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Tiivistelmä

Tutkimuksessani kuvailen, tulkitsen ja etsin merkityksiä kehollisuuden ilme-
nemiseen majan rakentamisen projektissa, joka tapahtui ohjaamallani lasten 
ympäristötaideleirillä kesäkuussa 2013. Tutkimusasenteeni on fenomenologinen, 
kokemuksen kautta ilmiöitä tarkasteleva. Tutkimus on taideperustainen tutkimus, 
jossa taiteellisuus menetelmällisellä tasolla tulee ilmi suhtautumistavassa kirjoit-
tamiseen. 

Tutkimukseni tehtävä on vastata kysymykseen: Mitä merkityksiä kehollisuus saa 
majan rakentamisen ja siitä kirjoittamisen aikana, taidekasvattajaksi valmistuvan 
opiskelijan näkökulmasta? Aineistona on itse kirjoittamani teksti majanraken-
nuksen kokemuksesta. Aineisto syntyi hämmennyksestä ja halusta ymmärtää, 
mikä majan rakentamisessa kiehtoi tai häiritsi. Aineisto kulkee työssäni vuorotel-
len tutkimuksellisen otteen kanssa. 

Tutkiminen etenee kirjoittamalla, menetelmällä, joka työssäni tarkoittaa in-
tuitiivista, etsivää tilaa, jossa tietoisuus kasvaa kirjoittamisen tapahtumassa. 
Kirjoittaminen on aineiston, ajatusteni ja aiheeni kohtaamista. Tutkimisessa il-
menee ote, joka on läsnä taiteellisessa työskentelyssäni, eli luottamus aistitietoon, 
intuitioon ja ”käsillä ajatteluun”. Tutkimuksessani merkityksenanto tapahtuu 
taiteidenvälisesti ja pohdintani ylittää kuvataidekasvatuksen rajat. Mukana ke-
hollisen ilmitulossa kulkee tanssi, joka muodostuu aineiston ja elämänhistoriani 
kautta ruumiillisen kokemuksen pohjaksi ja vertaukseksi majan rakentamisen 
tapahtumia tulkitessa. Pyrin hahmottamaan rakentamista ja taidekasvatusta ko-
konaisvaltaisesti elämismaailmani kautta. 

Tutkimisessani huomion kohteena on kielen vaikutus kehollisesta aistitiedosta 
puhuttaessa. Kielen vaikutuksen huomioiminen on tutkimisen tilan huomioi-
mista. Kieli vaikuttaa niin kokemukseen, merkityksenantoon ja ymmärtämiseen. 
Tutkielmassani kieli mahdollistaa metaforisen ajattelun. Se on luonteeltaan etsi-
vää ja kokemusta ilmaisevaa.

Asiasanat fenomenologinen, kirjoittaminen, kieli, intuitiivinen, kehollisuus/ruu-
miillisuus, tanssi, taidekasvatus
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Johdanto

Tutkimustehtävä, tutkimisen tilat ja tapahtumapaikka
Kiinnostuin kehollisuuden ilmitulosta ohjaamani taidekasvatuk-
sellisen majanrakennusprojektin myötä. Rakensimme majaa lasten 
ympäristötaideleirillä Helsingissä kesäkuussa 2013. Järjestäessäni ma-
jan rakentamista, tiesin sen jollain tavalla olevan osa taiteen maisterin 
opinnäytetyötäni. Kokemus majan rakentamisesta sekä projektin 
kokonaisuudesta oli vahva ja hämmentävä. Projektin jälkeen en 
osannut sanoa, mikä minua siinä kiinnosti. Työstäessäni opinnäytet-
tä siihen vaiheeseen, että aihe selviäisi, yritin vapaasti kirjoittamalla 
jäljittää, mikä majan rakennuksen kokemuksessa tuntui minulle 
tärkeältä ja tutkimuksellisesti mielenkiintoiselta. Kokemuksesta kir-
joittaminen paljasti kiinnostukseni kehollisuuteen majaprojektin 
aikana ja kirjoittaessa ymmärsin tapahtuneesta, omasta suhteestani 
siihen ja aiheesta ylipäänsä, jotain lisää. 

Tutkimusta koskevien tapahtumien maantieteellinen sijainti on 
Helsingissä Kumpulan koulukasvitarhalla, jossa toimintaa lapsille ja 
nuorille järjestää Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry. Lasten ym-
päristötaideleirille osallistui 25 lasta ja nuorta, iältään 5-13-vuotiaita. 
Ohjasin leiriä työparin kanssa, mutta majanrakennuksen suunnitte-
lu ja kokonaisvastuu oli kuitenkin enemmän minun, koska halusin 
projektin olevan osa taiteen maisterin lopputyötäni.

Tutkimustehtäväni kiteytyi muotoon: Mitä merkityksiä kehollisuus 
saa majan rakentamisen ja kirjoittamisen aikana taidekasvattajaksi 
valmistuvan opiskelijan näkökulmasta?

Tutkimukseni muodostuu eri tiloista. Tilalla tarkoitan tässä fyysis-
tä ja materiaalista tilaa kokijan ympärillä, esimerkiksi metsää, jossa 
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maja oli. Tila on myös merkitysten tila, se, mitä jokin tarkoittaa ja 
merkitsee minulle. Yksi tutkimuksen tiloista on omissa kokemuk-
sissani ja havainnoissani majan rakentamisesta eli tila on kaikkea 
sitä, mitä ja miten koin asioiden tapahtuneen rakentaessa. Tulkit-
sen tapahtumia omasta näkökulmasta, en väitä muiden osallistujien 
kokevan samaa kuin minä. Majanrakennus näyttäytyy tilana arjen 
käytäntöjen sanelemana, jossa esimerkiksi aika, päivän rytmitys ja 
siihen osallistuneiden moninainen joukko tekevät siitä kitkaisen ja 
vastuksellisen tilan.

Tutkimisen toinen tila on kirjoittamisen hetki, jossa koetan saavut-
taa kehollista, aistista kokemustani taideperustaisin keinoin. Taide 
tässä tilassa on kirjallisessa ilmaisussa, siinä mitä kirjallinen muoto 
kertoo sisällöstä ja kokemastani, mutta se on myös suhtautumista-
vassa kirjoittamiseen, jota avaan johdannon menetelmäluvussa lisää. 
Kirjoittamisen tila ei ole pelkkää taiteellista ilmaisua, se on myös 
tutkimuksellista tekstiä, joten taiteellinen vapaus ei ole rajatonta 
vaan sidottu tutkimuskäytäntöön ja ymmärrettävään kielelliseen il-
maisuun. Tekstini pohtii, pääsenkö koskettamaan niitä hetkiä, joista 
kirjoitan, vai olenko jo liian etäällä. Toisaalta muistan ne, tunnen ne, 
en ehkä sanoina, mutta jonain.

Tutkielmani osallistuu laadullisen tutkimuksen hyvin moni-ilmei-
seen kenttään yksittäisen kokemuksen kuvailulla, sen tulkinnalla 
sekä siitä merkityksiä etsimällä. Kokeminen, elämismaailma tietämi-
sen ja tuntemisen lähteenä ovat tutkielmassani läsnä ja ajattelemisen 
peruslähtökohtina. Työni on painottunut enemmän kokemukselli-
suuteen kuin teorian läpi käymiseen.

Tutkimuksen kulkua, tähän päätymistä
Matkani tutkielman parissa on ollut polveileva ja hapuileva. 
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Avaan ennen nykyistä näkökulmaa tekemiäni valintojani, koska 
ne osittain perustelevat tutkielmani lopullista luonnetta. Ennen 
tutkimustehtäväni tarkentumista olin kiinnostunut siitä, mitä osal-
listavalla asenteella järjestetty taidekasvatustoiminta voisi tuoda 
oman opettamis- ja kasvatuskäsityksen ymmärtämiseen. Tutkiel-
mani työstäminen alkoi bell hooksin osallistavan pedagogiikan 
herättämistä ajatuksista (2007). Ajattelin toteuttavani käytännön 
taidekasvatusprojektin ympäristötaideleirillä, osallistavan pedago-
giikan sallimalla asenteella ja menetelmällisyydellä ja tutkivani tätä 
esimerkiksi toimintatutkimuksen kontekstissa. 

Kuitenkin, ympäristötaideleirin suunnittelu alkoi, lopulta itse lei-
rikin tuli ajankohtaiseksi ja huomasin, etten ollut kiinnostunut 
osallistavasta pedagogiikasta opettamisen ja oppimisen teoriana 
tai tutkimusta lävistävänä käsitteenä. Koin silloin sen sitovan ajat-
teluani liikaa ja koin myös, että oma tulkintani olisi jonkun muun 
toteuttamaa enkä pystyisi itse tilanteessa olemaan avoin havainnoil-
le. Päädyin toteuttamaan työparini kanssa majanrakennusprojektin, 
jossa lasten osallisuus oli läsnä voimakkaana, mutta suhtauduin sii-
hen ilman valittua viitekehystä, aivan kuin jokaiseen arkipäivään. 
Miksi juuri maja ja miten sitä teimme, selviää käsittelyosioissa. En 
sitonut tutkimustehtävääni tässä vaiheessa mihinkään. Lähdin olet-
tamuksella, että toiminnasta itsestään nousee jokin kiinnekohta, 
johon myöhemmin tarkennan. 

Kehollisuuden ilmitulo ja sen merkitykset tutkielmani kiinne-
kohdaksi nousivat kirjoittamisen hetkestä, jossa pohdin ja jäljitin 
kokemustani ja sen tutkimuksellista kiinnekohtaa. Tutkimusaihe 
nousi siis hämmentyneestä suhteesta taidekasvatuksen käytännön 
työhön. Ihmisen kehollisuudesta ja sen merkityksestä olen kiin-
nostunut myös oman tanssitaustani takia ja tanssillinen ajatteluni 
voimistui aineistoa tuottaessa. Koin, että majan rakentamisen koke-
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muksessa tuntui jokin tanssinomainen, sellainen minkä kanssa olin 
ollut tekemisissä aiemminkin. 

Aineisto ja tutkimusasenne
Itse kirjoitettua aineistoa kutsun tässä tutkielmassa kokemustekstik-
si ja se kulkee tekstissä kursivoituna vuorotellen muun pohdinnan 
kanssa. Kokemustekstin pohjana toimivat valokuvat toiminnan kes-
keltä, pienet muistiinpanot ja huomautukset leiripäivien jälkeen, 
ohjaajaparini kanssa käyty lyhyt ja jäsentymätön ajatustenvaihto 
työpäivien jälkeen sekä tutkimuspäiväkirja, joka sisältää ajatuksia, 
sanoja ja piirustuksia kokemuksesta. Kirjoittamani aineisto jakaan-
tuu fyysisiin objekteihin, kuviin ja tekstiin, mutta aineiston kokoavin 
osuus nousee kokemuksesta, jota ei sellaisenaan ei ole muualla kuin 
kehoni tunnemuistissa. Aineisto on kirjoitettu vapaalla tyylillä, osin 
puhekielisenä, joka kertoo kokemuksesta arkipäivässä, jossa ajatte-
luni ei tapahdu kirjakielisenä.

Tekstissä kulkee myös otteita tutkimuspäiväkirjasta. Olen kirjoitta-
nut sinne prosessin aikana ajatuksiani, joita syntyy kirjoittamisesta 
ja ajattelemisesta sekä mieltä vaivaavista kysymyksistä. Myös muut 
tutkimukselliset muistiinpanot, aikataulut, päivämäärät ja lähteiden 
kautta saadut ajatukset löytyvät kirjasta. Tutkimuspäiväkirja on ollut 
tärkeä kohta, jonne olen saanut kirjoittaa käsin ja ajatella käsin.

Tutkielma ei ole kokonaisotos monimutkaisiin ja monitulkintaisin 
ilmiöihin aineistosta. Tutkimiseni etenee kirjoittamani aineiston 
johdolla, josta poimin tarkasteltavaksi ilmiöitä, joita kuvaan, tulkit-
sen ja kohtaan kirjoittamalla. Käsittelen ihmisen kehollisen olemisen 
kokonaisuudesta niitä teemoja, jotka nousevat tapahtuneesta eli 
kirjoittamastani aineistosta. Muutamassa kohden kokemustekstin 
rinnalle nousee majan rakentamisesta erillinen tapahtuma tai ilmiö 
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opintojen ajalta aiheen piiristä, ja näiden tarkoitus on tehdä eroa, 
osoittaa rajoja tai tuoda samankaltaisuutta suhteessa aineistosta 
nousevaan ilmiöön. 

Aineistossa on kirjoitettuna muiden, lähinnä lasten eli leiriläisten 
kommentteja. En ole äänittänyt niitä, ne eivät ole litteroitua teks-
tiä, jota olisi muualla kuin paloina kokemustekstini seassa. Näitä 
muutamia kommentteja, joita tekstissä kulkee, olen kirjoittanut sil-
lä perusteella, mitä muistan. Kommentit eivät ole tarkkailussa tai 
tulkinnassa pääosassa tai sanatarkassa analyysissä vaan ne kertovat 
siitä ilmapiiristä, joka rakentaessa vallitsi.

Aineistossa on kirjoitettuna myös kokemuksiani tanssin parista. 
Olen tanssinut elämästäni suuren osan, tanssi liittyy elämismaail-
maani. Majan rakennuksen ruumiillinen kokemus teki ajattelussani 
sillan historiaani, ja ajattelin rakentamistilannetta tanssinomaisena, 
tilallisena liikkeenä. Samankaltaisuuden tunne oli vahva ja se ilmeni 
yllättäen aineistoa tuottaessa kirjoittaessa. Tanssi antaa minulle ruu-
miillisuuden ajattelun pohjan ja tähän kokemukselliseen pohjaan 
nojaan tutkielmassani. Näkyväksi tulee tällöin se, että en kahlehdi 
tulkintaani ja ajattelemistani vain majan rakennuksen tilaan tai ku-
vataidekasvatukseen vaan eletty elämäni vaikuttaa tutkimisessani. 

Tanssinopiskelun kautta olen oppinut herkistymään kokemuk-
sen ruumiillisuudelle, koen kokemuksen tanssista antavan minulle 
tietynlaisen rohkeuden tarttua aiheeseen. Tanssi tuo minulle muistu-
tuksen siitä, mitä on olla ilman sanoja, koskettaa, olla kosketettavana, 
hengittää syvään ja liikkua. Tanssi antaa pohjan tuntea lämpöä toi-
sen läsnäoloa kohtaan sekä ymmärtää toista kehon kielellä. Kirjoitan 
kuitenkin kuvataidekasvattajana, en tanssijana. 

Eettisyys. Tutkimuskohteeni on oma ruumiillinen kokemus, en 
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tutki  lapsia tai ketään muuta ihmistä. Käytän tutkimuksessani 
lapsista sanaa lapset, nuoret tai leiriläiset enkä tuo ilmi nimiä tai 
sukupuolta tunnistamista helpottamaan. Omasta kokemuksesta 
puhuminen on minulle osin tutkimuseettinen ratkaisu, en halun-
nut ottaa tarkasteluun ”muita kohteina”. Näin ollen toinen ihminen 
tulee tarkastelussani minun kauttani nähtäväksi, kuultavaksi ja ais-
tittavaksi, jolloin näkökulma kertoo pikemminkin omasta tavastani 
tulkita toista. Koko tutkiminen on eettisen tarkastelun alla, en voi 
kirjoittaa mitä tahansa vaan olen vastuussa jokaisesta tulkinnasta, 
jonka teen.

Kuvat tutkimuksessani ovat siinä merkityksessä, että ne kertovat eri 
asioita kuin sanat. Kuvat ovat itse ottamiani. Olen saanut kirjallisen 
kuvausluvan kaikilta lapsilta ja vanhemmilta, joiden lapsia esiintyy 
kuvissani. Luvat kerätään jokaisen kesäleirin aikana, ja ne edesaut-
tavat leirityön dokumentointia tutkimus -ja esittelytyötä varten, 
mahdollisuutena jakaa Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen mel-
ko ainutlaatuista toimintaa Suomessa. Kuvausluvat ovat Lasten ja 
nuorten puutarhayhdistyksen hallussa. 20.8.2014 olen varmistanut 
vielä Eeva-Maija Bergholmilta, joka on Lasten ja nuorten puutar-
hayhdistyksen toiminnanjohtaja, että saan käyttää ottamiani kuvia 
taiteen maisterin lopputyössä.

Asenteeni tutkimiseen on fenomenologinen ja tämä tarkoit-
taa  tietämisen sitouttamista tutkijan elämismaailman ilmiöihin 
eli kokemiseen (Varto 2005, 193). Fenomenologinen lähestymista-
pa sitoutuu havainnon kokemiseen, sen ilmiöiden ja merkitysten 
tulkintaan. Heimosen mukaan, fenomenologinen asenne ei tuota 
yksinkertaistettua, niukkaa tai rajattua tietoa, pikemminkin runsasta 
ja moni-ilmeistä (Heimonen 2009, 38–39). Pyrin välttämään ennakko-
luuloisuutta, en tee hypoteeseja, joten tutkimuksen lopputuloskaan 
ei ole todiste tai hypoteesin kumoaminen. Pyrin Leena Valkeapään 
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tavoin oman aiheeni lähelle pääsemiseen merkitysten löytämiseksi 
(Valkeapää 2011, 102).

Fenomenologisen asenteen kautta tartun suoraan asiaan, eli kehol-
liseen kokemukseeni. Keskityn kokemukseen tavoitteenani pitää 
yllä avoin asenne käsittelemiini aiheisiin. Sanoittamaton lähtökoh-
tani kirjoittamisessa on ollut uteliaisuus ymmärtää kokemusta ja 
kohdata se kirjoittaessa. Asenteessa korostuu ihmisen käsittämi-
nen kokonaisvaltaisena, kehollisena ymmärtäjänä; ihmisen keho on 
maailmassa vaikuttamisen, oppimisen ja havaitsemisen leikkauspis-
te sekä erilaiset mielensisällöt siten ruumiillisia. Fenomenologinen 
asenteen avulla sitoudun myös tiedon ja tuntemisen ristiriitaisuu-
teen ja kompleksisuuteen, kokemuksellisuus ei ole ristiriidatonta 
tai hallittua. Kun kirjoitan omia kokemuksiani auki, osallistun pu-
heellani keskusteluun koetun merkityksistä suhteessa kasvamiseen, 
oppimiseen, tietämiseen ja taitamiseen. 

Tutkimusmenetelmän muodostuminen
Tutkiva asenne alkoi jo majaa rakentaessa, vaikka en tiennyt, mitä 
tutkisin. Muut menetelmät, näkökulmat ja asenteet hylättyäni tar-
kastelutapani oli olla läsnä tilanteissa. Virittäydyin valppaaksi ja 
ajattelin saavani toiminnasta jonkin käytännön kiinnekohdan tut-
kimiseeni. Käytäntöön pohjautuva tutkiminen oli menetelmällinen 
valinta.

Kirjoittamisen tutkimusmenetelmäksi valitseminen tapahtui ko-
kemuksen reflektoinnin keskellä. Kuvaan tapahtumakulun, jossa 
lopulta päädyin käyttämään kirjoittamista keskeisenä tutkimusme-
netelmänäni.

Majanrakentamisen ja ympäristötaideleirin päätyttyä ja näitä lop-
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pukesän sulateltuani, olin täysin ymmälläni siitä, miten käsittelen 
kokemustani. 

Syksyllä 2013 istuin maisterin opinnäyteseminaarissa ja olin edelleen 
täysin tietämätön siitä, mitä pienillä aineiston paloillani teen. Mitä 
valokuvat, tekstikatkelmat muistivihossa, piirustukset ja muistot 
kertovat minulle? Seminaarin ohjaajan kannustamana päätin aloit-
taa kokemuksestani kirjoittamisen alkuun pääsemiseksi. Tätä ennen 
olin ajatellut, että minun täytyy tietää tutkimuskohteestani jotain jo 
ennen kirjoittamista. Kehotuksen myötä päätin kirjoittaa majasta 
ja sen rakentamisesta hyvin vapaasti, enkä asettanut itselleni rajoja, 
mitä saan siitä käsitellä. Tässä vaiheessa en asettanut tekstille tutki-
muksellisia vaatimuksia, vaikka myöhemmin tutkimisen kuljettua 
eteenpäin, koin tekstin tuottamisen olevan jo ilmiön tutkimista, tut-
kittavaksi saattamista. Kirjoittamalla aiheen työstäminen jäsensi ja 
kohdisti ajattelua. Kirjoittamalla tajuamisessa oli jotain intuitiivisen 
kaltaista, voimaa, jonka avulla liikuin tutkielmassani eteenpäin.

Kirjoitin majanrakennuksen ympäriltä tapahtumia ja asioita aika-
järjestyksessä, aika ensimmäisestä päivästä kolmanteen päivään 
muodosti kirjoituksessani kronologian tekstiin. Tällä tavalla yritin 
pitää tekstissä tietynlaisen eheyden yllä. Tutki ja kirjoita -teoksen 
kirjoittajien mukaan, laadullista tutkimusta voikin pitää kertomuk-
sena etsimisestä ja juonen avulla etenevänä kertomuksena (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 1997, 253). Toisaalta huomasin, miten vaikea on muis-
taa ja kartoittaa intensiivisen tekemisen aikana tapahtunutta. En 
voinut kuitenkaan keksiä tekstiä, näin ollen se ei olisi perustunut 
todelliseen tapahtumaan.

Kirjoitin tekstiä pääosin tunnemuistini varassa, tutkin välillä muis-
tiinpanoja ja kuvia. Jo se, mitä muistan pimentää tapahtunutta ja saa 
jonkin muun katoamaan. Olin jo kirjoittanut paljon, kun tunnustin 
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kirjoittamisen olevan juuri se polku, jossa tietouteni ja ymmär-
rykseni tutkimuksessa kasvaa. Kirjoittamisen menetelmä kumpusi 
luontevana osana itse tutkimisesta. Aiemmin en edes osannut aja-
tella kirjoittamista menetelmäksi, koska pidin sitä tutkimisen ylös 
kirjaamisena. Kokemusainestoani kirjoittamalla ja lukemalla löysin 
tutkimusympäristöni, joka oli majanrakentamisen yhteydessä syn-
tyneen kehollisen suhteen ymmärtämisen yritys.  

Tutkimusmenetelmään päätyminen ja tutkimusaineisto syntyivät 
siis vuorovaikutteisesti. Ne syntyivät sidottuna kokemukselliseen 
käytäntöön. Vaikka työni on esitetty majan rakentamista koske-
van tapahtumajärjestyksen mukaan, on kirjoittaminen käsittänyt 
jatkuvasti tekstin eri osiin vaikuttamista. Kirjoittaminen ei ole ol-
lut eheä, alusta loppuun päämäärätietoisesti työstettävä menetelmä 
vaan kokonaisuudessaan kasvava, muuttuva tila. Tutkielmassani 
kirjoittamisen menetelmä on suhde majan rakentamiseen, eli jo 
tapahtuneeseen. Toisaalta se on kohta, jossa uutta ymmärrystä muo-
dostuu. Näin ollen kirjoittamisen tila on jatkuva, elävä ja uutta 
ilmaiseva tila.

Tutkimuksen tekeminen kirjoittamalla on oman ajattelemisen ku-
vaamista, jossa valitut sanat luovat ilmapiirin, johon tapahtuma tai 
ilmiö sijoittuu. Ymmärrys kirjoittamisesta tutkimusmenetelmänä 
kirkastui tanssija-tutkija Kirsi Heimosen (2009) väitöskirjaan tutus-
tuessa. Tutustuminen tapahtui sinä aikana, kun olin jo kirjoittanut 
paljon kokemuksestani. Heimosen väitöskirja on toiminut minulle 
innoittajana kielen ja kirjoittamisen suhteesta kehon kokemukseen. 
Koen kuitenkin itse määritteleväni oman kirjoittamisen menetel-
mäni, en seuraa Heimosen tai kenenkään muun menetelmää, luon 
menetelmäni työni kautta itse. Heimonen tuo esille väitöskirjassaan 
pyrkimyksen tanssin ja liikkeen kokemuksen kuunteluun kirjoitta-
essa, näin olleen hän pyrkii paikantamaan kehollisen kokemuksensa 



16

kieleen. Kirjoittaminen eli asioiden kielen avulla nimeäminen nousee 
kehollisen kokemuksen jahtaamiseksi. (Heimonen 2009, 36.) Heimo-
sen väitöskirjaa lukiessani törmäsin ajatukseen, että kirjoittaminen 
tuottaa kokemusta, jota ei voi hallita, jolloin kokemus kirjoitettuna 
voi kielen avulla liikkua ennakoimattomaan suuntaan (Mt., 37). Sitou-
dun tähän ajatukseen kirjoittamisen menetelmässä mahdollisuutena 
tavoittaa jotain muuta kuin ennalta tietämääni tai käsitteellistettyä.

