetyöprosessini lähti käyntiin. Opinnäytetyötä varten luomani työskentelypäiväkirjan        

ensimmäinen merkintä on marraskuulta 2018, jota seuraa kuitenkin puoli vuotta hiljaisuutta. Toinen            

merkintä on toukokuulta 2019, jolloin olen myös esitellyt alustavat ideani opinnäytetyöohjaajalleni.           

Aktiivinen työskentelyprosessi lähti käyntiin siis keväällä 2019, mutta työn teemojen pohdiskelu on            

selvästi alkanut jo aiemmin. 

 

Keväällä 2019 työskentelin aktiivisesti Aalto-yliopiston taidegrafiikan työpajalla Otaniemessä. Olin         

paikalla useimmiten opetuksettomina päivinä, jolloin työpajalla oli melko hiljaista ja pelkästään           

itsenäistä taiteellista työskentelyä suorittavia opiskelijoita. Toisinaan yritin työskennellä myös silloin, kun           

pajalla oli jokin kurssi - välillä se onnistui, usein oli liikaa ruuhkaa. Jossain vaiheessa kevättä kuulin                

pajamestarin ja erään opettajan keskustelevan keskenään pajalla itsenäisesti työskentelevistä         

opiskelijoista ja pohtivan, että myös omaehtoisesta työskentelystä tulisi voida saada opintopisteitä. Ja            

viitanneen tällä myös minuun. Arvelen hahmottaneeni vasta silloin oman työskentelyni todellisen           

määrän - että olin yksi näistä aktiiveista - ja sen kautta tulleeni ensi kerran vakavissani ajatelleeksi                

maisterin opinnäytetyön suorittamista taiteellisen työskentelyni kautta.  

 

Tämän opinnäytetyön puitteissa tapahtunut taiteen tekeminen on ollut vaihtelevaa - välillä prosessi on             

edennyt ja oivalluksia on muodostunut, välillä tekeminen on sakannut tai tuntunut lipsuvan sivupoluille.             
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Olen viettänyt pitkiä työskentelypäiviä niin Aalto-yliopiston taidegrafiikan pajalla kuin työhuoneellani ja           

päässyt työskentelyssäni useasti flow-tilaan. Vielä useammin en ole päässyt siihen. Sellaisina hetkinä            

olen kuitenkin toisinaan ymmärtänyt työskentelyn jatkuvan reflektoinnin tarpeen eteenpäin         

liikkumiseksi. Olen katsonut vedoksiani, muistutellut mieleeni niille asetettuja tavoitteita ja pohtinut,           

mikä niissä tökkii. Olen sanallistanut, analysoinut, dokumentoinut, ja joskus onnistunut ratkaisemaan           

ongelman. Teemu Mäen mukaan onnistuneen taiteellisen tutkimuksen tuloksiin kuuluvien teosten tulee           

olla erityisen tietoisia itsestään ja sisältää alkuperänsä, kontekstinsa sekä muodon ja sisällön            

pohdiskelua, jotta myös tutkimusprosessi tulee näkyväksi. Tavoitteeni on ollut toimia juuri näin            85

opinnäytetyöprosessini aikana sekä sen lopputuotoksen eli tämän kirjallisen osion rakentelussa.  

 

 

JA TAITEELLISEN TUTKIMISEN SANALLISTAMISTA 
 

Taiteellinen tutkimus on kokonaisuus, jonka luulin ymmärtäväni kohtalaisen hyvin jo          

opinnäytetyöprosessini alkuvaiheessa. Opintojen aikana kyseinen lähestymistapa tutkimukseen oli        

jäänyt itselleni melko avoimeksi ja epämääräiseksi, mutta opinnäytetyösuunnitelmaa hahmotellessani         

tarkensin aihetta itselleni muun muassa keskustelemalla siitä työhuoneella kollegoideni kanssa.          

Tutustuin kollegani suosituksesta esimerkiksi Outi Koiviston vuonna 2016 laatimaan maisterin          86

opinnäytetyöhön “Kehollisen tiedon sanallistamisen vaikeus”, jossa tarkastellaan kriittisesti        

Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tehtyjä taiteellisia ja taideperustaisia       

tutkimuksia, ja niissä toistuvia teemoja, teorioita ja argumentointia . Työ herätti minussa halun            87

perehtyä taiteelliseen tutkimukseen syvällisesti, ymmärtää aidosti sen toimintamekanismeja ja välttää          

aiempien taiteellisen tutkimuksen keinoin toteutettujen opinnäytetöiden toistoa. 

 

Näistä lähtökohdista ajattelin olevani keskivertoa paremmin jyvällä taiteellisen tutkimuksen kehyksistä          

ja yhdyin käsitteelle esitettyyn peruskaavaan, jonka mukaan taiteellinen tutkimus on taiteellisen           

prosessin sekä jonkin väittämän summa . Purin aihetta vielä itselleni kirjoittamalla muistiin           88

opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa rakentuneen käsityksen asiasta: “Taiteellisen tutkimuksen raamien        

hahmottamiseksi on olennaista ymmärtää, että taiteellinen prosessi ei aina tuota taidetta ja että             

taiteellisen tutkimuksen kohde ei välttämättä ole taide.” Ajattelin olevani jo asian ytimessä.  