Koetan säilyttää kehollisen kokemisen kirjoittamisen aikana. Ruu-
miillisuus ja sen tuntu on läsnä kirjoittaessa ja kokeilen sanoja ja 
kirjoittamisen tapaa; miltä joku sana tuntuu ja miten se saa asian 
olemaan. Käyn painia kielen kanssa, miten saan sen osumaan jo-
takuinkin kohdalleen kokemukseeni nähden ja kohti lukijaa, jonka 
kuitenkin on tarkoitus ymmärtää tekstiäni.

Laurel Richardson yhtyy Deleuzen ja Guattarin ajatukseen, jos-
sa kirjoittaminen ei ole ylös merkitsemistä, eli jo ajateltujen 
ajatusten ylös kirjaamista vaan tutkimisen tapa ja kielessä kartoitta-
mista. (Richardson 2005, 969/sit. Deleuze & Guattari 1987.)1 Kirjoittaminen 
on tutkimuksessani tapahtuneen tekemistä näkyväksi, jolloin jou-
dun jatkuvasti kysymyksen eteen, miten tuon esille. Kirjoittaminen 
on ilmaisevaa esiin tuomista, eli sitä, mitä ja miten sanon, törmää 
jatkuvasti siihen, miten tämä vaikuttaa sisältöön.

Tutkimustekstissä rinnastan kokemustekstiä tutkimukselliseen 
ajatteluun. Kokemusteksti kulkee käsittelyosassa vuorotellen tutki-
mustekstin kanssa ja poimin sieltä ilmiöitä ja ajatuksia läheisempään 
tarkasteluun. Kirjoitan siis tapahtuneen kokijana ja tutkielman te-
kijänä. Tällöin kirjoittaminen tapahtuu eri näkökulmista vaikka 
kirjoittamalla ajattelu tapahtuu samassa ihmisessä. Kun kirjoitettu 
kokemustekstini peilautuu tutkimukselliseen otteeseen sekä muiden 

1Deleuze & Guattari 1987. Introduction: Rhizome. Teoksessa A thousand plateaus. 3-25
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tutkijoiden puheeseen, on mahdollista syntyä uusia merkitysyhteyk-
siä omaan kokemukseen ja tutkijoiden teksteihin.

Aineistoa tulkitessani merkityksen antoon tulee väkisinkin mukaan 
ruumiillinen, tapahtunut kokemus sen ympäriltä. Tämä kokemus ei 
sellaisenaan välity lukijalle, mutta pyrin pitämään tuntemuksen siitä 
yllä kirjoittaessani. Lukija lukee tekstiä omalta kohdaltaan ja oman 
kokemuksensa kautta, jolloin aineisto varmasti avautuu eri sävyise-
nä ja laatuisena kuin minulle.

Kirjoittamisen menetelmässä on läsnä samankaltainen ote kuin tai-
teellisessa työssäni. Tällainen työskentelytapa oli ominaista myös 
majan ympärillä. Olen keskiössä tulkitsijana ja tekeminen on jatku-
vaa ongelmanratkaisua ja intuition seuraamista, vailla varmaa tietoa 
siitä, mihin päädyn kulloisellakin valinnalla. Menetelmä ei siis ero-
tu tutkielman tekijästä eli minusta, olen tulkitsija, joka kirjoittaa 
elämismaailmastaan. Tutkimuksessani taiteellisuus on läsnä siis jo 
menetelmällisellä tasolla. 

Tutkimuksen alkuvaiheilla, tutkimussuunnitelmaani koskevassa ta-
paamisessa 30.10.2013 yrittäessäni määrittää minkälaista tutkimiseni 
olisi, esitin ohjaajalleni ajatuksen, että tarkastelisin majakokemusta 
taiteelliselta tasolta. Tämä taiteellinen oli minulle silloin vielä kovin 
avonainen käsite, se oli intuitiivinen tuntu, joka oli suhteessa kirjoit-
tamisen ja majanrakennuksen kokemuksiin, jotka koin taiteellisiksi 
elämyksiksi. Kirjoittamalla havahduin ennalta suunnittelematta il-
maisevaan tilaan, joka eteni intuitiivisesti kehollista kokemusta 
seuraten. Tekemiseen suhtautuminen oli samankaltaista kuin työ-
huoneella kankaan edessä, kädet ovat jo maalissa, kun näkökulma, 
aihe ja merkitys vasta muotoutuvat. Menetelmä on heittäytymistä, 
jossa kädet ajattelevat tehdessä. Suhde kirjoittamiseen on jatkuva 
vastavuoroinen tila, jossa tietoa perille pääsystä ei ole. Taide ei siis ole 
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itsestäni irrallisessa objektissa vaan tekemisen tavassa, tulkinnassa 
ja subjektiiviseen kokemukseen luottamisessa, jonka kirjoittaminen 
tuo esiin.

Keskeiset käsitteet paikantajina
Leena Rouhiaisen mukaan suomalaisessa fenomenologisessa tut-
kimuksessa kokemuksellisuudesta ja kehollisuudesta ei esiinny 
yhteneväistä kielenkäyttöä vaan terminologia on suhteessa tutkijoi-
den omiin tutkimusintresseihin (Rouhiainen 2011, 75), ja kehollisuudesta 
puhuttaessa tutkijat määrittelevät käyttämänsä käsitteistön tutkiel-
mansa sisällä. Edellä olevan lisäksi, Eeva Anttila tunnustaa myös 
käsitteisiin liittyvät ennakko-oletukset, kuten keho-mieli kahtiajaon 
(Anttila 2011, 157).

Selvitän myös itse muutamia keskeisiä käsitteitä tekstistäni. Kä-
sitteiden muodostumiseen on osittain vaikuttanut lukemani 
kirjallisuus, osin ne tulevat suoraan aineistostani. Keho-ruumis ja 
kehollisuus-ruumiillisuus ovat tässä työssä samaa tarkoittavia, vain 
sanojen sointi ja sen myötä merkitys on minulle hieman erilainen. 
Tarkoitan kehollisuudella ja ruumiillisuudella ihmisen konkreet-
tista suhdetta maailmaansa; kokemisen, tunteiden ja aistimusten 
tilaa. Juha Varton mukaan, kehollisuus tai ruumiillisuus on koettua 
fyysistä tai motorista kokemusta maailmasta, jolle kokija antaa mer-
kityksiä (2008b). Heimonen kirjoittaa, että keho on uudissana, joka 
on otettu käyttöön 1900-luvun puolivälissä. Sanan voi ajatella ylittä-
vän väkivaltaisen mieli-ruumis jaon. (2009, 21.)

Lihaan kuuluvat ihmisen fyysinen kokonaisuus, sille annetut mer-
kitykset, kokonaisvaltainen tapa olla maailmassa, joka mahdollistaa 
hallitsemattoman esiintulon. Varton mukaan liha on yksittäisen 
maailma ja sillä on yksittäisen historia. Liha on jokaisen oma koh-
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ta, konteksti ja suhde maailmaan, lihasta käsin kokija luo jotain 
itsestään ja on yhteydessä taitamiseen. (Varto 2008a; 2008b.) Maurice 
Merleau-Pontylle ihminen ja maailma ovat samaa lihaa, eli minä 
olen itse osa sitä maailmaa, jota tarkastelen. Lihallisuus on ihmisen 
kietoutuminen maailmaansa. (1993, 22, 24.) Liha liittyy tutkimukses-
sani myös tuntemattomaan ja sanoilla tavoittamattomaan osaan 
kokemisessa.

Tila on niin fyysinen tila majanrakennuksen ympäristössä kuin 
merkitysten tila, joka syntyy kirjoittaessa majasta. Se on kohta, jossa 
kulloinkin olen, kirjoituksessa ja kokemuksessa. Taidekasvatuksen 
tila tarkoittaa tässä tutkielmassa sitä, että kokemukseni liittyy tai-
dekasvatukselliseen oppimiseen, kysymyksien asettamiseen siitä 
opiskelijan näkökulmasta, jolloin tutkiminen muodostaa tilan, jossa 
kasvaminen taiteessa tutkielman tekijänä mahdollistuu.   

Miksi tämä tutkimus voisi olla tärkeä toiselle 
taidekasvattajalle?

Tutkimukseni ei tuota välineellistä tietoa, jota sellaisenaan voisi 
käyttää johonkin. Tutkielmani tavoittelee ainutlaatuisten tilanteiden, 
ilmiöiden ja kohtaamisten kautta syntyvää ymmärrystä ja toisaalta 
edellä mainitun ymmärtämisen hankaluutta, jota ihmisten välillä 
syntyy. Pyrkimykseni on jakaa tapaa, miten tietoa itsestä ja toisista 
ihmisistä voi muodostua. Toivon, että tutkimuksestani välittyy etsi-
vä asenne väittämisen sijaan.

Luotan tutkimuksessani kokemukselliseen tietoon, joka on yh-
teydessä kielelliseen merkityksen antoon. Kieli asettaa haasteen 
aistiselle kokemiselle, miten voin ylipäätään kuvailla sanoin jotakin, 
joka tapahtuu sellaisenaan ilman kieltä, vaikka puun sahaamista. 
Tapani tuottaa tietoa ja ymmärrystä tässä tutkimuksessa on moni-
aistinen tapahtuma ja tämä tiedontuottamisen piirre on tärkeä osa 
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taidetta ja kasvatusta, niin käytännön työtä kuin tutkimista (Kallio 
2008). Kehollinen ajattelu ja ruumiillisuuden huomioiminen osana 
oppimista on tie kohti kokonaisvaltaisempaa kasvatusta.

Taidekasvattajana oleminen on olemista ihmisten kanssa. Koen tai-
dekasvattajan tai taiteilijan tärkeimmäksi työtavaksi reflektoivan 
asenteen, niin omaan työskentelyyn kuin toisiin ihmisiin ja maa-
ilmaan, jossa vaikuttaa. Tutkimiseni merkitys on tässä, herkässä 
aistisessa asenteessa itseen ja muihin. Oman kokemuksen pohdinta, 
sisäänpäin kääntyminen toisen tavoittamiseksi, auttaa ymmärtä-
mään omia toimintatapoja, motiiveja ja sitä, miten toimii ihmisten 
kanssa. 

Tutkimuksessani luottaminen omaan kokemukseen suhteessa yhtei-
sesti jaettavaan on tapa altistua taidekasvatukselliselle toiminnalle, 
jossa kokemuksellisuus ja aistein hahmotettava maailma avautuu 
koettavaksi ja ilmaistavaksi. 

Taustalla vaikuttavia oletuksia
Tutkimisen perustana on aina taustalla vaikuttavia olettamuksia ja 
uskomuksia, joihin tutkiminen perustuu. Ne kertovat siitä, miten 
tutkittava ilmenee, eli mitä se on silloin kun se on sellaisenaan otettu 
tutkimuksessa. (Hirsjärvi et al. 1997, 123; Varto 2005, 21.)

Laadullinen tutkiminen tapahtuu ihmisen elämismaailmassa, joka 
tarkoittaa, että ihmistä tutkiessa tutkija ei voi tarkastella ihmistä 
itsestään irrallisena, hän on osa merkitysyhteyttä, jota tutkii (Varto 
2005, 34). Varton mukaan, elämismaailma on merkitysten kokonai-
suus, joka syntyy ”yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, 
arvotodellisuuden ja yleisten ihmisten välisten suhteiden kohteista” 
(Mt., 28). 
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Tutkimani ilmiö, eli kehollinen kokeminen, on ainutkertaista in-
himillisessä elämässä tapahtuvaa, jolloin siitä ei ole johdettavissa 
yleistystä jokaiseen ihmiseen. Tutkin kokemustani minun subjektin 
kokemuksena, en objektina, jonka esineellistän tutkimukseni kautta. 
Laadullinen tutkiminen kietoutuu käsitykseeni ihmisestä, jolloin 
olen itse osa tätä ihmisyyttä, jota kuvaan. En ole siitä erillinen enkä 
kuvaa sitä ristiriidassa omaan kokemukseeni. En väitä toisen olevan 
numerolla mitattava, jos itse koen olevani enemmän kuin nume-
roina mitattava kokonaisuus. Käsitän ihmisen kokonaisvaltaisena; 
aktiivisena kehollisena, sosiaalisesta todellisuudesta merkityksiä 
luovana vuorovaikutteisena olentona. Holistisessa ihmiskäsityksessä 
ihmisen olemassaolon perusmuodot ovat tajunnallinen, kehollinen 
ja situationaalinen. (Rauhala 2005, 31–46; kts. myös Varto 2005, 69–75.) 

Rauhalaa seuraten, tajunnallisuus tekee ihmisestä ihmisen, se on 
inhimillistä kokemisen kokonaisuutta (2005, 34). Sen perusrakenne 
on mielellisyys, joka ilmenee jossakin tajunnantilassa, esimerkiksi 
havainnossa tai tunnetilassa. Tajunnallisuus on oman historiansa 
varassa etenevää ja tätä kautta merkityssuhteet organisoituvat. (Mt. 
, 35–37.) Varto kirjoittaa, että muut tavat ymmärtää ihmistä nousevat 
tajunnallisuuden kautta (2005, 69).

Kehollinen on orgaanista tapahtumista, esimerkiksi sydän ei lyö 
Rauhalan mukaan symbolisesti vaan konkreettisesti. Kehossa ei 
orgaanisena kehona vielä ole mieltä, jonka tajunnallisuus mahdol-
listaa. (Rauhala 2005, 38.) Varton mukaan keho on elävä tapahtumisen 
paikka, jossa kukaan toinen ei voi olla, jolloin ihminen on kehonsa 
kautta yksilöllinen (Varto 2005, 69).

Ihmisen situaatio eli elämäntilanne on suhde maailmaan, joka tar-
koittaa, ettei ihmistä voida käsittää ilman todellisuutta, jossa hän 
elää (Rauhala 2005, 33). Situationaalisuus on ihmisen ainutkertainen 
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kietoutuminen maailmaan oman elämäntilanteen kautta ja tässä 
yhteydessä ihmisen maailma toteutuu. Osa situaatioista on kohtalo-
nomaisia, esimerkiksi ulkonäköni tai geenit, joita omaan. Toisaalta 
situaatiot ovat itse valittuja, kuten parisuhde tai työ taidekasvat-
tajana. Eri situaatioita ovat konkreettiset asiat esimerkiksi kotini, 
työpaikkani, yhteiskunnallinen asemani ja toisaalta ideaalisia ku-
ten mihin uskon, arvotodellisuuteni ja normisto. Jokaisen ihmisen 
elämäntilanne muodostuu situationaalisuuden rakennetekijöiden, 
komponenttien kautta ainutkertaiseksi. (Rauhala 2005, 41–42.) 

Rauhalan mukaan holistisessa ihmiskäsityksessä kaikki kolme, ke-
hollisuus, situationaalisuus sekä tajunnallisuus kietoutuvat ihmisen 
olemassaolossa toisiinsa ja muutokset yhden piirissä resonoivat toi-
sissa (2005, 126).

Taiteeseen perustuva tutkimus on laadullista tutkimusta, jonka 
lähtökohdaksi Kallion mukaan muodostuu moninainen, kokonais-
valtainen ihmiskäsitys (2008). Tutkimuksessani sitoudun oletukseen, 
jossa kehollisuudella ja ruumiillisuudella on keskeinen merkitys 
tiedonmuodostamisessa sekä merkitysten annossa. Lähtökohtana 
taideperustaisessa tutkimuksessa on ymmärrys taiteen menetelmin 
saatavasta tutkimuksellisesta tiedosta, joka muodostuu sosiaalisesti 
ja vuorovaikutteisesti muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Tutki-
muksen taideperustaisuus menetelmänä sitoutuu siis todellisuuden 
ymmärtämisen kautta syntyvään tietoisuuteen (Kallio 2008, 106). Kä-
sitän taiteen ja taiteellisen toiminnan sosiaalisena tiedostamisen 
tilana, en vain taitelijan itseilmaisuna (Vrt. Kallio 2008, 111). Tämä juon-
tuu omasta asemastani sekä kuvataidekasvattaja että taiteen tekijänä.

Tekstin rakentumisesta ja lähteistä
Tutkielmani perusrunko muodostuu ensimmäisestä osasta eli täs-
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tä johdannosta, neljästä sitä seuraavasta käsittelyosiosta, jossa päivä 
kerrallaan etenen majan rakentamisen ja kirjoittamisen tilassa. Ra-
kennuspäiviä seuraava etenemisjärjestys tuo näkyväksi projektin ja 
käsittelyn ajallista ulottuvuutta. Aloitan kertomalla majan ideasta ja 
etenen päivästä yksi päivään kolme, jolloin saimme majan valmiiksi 
ja loimme sille tarinan. Kohtaan, kuvailen ja tulkitsen näissä osissa 
aineiston kautta syntyneitä ajatuksia luoden yhtymäkohtia muiden 
kirjoittajien teksteihin. En vedä alakappaleiden ajatuksia yhteen ja 
kokoa niitä väitteiksi tai tiivistetyksi kokonaisuudeksi vaan alakap-
paleet ovat pikemminkin esseemäisiä, joka tässä tarkoittaa sitä, että 
ne eivät tiivistä tai päätä asiaa keskustelluksi. 

Osassa Tulkintaa tutkimisesta tulkitsen tutkimusprosessiani ja sii-
nä ilmeneviä piirteitä. Tuon kysymyksiä tai ajatuksia aiemmista 
käsittelyosista tähän yhteyteen ja kokoan niitä sen hetkisen ymmär-
rykseni valossa. Kokoan merkityksiä ja tässä osassa vastaan myös 
tutkimuskysymyksiini. Tutkimukseni onnistumisen tarkastelua -osio 
on arviointia tekemääni kohtaan. Kokoan sen mitä tein, mitä siitä 
sain ja mihin yleisempään taidekasvatuksen keskusteluun tutkiel-
mani antaa yhden, osin yleistämättömän puheenvuoron. Arvioin 
osiossa myös tutkimukseni luotettavuutta.

En ole numeroinut kappaleita vaan taitolliset valinnat viittaavat 
osioiden suhteisiin kokonaisuuteen nähden. Kokemustekstini kul-
kee kursiivissa käsittelyosassa. Viittaan lähteisiin sisäviittein ja jos 
niissä esiintyy viittaus toisen käden lähteeseen, jota ei ole ollut saa-
tavilla, viittaan siihen seuraavasti (Hooks 2007/sit. Keen 1992). 

Lähteeni muodostuvat melko moninaiseksi joukoksi. Lähteeni ovat 
taiteellisia tutkimuksia, tekstejä taidekasvatuksen ja fenomenologi-
sen filosofian alueelta ja moni on näiden yhdistelmiä. Vartoa seuraten, 
taidekasvatus on vaikeasti rajattava tiedonala ja se voidaan nähdä 
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suhteessa esimerkiksi filosofiaan, psykologiaan, sosiologiaan, taitee-
seen ja kasvatustieteeseen. Se ei ole vain mitään näistä, vaan näiden 
kautta omia rajapintojaan etsimässä (Varto 2011, 24). Fenomenologi-
nen ajattelu on 1900-luvun Euroopassa (samoin myös pragmatismi 
Yhdysvalloissa) pyrkinyt käsittämään ihmistä kokemuksesta käsin 
ja tällä on Varton mukaan vaikutusta taidepedagogiikkaan. (Mt., 26.) 

Taiteelliset tutkimukset kuten Leena Valkeapään (2011) ja Kirsi Hei-
mosen väitöstyöt (2009) toimivat innoittajina ja peilaajina omalle 
kirjoitukselle. Valkeapään ja Heimosen teksti on joissain kohdin 
myös tuki omille valinnoille. Heimosen väitöskirja Sukellus liikkee-
seen on läpi työn kulkeva keskustelukumppani. 

Lähteet tanssin ja tanssissa tutkimisen parista (Heimonen 2007; 2009; 
2013; Marques 2007) tuovat puheen ruumiillisuudesta tanssin ja sen 
merkitysten kautta oman pohdintani rinnalle. Näiden lähteiden 
kautta suhde tanssiin on tekniikasta ja tanssista esityksenä irrottautu-
va. Huomio on ruumiillisuudessa suhteessa itseen, muihin ihmisiin 
ja ympäröivään tilaan. Tanssin lähteet ovat mielenkiintoni kohtei-
ta myös siksi, että tanssijan puhe on erikoistunut kehotietoiseen ja 
liikkeelliseen näkökulmaan ja koen saavani siitä erityistä tietoa ke-
hollisesta tiedonmuodostuksesta. 

Liitän tutkielmaani puhetta ihmisen kehollisesta suhteesta maa-
ilmaan, jolloin filosofinen pohdinta kysyy ihmisen olemassaolon 
puitteita. Tulkitsen Maurice Merleau-Pontyn (2012; 1993) ajatuksia 
ruumiillisesta havaitsemisesta omaan kokemukseeni nähden. Mer-
leau-Pontyn ajatukset nostavat ruumiin, jokaisen oman ruumiin, 
maailman merkityksellisyyden dialogisena esiintuojana. Mer-
leau-Pontyn lähteiden käytön kautta muodostan omaa suhdetta 
teksteihin, joiden pohjalta moni uudempi ajatus on rakentunut. 
Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologiset ajatukset vaikuttavat 
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myös kokemuslähtöisessä taidekasvatuskeskustelussa ja kehollisen 
oppimisen näkökulmassa (Em. Rouhiainen 2011; Hyvönen 2007). 

Käytän tutkielmassani apuna myös Martin Heideggerin (2003) ole-
mista koskevaa fenomenologista ajattelua. Teksti Rakentaa asua 
ajatella saa omassa kirjoituksessani tutkimisen kokonaisuutta käsit-
televän sävyn.  

Metodologiset tutkimusoppaat ja artikkelit muodostuvat laadullisen 
tutkimuksen (Hirsjärvi et al. 1997; Varto 2005), taideperustaisen tutki-
muksen (Kallio 2008; Haveri 2012) sekä taiteellisen, kokemuslähtöisen 
tutkimuksen (Vadén 2001; Hannula, Suoranta & Vadén 2003) kolmikos-
ta. Kokemuksellisuus tutkimisessa yhdistää sekä laadullista että 
taiteellisista tapaa tutkia, mutta vain laadulliseen tutkimukseen pe-
rehtyvästä oppaasta en saisi taiteeseen perustuvassa tutkimuksessani 
tarpeeksi tukea, taiteen ollessa läsnä menetelmällisellä tasolla. En tee 
tutkimuksessani eroa taideperustaisen tai taiteellisen tutkimuksen 
välille. Nämä tarkoittavat minulle tässä tutkielmassa samaa, eli tai-
teen menetelmällisyyden avulla tutkimista.
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Majan idea

Tässä osassa tutkimustani seuraan aineistoni kautta majan rakenta-
mista edeltäviä hetkiä sekä rakennuksen aikana tapahtunutta. Kaksi 
ensimmäistä kappaletta kuvaavat työparini kanssa valittuja leirioh-
jelman kehyksiä ja asennetta ohjaamiseen sekä sitä, miten idea 
majan rakentamiseen tuli ja miksi tai mikä siinä kiehtoi.

Kuuntelemista
Olimme työparini kanssa päätyneet ottamaan kesän 2013 ympäristö-
taideleirin teemaksi lasten oma-aloitteisuuteen kannustamisen sekä 
mukaan ottamisen toiminnan suunnitteluun ja määrittelyyn. Majan 
rakentamiseen ryhtyminen oli kannanotto sille, että lapset osallis-
tuvat ympäristötaideleirin toiminnan ideointiin ja suunnitteluun. 
Koimme työparini kanssa, että vaikuttaminen leirin sisältöön toisi 
heille vahvempaa kosketuspintaa tekemiseen.

Kumpulan koulukasvitarhaa ylläpitävän Lasten ja nuorten puu-
tarhayhdistyksen kesäleiritoiminnan tarkoitus on tukea lasten 
luontosuhdetta ja hyvinvoinnin kehittymistä puutarhatoiminnan 
kautta viljely- ja ympäristötaideleireillä. Yksi toimintaa kantava 
ajatus on lapsilähtöisyys. Ohjaajia kannustetaan lasten kuuntelemi-
seen ja lasten mukaan ottamiseen toiminnan suunnittelussa.2 Tapoja 
lasten mukaan ottamiseen ei ole määritelty ja ohjaajat joutuvat pe-
rustelemaan, mitä tämä tarkoittaa oman työn kohdalla. En käsittele 
tässä tutkielmassa lapsilähtöisyyttä tai lapsikeskeistä kasvatusta.

Kun lapset ehdottivat meille ohjaajille majan rakentamista, koin sii-
nä erittäin mielenkiintoisen lähtökohdan toteuttaa toimintaa, joka 
tukisi ajatustamme lasten konkreettisesta vaikuttamisen mahdolli-
2 www.lastenpuutarha.fi/yhdistys/tarkoitus
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suudesta ja henkilökohtaisen siteen muodostamisesta tekemiseen.

Pyysimme lapsilta ideoita leirin suhteen, kyselimme mitä he ha-
luaisivat tehdä. Ideoiden kuunteleminen ja suunnitteluun mukaan 
ottaminen on mielestäni tärkeä väylä toisen erillisyyden tunnusta-
miseen, ohjaaja tai opettaja ei tee työtä yksin. Se on myös lähtökohta 
siihen, että asioista yhdessä päättäminen voi vahvistaa myös oman 
suhteen muodostumista käsillä olevaan sekä kuuluvuuden tunnetta 
ryhmään tai yhteisöön. Annoimme toiveille erilaisia mahdollisuuk-
sia päästä ilmoille: meillä oli leiritelttamme vieressä koko ajan pieni 
liitutaulu, johon sai käydä kirjoittamassa ehdotuksia toimintaa var-
ten. Loimme tietoisesti ja oman kokemuksemme kautta leirille 
turvallista ja avointa ilmapiiriä kannustamalla, kuuntelemalla ja 
olemalla kiinnostuneita. Vaikka lapset ja nuoret osallistuivat ideoin-
tiin ja suunnitteluun, olimme kuitenkin työparini kanssa ohjaajia, 
joilla on vastuu ja näkemys toiminnasta ja vastuun tuoma auktori-
teettiasema. Me ohjaajat loppujen lopuksi päätimme siitä, että majan 
rakentaminen oli loistava idea.

Ajatus majan rakentamisesta tuli esille seuraavasti: 

Olimme kerääntyneet istumaan puutarhapaviljongin katoksen alle 
suojaan kuumaa aurinkoa. Paviljonki oli jokapäiväinen kokoontumis-
paikkamme. Kysyimme jotain sen kaltaista kuin: Mitä te haluaisitte 
ympäristötaideleirillä tehdä, ympäristöön tai ympäristön materiaa-
leista? Ehdotukset, joita ei mielestäni tullut niin paljon kuin olisin 
kuvitellut, olivat ”kaikki rakentelu, linnunpelätin, majoja sekä vesivä-
rimaalausta”. Myös ”vapaa-aika, oma leikki ja futis” olivat toivottuja. 
Rakentelu, majat ja vapaa-aika saivat muilta lapsilta kannatusta.

Läheskään kaikki eivät olleet innokkaita vastaamaan, mitä he mie-
lellään tekisivät. Tällainen tilanne ei kannusta kaikkia vastaamiseen. 
Ujoimmat jäävät hiljaisiksi. Jotkut saattavat ajatella, että eivät osaa 
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vastata mitään, mitä ohjaaja haluaa kuulla. Tällainen kysymys voi 
olla joillekin lapsille jopa uusi, ehkä he eivät ole tottuneet siihen, että 
saisivat itse vaikuttaa toimintaan, joka koskettaa heitä. Kaikkia ei 
ylipäänsä kiinnosta osallistua yhteiseen ohjelmaan saati sen suunnit-
telemiseen, he saattavat olla välinpitämättömiä siitä, kunhan heiluvat 
mukana, koska vanhemmat laittoivat heidät leirille, ja he odottavat 
vapaa-aikaa. Eräskin porukka tuntui olevan leirillä niitä hetkiä var-
ten, jolloin sai mennä pelaamaan vapaa-ajalla futista.

Vähäiset vastaukset saivat meidät innostumaan. Emme tarvitse 
kasapäin materiaalia, vaan vain sen yhden joka tuntuu oikealta. In-
nostuimme majan rakentamisesta ja aloimme pohtia vaihtoehtoja, 
miten projektin voisi toteuttaa. Olimme sellaisen häkeltyneen imun 
pauloissa, kun tajusimme: joo tämä se on, vähänkö siistiä, eipä tullut 
mieleen! Majan rakennuksessa oli jo ideana jotain kiehtovaa. Hei-
timme seuraavalta viikolta monet omat varasuunnitelmat pois ja 
keskityimme majaan.

Majan rakentamisessa tärkeäksi tulisi toiminta tietyssä paikassa ja 
sen ehdoilla. Paikka olisi meille kiintopiste metsässä, jonka ympäril-
le sitten muodostuisi jotain. Olimme yhtä mieltä, että projekti saisi 
olla avoin muutoksille ja ehdotuksille, joten emme kirjoittaneet sen 
koreografiaa valmiiksi. Kummallakaan meistä ei ollut majanraken-
nuksesta lapsiryhmän kanssa aikaisempaa kokemusta, joten olimme 
melko lailla kuvittelun varassa, miten hoidamme puitteet rakenta-
miselle. Toiminnan tarkoitus konkreettisen majan lisäksi oli tässä 
vaiheessa myös hyvin epäselvää.

Teemmekö me monta majaa, kaksi majaa vai vaan yhden majan? 
Mietimme, mikä olisi mielekkäin tapa saada projekti toteutumaan. 
Tuntui siltä, että meiltä ohjaajilta kului paljon energiaa suunnit-
teluun, sen suunnitteluun, että emme suunnittele liikaa tai päätä 
ennalta liian valmiiksi. Pää oli tyhjä, istuimme hiljaa iltapäivän päät-
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teeksi, mietimme vaihtoehtoja toiminnalle. Se, ettei meillä ollut (koska 
olimme päättäneet niin) kuvitelmaa lopputuloksesta, rasitti mieltä. 
Omassa taiteen tekemisessä tällainen intuitiivinen työtapa on aina 
läsnä, mutta taidekasvatuksellisen toiminnan keskellä se tuntui yht-
äkkiä vieraalta.

Koimme tarpeelliseksi määritellä toiminnan peruspiirteitä, vaikka 
muuten se olisi vapaata. Muitakin ehtoja kuin paikkalähtöisyys ma-
jalle oli. Rakentaminen tekemisenä olisi mittakaavaltaan suurta, tai 
ainakin ihmisen kokoista ja sen koko toisi tekemiselle ominaisen 
luonteen. Majassa olisi pakko huomata, että tekeminen tuntuu, enkä 
tarkoita bodaamisena vaan liikkeen ja liikkumisen vaikutuksena 
teoksen syntymiseen. Rakentaminen saisi arvioimaan toimintaa ja 
sen suhdetta tekemiseen suuremmassa skaalassa, tuntemaan oman 
konkreettisen toiminnan. Jokainen liike olisi erilainen ja suurem-
pi kuin oman paperin edessä tehty. Tämä oli nyt yksi ehto. Toinen 
ehto majalle olisi se, että rakennusmateriaali olisi kierrätettyä, maa-
tuvaa ja luonnosta löytyvää. Käytettävänä olisi tuulessa pudonneita 
oksia, metsästä aiemmin kaadettuja puunrunkoja ja sisal-narua sekä 
muita varastosta löytyneitä kierrätettyjä naruja ja köysiä. Jätimme 
suuremmat tekniset ratkaisut auki, jotta ongelmien ratkaiseminen 
tapahtuisi hetkessä. Koimme kuitenkin tärkeäksi näyttää muutamia 
solmimistekniikoita.

Päädymme parini kanssa yhteen majaan, koska silloin tekemisessä on 
mahdollista syntyä vuoropuhelua ja toiminta kohdistuisi yhteen yh-
teiseen projektiin.

Epävarmuus lopputuloksesta
Yhteistyötä ei välttämättä synny itsestään yhden majan ympärille, 
joten meidän täytyi kannustaa lapsia siihen. Leiriä oli takana jo viik-
ko, joukossa oli mukana hyvin lennokkaita lapsia, joille yhteinen 
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toiminta ei näyttänyt olevan sen kummempaa. Toisaalta, oli myös 
sellaisia, jotka olivat syrjäänvetäytyvämpiä ja leikkivät mieluiten 
kaksin tai yksin. Eniten mieltäni kaiversi yhteistyön sujuvuus, mitä 
me ohjaajat voimme tehdä sen eteen.

Suhteessani majan rakentamiseen, halusin sietää epävarmuutta ja 
altistaa itseni tilanteeseen, jossa voisi tapahtua niin, että mitään ei ta-
pahdukaan ja jättää itselleni varaa jäädä tyhjän päälle. Tyhjän päälle 
siinä hetkessä, kun mikään ei tunnu johtavan minnekään ja kukaan 
ei tavoita tekemisestä mitään. Mitä se olisi, jos mitään ei tapahtuisi-
kaan ja miten edes voisin varmistaa sen, että majan rakentamisesta 
voisi saada irti jotain? Toisin sanoen, taiteellinen majaprojekti voisi 
olla täysi kaaos, josta ei synnykään konkreettista fyysistä maailmaa, 
jossa olisi mitään mieltä. Näin jälkeenpäin ajattelen, että kenties ha-
lusin jollain kierolla tavalla tavoittaa sellaisen hetken, kun kukaan 
ei halua rakentaa majaa, eikä innostua siitä, mitä minä olen suun-
nitellut. Silloin kohtaan tilanteen, jossa minun on pakko joustaa ja 
kokea odottamaton tilanne vastavuoroisena mahdollisuutena tois-
ten ihmisten kanssa.

Vaikka maja ei ikinä tulisi valmiiksi, olisi meillä edes kuljettuna se 
polku, jota pitkin yritimme päästä perille jonnekin. Matkalla kenties 
oppisimme jotain, rakentamisesta, metsästä ja toisistamme.

Miksi pitäisi tehdä jotain näkyvää ja fyysistä kun voi vain kokea, 
mitä haluan välittää konkreettisella, ruumiillisella toiminnalla? Tätä 
kysymystä pohdin tietoisesti vasta rakentamisen jälkeen, vaikka 
fyysisen majan tekemättömyys kummitteli jo ennen rakentamiseen 
ryhtymistä tilanteena, joka olisi epätoivottava, se olisi epäonnis-
tunutta taidekasvatusta. Kysymys koskee minulle laajemminkin 
taidekasvatustyötä ja sen suhdetta konkreettiseen käsillä tai ruumiis-
sa toimimiseen. Tähän aiheeseen palaan myöhemmin tekstissäni.
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Näin mielessäni jatkuvasti tilanteen, jossa lapset juoksentelevat ym-
päriinsä ja heittelevät keppejä tai laahustelevat tylsistyneenä pitkin 
metsiä. Pelkäsin, että leiriläiset eivät tee yhteistyötä, eivät osallistu, 
eivätkä edes innostu, jolloin mitään ei synny. Omalla tavallani va-
rauduin koko ajan siihen, että mitä jos. Ehkä se onkin mahdotonta 
suhtautua tulevaan toimintaan siten, että sitä ei mitenkään pelkää, 
odota tai leimaa etukäteen.  

On vaikea olla tilanteessa, jossa ei tiedä tai ei anna itselleen lu-
paa, erityisesti kasvatus- ja opetustilanteissa. Hetkellisyyden ja 
ennakoimattomuuden, eli kokemuksessa epävarmuuden sietäminen 
kiinnittävät huomioni kokevaan kehoon. En vaivu suunnitellun, tie-
detyn ja varmuuden uneen.

Taidekasvatuksen opiskelujen aikana erityisesti peruskouluhar-
joittelut ovat olleet paikkoja, joissa tietäminen, tarkka suunnittelu 
ja oppilaille valmiiksi annetut roolit, heiltä niitä edes kysymättä, 
muodostavat toimintakentän, jossa tilanteiden hetkellisyydelle ja 
kokemuksen kuuntelulle ei riitä aikaa. Otin maja-tehtävässä tietoi-
sen asenteen, että suhtaudun avoimesti, ennakkoluulottomasti, en 
tiedä lopputulosta etukäteen, kuitenkin samalla yritin taivuttaa sitä 
johonkin, että saisin jonkun tunnun siihen, mitä tulee tapahtumaan. 
Valmistautuminen toimimaan avoimesti luo jo tietyn valmiuden 
olemiseen, mutta se, ettei tiedä tulevaa, on haastava asenne. Tähän 
aiheeseen palaan vielä myöhemmin tekstissäni.

Maja-toiminnan suunnan valitsemisessa oli omalta osaltani hiljais-
ta uhmaa. Halusin taas kerran ravistella itsestäni koulupedagogiikan 
tuomia paineita, sitä kaikkea mitä meille opettajiksi opiskeleville 
opetetaan opetusharjoitteluissa: Toiminta on jatkuvasti kontrolloi-
tua ja hallittua, kaikella on ennakoitu tarkoitus ja kulku, millekään 
hetkelliselle ei ole aikaa, koska tulosten arviointi ja numeroiden 
miettiminen on tärkeämpää. Käytettävä opetusmateriaali kasataan 
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valmiiksi, paikat valitaan oppilaiden puolesta, koska muuten tulee 
sekasorto oppilaiden rynniessä hakemaan välineitä. Kaiken tulisi 
tapahtua järjestäytyneesti ilman sen kummempaa kyseenalaistamis-
ta tai oivalluksia siitä, miten oma toiminta vaikuttaa tekemiseen, ei 
opettajan kontrolli. Näin ja näin monta pensseliä ja nämä värit, koska 
ei ne kuitenkaan osaa itse valita. Ai niin ja ensin näytetään tämä, 
koska jos tuon toisen näyttää ensin, niin nehän menee ihan sekaisin, 
eivätkä tiedä mitä tekevät.

Toiminnan suunnittelu, jota ei saanut tehdä liikaa, koska lapsillekin 
piti jättää avointa tilaa, oli ristiriitainen kokemus. En voinut kokeilla 
mihin esimerkiksi materiaali taipuu, koska sitä ei vielä ollut, se lojui 
jossain metsänpohjassa enkä voinut ennakoida ideoita ja niiden to-
teuttamistapoja, koska en yksinkertaisesti tiennyt, mitä ne olisivat. 
Minun suunnittelutavassani materiaalien kokeilu ja tunnustelu toi-
mivat tulevaan tekemiseen orientoitumisena ja sen järjestelemisenä 
mielessä koskettamisen kautta. Paperin tai puun kosketus, maalin 
sively, virittävät ajattelua kohta tapahtuvan toiminnan äärelle, ne 
saavat virittymään taiteessa toimimiseen. Nyt, kun luotimme te-
kemisen hetkeen, kokemuksellisuuteen ja jonkinlaiseen yhdessä 
oppivaan kokeilevaan tapaan, en voinut etukäteen selvittää kaikkea 
tapahtumiseen liittyvää. En saanut päättää tapoja tehdä, ne tulisivat 
lopulta olemaan jokaisen lapsen itsensä kokeiltavissa ja koettavissa.
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Ensimmäinen rakennuspäivä

Tässä osiossa alkaa majan rakentaminen. Kohtaan odotetun epä-
tietoisuuden tilan, joka kirjoittaessa etenee kuin se eteni majaa 
rakentaessa, ennakoimattomasti, tarttumalla aiheisiin, jotka kirjoit-
tamisen hetkessä tuntuvat tartuttavilta.

Kokoontuminen, majan idean esittely
Jännitin, ennen kuin olimme esitelleet idean leiriläisille. Odotin 
majan rakentamista jo, vaikken tiennyt mitä odotin. Maja tuntui 
tärkeältä. 

Seisoin ja kävelin. Olin levoton ja mietin itsekseni, että olkaa nyt jo 
hiljaa, että voin kertoa teille, miten hienon idean joku teistä keksi, 
miten se innosti meitä ohjaajia. Kuuntelen, kun joku lapsista haluaa 
kertoa viisitoista minuuttia siitä, kuinka pyöräili kotitaloa ympäri 
koko eilisillan. Lasten innostunut pulina loppui, he malttoivat hiljen-
tyä. Puhuimme parini kanssa vuorotellen, tapamme ohjata toimintaa 
sujui suunnittelematta sanomisia, täydensimme toisiamme, jos siltä 
tuntui, ja puhuimme innoissamme päällekkäin. Istuimme paviljon-
gin alla sekavassa muodostelmassa ja kerroimme leiriläisille tulevasta 
projektista. Lapset kuuntelivat tarkkaan. Kuunteleva yleisö sai sanat 
tuntumaan tärkeiltä.

Kerroimme, että tulemme rakentamaan majaa. Siinä tärkeiksi piir-
teiksi nousevat yhteistyö ja vuorovaikutus, luonnonmateriaalien 
käyttö ja metsässä taiteen tekeminen. Kehotimme lapsia käyttä-
mään mielikuvitusta majan ulkomuodon keksimisessä, tätä emme 
tosin avanneet sen enempää, mitä se lopulta tarkoitti. Ehkä se oli 
tottumuksen tuoma kehotus, käytä mielikuvitusta. Painotimme, että 
kukaan meistä ei tiedä, millainen maja tulee olemaan, vaan meidän 
on rakennettava se yhdessä. Kerroimme, että jakaannumme aluk-
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si pienempiin ryhmiin, jotka hoitavat tietyn vastuualueen ennen 
varsinaisen rakentamisen alkua. Kehotimme ryhmiä toimimaan 
yhteistyössä ja lupasimme auttaa vuorovaikutuksen syntymisessä. 
Pienet ryhmät helpottaisivat työskentelyyn lähtöä, koska meitä oli 
niin monta. Myöhemmin, kun rakentaminen käynnistyisi, kaikki 
työskentelisivät yhdessä majan luona.

Ehdotin, että voimme myös osallistua majalla majanrakennuskil-
pailuun. Kilpailu- sanan mainitseminen sai osan lapsista heräämään 
“Ui ui!”. Jos kilpailuun osallistuu, majalle on luotava tarina ja majasta 
on otettava kuva. Majakilpailun idean on keksinyt kaksi lasta, jotka 
halusivat, että kaikki muutkin nauttisivat luonnossa leikkimisestä 
ja majojen rakentelusta sekä pääsisivät esittelemään rakennelmiaan 
muille.3

Päädyimme näyttämään hyvin yksinkertaisia esimerkkejä, minkä-
laisista rakenteista maja voisi muodostua, osa niistä oli jo tuttuja 
lapsille aiemmista töistämme, vain pienemmässä mittakaavassa, kun 
olimme punoneet nuorista pajunoksista erilaisia rakenteita. Muu-
tamat solmutkin olivat tuttuja edellisestä taidetyöstä. Korostimme 
myös sitä, että valittu paikka määrittelee rakennustekniikkaa, jolloin 
meidän tulisi tarkkailla ympäristöä rakentajien silmin, tunnustella ja 
punnita paikan mahdollisuuksia sekä yrittää keksiä rakennusratkai-
suja, jotka kestävät metsässä. Meidän piti miettiä sitä, mikä paikka 
tuntuu hyvältä ja miksi. Esimerkeissämme oli päärakennusmateri-
aalina huomioitu luonnonmateriaalit.

Lapset kuuntelivat tarkkaavaisesti ja kyselivät paljon siitä, minkä-
lainen maja saa olla. Heidän oli aluksi vaikea ymmärtää meitä siinä, 
että mekään emme vielä tiedä sitä.

3 Majakilpailusta kts. www.majanrakennus. fi 
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Kävely metsään ja vapaan tilan kohtaaminen
Tehtävä otettiin vastaan innostuneesti. Minulla oli tunne, että lapset 
aistivat meidän intomme ja paneutumisemme tekemistä kohtaan ja 
ehkä se jollain tavalla vakuutti heitä tarttumaan toimeen. Innostus 
aiheutti sekasortoa, kun noin kaksikymmentä lasta ja nuorta käsitti 
tekemisen omalla tavallaan ja halusi aloittaa sen heti. Lapsia syyhytti 
päästä metsään, monella oli selvästi myös paljon kokemusta raken-
tamisesta.

Jakaannuimme ennen metsään menoa työryhmiin ja jokaisen oli 
mahdollisuus saada sellainen ryhmä, jonka toiminnan osa-alue 
kiinnostaisi heitä. Ryhmät olivat materiaalien hankkijat, majan ul-
komuodon suunnittelijat, paikan etsijät, teknisten ratkaisujen ryhmä 
ja tarinankeksijäryhmä. 

Mietin kuitenkin jälkeenpäin, että joitain lapsia saattoi vaivata se, 
ettei majan rakentamiseen ollut selkeitä ohjeita, sellaisia kuin miten 
teemme, mitä kukin tarkalleen ottaen tekee, mihin teemme tai miltä 
maja näyttää. Vaikka korostimmekin paljon sitä, että meillä kaikil-
la on mahdollisuus keksiä ja ehdottaa ideoita tekemisen yhteydessä, 
kuten lapset leikkiessään tekevät, saattoi tällainen tapa tuntua vie-
raalta.

Lähdemme kulkemaan kohti metsänlaitaa etsiäksemme sopivaa 
paikkaa majalle. Kävellessämme puutarhan halki otan mukaan työka-
lulaatikon, jossa on sahoja, oksasaksia, nauloja, puukkoja ja naruja. 
Laatikko on painava ja leveä ja moni roikkuu sen kulmasta ja halua 
kosketella työkaluja. Työkalut herättävät monen eloon, he haluavat 
heti saada käteensä sahan tai puukon. ”Mä varaan tän!” Nyt vasta 
tulee mieleen, että nämähän ovat vaarallisia työkaluja. Moni vain 
silmäilee ihaillen työkaluja, pysyy etäämmällä, toiset tulevat melkein 
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päälle. Olkapäihini iskee väsymys ja lasten innokkuus jännittää mi-
nua.

Lapset huutelevat matkaa jatkaessa: ”Vähänkö tästä tulee paras maja! 
Me voitetaan se majakilpailu! Niin voitetaan! Mitä siitä kilpailusta voi 
voittaa?”

Häkellyn positiivisesti lasten halukkuudesta tarttua toimeen, mutta 
samalla ajatus takoo, mitä jos joku satuttaa itsensä työkaluja käyttäes-
sä ja sitä, että eihän tämä ole lapsille vain kilpailu. Innostus liikuttaa 
lapsia, mutta mitä jos joku ehtii sahata innoissaan itseltään sormen. 
Päätän, että kun majan paikka on löydetty, näytän miten työkaluja on 
turvallista käyttää. 

Tässä välissä saavumme metsään. Kaikki hajaantuvat ympäriinsä. 
Projekti hajoaa heti ympäriinsä ja lapset kuplivat.

En pysty kontrolloimaan, mitä lapset tekevät. Yksi tulee tuolta val-
tavaa ovea raahaten. ”Löysin tän tuolta roskiksesta! Vitsi mä käytän 
tätä siihen majaan!” Miten noin metri kolmekymmentäsenttinen ih-
minen jaksaa innoissaan raahata kokopuista ovea kolmesataa metriä 
lähinnä ylämäkeen, kun ovi on sateessa imenyt itseensä litroittain vet-
tä?

Toiset heiluvat tuolla sahojen ja oksasaksien kanssa, missähän se ryh-
mä on jonka piti yhdessä majan rakenteiden suunnittelijoiden kanssa 
päättää sen sijainti. Tila on vapaa ja rajaton ja jokaisen päätettävissä, 
mihin asti se jatkuu. Kauempana metsässä vilkkuu liikkuvia hahmo-
ja, ehkä siellä tehdään jotain. Tässä välissä luokkahuone tuntuu jopa 
mukavan turvalliselta ajatukselta. Huone, jossa on ovi, jonka voi 
sulkea, rajata tila ja toimia kohdennetusti. Majan paikka löytyi las-
ten kiivaan keskustelun saattelemana, jonkinnäköisen kompromissin 
myötä. Joku väittää tuo on hyvä, toinen tuota. Sopivaksi paikan te-
kivät puut, joku lapsista ehdotti, että niitä voi käyttää hyväksi seiniä 
pystyttäessä.  
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Vessahätä
Tekemisen välissä minulle tulee pissahätä. Vessaan on sata metriä 
matkaa. Tai en ole varma, mutta se tuntuu sadalta metriltä, koska se 
on kauempana ja kun lähden sinne, niin joudun toiminnan ulkopuo-
lelle. Pakottava tarve irtautua tekemisestä ärsyttää. ”Hei haluaako 
joku muu lähteä käymään vessassa samaa matkaa?” Kukaan ei halua 
tai malta.

Vessassa käynti taukona siirtää intensiivisen, innostuneen toimin-
nan hetkeksi syrjään. Kulkiessani vessaan ympäristö vaihtuu ja 
ajatukset liikkuvat toiseen. Yksinoleminen ja hiljaisuus tuo toimin-
taan katkoksen. Tauon aikana ehtii empiä, on aikaa ajatella, mitä on 
juuri tehnyt. 