 

Metodiluvun kirjoitusprosessin alussa kuitenkin ymmärsin , että kyseessä on monimutkaisempi ja          

liukkaampi aihe kuin arvasin. Ainakin omalla kohdallani taiteellisen tutkimuksen edes jonkinasteinen           

ymmärtäminen on vaatinut tutkimuskirjallisuuteen sukeltamista ja oman työskentelyn toistuvaa         

reflektointia sen valossa. Olenkin käyttänyt merkittävän osan opinnäytetyöprosessistani taiteellisen         

85 Mäki 2014a. 

86 Työhuonetoverini Greta Salonen, joka itse rakenteli oman taiteellisen opinnäytetyönsä kirjallista osuutta keväällä             

2019 ja totesi Outi Koiviston opinnäytetyöstä olleen hänelle apua tyypillisten sudenkuoppien väistelyssä. 

87 Koivisto 2016. 
88 Hannula & Suoranta & Vadén 2014, 15. 
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tutkimuksen menetelmäkehyksen ymmärtämiseen ja sen sovellusmahdollisuuksien hahmottelemiseen       

juuri omalla kohdallani.  

 

Taiteellisen työskentelyn sanallistaminen ja toisaalta myös sanattomien retoristen keinojen harjoittelu          

on ollut työskentelyprosessissani äärimmäisen tärkeässä roolissa. Tarkoitukseni on ollut vakuuttaa          

ennen kaikkea itseni taiteellisen tutkimisen aikana heränneistä huomioistani ja tietämisestäni. Juha           

Varton mukaan taiteellisen tutkimuksen sanallistamisessa käytetyt retoriset keinot nousevatkin         

tutkimustulosten arvioinnissa ratkaisevaan rooliin, sillä “tutkimuksen muoto ei ole vakuuttava tekijä           

vaan vakuuttavaa on merkityksellisyys, joka tutkimisen raportoinnissa saadaan välitetyksi.” Teemu          89

Mäki täydentää, että taiteellisen tutkimuksen tulokset voidaan jakaa altistamalla katsoja “taiteellisen           

tutkimuksen prosessille ja tuloksille, ilman mitään välttämätöntä pakkoa kääntää ja kuljettaa           

metodiikkaa ja löydöksiä asiatekstin muotoon”. Pyrkimykseni on ollut vastata nimenomaan näihin           90

ehdotuksiin kuvaesseelläni sekä autoetnografisella narratiivillani.  

 

 

Mitä siitä opin? 
 

PRAKTIIKKANI TARKENTUI, NÄKÖKULMANI LAAJENI 
 

Opinnäytetyön tärkein tulos liittyy mielestäni henkilökohtaisen praktiikkani vahvistumiseen. Olen saanut          

yksityiskohtaisemman näkymän omaan taiteelliseen toimintaani katsoessani sitä taiteellisen        

tutkimuksen kehysten läpi. Tuntuu kuin olisin nostanut silmälasit päähäni ensimmäistä kertaa ja nähnyt             

kaiken terävämmin. Käsitykseni omasta praktiikastani on muuttunut monivivahteisemmaksi taiteellisen         91

tutkimuksen välineenä sekä taiteellisen toiminnan että sen sanallistamisen kautta. Mitä enemmän olen            

kirjoittanut taiteellista tutkimusta auki, sitä enemmän olen omaa taiteellista toimintaani hahmottanut.           

Samanaikaisesti myös taiteellinen tutkimus on avautunut minulle vasta sen käytön ja erityisesti käytön             

sanallistamisen myötä.  

 

Opinnäytetyöprosessini aikana olen ymmärtänyt taiteellisen työskentelyni ytimessä olevan leikillinen ja          

kokeileva ajatus taiteen tekemisestä ja kokemisesta kriittisyyden ja eskapismin rajalla. Toisinaan           

työskentelyäni on taustoittanut tarve kyseenalaistaa vallitsevia yhteiskuntarakenteita, toisinaan olen         

pakoillut henkilökohtaisessa elämässä kokemaani ahdistusta. Kyseessä on ollut voimakas         

henkilökohtainen kasvun paikka, joka on välittynyt myös taiteessani. Olen räpiköinyt pinnalle           

eskapistisen yhteisön syövereistä, ja halunnut raivata elämässäni tilaa kyseenalaistamiselle. Samalla olen           

kyllästynyt taiteen äärellä toistuviin keskusteluihin, joissa melkein kaikki vaikuttaa olevan “very           

problematic”. Olen siis hakenut tasapainoa omaan elämääni ja sen puitteissa tapahtuvaan taiteelliseen            