Ruumiillisten tarpeiden kautta olemme kaikki yhtä läpinäkyviä, osa 
luontoa, joka jatkuvasti muuttuu, vanhenee ja suoltaa ulos. Tarve 
käydä vessassa muodostaa oman päivittäisen ehtonsa, jota on pakko 
kuunnella, se ei ole tarve, jota tarvitsee pyytää. Ruumiin tarve on 
suhteessa oppimiseen kiusallisena pahana, joka keskeyttää. Feminis-
tisen ja kriittisen pedagogiikan edustaja bell hooks (2007) kirjoittaa 
opettajan ruumiillisuuden olevan tabu, jonka vessassa käynti tuo 
hetkeksi ilmoille epätoivottavana piirteenä opettamisen yhteyteen. 
Hooks puhuu omasta kokemuksestaan nuorena opettajana ja muis-
ta opettajista, jotka eivät tiedä miten menettelisivät, kun pissahätä 
yllättää kesken luennoimisen. Kukaan ei opettanut nuorelle opetta-
jaksi opiskelevalle sitä, miten elää oppituntien aikana samoin, kuin 
koulun ulkopuolella. “Miten suhtautua ruumiillisuuteen opetusti-
lanteessa? Yritin muistella professorieni kehoja, mutten onnistunut”. 
(hooks 2007, 280.)

Vessassa käynnistä kirjoittaminen tuo mieleeni kuvataidekasvatuk-
sen syventävään opetusharjoitteluun kuuluvan seminaarin otsikolla 
Ryhmän haltuunotto. Seminaari oli tarkoitettu aineenopettajiksi 
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opiskeleville ja se järjestettiin Helsingin yliopiston alaisessa harjoit-
telukoulussa Viikissä. Seminaarin idea oli, että vanhempi, tiukan 
auktoriteetin omaava opettaja luetteli siellä hyväksi havaitsemiaan 
ryhmäyttämisen keinoja. Ryhmäyttämisen kulmakivi olivat opet-
tajan nimeämät ryhmäyttämisen keinot eli Pelisäännöt. Opettaja 
kertoi, että jokainen uusi ryhmä tutustuu aina ensin pelisääntöihin 
(mm. punnertamiseen myöhästyessä, pojat x kertaa enemmän kuin 
tytöt, ilman viittaamista vastaamiseen oppilas pyytää seisten an-
teeksi ja toistaa vastauksen) sekä opettajan tiukkaan auktoriteettiin, 
jotta opettajan sanoin lepsuileva ilmapiiri ei veisi voittoa opiskelusta. 
Opettajalle tulivat ensinnä oppisisältö, toisena ihmiset.

Yksi pelisääntö koski vessassa käyntiä, joka oli ehdottomasti kielletty 
tuntien aikana. Sääntöön oli kuitenkin yksi poikkeus. Jos tytöllä on 
kuukautiset ja hän tulee kertomaan siitä henkilökohtaisesti opetta-
jalle, vessassa saa käydä. Muuten ei saa lupaa, olipa hätä minkälainen 
hyvänsä. Opettajan mielestä vessaan mennään vain pakoon opiske-
lua ja tuhlaamaan aikaa, sitten tauoilla siellä voi käydä, koska se on 
opettajan mukaan taas pois kaikesta typerästä, jota nuoret muuten 
tekevät.

Minulle inhottavinta tässä luennossa oli kehon toiminnan alista-
minen oppimiselle ja siten ruumiillisuuden kieltäminen. Vessahätä 
palauttaa ihmisen voimakkaan ruumiillisuuden eteen, tuo ihmisessä 
läsnä olevaksi sen, mikä peittyy sivistyksen alle. Päättäminen toisen 
puolesta, miten ja kuka saa mennä tuntuu kohtuuttomalta, jos nuori 
ei saa omasta päätöksestään ja tarpeen tunteestaan käydä vessassa, 
saako hän kokea itseänsä tarvitsevaksi missään muuallakaan, omas-
ta halustaan. Nuoren leimaaminen luokan edessä arkaluontoisen 
asian takia tuntuu myös nöyryyttämiseltä. Se tuntuu vain opettajan 
auktoriteetin palvelukselta, se tuntuu ohuelta köydeltä, jolla opettaja 
antaa luvan: saat mennä, koska tilanteesi on niin epämiellyttävä ja 
kaamea. Kuukautiset voivat kertoa likaisuudesta, vuotavasta ihmi-
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sestä, jonka sukupuolisuus on epämiellyttävästi läsnä. Se kenellä ei 
ole näitä opiskeluun taukoa sallivia kuukautisia, istuu hiljaa ja hy-
väksyy opettajan pelisäännöt.

Koin ajatuksia herättävän vessakokemuksen myös leirillä. Nyt olin 
itse ruumiillisuudesta hämmentynyt opettaja tai ohjaaja:

Toisella tauolla eräs lapsi pyytää minua mukaansa vessaan. Pyyn-
tö aiheuttaa hämmennyksen. Pieni leiriläinen, noin 5-vuotias, pyysi 
minut mukaansa vessaan, koska ei osannut pyyhkiä itse. Mummokin 
pyyhki aina. Hämmennyin pyynnöstä, koska en ollut tottunut töissä 
siihen, että lapset pyytävät mukaan vessaan, työskentelen usein kou-
lussa, ei siellä kukaan pyydä pyyhkimään. Menin mukaan, lapselle se 
oli täysin luonnollista, hän kertoili mummostaan, mitä tekee kotona.

Tunsin tilanteessa jonkinlaista ristiriitaa siitä, olenko hoitaja vai oh-
jaaja. Määrittelin itseni siinä tilanteessa ohjaajanroolin kautta, en 
siten, miten aikuisen kuuluu auttaa lasta. Lapsi riisui pyynnöllään 
työpaikkanaamioni ja jouduin kohtaamaan hänet toisena ruumiil-
lisena ihmisenä, en ohjattavana lapsena. Yksinkertainen, täysin 
luonnollinen biologinen välttämättömyys vessassa käynti ja haise-
van huussin jakaminen lapsen kanssa, sai minut pohtimaan vastuuta 
ihmisenä, oman roolin taakse piiloutumisen sijaan.

Vessassakäynnin jakamisen kautta mietin, miten toisen ihon koh-
taaminen paljaana on hämmentävää, varsinkin, kun iho on sellaisen 
ihmisen, jota ei varsinaisesti tunne. Paljas iho on kielikuva, joka 
paljastaa ihmisen haavoittuvuuden. Alastomuus tuo näkyväksi ih-
misen olemisen itsenään, ihona, toisena ja alastomana oleminen voi 
todella sattua ja hävettää kulttuurissa, jossa alasti ollaan saunassa, 
sielläkin vain saunojan roolissa. Vieraan  paljaan ihon koskeminen 
on ravisteleva kokemus. Kosketus on yhteinen ja intiimi, väkevämpi 
kohdattava kuin vaatteilla puettu.
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Kirsi Heimoselta lainattu ote kertoo kokemuksesta toisin sanoin.

Koskettelu [tanssissa oma huom.] tuntemattomien kanssa voi 
olla epäilyttävää, mutta kosketus ei hämää. Se tuudittaa jon-
nekin muualle, se pakottaa olemaan juuri siinä tilanteessa. Se 
vyöryy tulvana, mutta se on odotettu, kaivattu. Kaipuu syliin, 
kehtoon, metsään.  (Heimonen 2009, 196).

Rakentamisessa eteenpäin ajautuminen
Palaan vessasta majalle. Majan luuranko on melkein viritetty neljän 
kuusen runkoon. Työparini on auttamassa lapsia sen kiinnittämises-
sä, majan tukirakenteet ovat jo todellisia. Puumateriaalia on maassa 
kasa ja leiriläiset kantavat sitä lisää koko ajan. 

Metsästä on tullut projektimme myötä villi länsi. Lapset pörräävät 
ympäriinsä, enkä ole ihan varma, tekevätkö he jokainen omaa ma-
jaansa vai sitä meidän yhteistä. Majanrakennusmateriaali valtaa 
tilaa. En saa otetta siitä mitä tapahtuu. Kävelen ympäriinsä, askeleet 
ovat levottomat. Tunnen tarpeen liikkua, ihan kun sillä varmistaisin, 
että jotain on tapahtumassa ja minä olen tässä töissä rakentamas-
sa majaa lasten kanssa. Kävely on minulle ajatusten selkiyttämistä. 
Maja rakentuu koko ajan, ainakin se näyttää hieman erilaiselta aina 
kun muistan sitä katsoa, vaikka en pysy mukana, mikä teko johdattaa 
mihinkin. Muistutan ajoittain yhteistyöstä ja toisten kuuntelusta. Pari 
lasta on vetäytynyt kauemmas, rakentelemaan keskenään ohuista pa-
junoksista yksityiskohtia majaan.

Ajautuminen tilanteesta toiseen oli ominaista tekemisellemme. 
Suunnittelemattomuuden puuttuminen tuntui siltä, kuin moni asia 
olisi tullut ensi kertaa näkyväksi itse toimiessa. Ai että tällaista tämä 
on, ihmisten kanssa toimiminen! Vertaan tätä ulkomailla olemiseen, 
kun kaikki on uutta ja rutiinien sokaisematonta, kaiken voi nähdä 
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etäämmältä, toisin ja silti olla läsnä. Yritin nähdä kaiken paremmin, 
dokumentoida ja imeä itseeni tapahtuvaa.

Majaa ympäröivä tila oli jatkuvaa ravaamista edestakaisin, ideat 
vaativat konkreettista juoksentelua paikasta toiseen, työkalujen ha-
kemista, lasten toiveiden kuuntelua. Ajoittain tuli hiki, eikä toiminta 
muodostanut ennalta suunniteltua koreografiaa, se oli ajautumista, 
muistamista ja hakemista. Itse majan rakentamisen kokemus oli hil-
jaista, en tiennyt mihin seuraava liike johti ja mistä edellinen alkoi. 
Toisen tekemiseen luottamus ja siitä vaikuttuminen määräsivät. Työ 
käsillä vei ajatusta ja ideoita eteenpäin, ideat käsiä.

Yhdessä tekeminen teki hahmottamisesta vaikeampaa. Kaiken välis-
sä ja kaiken aikaa, huomasin, että ajauduimme hetkiin ja tilanteisiin, 
joihin en osaa kertoa reittiä tai sitä, kuka ehdotuksen suuntaan teki. 
Tekemisessä oli mustia kohtia, joita en saavuttanut, koin niistä vain 
jonkun fyysisenä kehossa ja näkyvänä ilmenevän lopputuloksen. 
Seurasin ja yritin täyttää aukkoja.

Majan rakentamisessa, kuten omassa taiteellisessa työskentelyssä, 
tapahtui ajautumista ja tekemisen prosessiin imeytymistä, jonkin-
laista intuitiivista asiasta toiseen kulkeutumista. Majan tekemisen 
hiljaisuus ilmeni siinä, ettei sitä oltu sanoitettu etukäteen ja se ta-
pahtui enimmäkseen siten, ettei tekemisestä puhuttu. 

Ilman sanoja oleminen oli keskittymistä läsnä olevaan, se saattoi 
olla muillekin kuin minulle oman ruumiin tunnon kuuntelemista, 
liikkeen kuuntelemista ja sen sovittamista majaan. Hiljaisuus taiteen 
tai majan tekemisessä on se kokemuksellinen tila, jossa ajaudun 
prosessin viemänä ilman sanoja. Vasta jälkeenpäin tulevat sanat tai 
kirjoitus, joka yrittää ymmärtää tehtyä. Majaa tehdessä etukäteen 
tematisoitu ei ottanut rakentamista haltuun tekohetkellä, vaan toi-
minta oli merkitykseltään sanatonta, vaikka todellisuudessa majan 
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ympärillä kiljuttiin, naurettiin, keskusteltiin ja leikkivät zombiet öli-
sivät ja söivät rakentajia.

Katselemista etäältä
Aina välillä pysähdyn katselemaan, mitä ympärillä tapahtuu. Jotkut 
ovat rakentamisessa korviaan myöten, he järjestelevät, kasaavat ja 
pujottelevat pajuja ja kuusenoksia. Näyttää siltä kuin he tietäisivät 
täsmälleen, mitä ovat tekemässä ja myös sen, mitä toinen on tekemäs-
sä. Työ on saumatonta ja keskittynyttä. Toiset seisoskelevat, ehkä he 
miettivät, rohkenisivatko tehdä jotain yhteiseen projektiin. Yksi vael-
telee kädet selän takana, kun ei oikein tiedä mitä tekisi. En itsekään 
koko ajan keksi mitä tekisin. Osallistunko rakentamiseen, jos vain 
olen ja odotan?

Otan välillä valokuvia dokumentaatiota varten, en oikein tiedä mitä 
olisi tarpeellista kuvata, yritän tallentaa jotain pientä. Kuvaaminen 
on nyt olemistani tekemisessä, en ole tarkkailija, koska tekeminen on 
jo läpeensä sokaissut minut. Silti kuvaamisessa on läsnä etäältä katse-
lu, tirkistely. Lapset pyytävät, ota minusta kuva, kun olen tässä majan 
lähellä. He hymyilevät ja näyttävät, tämä on meidän tekemä. Jotkut 
juoksentelevat ympäriinsä ja raastavat maasta risuja, oksia sekä leh-
tiä majan seinien tilkkeeksi.

Olin koko ajan tekemisessä tietynlaisessa välitilassa, osallistuin ra-
kentamiseen, järjestin asioita ja tarkkailin sekä omia tuntemuksia 
että muita. Jos olisin ollut koko ajan tiiviisti kiinni rakentamisessa, 
näkemykseni tapahtumista voisi olla täysin erilainen. Svante Nordin 
(1999, 24) kirjoittaa läntisiin kieliin levinnen sanan theoria tarkoitta-
neen alun perin katselemista, joka sisältyi filosofian harjoittamiseen.
Varton tekstissä theorein on välimatkan päästä katselua, joka syn-
nyttää tiedettäviä käsityksiä ja käsitteitä (2011, 25). Valokuvaamisen ja 
vierestä katselun voi tulkita näkemyksen saamiseksi kokonaisuudes-
ta ja ihmettelyksi siitä, mitä majan rakentamisessa on tapahtumassa.
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Välillä tekotapa ja valitut tekniikat aiheuttavat suun soittoa rakentaji-
en kesken. Mikä on oikea tapa tehdä ja mihin päädytään, kun toinen 
haluaa toista ja toinen muuta. Toiminta on jatkuvaa tunnustelua ja 
suhteen rakentamista, oma asenteeni siihen vaihtelee.

Rakentaminen eteni. Omalla kohdallani alun imu oli tasaantunut, 
jopa notkahtanut kyseenalaistamaan. Kun osallistuin toimintaan 
tarkkailijana, aloin pohtia sen tarkoitusta, näin järjestämässäni työs-
sä piirteitä, joita en enää osannut tavoittaa tai hallita.

Epäilin koko projektia. Liikaa liikkuvia osasia, joita en ymmärrä. 
Koko ajan pitää olla hereillä, koska olen ohjaaja ja minun kuuluu 
tietää mitä tapahtuu. Alan väsyä ja kävelen levottomasti ympäriinsä 
ja vaivun omiin ajatuksiini. Tuleeko tästä mitään, että tultiin vaan 
riehumaan metsään ja raahattiin valtavia oksia ja ovia tähän maa-
han, heiteltiin kamoja ympäriinsä! Mietin liikaa, mitä tulee tämän 
hetken jälkeen. Puhutaan tyhjänä kohtaamisesta, ilman etukäteen 
olemuksellistavaa kohtaamista. Onko se tunnustelua ja voiko mitään 
ylipäänsä kohdata alasti, puhtaalta pöydältä?

Majan valmistumattomuuden pelko sai koko ajan varmistelemaan 
sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Hermostuneisuus muutti kokemis-
ta. Tuloksellisuus kaiversi ja vaikutti tilanteissa elämiseen. Ajattelin 
etukäteen ja toisaalta yritin olla ajattelematta. Katselin ja toisaalta 
koin, että olen ulkopuolinen, jolla on mahdollisuus kohdata majan 
tapahtumat tyhjänä, ulkopuolisena tarkkailijana. Puhtaalta pöydältä 
aloittaminen tai kohtaaminen tyhjänä on tyhjä lause, se tarkoittaa, 
että aloittaisi jonkin asian täysin alusta. Varton mukaan ajattelu 
ei ala tyhjästä, mitään tai mikään ei kokemuksessa tapahdu ilman 
alkua. Se, että olen jostain asiasta kiinnostunut, ymmärrän edes 
ajatella sitä, tarkoittaa, että olen ollut tekemisissä sen kanssa jollain 
lailla aikaisemmin. (2008a, 33–34.)
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Koska toiminnalle oli suunniteltu päämäärä, joka oli maja, se 
päämäärä vilahteli koko ajan näkyvissä. Sitoutuneisuus omaan 
ajatukseen ja toimimisella saavutettuun lopputulokseen kiinnitti 
vastuullisuuteen. Avoimuus olla tilanteissa läsnä tuli jatkuvasti ky-
seenalaistetuksi.

Siis:

En ole henki, joka lilluu tapahtumiin ja kohtaa ne tyhjinä. En voi elää 
niitä toisensa jälkeen ilman, niin ettei millään olisi sidettä edelliseen. 
Edelliset hetket ovat minussa, suurelta osin jossain tajunnan takapuo-
lella. Ne ovat lihassa, liukuneina toisiinsa, päällekkäin ja sisäkkäin. 
Ruumis sitoo aikaan ja edellisiin tapahtumiin, jotka saavat odotta-
maan tulevia.

ja omalta kohdalta
Ennakkoluulottomuus ja aluttomuuden kohtaaminen viittaavat 
myös tutkielmani fenomenologiseen asenteeseen. Tutkimusasenne 
keskittyy ihmisen havaintoihin ja kokemuksiin, inhimilliseen koke-
mukseen ja elämismaailmaan, jolloin ennalta tiedetty korvautuu sen 
kuuntelemisella ja ajattelemisella, joka tulee tätä ilmiötä kohdattaes-
sa. Tieto aiheestani ei voi tulla annettuna muilta ilman, että olisin 
ajatellut sitä itse suhteessa kokemukseeni, mutta toisaalta, mitä jo 
tiedän, vaikuttaa kenties jollain tasolla kokemukseeni ja aiheeni nä-
kemiseen. Asenne olla avoin ja toisaalta epäillä avoimuutta tuovat 
tutkimiseen ristiriidan. Juha Varto kehottaa käyttämään fenomeno-
logista asennetta tutkimisessa ”jokapäiväisellä ja luovalla tavalla”4. 
Voinko olla avoin, tavallaan tyhjä, kohdata suoraan, ilman että välis-
sä olisi jotain häiriköimässä kokemuksen ilmiöihin lähelle pääsyä?

Samalla tavalla epäillen suhtauduin alussa mainittuun bell hook-
sin osallistavan pedagogiikan asenteeseen, se ei tuntunut omalta, 
4 Varto, luento 18.3.2014 
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koska pelkäsin, että toteutettavana ja suoritettavana menetelmänä 
tai opettamisen asenteena se sulkisi silmäni kokemiseen liittyvästä 
läsnäolosta. Toisen asenteen seuraaminen saattaisi yksinkertaistaa 
omaa kokemustani järjestämästäni käytännön taidekasvatuskokei-
lusta. Toisaalta, olinko jo silloin ennakkoluuloinen omasta tavastani 
tutkia ja käsittää?

Kuitenkin, määrittelen omaa fenomenologista asennetta tutkimi-
sessa herkkyydellä suhteessa kehon kokemukseen kirjoittamisen 
tapahtumassa. Näitä kahta, herkkyyttä ja kuuntelua määrittävät en-
sisijaisesti luottamus omaan kokemukseen. Itsen ja kehon kuuntelu 
on jatkuvaa suhteen rakentamista käsillä olevaa asiaa kohtaan, näitä 
kukaan ei voi määrittää omasta puolestani. 

Kokemukseen luottaessa täytyy luottaa sen ainutlaatuisuuteen. 
Varto kirjoittaa, että kokemuksessa meille ilmenee vakuuttavasti yk-
sittäisyytemme ja ilmiöiden ainutkertaisuus ajassa ja tilassa. (2008a, 
33–34.) Varto jatkaa, ettei tätä kokemuksessa annettua voi valita, vaan 
kohtalokkuus puuttuu peliin. Sanan kohtalo, jonka ymmärrän pu-
hekielessä ja horoskoopeissa tarkoittavan jotain minulle ennalta 
määrättyä tapahtumasarjaa, taipuu Varton tekstissä kohti kohtaa, 
kulloistakin tilaa, jossa on. Varto kirjoittaa:”kun on vain ja juuri täs-
sä kohdassa, on kohtalossaan ja saa kohtalonsa”. (Mt., 34.) 

Ymmärrän edellä olevan ihmisen kehollisen olemisen ydinkoh-
daksi, joka on oman kohtani elämistä, aistista olemista juuri tässä 
kirjoittamisen kohdassa, jota en ole etukäteen valinnut. Kasvatuksen 
kontekstissa kohdalla on merkitystä toisen kohtaamisena toisena. 
Jos hyväksyn oman kohtani, sen tilan, jossa kulloinkin olen ja toisen 
oman kohdan, voin ymmärtää toisesta seuraavan kaltaista: toinen 
on kiinteässä suhteessa aikaan, paikkaan ja omaan ruumiilliseen 
perspektiiviinsä, johon voin vaikuttaa, mutta en päästä.
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Kokemuksen kiertely sanoin
Olen kirjoittanut aineistooni ilosta, joka syntyi työparin kanssa 
työskentelystä majan rakentamisen ja koko leirin myötä. Koin, että 
sujuva yhteistyö vaikutti siihen, että lastenkin oli helppo innostua 
tekemisestä. Ennen tätä, se vaikutti myös omaan kokemukseen työn 
mielekkyydestä. Keskustelimme siitä, kuinka työympäristö on kau-
nis ja inspiroiva. 

Toisen kanssa työskennellessä syntyy parhaimpina hetkinä jakamisen 
tuottavaa iloa, toisina hetkinä taas edessä on syvä kuilu, näkee että 
toinen on tuossa, mutta välillämme ei ole muuta. Puhumme, puhum-
me, mutta emme keskustele mitään.

Joskus toisen kanssa työtä tehdessä ei tunnu syntyvän mitään uutta 
ajateltavaa, työ tuntuu aivan samalta ja oma yritys jakaa työtä merki-
tyksettömältä. Näin olen kokenut samassa työssä aiempina vuosina, 
olen tehnyt työtä yksin, mutta työparin kanssa ja siksi työparin 
kanssa koettu vuorovaikutteinen, jakava suhde, josta sai jotain sy-
vempää, tuntui majanrakennuksen ja kyseisen ympäristötaideleirin 
myötä merkitykselliseltä. Tähän vaikutti tietty samoin näkeminen 
taidekasvatuksen opintojen kautta ja sen sallima asenne työhön, 
herkkyys ja aistisuus työn tekemiseen. 

Tänä kesänä välillä on paljonkin sellaista, joka synnyttää minussa 
uusia ajatuksia. Nautimme työstä ja työympäristöstä. Kiertelemme 
kokemustamme erilaisin ilmauksin, yritämme kuvata sitä, minkä-
laista on työskennellä juuri täällä. Emme oikein osaa toistella kuin 
tyhjältä kuulostavia lauseita.

Tällainen tila on minulle kokemuksena totta, sellaisena hyvältä 
tuntuvana tilana välillä toiseen, joka luo merkityksellisyyttä suh-
teeseemme tai saa kiintymään toiseen. Saman asian kauniina ja 
merkittävänä kokeminen yhdistää, vaikka nautinnon, tyyneyden 
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tai rakkauden kokemista on vaikea kuvata sanoiksi. Tunne on sy-
vemmällä. Entä voiko tunne siitä, että kokee jotain samaa, korvata 
sanoilla ilmaistun varmuuden? Tunne vain tunteena kääntyy koki-
jaan sisäänpäin, hehkuu jonain olemuksessa, mutta ulos puhuttuna 
se on yritys kohdata toinen samassa kielessä.

Luen esseekokoelmaa, josta tutkimustekstiini nivoutuu ajatus, joka 
leimaa kokemusta suhteessa sen sanoittamiseen ja muiden kanssa 
jakamiseen. Kyse on Robert Louis Stevensonin (1850–1894) essee-
kokoelmasta Kävelyretkistä (1997). Kirjoituksessa Teistä (Mt., 23–38) 
perustellaan luonnosta saatavien aistinautintojen harrasta ja pitkä-
jänteistä erittelyä ja vertailua, jotta ylipäänsä koskaan on mahdollista 
perustella ihailunsa sanoin:

On tosin vaikeaa saada edes osapuilleen sanoiksi sen kaltaisia 
tunteita, joita luonto herättää. Lisäksi joudutaan turmiollisen 
paheen vaikutuspiiriin, kun epämääräisiä tuntemuksia koete-
taan jalostaa älylliseen muotoon. (Stevenson 1997, 26.) 

Mutta kuitenkin Stevensonin mukaan kielellä ilmaisun houkutus on 
suuri ”sillä kun löytää ilmauksen, epätäydellisenkin, jollekin kallis-
arvoiselle tunteelle, on kuin tuo ilmaus perustelisi nautinnon, jonka 
siitä on saanut”. (Mt., 26–27.)

Stevensonin teksti ja kokemus työparin kanssa käydyistä keskuste-
luista nousee ihmettelyksi kokemuksen yhteisyyden jakamisesta, 
voiko sitä ylipäänsä jakaa. Varton mukaan, kokemuksen ainutlaatui-
suus estää sen jakamisen siinä todellisessa hetkessä, kun kokemus 
tapahtuu. Kokemus on annettuna siinä, omassa paikassaan ja koh-
dassaan. (2008a, 36.)

Mutta mitä se on, kun kuitenkin tuntee jakavansa toisen kanssa jo-
tain samaa, työn merkityksellisyyttä parin kanssa, majan rakennusta 
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tai kokemusta tanssista, jota luen toisen kirjoittamana. Yhteisyys 
tuntuu, sanoina, merkityksinä vai kuitenkin jonain muuna tuntu-
na. Kieli, jota keho puhuu luo hiljaista keskustelua minun, lasten ja 
työparini välille majanrakennuksen ympärillä. Luen toisen kehon 
kieltä, innostusta, keskittynyttä punontaa tai maleksimista ja yritän 
kertoa niitä itselleni sanoin. 

Yhdessä puhuessa sanat luovat yhteyden toiseen, mutta ehkä yhtei-
nen kieli ei ole fyysistä tai koskettavaa ja sillä ei voi hyväillä, muuta 
kuin vertauskuvallisesti. Oman kokemuksen jakaminen kielessä 
toiselle on aikomus tavoittaa yhteinen paikka, halu kertoa ja tarve 
kokea yhdessä.

Stevensonin avulla hain kielellä ilmaisusta perustelua tuntemuk-
sille. Tere Vadén kirjoittaa toisaalla kielen paikallisuudesta. Kun 
kieli nähdään paikallisena, on kieltä käyttävä suhteessa samaa kieltä 
käyttäviin. Paikka ei merkitse ainoastaan fyysisesti koettua paikkaa, 
vaan se voi olla “kokemuksellisia läheisyyksiä ja etäisyyksiä, koettua 
kohdallisuutta”, jonka kieli kokemuksen ja merkitysten läpitunke-
mana tuo esille. (2000, 25–26.) Yhteisellä työllä ja paikan vaikutuksella 
puheeseen on merkitys ympäristön tuttuuden, yhteistyön tavoitta-
misen ja jakamisen kautta. 

Kielessä voi koskettaa toista ja jaettujen sanojen olemuksella ja sillä 
mitä ne sanovat, on merkitystä. Kielestä voi löytää yhteisen paikan, 
jossa majan tärkeys tai ympäristön kauneus voi tulla kohdatuksi. 
Kun puhun majasta työparini kanssa, pääsemme heti käsiksi niihin 
hetkiin, joista rakentaminen muodostui ja josta molemmilla meistä 
on omanlaisia muistoja, kokemuksia ja merkityksiä, jotka liittyvät 
toisen kertomaan kokemukseen. 



49

Metsässä olemisen intohimo 
Edellä kuvasin suhdetta paikkaan ja työhön sanoissa jakamisena, 
seuraavassa keskityn paikan virittämään intohimoiseen, aistilliseen 
tilaan, joka vaikuttaa ohjaamiseen ja kasvattamiseen. Nostan aineis-
tosta tekstin, joka kuvaa aistillista suhdetta työympäristöön, jossa 
majan rakennus tapahtui. Suhde vaikuttaa ohjaamisen ja kasvatta-
misen luonteeseen.

Minulle Kumpulan kasvitarha oppimisympäristönä on ankeisiin 
luokkatiloihin verrattuna raikas, lumoava ja kaunis. Verrattuna luok-
katiloihin, joissa luovuus täytyy pakottaa tulemaan itsestä ja suhde 
ympäröivään todellisuuteen tuntuu kaukaiselta. Tiloissa on huono 
ilma, katto on matalalla. Energia vyöryy ulos luokasta heti kun vain 
on mahdollista. Niissä kiinnittää huomiota koviin tuoleihin ja ahtaa-
seen tunnelmaan ympärillä. Turhautuu oppilaiden meluun ja omaan 
turhautumiseen.

Metsän hallitsemattomuus, jatkuva muuttuminen ja monimuotoi-
suus antavat toiminnalle luonteensa, majaa on mielekästä rakentaa 
metsään vapaana toimintana. Metsän kauneus ja vieraus ja sen 
meistä täysin riippumaton luonne tuovat mukanaan piirteitä, jotka 
siirtyvät kokemiseen ja tekemiseen. Kokemus metsästä vertautuu 
vapautena kouluympäristöön, joka edustaa kokemuksena usein käs-
kettyä ja hallittua olemista.

Toisaalta ympäristö, joka on avoin aiheuttaa ajoittain päänsärkyä.
Kun tilaa ja lääniä on ympärillä neljä hehtaaria, on myös monta 
paikkaa mistä etsiä, kun joku leiriläisistä on näkymättömissä. Kaikki 
ovat ympäristön johdosta osin omillaan, vastuussa itsessään. Tun-
ne, joka seinättömästä ympäristöstä herää, on ristiriitainen. Vapaa 
ja suuri tila tuo minulle vapautuneen olon. Ympäristö kannustaa 
liikkumiseen, etsimiseen ja vaelteluun isollakin alueella. Tämä suuri 
ja huoneeton neljän hehtaarin tila suhteessa leirin sujuvaan solju-
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miseen aiheuttaa ajoittain kontrollin menetyksen tunteen. Lapsiin 
ja nuoriin täytyy luottaa ja luottamuksen suhdetta täytyy rakentaa 
puolin ja toisin jatkuvasti. Joskus täytyy sopia maamerkkejä, joiden 
yli ei saa mennä ellei tule siitä erikseen kysymään lupaa.

Kun ajattelen olemistani leireillä, olon valtaa kesäpäivän tuottama 
tyyneys, kun ruokailun jälkeen istumme lasten kanssa nurmikolla, 
toiset pelaavat ja juoksentelevat, jotkut liittyvät juttelemaan. Lapset 
kiipeilevät päällä. Käteen tuntuu nurmikon nyhtämisestä juontuva 
mielihyvä. Vastakohtaisena kehon muistona on kiire ja kaaos. Päivät 
ovat usein hektisiä joskin melko lyhyitä, lapset pitelemättömiä. He tu-
levat lähemmäksi kuin koulussa.

Bell hooksin kirjoitukset opettamisen intohimosta tuntuvat osuvilta 
suhteessa leirien ohjaamisen asenteeseeni Kumpulan koulukasvitar-
halla. Bell hooksin mukaan opettajan intohimoinen suhtautuminen 
toimintaan on tärkeä osa oppimisen prosessia (2007, 280). Bell hooks 
[bell hooks pienellä kirjoitettuna] vaatii koulutukseen ja opettami-
seen vapauttavaa, ei kahlitsevaa ja sopeuttavaa luonnetta. Nimen 
pienellä kirjoittamisen takana on ajatus itsensä häivyttämisestä, sil-
lä hooks haluaa kritiikkinsä koulutuksesta ja pedagogiikasta olevan 
keskiössä persoonansa sijaan (Mt., 12). Koen tässä ristiriitaa hook-
sin suhteuttaessa kritiikkinsä kokemukseensa, miksi olisi tarve tai 
edes mahdollisuus piilottaa puhe anonyymiksi. Ei kai kritiikki ole 
kokijasta persoonana irrallista ja kokija este asian kriittiselle esille 
tulemiselle?

Hooks siis vaatii opetukseen mukaan otettavaksi ruumiillisia piirtei-
tä, jotka tuntuvat ja tekevät opettamisesta, oppimisesta sekä ihmisenä 
kasvamisesta mielekkäitä. Hooks sanoittaa artikkelissaan Eros, eroot-
tisuus ja pedagoginen prosessi (2007, 279–290) intohimon kokemusta 
energian virtaamisena läpi kehon (Mt., 282). Ruumiilliset piirteet 
ovat hooksille ulottuvuuksia, jotka usein unohdamme ja sensuroim-
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me opettamisen yhteydessä dualistisen ihmiskäsityksen hengessä. 
Hooksin teksteissä intohimon kokemus on yhteydessä opettamisen 
kehollisten ulottuvuuksien hyväksymiseen ja niistä nauttimiseen. 
Inspiroituminen opettamiseen lähtee intohimon kokemuksesta 
käsillä olevaa asiaa kohtaan ja intohimo on kokonaisvaltainen, ruu-
miillinen tila. (hooks 2007, 290.)

Hooksin tekstissä eros on aistillista voimaa, joka johdattaa ym-
märtämään elämän mahdollisen sijaan todelliseksi ja varsinaiseksi. 
Eroksen hyväksyminen on rakkauden ja intohimon hyväksymistä 
osana oppimista, opettamista ja kasvattamista motivoivana ja liik-
keelle panevana, ruumiillisena voimana. (hooks 2007, 284–288/ sit. Keen 
1992.)5

Ajattelen, että maja-projektissamme metsään meneminen vapautti 
intohimon kokemuksen ja vapaa avoin tila rakentamisessa edesaut-
toi kokemisen liittämistä tunteisiin, aisteihin ja intohimoon. Lapsia 
ei kuitenkaan tarvinnut ajaa intohimon tai eroksen käsittämiseen, 
heitä ei tarvinnut käskeä lukemaan kirjasta, miten toimia. Majan 
rakentamisessa lasten innostuneisuus ruumiillisina piirteinä leima-
si toimintaa ja vei sitä eteenpäin kyseenalaistamattomalla voimalla 
ja motivaatiolla. Heidän ei tarvinnut majaa rakentaessa kysyä sitä, 
mitä tämä on, miten aistillista ja ruumiillista rakentaminen on. Pi-
kemminkin epävarmuus lasten halusta tehdä oli oma epäilyni aihe, 
mitä jos he eivät tee tai kun he tekevät, niin miksi he innostuvat niin 
kamalasti eivätkä pysy housuissaan.  

5 Keen, Sam 1992. The passionate life: Stages of loving. 
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Toinen rakennuspäivä
Hiljainen aloitus

Kokoonnumme aamulla yhteen ja kävelemme puutarhan läpi kesken-
eräisen majan luo. Tunnelma on kaikkea muuta kuin edellispäivän 
kaaos, lapset ovat väsyneitä. Majalle tultuamme suurin osa aloittaa 
siitä, mihin eilen jäi.

Toiminnan tila laajeni projektin edetessä. Lapset vapautuivat majan 
välittömästä läheisyydestä ja veivät projektia yhä kauemmas metsän 
sisään, leikkien ja etsien materiaalia. Toiset pysyivät tiukasti majan 
ympärillä, heidän liikkeensä ja toimintansa suuntautuivat siihen. 
Mukailen omaa paikkaani siellä, missä koen, että minua tarvitaan tai 
mihin kiinnostukseni vie.

Toinen rakennuspäivä oli maltillisempi ja hiljaisempi kuin ensim-
mäinen. Sateen mahdollisuus oli ilmassa. Lapset löysivät oman 
paikkansa majan liepeiltä helposti, tekeminen alkoi kuin itsestään. 
Metsä oli tutumpi paikka kuin edellisenä päivänä, toimintaa siellä ei 
kyseenalaistettu.

Joku kysyy, missä se eilen tähän jättämäni keppi on. Keskeneräisen 
majan ympärille on alkanut muodostua leikkejä, Metsäzombiet rie-
huvat kauempana ja etsivät ruumiita tuhottaviksi. Zombiet eivät 
kuulemma rakenna. Välillä he tulevat majan piiriin ja koettavat ottaa 
panttivankeja.

Leikit jatkavat merkitysten tilaa rakentamisen ympärille, maja 
konkreettisena paikkana metsässä on saanut rinnalleen uusia todel-
lisuuksia lasten leikeistä. Leikki on myös lasten tapa ottaa metsää 
tilana haltuun ja merkityksellistää sitä itselleen.

Ruokatauolla moni kysyy lupaa mennä majalle rakentelemaan. Yksi 
leiriläinen toi kotoansa kangaspaloja, koska hän haluaa tehdä verhot 
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majan ikkunoihin. Toinen keksii tehdä kankaasta myös lipun majan 
pihalle. Tuntuu hyvältä, että jotkut sitoutuivat tekemiseen näin paljon 
ja haluavat vielä käyttää vapaata leikkiaikaansa yhteiseen tekemi-
seen. Palatessa syömästä, ruokatauolla tehty räikeän punainen lippu 
kokoaa yhteen ylpeyden rakennustyöhön, sitä ei voi olla näkemättä.

Majan läheisyyteen on kasattu risuja, joita ehdotan käytettäväksi 
tilkkeeksi seiniin. Leiriläinen sanoo kasan olevan majan asukkaan 
komposti.

Kaksi arkaa leiriläistä tulee näyttämään sälekaihtimia, jotka he 
ovat punoneet ohuesta pajusta tekniikalla, jota harjoittelimme aiem-
min viikolla. He haluavat asentaa kaihtimet oven ikkuna-aukkoon. 
Kaihtimet ovat vaatimattomat, mutta ne on punottu taitavasti ja 
keskittyneesti. Kaksi lasta ovat jääneet minulle hieman etäiseksi, mut-
ta kaihdinten punonta osoittaa, että he ovat olleet mukana, hieman 
etäämmällä, mutta tarkasti seuraten.

Saha, oksasakset, puukko, vasara
Työkaluina majanrakennuksessa käytimme sahaa, oksasaksia, 
puukkoa, vasaraa ja nauloja. Rakennusmateriaaleina oli kierrätettyä 
narua ja sisal-narua. Irtopuut olivat pääosin pihlajaa ja leppää. Tu-
kipuina, joihin seinät viritettiin, seisoi suuria kuusia ja yksi koivu. 
Seiniä tilkittiin kuusen havuilla sekä puutarhalle edellisvuonna lah-
joitetuilla pajunoksilla sekä kaikella muulla, mitä maasta löysimme.

Majan rakentamisessa työkalut kiehtoivat lapsia, ne nähdessään 
moni lapsi riehaantui ja halusi saada heti työkalun käteensä. Kou-
lun abstraktiuden rinnalla kesäleirillä käteen saatu vasara, saha tai 
oksasakset voivat tuntua seikkailulta, konkreettisilta tavoilta toimia 
maailmassa. Työkaluissa voi piillä myös lapsiin vetoavaa, puukossa 
voi olla lähtökohta, jossa virtuaalipelien Indiana Jones tai Rambo 
muuttuvat todellisiksi leikin avulla. Koen, että mitä konkreettisempi 
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ja käsin kosketeltavampaa toiminta on, sitä helpompi pienten lasten 
ja aikuistenkin on siihen tarttua. Ihmisen tarve koskea on ihmeel-
linen, oli kyse vaikka saven muotoilusta, toisen silittämisestä tai 
päämäärättömästä työkalun hipelöimisestä.

Oksasakset, puukko ja saha ovat suosituimmat työkalut. Lapset tart-
tuivat niihin, roikkuivat työkalulaatikon reunoilla, kinastelivat kuka 
saa käyttää mitäkin ensin, tietämättä vielä mitä niillä itse tekisivät.

Jyrki Siukonen kirjoittaa, että käsityökalujen käyttö- ja kulttuurihis-
toriassa muutoksia ei ole juuri tapahtunut, koska ihmisen käsi on 
tekniikan kehittyessä edelleen sama, jopa roomalainen kaksituhat-
ta vuotta sitten elänyt puuseppä tunnistaisi lasten käyttämät vasarat 
ja sahat. Työkalut ovat kehittyneet niin saumattomaan yhteyteen 
ihmisen käden ja vartalon kanssa, ettei parantelua paljon tarvita. 
Ihmisen käsi on tekniikan kehittymisen myötä edelleen samanlai-
nen. (2011, 27.) Käsi tarttuu esineisiin tavalla, joka kohtaa tarkoituksen 
mukaisesti työkalun. Ihmisen fysiikka toimii vastuksena, johon kä-
sityökalu istuu ja jatkaa sitä, mihin ihminen ei pysty ilman.

Käsityökalujen pitkä kulttuurihistoria ja käyttö sitoo ihmisen omaan 
historiaansa. Työkalun käytön merkitys oppimisessa voi olla tietoinen 
valinta kuulua toimimisessa perinteeseen. Käsityökalut sitovat ihmi-
sen käden käytön perinteeseen, joka joskus on ollut selviytymisen 
kannalta ohittamatonta. Kädentaidot ovat olleet arkipäiväisiä,tulen 
tekemisen taito, työ- ja tarvekalujen valmistus, maanviljely, metsäs-
tys ja niin edelleen. Kädentaidot ovat olleet merkittävässä roolissa 
ihmisen yhteydessä ympäristöön ja välittömään luontoon.

Majan rakennuksessa työkalut toimivat lapsille myös aseiden merki-
tyksessä, huomasin yhden lapsen leikkivän puukoilla toisen kanssa 
jotain uhkailun tapaista, toisen haavoittamista. Vaara kiehtoo. Vai 
kiehtooko näissä työkaluissa vaara, viiltävät terät ja sahan hampaat? 
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Vaara voi toki houkutella. Toisaalta työkaluissa houkuttelee se, mi-
ten harvoin niitä pääsee käyttämään, ehkä juuri siksi, koska ne ovat 
meidän aikuisten mielestä vaarallisia.

Lapset jonottavat työkaluja. Moni on kiinnostunut oksasaksista ja 
sahoista, joiden kanssa pitäisi päästä hommiin, vaikkei oikein tiedä 
mitä niillä tekisi. Yksi lapsi päättää trimmata kasvavia puita, koska 
ei oikein löydä muuta tekemistä. Puut ovat hänen tiellään, on sitten 
helpompi kävellä. Hermostun hiukan hänelle siitä, koska olemme 
aiemmin keskustelleet, ettei eläviä kasveja saa vahingoittaa.

Näen lasten innokkaassa käsityökalujen käytössä voiman ja pys-
tyvyyden tunteen kokemusta. Vertaan tunnetta omaan; kuinka 
hyvältä tuntuu, kun antaa painavan vasaran ottaa käsi vietäväkseen, 
hakata naulaa, samalla olla tarkka ja voimakas. Käsityökalut olivat 
majanrakennuksessa välineitä, joilla pääsi nopeasti, voimallisesti ja 
konkreettisesti vaikuttamaan materiaalin työstöön ja se näytti kieh-
tovan lapsia. 

Käsityökalu on väline, jonka kautta voi olla erityisen paljon mer-
kitystä ihmisen kehollisen maailmasuhteen ymmärtämisessä 
koneistetussa ajassa ja koen tärkeäksi omassa työssäni painottaa 
käsin tekemisen kasvattavaa voimaa. Käsityökalu ei ota nimittäin 
ihmistä orjakseen (Kts. Siukonen 2011, 29–32). Käsityökaluja käyttäes-
sä kokemus todellisuudesta on kouriintuntuva ja ajattelen tällaisen 
tilan olevan ihmiselle vastuksellinen, omaa ymmärrystä kasvattava 
kokemus. Virtuaalisuutta ihannoivassa ajassa käsityökalujen käytös-
sä on omaehtoisen, hitaan ruumiillisen toiminnan inhimillinen anti.

Työkalut eivät toimi ilman liikkuvaa kehoa ja ihmisen päämäärä-
tietoista aikomusta. Ihmisen toiminta yhdessä työkalun kanssa saa 
molemmat liikkumaan. Työkalun kanssa saa olla jatkuvassa vuo-
rovaikutteisessa tilassa, toisin kuin koneen, joka hoitaa tekemisen 
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ihmisen puolesta, kunhan sen osaa käynnistää. Siukonen sanoo 
mielestäni oleellisimman käsityökalujen käytöstä: ”työn tekeminen 
tuntuu” (2011, 27).

Moni tuntui nyt ymmärtävän, että sahaaminenkin on vaikeaa, vaikka 
se näyttää helpolta ja yksinkertaiselta. Joku tuskastui ja valitti, että 
”tää ei sahaannu ollenkaan”.

Tulkitsen lasten käsityökalujen käytön olevan samalla sekä oppimis-
ta materiaalista, että omasta toiminnasta. Työkalun kanssa toimiessa 
myös ymmärrys omasta käsin tekemisen mahdollisuudesta ja kehon 
rajallisuudesta kasvaa, kuten yllä oleva kappale osoittaa. Työkalu 
voi olla väline ymmärtää materiaalia, ymmärtää esimerkiksi puun 
lujuutta ja sitkeyttä. Lapsi, joka harjoitteli sahaamista majan raken-
tamisessa, tuskasteli sitä, miten se onkin niin vaikeaa ja raskasta, se 
ei toimi vain halulla vaan tietoisella toiminnalla, jota täytyy harjoi-
tella. 

Oma tutkiminen on ollut riippuvaista toisenlaisista työkaluista ja 
käsityöstä. Olen kirjoittanut tutkimuspäiväkirjaani kirjoittamisen 
työkaluista: 

Mitä jos kirjoittaisin vain kynällä paperille. (Tutkimuspäiväkirja 14.1.2014.) 
Käsin kirjoittamisen ajatus johtui tunteesta, että koneella kirjoitta-
minen etäännyttää ruumiillisen kokemisesta ja vie kirjoittamisesta 
aistillisen tilan etäälle. Sanat, jotka kirjoitetaan käsin kynällä, piir-
tyvät jokainen kirjain kerrallaan paperille ja kehon tuntoon, jolloin 
jokainen kirjain muodostuu myös erilaiseksi piirtämiseksi ja tun-
nuksi ruumiissa. Kirjoitus etenee fyysisenä paperin laidalta toiselle. 
Tietokoneella kosken nappeja, jotka kaikki ovat samanlaisia neliöi-
tä ja tuntuvat samalta, ja teksti vilisee kuvana eteenpäin. Kosketus 
kirjoittamiseen tapahtumaan on etäisempi. Koneella kirjoittaessa, 
tuntu kirjoitetuista asioista muotoutuu erilaiseksi, jopa mekaanisek-
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si. Kone hurisee konemaisuuttaan ja sähkö hoitaa suuren osan työstä 
puolestani ja särkee silmiä.

Sahaamisen tunteminen ja selittäminen
Kolme lasta on alkanut suunnitella ja rakentaa huonekaluja majan 
asukille, jonka nimeä en muista. Idea huonekaluihin on lasten oma. 
Huomaan, miten materiaali ja kokemattomuus tuottavat haastetta 
huonekalusepille. Liitoksen kaltaiset, jotka lapsi on tehnyt, eivät pidä 
tuolia kasassa. Lapsilla on selkeitä ideoita lopputulokseksi asti, mutta 
kyky ymmärtää materiaalin käyttäytymistä ja omaa osaamista suh-
teessa tehtävän vaikeuteen hakevat paikkaansa. Lapsi tulee luokseni 
kyselemään, miten tämän tuolin jalat pysyisivät kiinni.

En ikinä pitänyt sitä turvallista työkalunkäytön opastusta, josta huo-
lestuin jo aluksi. Kohtasin monen lapsen kanssa tilannekohtaisesti 
sen, miten työkaluja on turvallista käsitellä. Jouduin selittämään ja 
opettamaan henkilökohtaisemmalla tasolla. 

Lasten ajatus tuolinrakentamiseen kumpusi tekemisen myötä. Ra-
kentuva maja kenties alkoi hahmottua asumuksena, johon tarvittiin 
myös muita asumisesta kertovia asioita. Välineet ja materiaali, 
metsässä maannut kostea, käyrä puuaines, ei ollut varsinaisesti ihan-
teellista materiaalia tuolin rakennusta varten. Lapsi oli jo aloittanut 
tekemisen ja halusi jatkaa. Käsillä oli lautaa istuimeksi, paksuja 
keppejä jaloiksi ja muutama naula. Ymmärsin tarjolla olevasta ma-
teriaalista sen, että tekeminen tulisi olemaan haastavaa.

“No tää ois niinku sen tyypin tuoli sinne majaan.”