89 Varto 2017, 16-18. 
90 Mäki 2014a. 
91 Tiedän, mistä puhun, sillä hankin ensi kertaa silmälasit opinnäytetyöprosessini aikana. 
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toimintaani jostain todellisuuden pakenemisen ja kohtaamisen puolivälistä. Prosessin alussa ne          

näyttäytyivät minulle vastakohtina, nyt ymmärrän niiden tehokkuuden yhdessä. Olen myös pohtinut,           

onko itselläni enää pääsyä täydelliseen eskapismiin juuri näiden pohdintojen myötä, sillä kyse olisi             

omalla kohdallani tietoisesta valinnasta.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana olen havainnut tekstin muodostavan tärkeän osan praktiikkaani. Työn 

aikana olen lukenut useita kirjoja, joiden olen aiemmin ajatellut kuuluvan niin sanottuun 

iltalukemistooni, eli siihen, johon sukellan todellisuuspakoisesti, kun haluan tuulettaa aivojani päivän 

töistä. Olen myös huomannut lukevani ripotellen päivän aikana - ehkä lounaan yhteydessä, kenties 

kahvitauolla. Joskus jopa totean yhtäkkiä nousseeni kirjoituspöydän ääreltä ja vaeltaneeni 

opinnäytetyön lähdeluetteloon kuulumattoman teoksen luokse. Kirjoja osuu silmään kotini useista 

kirjahyllyistä ja lukuisista kirjapinoista helposti, ja olen aiemmin ajatellut sen liittyvän keskittymiskyvyn 

puutteeseen. Nyt prosessin lopussa hahmotan monenlaisen kirjallisuuden lukemisen olevan olennainen 

osa praktiikkaani kuvataiteilijana - ei siis pelkästään tai lainkaan sen pakoilua. Olen huomannut toimivani 

jossain määrin taiteidenvälisesti.  

 

 

TAITEELLINEN TUTKIMUS MUUTTI MINUA 
 

Syitä taiteellisen tutkimuksen käyttämiselle on paljon. Tutkijan henkilökohtainen motivaatio oman 

praktiikan kautta työskentelylle lienee yleisimpiä syitä maisterin opinnäytetyön toteuttamiselle 

taiteellisen tutkimuksen keinojen kautta - näin oli ainakin omassa tapauksessani.  

 

Opinnäytetyöni lähtöasetelman voisi tiivistää: taidetta tutkimuksen vuoksi, sillä tavoitteeni oli suorittaa 

maisterin opinnäytetyö taiteellisen toiminnan kautta ja saada työ rakennettua välineellä, joka oli minulle 

tuttu ja jota harjoitin jo valmiiksi. Tutkimusprosessin aikana näkökulmani on kuitenkin kääntynyt 

päinvastaiseksi ja huomaan tekeväni tutkimusta nyt taiteen vuoksi, eli tutkimus muokkaa taiteellista 

toimintaani. Lienee myös mahdollista, että kyseessä on kehämäinen jatkumo, jossa toiminnot tukevat ja 

ruokkivat vuorotellen toisiaan. Teemu Mäen mukaan eräs onnistuneen taiteellisen tutkimuksen 

merkeistä on se, että tekijän taiteellinen praktiikka ja sen tulokset muuttuvat tutkimuksen myötä.  92

Nähdäkseni juuri näin on tapahtunut omalla kohdallani. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana olen myös kiinnostunut taiteellisen tutkimuksen käyttömahdollisuuksista 

taiteen ulkopuolella. Olen saanut itseni useasti kiinni pohtimasta, että taiteellinen tutkimus joustaisi 

myös monen sen ulkopuolisen kentän tutkimiseen, ja että sen kautta olisi mahdollista tehdä 

tutkimuskohteesta mehukkaan epätyypillisiä huomioita. Arvelen näissä ajatuksissani olevan kyse siitä, 

että olen itse toiminut useilla eri aloilla. Tämän opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa työskentelin 

92 Mäki 2014a. 
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edelleen aiemmassa ammatissani rahoitusalalla, ja mieltäni toisinaan kutkuttaa ajatus taiteellisen 

tutkimuksen sijoittamisesta sille täysin vieraaseen ympäristöön. Teemu Mäki pohtii samaa: 

 

Taide voi olla filosofian ja politiikan joustava ja laajennettu muoto. Taiteen ei tarvitse tyytyä 

vain ‘kysymään hyviä kysymyksiä’ — se voi yrittää myös vastata niihin.  93

 

 

Lopuksi 
 

Jonkinlainen ympyrä on sulkeutunut. Samaan aikaan kaikki on avoinna. Jälleen iltalukemistostani nousee            

tilanteeseen sopiva vuosisatoja vanha tokaisu. Elämästä radikaalisti nautiskellut zen-munkki Ikkyu          

kirjoitti 1400-luvulla:  

 

Why is it all so beautiful this fake dream this craziness why?  94

 

   

93 Mäki 2014a. 
94 Kankimäen 2013, 352 mukaan Ikkyu. 
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Kuvat 
 

Kaikki kuvat ovat tekijän ottamia: valokuvia, kuvakaappauksia tai kuvakaappausten kuvakaappauksia.  
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