“Miten ajattelit kiinnittää tuolin jalat? Ai niin ja kannattaa muuten 
sahata nuo jalat tasaisiksi, että se tuoli pysyy pystyssä.”

”Ja hei varo, ettet sahaa reiteen, kun sulla on noin vaikea asento. Pol-
ven päällä on vaarallista sahata.”
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Metsä työympäristönä antoi omanlaisensa haasteen sahaamiselle ja 
naulaamiselle. Meillä ei ollut käytössä tasaista pöytää, ruuvipenkkiä 
tai sahapukkia, johon sahattavan kappaleen voisi tukea ja kiinnittää. 
Käytimme pöytinä tasaisia kantoja ja maata. Se vaikutti työasen-
toihin ja ehkä turvallisuuteenkin myös lopputuloksen karuuteen. 
Työympäristö saattoi vaikuttaa lapsiin, jotka eivät olleet tottuneita 
työkalujen käyttäjiä, en aluksi osannut ajatella sitä itse, koska olin 
tottuneempi työkalujen käyttäjä. Lasten kulku työkalujen kanssa oli 
silti hapuilevan päämäärätietoista ja into korvasi sen, että työstämi-
nen ja työkalujen käyttö oli vieraampaa.

Kohtasin selittämisen riittämättömyyden, kun yritin opettaa lapselle 
sahaamista, sillä sahaaminen melko mekaanisena toimintana tuntui 
olevan saavuttamattomissa sanallistaessani sitä. Miten pystyn vä-
littämään tuntuman sahaamisesta toiselle joka ei ehkä koskaan ole 
sahannut tai ainakin on tehnyt sitä hyvin vähän? 

Sanat takeltelivat, kehotin kokeilemaan itse. Välillä korjasin lasten 
asentoa paremmaksi ja näytin, että tee näin kuin minä. Ota etunoja, 
paina sahaa tarpeeksi, mutta älä liikaa, pidä saha koko ajan pystys-
uorassa, pidä toisella kädellä kiinni sahattavasta kappaleesta. Laita 
toinen jalka vaikka koukkuun eteen ja toinen polvi maahan taak-
se, niin kun näin! Lause tuntuu olevan tiuhaan käyttämäni ilmaisu 
opettaessani.

Siukosen kirjoitus fyysisestä tuntumasta tuntuu osuvan osittain 
omaan kokemukseeni sahaamisen selittämisen vaikeudesta (2011, 
35). Siukonen kirjoittaa sellaisesta fyysisen tuntuman tasoista, joiden 
selittäminen ei ehkä koskaan onnistu, ne liittyvät kyllä käsityömäi-
seen toimintaan oleellisesti, mutta ilman sanoja. Siukosen tekstissä 
tuntuma esiintyy jaettuna sisäpiirin tuntumana tekemiseen, sen tun-
temisena, miten jonkin toiminnan kuuluu mennä. Tuntuma työhön 
on ilmeistä osaavalle, mutta sitä on vaikea kuvata eteenpäin. Tun-
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tuma Siukosen tekstissä johtuu kinesteettisestä herkkyydestä. (2011, 
35–36.) Omin sanoin kuvaan sitä tiedoksi käsissä, joka on kasvanut 
kyseisessä taidossa harjaantumisen myötä. 
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Siukonen jatkaa, että kinesteettinen herkkyys sisältää kokemuksen 
kehon liikkumisesta sekä hermojen välittämistä signaaleista lihak-
siston, nivelien ja elinten paikoista. Siukosen mukaan, kinesteettistä 
herkkyyttä voi kasvattaa harjoittelemalla, vasaroimista voi oppia va-
saroimalla. (2011, 36.) Tällöin itse yksinkertainen fyysinen toiminta, 
toiminnan näkeminen voivat antaa vihjeen itse toimimisesta, vasa-
roimisen tai sahaamisen idean voi kopioida. Mietin, mitä opettajalla 
ja puheella on merkitystä tässä välissä. Kenties tuntuma on intuitii-
visempi taso, esiymmärrys, jossa osaan sanoa vasta kyllä, noin tai ei 
kannata noin ja tee näin, koska reiteen sahaaminen sattuu, ainakin 
minua, jo sitä ajatellessa.

Tunto tekemiseen
”Vähänkö tästä tulee paras maja! Me voitetaan!” Tunto majan raken-
nusta kohtaan oli vahva. 

Motivaatio majan rakentamista kohtaan sai lapset rakentamaan. 
Liikkuminen, kantaminen ja käsin tekeminen vahvistivat suhdetta 
ympäristöön ja muihin, tekeminen oli jokaisen omissa käsissä, ja yh-
teinen työ jakoi vastuuta.

Aloitamme seinien täyttämisen havuilla ja risuilla neljän lapsen kans-
sa. Nyt ensimmäistä kertaa minulla on tunne, että osallistun oikeasti 
rakentamiseen, aiemmin olen lähinnä varmistellut että kaikkien työs-
kentely sujuu tai muuten vain poukkoillut ympäriinsä. Täytän, punon 
ja asettelen lasten ohjeiden mukaan. Tekeminen on rauhoittavaa, käsi 
seuraa ajatusta ja toisin päin, ne toimivat yhdessä. Juttelemme tai 
olemme hiljaa. Maja alkaa näyttää jonkun kodilta ja sen tajuaminen 
saa kaiken sekoilun tuntumaan mielekkäältä.

Tunto tekemiseen on kirjoittamastani aineistosta noussut ilmaisu, 
jonka jälkeen luin Siukosen kirjoittamasta tuntumasta (2011, 33–36). 
Aineiston kronologisuuden ja sieltä nousseiden ajatusten kautta 
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käsittelyjärjestys on kuitenkin tämä. Onko tunnolla ja tuntumal-
la jotain eroa, vaikka ne sanoina viittaisivatkin samaan pohjaan? 
Tuntuman ajatus ei täysin vastaa kokemustani, josta olin kirjoitta-
nut tuntona. Siukonen puhuu yksinäisen taiteilijan näkökulmasta, 
toiminnan vuorovaikutteisuus oppimisen näkökulmasta ei ole kes-
kiössä. Tunto eroaa Siukosen kirjoittamasta tuntumasta siten, että se 
ei koske varsinaisesti vain työn tekemistä ja tuntumaa sormenpäis-
sä eli ihmisen suhdetta esineen tai materiaalin työstämiseen. Tunto 
minulle oli ennemminkin suhtautumisen ja kiintymyksen tapa teke-
mistä kohtaan, kokonaisvaltainen yhdessä jaettu rakentamisen tila.

Koin, että rakentamisessa oli monelle jotain hyvin henkilökohtai-
sesti innostavaa ja tämä asennoituminen innoitti muita. Majan 
rakentaminen itsessään voi olla monelle mielekästä tekemistä, siinä 
voi olla jotain merkityksellistä ihmisenä olemiselle, suojan ja turvan 
rakentamiselle. Rakensin itsekin lapsena mielelläni majoja, pieniä 
yksin, suurempia yhdessä kavereiden kanssa. Majaan pääsy oli hieno 
tunne, kuin kotiin meno. En voi tietää, mikä majassa oli lapsille in-
nostavaa, itse majan rakentaminen, metsässä työskentely vai kaverit. 
Kuitenkin, rakentamisessa oli läsnä jokin tunneyhteys, läsnäolo te-
kemisessä ja jaettu vastuu, joka kiinnitti toimintaamme sekä majaan 
että keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tunto tekemiseen oli jon-
kinlaista vuorovaikutuksessa tehtyä ja koettua. Tunto toimimiseen 
vahveni ruumiillisen tekemisen myötä ja kokonaisvaltainen aistivoi-
mainen, konkreettinen oleminen synnytti ajattelun liikettä. Tuntuun 
liittyi kokemus yhdessä olemisesta, yhdessä toimimisesta, jossa jo-
kaisella oli mahdollisuus muodostaa oma suhteensa toimintaan.

Tuntuman ja tunnon kokemuksellisessa erossa saattaa olla kysymys 
myös kielen vaikutuksesta kokemukseen. Tuntuma viittaa ajatuk-
sissani heti siihen, että minä tunnen ja se kertoo kehon sisäisestä 
tuntemisesta. Tuntuma jää tällöin kokijan sisälle, jokaisen yksittäisen 
henkilökohtaiseksi tuntemukseksi. Tunnolla on sosiaalisempi ulot-
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tuvuus, esimerkiksi sana itsetunto viittaa minuun suhteessa muihin, 
millainen minun kokemukseni kyvykkyydestäni on suhteessa mui-
hin.

Ympäristön utelias kohtaaminen
Olimme rakentamisen tilassa, jossa huomiomme kiinnittyi majan 
valmistumiseen, omaan työhön ja näiden myötä havaitsimme ja tul-
kitsimme ympäristöämme. Mitä kaikkea ympärillämme oli, ei ollut 
vain merkityksetöntä materiaa, sillä kaikella oli jokin mahdollisuus 
olla majamateriaalia, joko toimivaa, toimimatonta tai mahdollista. 
Metsä oli tila rakentamista varten.

Katsoin, miltä maja nyt näyttää, mitä se vielä on vailla? Mitä joudun 
tekemään sitä varten ja miltä rakentaminen tuntuu ja mitä se minus-
sa herättää? Entä mitä muut ovat tekemässä, joudun suhteuttamaan 
oman toimintani siihen. Kaikilla meillä oli myös suhde toisiimme, 
meillä oli yhteinen teos, jota varten meidän oli ajateltava toistemme 
läsnäoloa tekemisessä.

Filosofi Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologinen ajattelu 
on läsnä taiteen ja taidekasvatuksen tutkimuksessa, joka käsittelee 
ihmisen kehollista kietoutumista maailmaan ja ruumiin havain-
non kokemusta (Em. Hyvönen 2007; Rouhiainen 2011). Fenomenologinen 
asenne kokemuksen esiintuojana tuo ruumiillisuuden ytimen tutki-
miseen, niin tässä tutkimuksessa kuin esimerkiksi edellä mainituissa. 
Tutustuin Merleau-Pontyn ajatteluun aluksi silkasta tiedon halusta, 
mutta huomasin tekstissä olevan ajatuksia, jotka vaikuttivat oleel-
lisilta kokemukseni kannalta. Merleau-Pontyn filosofia kiinnittyy 
ihmisen maailmassa olon ihmettelyyn, jossa ruumiillisesti havait-
tu, aistittu tila on olemisen lähtökohta. Oleminen tapahtuu jokaisen 
oman ruumiin dialogissa maailman kanssa ja dialogi tulee näkyväk-
si toimimisen kautta. (2012; 1993, 84.)
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Merleau-Pontylle havaitseva keho on tietämisen perusta ja ha-
vaitseva mieli on läpeensä ruumiillinen; havaitseva mieli on sekä 
ruumiissa että maailmassa, eikä tietoisuutta voi erottaa ruumiista 
irrallisena tarkastelijana. Kun mieli on juurtunut havainnoimaansa 
maailmaan, maailma ja ihminen ovat Merleau-Pontylle samaa lihaa. 
(2012, 60–61.) Eli kokemus majasta tapahtuu minussa, se ei tapahdu 
majassa kappaleena. Minua ympäröivän todellisuuden tarkastelu 
avautuu itsestäni ulospäin, jolloin kokeminen liittää minut vuoro-
vaikutukseen ympäristön ja toisten kanssa. 

Merleau-Pontyn ajattelu osuu ympäristötaiteelliseen ajatteluun 
ja majanrakennuksen tilaan, jossa teos, toiminta ja ihminen ovat 
erottamattomassa suhteessa keskenään. Ympäristötaide moni-
aistisena taiteiden kohtauspaikkana korostaa ihmisen kehollista 
suhdetta maisemaan, maisema on kosketeltava, nähtävä, maistettava 
tai haistettava. Seuraava teksti aineistostani nousee Merleau-Pontyn 
ajatusten ymmärtämiseksi oman kokemuksen kautta.

Maja on selvä osa metsää, metsän ja meidän tekemämme kuva. 
Maja on välittömässä läheisyydessä kasvaneista materiaaleista teh-
ty. Sen rakentaminen vaatii ruumiillista olemista kyseisessä paikassa 
ja paikan ehdoilla. Metsässä liikkumista, olemista, kiinnittymistä ti-
laan. Luonto ja ympäristö eivät ole kohde tai materiaalipankki, vaan 
ympäristö vaikuttaa olemiseemme, muuttaa meitä, ajatuksiamme 
ja liikkumisen tapaamme. Me muutamme sitä. Majaan muodostuu 
fyysisen rakentamisen kautta jotain meistä, tarinoita, tavoitteita, tun-
teita ja ajattelemista. Se on liikuttu täyteen merkityksiä.

Merleau-Ponty puhuu myös näkemisestä. Näkeminen on Mer-
leau-Pontyn ajatuksissa lihallista, näkemisen hetki ja kohde yhdistää 
nähdyn ruumiiseen, jolloin näkeminen kokemuksena tapahtuu 
näkijässä. Nähty ei ole siis vain kohde ja katsova ihminen ei ole 
kohteestaan irrallinen. Näkevä ihminen on itsekin näkyvä, jolloin 
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ihminen ei jää tarkkailijan osaan vaan näkemisen kautta ruumiil-
liseksi osaksi maailmaa. Näkeminen ei ole omistavaa tai haltuun 
ottavaa, vaan näkeminen ja katseleminen tuovat esimerkiksi toisen 
ihmisen lähemmäksi katselijaa. Näkeminen on Merleau-Pontyl-
le avautumista maailmaan. (2012, 421; 1993, 21.) Tästä käsin olemiseni 
majan rakentamisessa tarkkailijana, kuten kappaleessa Katselemista 
etäältä -kappaleessa kirjoitin, oli ruumiillista osallistumista itse toi-
mintaan, vaikka en konkreettisesti rakentanut.

Majan rakentamisessa näkeminen avautuvana liikkeenä loi myös 
mahdollisuuden tilan käsittämiselle, jolloin oma oleminen ja toi-
minnan tarkoitus tuli osaksi katsottavaa. Suhde majaan rakentui 
koko ajan näkemisen ja koskemisen kautta, pala palalta sekä yhteis-
työssä että yksin. Näkeminen ympäristölle avautumisena korostuu 
lasten toiminnassa. Lapsi löysi sattumalta vanhan oven metsästä 
ja halusi heti käyttää sitä majan ovena. Vahingossa löytynyt ovi vie 
rakentamista suuntaan, jota emme olleet osanneet suunnitella. Ym-
päristön avoin ja utelias kohtaaminen näyttää olevan monelle lapselle 
mutkatonta, se on majan rakentamisen ytimessä ja mikä tahansa ma-
teriaali voi tarjota rakennukselle pienen palan. 

Oikean oven löytäminen muutti tapaa tehdä, ovea ei tarvinnut 
rakentaa itse. Näkeminen ja löytäminen oli ajattelua suhteessa ra-
kentamiseen. Maja alkoi näyttää täysin erilaiselta saatuamme oven 
paikalle ja se lisäsi heti tuntua asumuksesta. Majan rakentaminen 
korosti toiminnallista, kokemuksellista ja vuorovaikutteista suhdet-
ta ympäristöön. Ympäröivän fyysinen paikan merkitys tekemiselle 
oli rakentamisessa koko ajan läsnä. 
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Kysyvä, avoin tila
Paikassa, jossa seinät eivät rajoita tekemistä, korostuu oppimisen 
toiminnallisuuden kokemuksellisuus ja luonnon tarjoama virikkeel-
linen tila, jota ohjaajan on mahdoton ja tarpeetonta kontrolloida.

Ulkoilmassa tai luonnon kontekstissa tilanteiden kokonaisvaltaisuus 
on läsnä. Ulkona on mahdotonta sulkea niin sanottuja häiriötekijöitä 
pois. Välillä tuntuu siltä, että leiriläisiin ei saa kontaktia, koska tila 
ei rajoita heitä enkä voi keskittää oppimista taululle tai videotykkiin. 
Ääneni ei kanna, koska tuulee väärään suuntaan tai yli lentää lento-
kone. Puussa hyppii orava, jonka huomiosta en voi kilpailla. Säätä ei 
pääse pakoon, koska sisätiloja ei ole, rankkasade on koettava. Tilan-
teita on vaikea kontrolloida eikä verhoja voi vetää ikkunoiden eteen. 
Lapset vaeltelevat, tuolit eivät kahlitse.

Ajattelen, että majan rakentamisessa vallinnut jatkuvasti kysyvä ja 
avoin tila toi minulle aistisen kokemuksen esille ihmettelevän läs-
näolon kautta. Aistisuus majan rakentamisessa vaati tietynlaisen 
asenteen, ei kieltävän, hylkivän tai ennakkoluuloisen. Aistisen hy-
väksyminen osana omaa tutkivaa asennetta majan rakentamisessa 
oli aktiivisena ja herkkänä olemista ja antautumista kokemiselle, 
joka ei ole ainoastaan käsitettävissä sanoin. Koen, että tutkiva asen-
noituminen toimintaan lisäsi keskittymistäni, koska tapa elää majan 
rakentamista sitoutui läsnäoloon muiden kanssa rakentaessa eikä 
ennalta suunnitellussa.

Aistisuus tuntuu ja sen voi tunnistaa. Varto kirjoittaa aistisesta maa-
ilman tunkeutumisena ihmiseen ja ihmisen olemista sen kohteena 
(2008a, 106). Aistisen ymmärtäminen antautumisena tunkeutumiselle, 
näyttäytyy se tilana, joka ei ole hallittavissa. Varto kuvaa aistisuuden 
kokemista osallistumisena ”maailmaan (maailman menoon): hajut, 
maut, ääniaallot, toiset tunkevat itseään minuun, ja siinä minä to-
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dellistun tavalla, joka ei ole väkivaltainen vaan vain voimakkaasti 
lihallinen”. (2008a, 106.)

Majan rakentamisen kautta kokonaisvaltaiseen, aistiseen toimintaan 
pääsi käsiksi. Toimiessa näkemisen, kuulemisen, koskemisen ja liik-
kumisen kautta hahmotettuna kokemus ympäristöstä muuttui. 

Kokemuksen myötä maisema muuttui, metsä muuttui sen ympärillä, 
eikä maisema ole enää ”vain” materiaalia, fyysinen paikka tai tunne 
kehossa.

Kokemus aistisuudesta ei tunnusta taiteen rajoja, näkeminen ei  
kuulu kuvataiteilijalle tai liike tanssijalle. Aistein paikkaan kiinnit-
tyminen ja majanrakentamisen vapaus määrittelyistä kannustaa 
minua pohtimaan liikkumista taidekasvatuksen arjen käytännöissä 
eli majan rakennuksen tilassa, suhteena tanssilliseen kokemukseen. 
Jokin kokemuksen pohjavirta, suhde ruumiin ja tilan luonteen välil-
lä saa tämän aikaan, jolloin kehollinen oleminen ja tila keskustelevat 
aistitasolla. 

Heimonen puhuu suhteesta ympäristöön suhteena itseen ja tämä 
suhde on jatkuvassa muutoksessa: ”Ruumiin sisätilat – tila kylkilui-
den kaarteen välissä tai vaikka tila kallossa – keskustelevat fyysisen 
tilan kanssa, jolloin yhteys avautuu uudenlaisena kokemuksena 
maailmassa olemiseen”. (2009, 53.) 

Ote Heimosen tekstistä kuvaa suhdettani paikkaan, joka on täyn-
nä aistittavaa, alati kasvavaa ja muotoa muuttavaa luontoa, rajuja 
eroavaisuuksia. Koulukasvitarhalla erot ja muutokset, kappaleen 
alussa mainittu vapaa ja hallitumpi, kohtaavat puutarhan ja metsän 
muodossa ja se lyö leimansa suhteessani paikkaan ja sen virittämään 
toimintaan. Minulle Heimosen vertauskuvallinen teksti kertoo 
myös suhteesta kirjoittamiseen, joka elää ja kasvaa, on tunteellisessa 
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vuorovaikutuksessa koettuun nähden tässä hetkessä, ja muodostaa 
jatkuvasti uutta ymmärrystä ja kokemusta. 
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Kolmas päivä ja tarinan luominen

Erojen kokemisesta
Olen kirjoittanut tutkimusaineistooni kontrastista, joka ilmaisi 
minulle oman tuntemisen tunnistettavuutta majan rakentamisen 
yhteydessä:

Se hetki kun kosketan jotain, kun jotain konkreettista tapahtuu mi-
nulle tai minussa. Siinä hetkessä on kahden lihan välistä kontrastia, 
joka voi olla täynnä outoakin, kuten vieras materiaali, uusi tekotapa. 
Tai tuntematon ihminen, jota ei ole aiemmin koskenut, toinen joka 
aiheuttaa minussa liikkeen ja tunnun.

Puhuin kontrastista intuitiivisesti, kun en löytänyt erolle parempaa-
kaan kuvausta. Kontrastin tuntua on ollut kaikki se, mikä minun 
on mahdollista aistia; toinen, toisen kosketus, minä itse, materiaali. 
Se on erojen kokemista ja sana hahmottamaan tuntevaa olemista. 
Sanana kontrasti tuntuu nyt viittaavan enemmän kuvalliseen ajatte-
luun ja sen kautta hahmottamiseen, kun taas vastus tuntuu kehossa.

Otan toisen materiaalin, esimerkiksi majaan kaivattavan puunran-
gan, josta tunnen karheuden. Se pysyy tiukasti kädessä. Kosken toista 
ihmistä ja tunnen ihon, joka ei ole omani, samalla tunnen oman kos-
ketukseni. Koskemisessa on aina mukana jännitettä, en tunne sitä, 
mitä toinen tuntee kun kosketan. Rajat ja erot ovat oleellisia ja jättä-
vät toisen aina hiukan etäälle.

Metsä tarjosi materiaalin ja sitoi toiminnan maahan. Materiaa-
li vaikutti siihen, miltä majaa tuntui tehdä ja minkälainen tuntu 
sormenpäissä rakentaessa oli. Pienet valinnat rakentavat majan luon-
netta. Se, että rakennusmateriaali oli samalla paikalla kasvaneita 
puita, nuoria pihlajia, vaahteroita ja kuusia, vaikuttavat sen ym-
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märtämiseen ja tulkintaan. Luonnonmateriaalin käyttö oli aistinen 
valinta, on erilaista koskea elävää ja luonnollista materiaalia kuin 
teollisesti tuotettua.

Juha Varto puhuu vastuksesta, joka on kehollinen suhteemme maa-
ilmaan. Ilman vastusta emme kokisi mitään, emme havaitsisi mitään 
ja olisi täysin sama olemmeko täällä yksin vai muiden kanssa. Vas-
tus paljastaa, että maailmassa oleminen on konkreettista. Vastuksen 
kokemus on myös toisen todistamista. (2008a, 67.) Kirsi Heimoselle 
toinen tanssissa on vastus, jonka liike tuo esiin (2009, 198). Ilman 
liikettä, toiminnantapaa, joka leimaa perustavanlaatuisesti elämää, 
ei koe vastusta. Vastus juurruttaa maahan, toisiin ja keholliseen ko-
kemaani.

Toinen vastuksena
Välillä toista pääsee lähemmäksi, joskus täytyy kurottaa todella 
pitkään ja kauas, jotta koen, että toinen on edes huomannut olemas-
saoloni. Silti välillä tuntuu, kuin toinen olisi tiellä. Sen tiellä, että 
kasvattamistaan voi toteuttaa halutulla tavalla! Toinen yksittäinen 
on ymmärtämiseni haastaja

Edellinen tekstikappale kuvaa tuntemuksia siitä, kuinka vaikea joi-
hinkin lapsiin leirillä oli saada yhteyttä. Leirillä oli kaveruskolmikko, 
he olivat muita vanhempia. Nuoret eivät osallistuneet oikein mihin-
kään tekemiseen leirillä, olivat ja notkuivat lähettyvillä, naureskelivat 
omia juttujaan, mutta kun heitä pyysi mukaan, kuului muminaa ja 
selityksen kaltaisia. He eivät varsinaisesti kertaakaan sanoneet, ettei 
heitä kiinnosta mikään, mitä leirillä tehtiin, mutta olemus kertoi ai-
van muuta. Oli turhauttavaa huomata, kuinka majan tekeminen ei 
koskettanut jokaista, vaikka olin itse niin panostanut, sitoutunut ja 
innoissani projektista!
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Teineillä on trendivaatteet ja Hello Kitty -koristeita älypuhelimis-
saan. He erottuvat ulkoisesti hyvin paljon muista leiriläisistä, vuosi 
yläasteella tai se, että se alkaa kesän jälkeen, näkyy heissä. Metsään 
lähteminen on heille joka päivä vaikeaa, koska alkaa tihuttaa. ”Mä en 
haluu lähteä, kun mun tukka menee ihan kiharalle”. Metsään mene-
minen tarkoittaa huolella laitetun tukan sotkeutumista ja meikkien 
valumista naamalle. Nuoret haluaisivat jäädä katoksen alle kolmis-
taan, nyt he vetoavat siihen, ettei heillä ole sopivia vaatteita metsässä 
työskentelylle. Pyydän, että he lähtevät muiden mukaan. Ja he laahus-
tavat perässä, ei nyt vihaisina, mutta sillä tavalla, että heitä ei voisi 
vähempää kiinnostaa majanrakennus.

Tuntui työltä saada suostuteltua kolmikko lähtemään. Yritin monin 
tavoin saada heidät vakuuttuneiksi, että tekemisestä voi olla jotain 
uutta, mielekästä tai iloa heille. Toivoin, että he voisivat toimia 
apuohjaajina ja auttaa pienimpiä rakentamisessa. Ajatuksena se tun-
tui heistä ihan hyvältä, mutta todellisuus ei lopulta heitä huvittanut.

Teinejä ei saa mukaan rakentamiseen, juoksentelen heidän ja ra-
kentuvan majan välillä. Yritän innostaa ja kannustaa. Olemme 
aiemmin pohtineet heidän kanssaan, josko he haluaisivat osallistua 
toimintaan enemmän omilla ehdoillaan, vaikka siten, että tukisivat 
pienempiä ja auttaisivat. “Oi ne [nuoremmat lapset] on niin söpöjä!” 
He ovat ilmaisseet halukkuutensa, mutta nyt sitä ei enää ole. Tuntuu 
kuin he olisivat liukasta saippuaa kädessä. Olen kuitenkin sitä miel-
tä, että he voisivat edes yrittää osallistua, siksi jaksan pyytää heitä 
mukaan. Pakkoa ei ole, tämä on kesäleiri, mutta silti pyydän.

Rakentaessamme majaa, teinit istuvat kalliolla omissa oloissaan, he 
haluaisivat olla koko ajan niin, puhua omista jutuista, kikatella ja 
räplätä älypuhelimiaan. He ovat flegmaattisia minua kohtaan. Sinne 
kalliolle meillä ohjaajilla ei ole välitöntä näköyhteyttä ja he ehtivät tun-
kea älypuhelimensa takin alle piiloon, jos näkevät jommankumman 
tulevan. He haluavat vetää omat rajansa. He muodostavat kolmistaan 
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kaveriporukan leirin ulkopuolellakin. Tähän välin on vaikea päästä. 
Teinit leikkivät sillä, että katsoivat salaa videoita puhelimistaan. 

Leirillä kännyköillä pelaaminen on päivien aikana kielletty, rikkou-
tumisen ja katoamisvaaran vuoksi, sekä keskittymistä häiritsevänä 
tekijänä. Leirisäännöt muodostetaan joka kesä yhdessä lasten kans-
sa.

Maja toimii mielenkiinnon jakajana, toiset kokevat tekemisen 
omaksi ja yhteistyön selvästi mieleiseksi, kolme nuorta haluavat olla 
syrjässä. Itsensä pois jättäminen tekemisestä kiinnostuksen puut-
teesta tai sosiaalisesta pakosta, rajaa rakennuksiamme leveämmälle 
ja tekee majan ympäristöstä nautinnon ja tylsyyden kentän. Fyysisen 
todellisuuden lisäksi älypuhelimet veivät tekemisen jonnekin kauas 
satelliittimaailmaan.

Rajat tulevat viimeistään tässä kohtaa näkyväksi; välimatkat toi-
sistamme kertovat siitä, kuinka paljon nuoria kiinnostaa majan 
rakennus. Nuoret haluavat irrottautua tilanteesta ja valitsevat pai-
kan kauempaa. Metsässä on kaksi eri tilaa, teinit puskien takana 
kauempana kalliolla kasvot kiinni puhelimen näytössä, muut raken-
tamassa. Minä yritän ohjaajan saada näitä kahta tilaa yhteen. Ravaan 
väliä, jossa toisessa päässä on rakentamiseen keskittyvä joukko, toi-
saalla minuun flegmaattisesti suhtautuva kolmikko. Liikkumiseni 
päämäärättömyys, tunne etten saa nuoria mukaan, alkaa tuntua höl-
möltä. Matkaa tilojen välillä on noin 30 metriä ja kokemus majaa 
kohtaan täysin toisistaan eroava. Ravaaminen saa minut kysymään, 
mitä yritän ja miksi?

Nuorten osallistumattomuuden kanssa taistellessa tanssillinen, 
eettinen lähestymistapa tulee mukaan tulkintaan. Koen saava-
ni ajattelulleni apua Heimosen työstä tanssin parissa ja sen kautta 
tapahtumiin uudenlaisen näkemyksen. Heimonen on toiminut 
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tanssitaiteilijana Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniatoimessa, 
jossa hän on tanssinut ja tanssittanut laitoksen asukkaita sekä hen-
kilökuntaa. Tanssi työtapana on Heimosen kuvailemana sellaista, 
jota ei leimaa epäonnistuminen tai onnistuminen, se ei näyttäydy 
esityksenä tai tekniikkana. Tanssi on Heimosen työtavassa tila koh-
taamiselle, jossa ei tarvita hoitajan tai hoidettavan rooleja, se on 
erilaisia kohtaamisia: ”Kuhunkin jää oma jälki”. Toisen ja oman jäl-
jen hyväksyminen on toisen kunnioittamista: Tanssi tällaisena on 
sallivaa tapahtumille, jolloin jokaisen kokemus siitä rajautuu omaan 
lihaan, eikä sitä voi toinen omistaa, ohjata tai hallita. (2007, 39.)

Toisen ihmisen toiseuden säilyttäminen leimaa tanssia. Heimonen 
(2007) kirjoittaa elävänsä tanssissa Emmanuel Levinasin etiikan 
mukaan, jolloin toista ihmistä ei voi ottaa haltuun tietämällä ja kä-
sitteellistämällä (Levinas 1996, 17–18). Heimonen sanoittaa Levinasin 
etiikkaa ruumiillisena velvollisuutena toista kohtaan. Heimonen kir-
joittaa, että kuulee toista, on eksyksissä suhteessa toiseen pikemmin 
kuin ottaa haltuun tai asettaa toista oman egon rakennusaineeksi. 
Heimonen kirjoittaa liikkuvansa vereslihalla. (2007, 41.) Veresliha on 
lihaa, jota ei peitä paksu nahka, se on lihaa, joka on vaikuttumiselle 
altis. 

Majan rakennuksen myötä ilmenneet kokemukset leirin nuorten 
kanssa, näyttäytyvät kontrollista ja hallinnasta luopumisen kautta 
Heimosen tanssillisen näkökulman myötä. Maja vapaana toimin-
tana on siten myös toisen erillisyyden hyväksymisen opettelua, 
toimintaa, jossa harjoittelin muun muassa sitä, mitä toinen toisena 
tarkoittaa. Toiseen ei voi väkisin tungettaa motivaatiota. Innostuksen 
on kummuttava omasta tarpeesta, omasta halusta tai palosta. Kesä-
leirillä ei ole pakko tehdä mitään, siinä merkityksessä, mitä pakko 
on koulussa, se on kuitenkin tärkeä paikka ihmetellä ja kysyä kysy-
myksiä toisen kanssa olemisesta, kokemisesta, joka on vastuksellista 
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ja vastuullista. Majan rakentamisessa oli hyväksyttävä erilaiset läh-
tökohdat olla ja vastaanottaa.

Nuoret ovat minulle tuttuja aiemmilta vuosilta, yhtä lukuun otta-
matta. Ennen he olivat mukana toiminnassa ja viihtyivät. He olivat 
innokkaita, joskus väsymiseen asti. Juttelin heidän kanssaan, he ovat 
tulleet leirille omasta tahdosta, ei vanhempien pakottamana. Silti he 
eivät halua tehdä mitään. Välillä he karkaavat leiriportin ulkopuolelle 
ja vakuuttavat, etteivät tiedä leirirajoja. 

Arvaamattomuus, pakeneminen ja samalla voimakas tuntu siitä, että 
nuoret ovat läsnä, vaikutti suhteessani nuoriin. Ennen kaikkea, en 
saanut nuorista selvää, en ymmärtänyt heitä. He toimivat vastuk-
sina, joka muistutti minua siitä, ettei minun intohimoni ole samaa 
kuin jonkun toisen. Oman innostukseni keskellä majan rakentamis-
ta kohtaan, minun oli vaikea kohdata sitä, että nuoria se ei motivoi 
ja että he reagoivat siihen täysin eri tavalla kuin minä. En halunnut 
ymmärtää sitä, miten älypuhelin voi olla mielenkiintoisempi asia 
kuin oikea, elävä tilanne ja rakentelu luonnossa konkreettisesti kä-
sin.

Olin hämilläni siitä, kuinka nuoret olivat kasvaneet ja muuttuneet, 
he eivät enää olleet samanlaisia kuin viime vuosina, innokkaita, 
energisiä ja läsnä olevia. Muuttunut olemus ja heidän vaikutuksensa 
minuun oli voimakas. Se oli muistutus siitä, ettei tuttukaan ihmi-
nen ole itsestäänselvyys. Opettamisen ja kasvattamisen tilassa ei ole 
automaatio, että kaikki osallistuvat samalla intohimolla. Ajattelinko 
myös, että majan rakentamisesta kieltäytyminen on samalla kieltäy-
tymistä minusta? 

Pari rakentamiseen aktiivisesti osallistuneista leiriläisistä hermostuu 
ja tulee kalliolle. He vaativat nuoria osallistumaan. Toinen sanoo, ettei 
täällä voi vaan laiskotella. Teinit ilmaisevat melko selvästi nuoremmil-
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le, että kyllä voi. Sanaharkka yltyy ja mukaan riitaan tulevat mutsis 
on -argumentaatio ja edelleen se ikäero. Jossain rakentamisen välissä 
huomaan kahden nuorista kävelevän hiekkatiellä sadan metrin pääs-
sä kohti kasvitarhan portteja. He lähtivät salaa aiemmalla bussilla. 
Tulkitsen lähtemisen mielenosoituksena. Minua suututtaa, etten saa 
kontaktia heihin, he ottavat etäisyyttä, yritän kuroa sitä umpeen. Yksi 
heistä jää. Hän selvästi kamppailee sen kanssa, että toisaalta haluai-
si osallistua yhteiseen tekemiseen, mutta kun parhaat kaverit vetävät 
puoleensa enemmän kuin majanrakennus.

Heimonen kirjoittaa hallitsemisesta suhteessa toiseen. Heittäytyes-
sä tanssimiseen voi löytää: toisen kanssa tanssiessa, lähellä ja ilman 
pyrkimystä kontrolliin, voi saavuttaa tyyneyden. Toisen ihmisen 
ymmärtäminen ja läheisyys pitävät tilanteessa läsnä, mutta sisäl-
tävät arvaamattomuuden, koska toisen ruumiillisuutta ei voi ottaa 
haltuun. Haltuunoton mahdottomuus ja sen hyväksyminen tuo 
mukanaan tyyneyden. (2009, 159–160.) Jos hyväksyn toisen läsnäolon, 
annan itselleni mahdollisuuden ymmärtää toista toisen omassa het-
kessä ja kohdassa. Herkkyys kohdata toinen, on myös herkkyyttä 
kohdata itsensä sekä oma suhde toiseen. 

Kehollisen kontrolloimisesta
Majaa rakentaessamme lasten poukkoilu hämmensi, heidän 
impulsiivisuutensa ja jatkuva kokeminen vailla pitkälle vietyjä suun-
nitelmia. Välitön vaikuttaminen ja kyky olla läsnä tilassa, jossa he 
olivat.

Leirillä oli lapsi, joka oli erityisen levoton, heilui ja liikkui mielensä 
mukaan. Kepit lentelivät, haarukat osoittivat ja lapsi juoksi juokse-
masta päästyään. Vilkkaus ja ajoittainen aggressiivisuus aiheutti 
meille ohjaajille päänvaivaa, joskus lapsi löi. Silloin kun lapsen kanssa 
oli kahden, hän oli herttainen ja häneen sai kontaktin. Ajattelin, että 
kontrolloimattomuus ei ole ainoa piirre, kaaoksen seasta löytyy muu-
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ta. Rauhoittavat toimintatavat selkiyttivät tilanteita, lapsi rauhoittui 
lukiessa omassa tilassaan.

Kahdestaan lapsen kanssa ollessa häneen tuntui saavan jonkinlaisen 
yhteyden, kun toiminnassa oli mukana useita, hänestä tuli helpos-
ti kaoottisen oloinen. Siksi annoimme ohjaajaparini kanssa hänen 
leikkiä omia leikkejään majan rakentamisen ympärillä. Mitä jos 
lapsen aistiminen oli ylivirittynyttä, hän ei kyennyt hahmottamaan 
liian monia kasvoja, liian montaa muuttujaa ja liikkujaa?

Vaaralliset, uhkaavat tilanteet tuovat näkyviin ihmisen toiminnan 
ennakoimattomuuden ja sen olemisen, jota usein pyritään hallitse-
maan. Majanrakennuspaikka oli täynnä puita, keppejä ja lautoja.

Yhdellä lapsella on paksu karahka kädessään, puukot kiellettyä-
ni muiden turvallisuuden takia, ja hän aloittaa sillä huitomisen. Se 
on konetuliase. Taistelu on käynnissä, lapsi on leirin aikana esitellyt 
minulle monta näkymätöntä AK-47 -kivääriä, haarukkaa ja veistä 
erilaisina aseina. Lapsi toimii ennen kuin ajattelee, ennen kuin hallit-
see. Vedän monta kertaa henkeä ja tekisi mieli huutaa. Menen väliin 
ja pyydän huomioimaan muiden läsnäolon.

Samankaltaisia tilanteita tuli uusia. Maasta löytynyt lauta muuttui 
rakennusmateriaalista aseeksi. Lapsi oli lyömässä toista paksulla 
kakkosnelosella päähän, laudassa oli pystyssä pitkiä nauloja. Tilan-
ne aiheutti minussa automaattisen reaktion, pelon ja suuttumuksen 
tunteen. Tartuin lautaan ja huusin lopeta! Lapsi sanoi minulle: ”Mik-
si sä suutuit, et sä sais suuttua. Sä oot aikuinen.”

Ehkä äkkinäinen reaktioni sai lapsen hämmästymään tai pelästy-
mään, ehkä hän oli tottunut siihen, että aikuinen ja opettaja ei kiihdy. 
Tunsin syyllisyyttä reaktiosta, se oli äkkinäinen ja lapsen mielestä 
kielletty. Lapsen kommentti osui arkaan kohtaan. Aggressiivisuuden 
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kohtaaminen ja ennakoimaton väkivallanteko vaikuttavat suoravii-
vaisesti ja ruumiillisesti. Reaktio tapahtuneeseen on salamannopea, 
sitä ei mieti. Se nousee välittömänä, suorana ja ilmoille purkautuu 
liike, huuto tai jotain niiden kaltaista. Vaaran kokemus on tilanne, 
jossa ei ehdi miettiä hienovaraisia käyttäytymistapoja, sitä tulee, 
mitä on tullakseen. 

Kehollisen ilmitulo on sosiaalisesti hyväksytyn rajoissa, erityisesti 
kaikki sellainen, jota ei ole kontrolloitu ja mietitty valmiiksi ja joka ei 
sovi kuvaan. On haastavaa kohdata ristiriitaisia tunteita, ahdistusta, 
pelkoa, vihaa tai tahallista satuttamista, kun kyseessä on kasvattaja ja 
kasvatettava. Ajattelen, että lapsi on aina hauraampi ja haavoittuvai-
sempi kuin minä. Erityisen vaikeaa tilanne on yhteydessä opettajan 
tai ohjaajan rooliin, jota vaivaa ruumiillisen ja sen kieltämisen välis-
sä sukkuloiva opettajaihminen. Ihminen, jonka tulee olla neutraali, 
hallittu ja järkevä. Ihminen, jonka ruumiillisuus on itselle sekä muil-
le jollain tasolla ongelma.

Keskustelin tilanteen jälkeen leiriläisen kanssa ja selitin hänelle, 
miksi kiihdyin. Kerroin, että koin tilanteen vaaralliseksi toisen lei-
riläisen puolesta. Kerroin, että pelko aiheutti minussa välittömästi 
fyysisen reaktion, joka saattoi lapsesta tuntua enemmän suuttumuk-
selta. Minulle jäi tunne, että lapsi ymmärsi, mutta en ole ihan varma, 
koska hänellä oli niin kiire jatkamaan leikkiä. Samankaltaisia ti-
lanteita toistui hänen kanssaan usein leirin aikana, reagoin, koska 
hän käyttäytyi usein aggressiivisesti. Yritin puhua ja päästä siihen 
rauhalliseen keskustelevaan tilaan. Lapsi ei yksinkertaisesti notee-
rannut niitä.

Teimme lapsen kanssa yhteisiä sopimuksia sen varalle, jos toimin-
ta yltyy liian aggressiiviseksi eikä lapsi pysty kontrolloimaan enää 
itsenään. Vaikeisiin tilanteisiin saattoi auttaa muistutus lukemi-
sesta, lapsi nautti siitä ja rauhoittui, kun sai vetäytyä syventymään 
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sarjakuvalehtiinsä. Roope Ankka oli salasana sille, että lapsella oli 
mahdollisuus valita oma yksityinen hetkensä kirjan tai sarjakuvan 
kanssa, jos yhdessä tekeminen tuntui mahdottomalta.

Kehollisuuden ilmi tulemisen merkitys tilanteessa on myös suhdetta 
kasvatuksessa vaikuttaviin hallinnan ja kontrollin muotoihin, jotka 
estävät kehollisen kokonaisena ja ristiriitaisena ilmenemisen. Hal-
linta kasvatuksessa voi olla manipulaatiota ja alistamista, sellaisia 
piirteitä, joiksi koin esimerkiksi syventävän harjoittelun ryhmäyttä-
misen seminaarissa, kappaleessa Vessahätä. Minulle tämä jännite on 
ollut vaikea, niin oppilaana kuin opettajana, jolloin häpeä tai syyl-
lisyys nousee esiin edellä kuvatun aggressiivisuuden lapsen kanssa 
kohdatuissa tilanteissa. Kuinka paljon kontrolloin muita ja itseäni 
ihmisenä ja kuinka paljon oma olemiseni vaikuttaa haitallisesti toi-
seen? Mikä ylipäänsä on toista rikkovaa, ovat kysymyksiä omasta 
olemisesta, joita täytyy kysyä toistamiseen.

Ikäpolveani, kahdeksankymmentäluvun lopussa syntyneitä, ei ehkä 
enää niin voimallisesti ole hakattu sormille rangaistuksen osoituk-
sena, opettaja on silti ollut voimakkaassa auktoriteetti-asemassa. 
Hallinnan tunne kasvatuksessa on ollut tila, joka tulee jostain ja 
joka saa toimimaan luonnottomin tavoin; kuvittelen, että hallitsen 
itseäni vain järjellä, kuvittelen, että niin pitää olla. Kontrollin tarve 
asettuu näkymättömänä kehoon ja siitä ei voi olla ihan varma, kuka 
kontrollin on sinne asettanut. Se on tunne, joka kertoo ahdistukse-
na tai jatkuvana hämmentyneisyytenä siitä, että keho, oman kehon 
toiminta on väärässä. Keho tuntee väärin, se haluaa tehdä eri tavalla, 
kuin koulu, opettaja tai ympäristö sallivat.

Läsnäolon intensiivisyys
Kirjoitin aineistooni suhtautumisesta majan rakentamiseen: Elin 
sitä täysin koko ajan, epäilin, joskus haltioiduin ja kuuntelin. Kaikki-
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nensa, jokainen pienikin ele, liike, ajatus ja kulku vaikuttivat toiseen 
ja niiden tulkintaan. 

Majan ympärillä ja oikeastaan yleisemminkin leirillä kokemus läs-
näolosta on voimakas. Lapset edesauttavat sitä tulemalla liki, joskus 
täysin estotta. He kutsuvat opettajaksi, mutta suhtautuvat eri tavalla 
kuin koulussa. Suhde lapsiin on vapautuneempi ja todellisempi. Ym-
päristö ei tee voimakkaita rooleja, istun samalla nurmikolla lasten 
kanssa.

Ruuan jälkeisillä leikkitauoilla istuskelemme työparini kanssa nur-
mikentällä ja juomme kahvia, vatsat täynnä Palmian einestä. Lapset 
pyörivät ympärillä, kiipeilevät puissa, mitä milloinkin. Saa juoda kah-
via samalla kun on valvomassa lasten vapaa-ajanviettoa. Koemme 
yhdessä, että tilanne on kotoisa ja lepo on mahdollista vaikka lapset 
ovat läsnä.

Ohjaajilla ei ole sellaista taukoa, jolloin saa vetää oven kiinni pe-
rässään yksinäiseen hetkeen. Työntekijät syövät lasten kanssa ja heti 
sen jälkeen valvovat vapaata leikkitaukoa nurmikentällä. Kaiken 
toiminnan jakaminen yhdessä lasten kanssa tuo olemiseen yhteisöl-
lisyyden piirteen. Olemme koko päivän keskenämme, jolloin koen, 
että ohjaaja ei ole vain työntekijä vaan läsnä oleva aikuinen. Läsnä-
olo sitoo minut kokemaan lasten kanssa.

Leiriläisiä kokoontuu istumaan viereemme ja juttelemaan. Jotkut 
kiipeilevät päälläni. Eräs lapsi testaa kärsivällisyyttäni heittelemäl-
lä kahvikuppiini tuomesta tippuneita pähkinöitä. Etsimme keppejä 
maasta, joita voi kuoria. Joka kesä joku keksii aina uudestaan tämän 
keppien kuorimisen, joku niissä saa tarttumaan niihin. Kynsien alle 
jää kuorimisesta kuoriroskaa, joka on tikkuista ja kuivaa. Kuorimi-
sen jälkeen kepin pinnasta tulee aivan sileä. Sileys on aina ihmettelyn 
aihe, ”tää on ku höyhen, niin silee!”. Leikkikenttää reunustavista tuo-
mista putoilee tuomen pähkinöitä, joita voi rikkoa ja kaivaa sisältä 
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siemeniä. Kyselen, mitä he tänään aikovat tehdä päivän päätyttyä, 
joku kertoo toisen vanhemman asuinmaasta, “…silloin kun mä olin 
Senegalissa, oli niin kuumaa hiekkaa, ettei rannalla voinut kävellä 
paljain varpain!”

Läsnäolon kokemus lasten kanssa leirillä saa vertaamaan sitä tans-
silliseen läsnäoloon. Tanssi on ollut minulle toisen kohtaamisen ja 
koskemisen harjoittelua, tanssi on ikään kuin antanut syyn, jota oi-
keassa elämässä ei ole aina ollut mahdollista kokea. Kenties tanssin 
kautta herkistyminen omalle keholle ja sen tuntemuksille saa mi-
nut vaatimaan ja etsimään ruumiillisen läsnäolon kokemusta, niin 
omassa taiteessa kuin opettamisen, kasvattamisen ja ohjaamisen ti-
lassa.

Toisen kehon aistiminen vieressä on ollut ristiriitainen kokemus, aivan 
kuin toisen viereen tulo ja lähellä olo veisi jotain omasta. Kehollinen 
lämpö, jota toinen hehkuu, tuntuu minussa, tiedän että toinen tuntee 
sen jos haluaa. Vieraasta ihmisestä nouseva lämpö tuntuu kielletyltä. 
Toisen voi tuntea, vaikka kosketusta ei ole, vaikka emme edes tunne 
toisiamme.

Lämpö tarkoittaa tässä ruumiillista koettua tunnetta toisesta, se on 
fyysinen tunne, joka sitoo kokemuksen toisen kehosta omaan ruu-
miillisuuteen. Toisen ruumiillisuus vaikuttaa fyysisenä tunteena 
minussa, vaikka fyysistä kosketusta ei edes ole.

Kokemus ruumiillisesta läsnäolosta, liiasta fyysisestä ulottuvuudes-
ta voi olla myös äärimmäisen ristiriitainen kokemus. Tanssimisen 
suorana ruumiillisena olemisena tilassa voi aiheuttaa vieraantumis-
ta ja jopa pelkoa, jos siihen ei osaa varautua. Se voi tuntua uhkana, 
lihallisuus saattaa alttiiksi haavoittumiselle. Kuvaavaa on Heimosen 
kirjoitus omasta tanssimisen kokemuksestaan koulutustilaisuuden 
päätösjuhlassa, jossa tanssi alkoi arvaamatta. Yleisö oli hämmenty-
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nyt kun Heimonen tanssi; liikkui omituisesti, tuli liki, hiki virtasi ja 
hän oli ruumiillinen. Heimonen tulkitsi tilannetta siten, että yleisö 
ei osannut suhtautua, suuri osa yleisöä sulkeutui. Liika ruumiillisuus 
häiritsi ja teki välimatkaa tanssijan ja katsojien välille. Heimonen 
kirjoittaa: ”Mutta outo tunne, että henki ei kulje, liimautuu nahkaa-
ni. Katsojat ympärillä ovat kivettyneet. Sumeat katseet suuntaavat 
pois minusta, ihmiset ovat liikkumattomat ja hengittämättömät”. 
(2009, 174, 177.) Tanssi, joka esityksen lisäksi voi tarkoittaa vahvaa ruu-
miillista preesensiä tilanteessa, voi olla joillekin kutsumattomana 
vieraana pikemminkin uhkakuva kuin inhimillisen ilmi tuominen.

Muistan samankaltaisen tilanteen, kun Heimonen oli puhumassa 
järjestämässämme taiteidenvälisyys-seminaarissa Taideteollisessa 
korkeakoulussa joulukuussa 2011. Heimonen puhui työstään tanssi-
taiteilijana hoitolaitoksessa, millaista se on ja mitä hän tekee siellä. 
Puheen rinnalla liikkui tanssi, Heimonen liikkui tanssissa puhues-
saan, tuli lähelle, saattoi koskea. Tulkitsin, että hän toi sitä kautta 
näkyväksi olemistaan laitoksen arjessa, sitä miten tanssi oli tapa olla. 
Muistan Heimosen puheenvuoron, en muista sanoja, muistan ole-
muksen ja kokemuksen tanssista, joka tuntui. 

Seminaarissa tilanne ei ollut helppo, tunnistin yleisön pakahdut-
tavan hiljaisuuden kertovan ihmetyksestä ja lievästä vastarinnasta. 
Tilanteessa tapahtui roolien ja tapojen olla sekoittumista. Kuulijan ja 
puhujan roolit sekoittuivat kehollisista väliintuloista, Heimonen tuli 
liki ja liikkeet herättivät aktiivisuuden, vastarinnan, mukanaolon tai 
jonkun muun; ehkä sydän pamppaili liikkeen tahdissa tai outoudes-
ta. Heimosen oleminen kenties hämmensi, siihen ei voinutkaan enää 
tarttua vain keskustelemalla, puheenvuoroa ei voinut vain katsoa ja 
kuunnella, samalla tavalla kuin muiden seminaarin esiintyjien jäl-
keen. Tilan ja toiminnan ristiriita, tavallinen luokkahuone ja tanssin 
ja puheen outo sekoitus toi tilanteen voimakkaammin aistittavaksi.
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Sisällä
Viimeistelyvaiheessa kaikki eivät enää jaksa viilata. Toiminta on 
seestynyt, tunnelma on levollinen ja tyyni. Kukaan ei enää kiinnitä 
huomioita siihen, mitä joku muu tekee, kaikki ovat löytäneet majan 
ympäriltä tai sisältä oman paikan. Majan sisä- ja ulkotila yhdistyvät 
luontevasti toisiinsa, toisin kuin vielä eilen. Alkaa tihkua vettä. Osa 
lapsista vetäytyy majaan sisään, he kertovat tarinoita ja vitsejä toi-
silleen. Näky tekee majasta kodin. Kuuluu naurua ja pyydän saada 
ottaa heistä kuvan.

Zombit hyppelevät edelleen majan ulkopuolella, nyt hieman rauhal-
lisempina. Kaksi lasta tekee laudasta tervetuloa-kylttiä majan oveen, 
muuten työkalujen pauke on hiljentynyt. Oveen täytyy kirjoittaa kuka 
majassa asuu, he pohtivat. Reviiri on merkittävä. Lapsi, joka on pa-
riin otteeseen valitellut, ettei keksi itselleen tekemistä, on kasannut 
majan sisälle kepeistä ja oranssista narusta nuotion. Menen sisälle 
majaan, joudun kömpimään ovesta, mutta sisällä on avaraa. Vaikka 
maja on pieni, voin noin kolme neliömetriä lattiaa, se tuntuu sisällä 
paljon suuremmalta. Lapsi istuu nuotion vieressä ja kohentelee tulta. 
Istun hetkeksi hänen viereensä.

Minulle selviää, että tuli ei ole tuli vaan toinen, pienempi maja.  Lei-
rin nuoret eivät ilmestyneet tänään paikalle.

Majanteko päättyi tyynenä. Intensiivinen, vuorovaikutteinen tila 
vaihtui hiljaiseen, mietiskelevään tunnelmaan. Kun maja oli valmis, 
ahtauduimme kaikki sen sisään, mahduimme kaikki 23. Oikeastaan 
meidän ei tarvinnut edes ahtautua, koska sisällä oli tilaa. Jälkeenpäin 
muistan hetkestä sen, kuinka kotoisalta se tuntui, kun kaikki istuivat 
majassa, he miettivät sen tulevaisuutta ja rakentamista.

Majan sisällä kyselen, millaista majan rakentaminen on ollut. Moni 
toistelee, että tosi kivaa! Joku ehdottaa, että majalle pitäisi keksiä 
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säännöt, ettei sitä voisi rikkoa. Majaa tulisi lasten mielestä kunnioit-
taa.  Jonkun mielestä majassa on liian ahdasta.
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Kokemus itse tekemän teoksen sisällä olosta kietoo kehollisuuden 
ytimen toimintaan. Pääseminen fyysisesti teoksen sisälle mahdollis-
taa kokemuksen, jossa tehty ei jää kokemuksena kehon sisäpuolelle 
vaan tehtyyn teokseen on mahdollista astua, sekä sisään että ulos, 
samalla kun kokemus rakentamisesta on myös kehossa sisällä. Kie-
toutuminen teokseen toiminnan kautta ja teoksen kietoutuminen 
meihin tekijöihin fyysisenä suojana, luovat dialogisen tilan ympä-
röivän maiseman kanssa.

Majan tarina
Seuraavana päivänä eli perjantaina, teemme majalle tarinan. Sovim-
me että teemme majatarinan yhdessä isona ryhmänä. Leikin muodossa 
tarinoita oli syntynyt liuta jo rakentamisen aikana ja osin yhteinen ta-
rinamme sai vaikutteita niistä. Olin kirjoittanut muistivihkooni ylös 
kysymyksiä, jotka johdattelivat tarinan kaaren muodostamiseen.

Tilanne muistutti sadutus-menetelmää, vaikka emme tietoisesti läh-
teneet saduttamaan. Se erosi siitä kuitenkin siinä, että minulla oli 
valmiina muutamia tarinan alkuun lähtöä ja sen rakennetta hel-
pottavia kysymyksiä. Sadutuksessa kertojan tai kertojien annetaan 
kuitenkin kertoa vapaasti tarina, jonka kuulija kirjaa ylös juuri sel-
laisena kuin hän on sen kuullut. Sadutus on tapa kuulla toista ja se 
mahdollistaa kohtaamisen.6 

Ennen aloittamista painotimme lapsille, ettei tarinaa voinut kir-
joittaa juuri siten, kuin jokainen sen itsekseen kirjoittaisi, vaan että 
tarina olisi yhteinen teos. Meidän täytyisi antaa tarinan luomisen 
hetkessä tilaa myös toisillemme, toisten kuuntelemiselle. Kerroim-
me, että kaikkia osallistujia kuunnellaan ja parini kirjaa jokaisen 
kertoman ylös.

6 Sadutusohje kts. edu.helsinki.fi 
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Istuimme koko ryhmä kahden pienen pöydän ja penkin ympärillä, sa-
man paviljongin alla, joka oli muodostunut tapaamiskohdaksemme 
puutarhassa. Minä toimin liikkeellepanijan roolissa ja parini kirjoitti 
kuulemansa ylös. Tarinan tekeminen alkoi keskittyneen hulinan saat-
telemana. Olin innostunut, esitin kysymyksiä eläytyen. Lapset olivat 
kiinnostuneina mukana, teinejä ei näkynyt. Lapset venyttivät itseään 
ylös kätensä avulla, koska olivat innokkaita kertomaan oman osan-
sa. Ääni, jota heistä kuului viitatessa, oli sitä sellaista ”viittausääntä”, 
jota kuuluu silloin, kun ei malta odottaa omaa vastausvuoroaan ja 
yrittää tehdä itsensä näkyväksi, valitse minut, mulla on hyvä juttu! 
Silmät pullistuvat avonaisiksi ja suusta kuuluu nykivä ääni.

Tarinan luominen oli vuorovaikutteista työskentelyä, koin että lapset 
olivat lähentyneet majan rakentamisen aikana. Osa pomppi pöydällä 
innostuksesta samalla, kun toiset istuskelivat etäämmällä ja vain kas-
voista sekä kehon suunnasta näkyi, että he ovat mukana tilanteessa. 
Lapsilla oli mahdollisuus vain kuunnella, itse tarinan kertomiseen ei 
ollut pakko osallistua. Lapset nauroivat toistensa jutuille ja halusivat 
joskus muuttaa jotain samassa tapahtumassa ollutta ja kertoa oman 
versionsa toisen päälle. Ehkä he eivät olleet malttaneet kuunnella, 
mitä toinen sanoi. Kuitenkin tilanteesta nauttiminen oli todellista, 
moni ei olisi millään halunnut lopettaa tarinan keksimistä.

Tarinan luominen jatkoi samanlaista virtaa kuin majan rakennus, 
se sisälsi monta tarinaa limittäin ja sen luominen mahdollisti oman 
suhteen rakentamisen siihen. Luulen, että lapset saivat purkaa siinä 
paljon tekemisen yhteydessä syntyneitä henkilökohtaisia merkityk-
siä, ideoita ja kuvittelua, joita selvästi oli syntynyt mielin määrin, 
siinä välissä kun minä olin esimerkiksi stressannut siitä, pysyykö 
maja kasassa, onhan kaikilla varmasti mielekästä tekemistä ja ettei 
kukaan satuta itseään tai toista. Tarina syntyi poukkoillen ja etsien 
olemustaan, jotain selkeää muotoa, joka ei ehkä ollut edes merkityk-
sellistä lapsille. He haahuilivat tarinassa, tekivät omasta mielestäni 
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irrationaalisia ratkaisuja ja heittelivät päähenkilöä (joka kuitenkin 
pysyi jotakuinkin samana henkilönä alusta loppuun) mistä minne-
kin. Nauru ja kehonkieli, innostunut ja elämänvoimainen kuvasivat 
näkemääni. Työparini ei ehtinyt tai pystynyt kirjoittamaan ylös 
kaikkia tarinan piirteitä, koska lapset eivät aina malttaneet odottaa 
omaa vuoroaan. Kirjoitettuna tarinasta katosi varmasti paljon sen 
luonnetta, kirjoittaminen oli jäsentelyä ja loogisten yhteyksien luo-
mista sanoilla, joita ei tarinankerronnan intensiivisessä, sekavassa 
hetkessä ollut.

Kokemuksen toisin ymmärtäminen
Tarinan muodostamisen voi ajatella olleen lapsille taiteen omaista 
merkityksen antoa toiminnan tulkitsemiseksi. Tarinassa maja irtau-
tui todellisuudesta ja koetusta, jolloin rakentaminen sai merkityksiä, 
joita ei oikeasti tapahtunut. Oma kirjoittaminen tässä tutkielmassa 
on myös merkityksenantoa, jota ei tapahtumishetkenä vielä ol-
lut. Silti kirjoittaminen on kiinteässä yhteydessä tapahtuneeseen. 
Kirjoittamisessa on läsnä ymmärtäminen moninaisemmin, se on 
ajattelua, joka sitoutuu osin taiteellisen prosessin kautta ymmärtä-
miseen.

Palaan tässä kohtaa tutkimukseni muotoutumisen alkutaipaleelle. 
Kirjoitin johdannossa, että tutkimaan lähtiessä en osannut määritel-
lä, mitä taide tutkimuksessani voisi olla tai ylipäänsä, mikä majassa 
kiehtoi, kun jokin vain tuntui. Kun sain kiinni siitä, että tutkimukse-
ni jollain tavalla perustuu taiteeseen, koin vapautuvani tulkinnassa 
ja kirjoittamisessa, oikeastaan koko suhtautumistapani tutkimustani 
kohtaan muuttui. Käsittelyyn tuli mukaan muun muassa vertausku-
vallisuus.
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Tein majasta tutkimuspäiväkirjaani merkintöjä ja piirroksia, joiden 
kautta pyrin löytämään majalle myös vertauskuvallista merkitystä 
työssäni.

Oma kirjoittaminen ”majana”. Info on metsä, etsi sieltä itsellesi maja. 
(Tutkimuspäiväkirja lokakuu 2013) Tämä vertaus osaltaan kulkeekin mu-
kana työssä, kirjoittaminen työtapana on hakevaa, metsästä polkua 
etsivää, jossa päätepiste on valmis työ, mutta tekotapa ei anna vas-
tausta siihen, miten saavutan lopputuloksen.

Vertasin majaa myös ruumiiseen, jossa puun rangat muodosti-
vat kylkiluut, sidotut liitokset nivelet, sisätila oli kuin kohtu, jonne 
sai astua. On tyypillistä, että ihmisen ruumis vertautuu taloon tai 
kotiin, ihmisen asumukseen. Tämä vertaus tuntui kokemukseeni 
nähden kuitenkin silloin liian esineellistävältä ja ohuelta, koin siinä 
tarkastelevani majaa kuvana.

En saanut näistä vertauksista otetta, mutta ne johdattelivat etsimään 
lisää. Harhailu aiheen vertauskuvallisessa piirissä kiehtoi. Lopulta 
majan metafora tuntui selvältä, sen rakentamisen fyysisyys ja kehol-
lisen aspekti liittyivät kokemuksessa tanssiin. Majan rakentamisessa 
vaikuttanut vapaa pedagoginen ote, epätietoisuus ja improvisointi 
liittyivät ruumiillista läsnä olemista korostavina piirteinä tanssin 
kokemuksiin. Majan rakentamisen näkeminen tanssina näyttäy-
tyi lihallisena kaikupohjana, se oli todellinen ja eletty tunto, joka 
mahdollisti näkemään kummankin toisin, uudessa valossa ja uusin 
yhteyksin. Tanssi majana näyttäytyy tutkimuksessani kuitenkin ver-
tauskuvallisena, tämä kirjoittaminen ei tee majan rakentamisesta 
tanssia. Näin ollen maja tanssina, rakentaminen liikkeellisenä läs-
näolona, toimii opettamisen asenteen metaforana, joka on omalle 
ruumiillisuudelle altistumista, heittäytymistä ja lihallista maailman 
ymmärtämistä.
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Majan rakentamisen ajatteleminen nivoutuu suhteena tanssiin, ma-
jan rakentamisen aiheuttama tanssin tarve on metaforinen tila, jossa 
ihmisen liike ja läsnäolo tilassa korostuvat.

Majan rakentamisen tila oli kokonaisvaltainen tunneyhteys tekemi-
seen. Toiminnasta syntynyt ruumiillinen kokemus vertautui toiseen 
voimakkaan ruumiilliseen tilaan, hyppäämiseltä sanattomaan koke-
muksen virtaan, ilman varmaa tietoa siitä, mitä on tapahtumassa tai 
mitä käsitteellistetään. 

Majan rakennus tanssina ja toiminnan metaforana on minulle tie-
tämättömyyden ja tiedetyn rajamailla, vapaassa etsivässä otteessa. 
Niin tanssissa kuin muussakin taiteellisessa toiminannassa päämää-
rättömyyden sietäminen on osa tekemistä ja vasta tekemisen kautta 
ymmärrys kasvaa. Toimiessa taiteessa, maalatessa tai tanssiessa, toi-
miminen tapahtuu siinä läsnä olevassa vastuksellisessa hetkessä. 
Sattumanvaraisuudelle annetaan merkitys vasta jälkeenpäin, yrit-
täessä ymmärtää sitä, mitä toimimisessa tapahtui.

Ajattelen, että tutkimisessa taiteen kautta voi löytää näkökulman 
ja keinon katsoa tuttua ilmiötä toisin ja sen näkeminen toisena luo 
uusia merkityksiä ja yhteyksiä kokemiseen. Uudet merkitykset ovat 
kokemisen tulkinnassa rikkautta. Räsäsen mukaan, taiteellisessa 
toiminnassa vertauskuvallisuus on läsnä sekä tulkinnassa että tuot-
tamisessa. Metafora ei tee asioista samoja vaan se haastaa näkemään 
ilmiön aiemmasta poiketen käsitteellisemmällä tasolla. (Räsänen 2008, 
123.)

Maja-vertaus tutkimisessa ja kirjoittamisessa tuo ilmi asioiden hal-
litsemattoman luonteen. Tere Vadénin korpimetsä-metafora osuu 
kokemukseeni kirjoittamisen luonteesta. Vadén selvittää sen kautta 
kokemisen tasoja kokemukselliseen käytäntöön perustuvassa tut-
kimuksessa. Tutkimuksen kohteena olevaan kokemukseen kuuluu 
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erottamattomasti ainutlaatuisuus ja siihen luottaminen. Laadulli-
sessa, kokemukseen perustuvassa tutkimuksessa kokemusta ei voi 
pakottaa toistumaan, eikä se ei ole ilmiönä mitattavissa tai hallitta-
vissa. (Vadén 2001, 103–104.)

Vadén kuljettaa tekstissään ajattelemisen kohti korpimetsä-metafo-
raa. Vertauskuvassa korpimetsä on kokemuksessa subjektittoman 
ja objektittoman aluetta, se on Vadénin ilmaisemana ”ihmisen ja 
luonnon yhteyttä, eriytymätöntä jatkuvuutta, jota subjekti ei voi 
hallita eikä ennustaa”. Korpimetsä on tuntematon, vaikka tavallaan 
se on tunnettu juuri siinä, että tiedämme sen olevan ei-minun eikä 
kenenkään alue, korpi. Korvesta erillisen erämaan tekee sinne rai-
vattu pihapiiri. Pihapiiri on ihmisen rakentama, osittain hallittu 
sivistysmaa. Pihan ei anneta metsittyä, sen kasvustoa hoidetaan ja 
pedot pidetään loitolla. Pihapiirissä taistelee subjekti ja subjektiton, 
minuus ja minuuden hylkääminen. Pihalta kulkija pääsee sisälle 
taloon, jossa kaikki on hallinnassa; numeroituna, nimettynä, yksi-
löitynä, hyllyissä ja komeroissa, ennen kaikkea järjestyksessä. Talon 
asiat ovat pysyviä, mitattavia ja niillä on identiteetti. Vadénin ver-
tauksessa talo on tutkimuksen laboratorio, jonne tutkija menee 
suorittamaan tutkimistaan ja jossa asiat ovat sovitulla tavalla. (Vadén 
2001, 102–103; Vadén 2000, 77–78.)

Minulle Vadénin talo on meidän majamme, mutta meidän ma-
jamme ei ollut valmiina toisin kuin Vadénin kielikuvassa. Meidän 
täytyi tehdä kaikki konkreettinen fyysinen työ, ratkaista materiaalin 
ja tekotapojen tuomia ongelmia, olla toistemme kanssa. Minun piti 
saada tästä kaikesta vielä jokin näkökulma, jotta tutkiminen mah-
dollistuisi. Saman tilanteen koin, kun kirjoitin aineistoa. En tiennyt, 
mitä sillä tutkin, jotain konkreettista olin kuitenkin jo tehnyt. Majaa 
tehdessä tai kirjoittaessa en tiennyt tai tiedä, mitä tekeminen tuottaa 
tai mihin tutkimuksellani päädyn, teen ja etsin. Tämä vapaus olla 
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hallitsematta, tehdä majasta laboratoriota, on ollut tutkimiseni lä-
päisevä menetelmällinen asenne.

Tutkielmani muotoutumisessa voi ajatella olevan pilkahduksia 
erämaan kaltaisesta tai ainakin pienen kaupunkilaismetsän, jossa 
ennakoidut, tiedetyt tavat toimia on päätetty hylätä. Tutkiminen 
ei tapahdu valmiissa talossa, vaan sitä rakentaessa metsään, koke-
musta kuunnellessa ja sen fyysisyyden läsnäolon hyväksymistä. 
Rakentaessani majaa, sanoin tai metsän materiaalista, myös sen pi-
hapiiri muotoutuu ja luo metsästä, käsitteettömästä ruumiillisesta 
kokemuksesta, jollain tasolla tiedetyn ja sanoitetun tilan. Kirjoit-
taessa luotan siihen, että en tiedä, mitä eteen tulee, luotan metsän 
hallitsemattomuuteen ja siihen, että voin löytää sieltä lasten tavoin 
vaikka vanhan puisen oven, joka muuttaa kokonaisuutta ja suuntaa 
etsimistä. Kirjoittaessa ymmärrän jatkuvasti enemmän, jolloin tut-
kimuksen pihapiiri muodostuu. 

Epilogi majalle
Sain kuulla, että maja on rikottu. Olin lopettanut työt ja aloittanut 
loman, työparini jatkoi vielä kasvitarhalla. Majan rikkojat olivat 
vanhempia lapsia toiselta leiriltä. He olivat halunneet kostaa, koska 
leirimme lapset olivat käyneet varastamassa materiaalia heidän ma-
jastaan. Vanhemmat lapset oli laitettu korjaamaan maja. He olivat 
kasanneet sitä uudelleen yhden iltapäivän ajan, olivat vielä kehuskel-
leet valmiiksi saatuaan, että miten niillä muilla meni siihen niin pitkä 
aika, me rakennettiin se tosta vaan! Vähänkö ne oli hitaita.

Nopeasti kasattu on luonteeltaan erilaista kuin rakentaminen, jos-
sa paikka muodostuu pikku hiljaa ihmisten toimiessa yhteistyössä, 
joka ei ole täysin organisoitunutta tai päämäärätietoista. Kun näin 
uudestaan tämän kasatun majan, ei se vastannut yhtään sitä, mitä 
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olimme tehneet. Materiaali oli samaa, mutta majan olemus oli täysin 
erilainen. Maja näytti minulle meidän majamme irvikuvalta.

Maja valmiina oli tärkeää itse tekemisen kokemukselle. Tässä kohtaa 
koen merkitykselliseksi pelon tutkielman alkupuolelta, kappaleesta 
Epävarmuus lopputuloksesta: ”...majaprojekti voisi olla täysi kaaos, 
josta ei synnykään konkreettista fyysistä maailmaa, jossa olisi mitään 
mieltä.”  Ilman majan rakentamista ja sen kautta muodostuneita aja-
tuksia, kosketukseni aiheeseen olisi tyhjä ja ulkopuolinen. Lopuksi 
majan sisällä lähekkäin istuminen konkretisoi rakentamisen, itse 
rakennettuun teokseen pääsi myös itse fyysisesti sisälle. Kokemus 
sisällä olosta on täysin erilainen kuin kuvittelu sen sisällä olemisesta.

Kun tätä fyysistä tehtyä lopputulosta ei ollut enää nähtävillä, maja 
katosi ja jäljelle jäi vain tekemisen muistot ja niiden merkitys. Ma-
jasta oli ja on jäljellä vain valokuvia, mutta ei todellista esitystä 
siitä, mitä teimme eli opimme. Valokuvia tutkiessani huomaan, ettei 
majasta ole yhtään kuvaa, jossa se olisi kokonaan näkyvissä. Vasta 
rikottu maja koko rakennelmana on näkyvissä.

Vasta majan tuhoamisen myötä, sen konkreettisuus, siis todellinen 
kosketeltava luonne tuli minulle äärimmäisen merkitykselliseksi. 
Kaikki tekemisen aikana ratkotut ongelmat, solmiminen, puno-
minen ja puun työstäminen, kaikki se vastuksellinen toiminta, oli 
kadonnut teoksena, jonka edessä tai sisällä voi ihmetellä tehtyä. Kun 
vaivalla rakennetut tuolit ja seinät olivat poissa, tuntui kuin tehty työ 
olisi osin hävinnyt. Kenties sen takia majan ja rakentamisen merki-
tykset vahvistuivat.
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Tulkintaa tutkimisesta

Maja oli metsään meneminen, se oli improvisointia ja altistumis-
ta yhteiselle toiminnalle.  Se oli myös omille peloille heittäytymistä, 
sitä nykytanssitunneilla vellonutta epätietoisuutta ja koskettamisen 
laatua, joka oli täysin toinen kuin ennen: hyppimistä, sekasortoa ja 
leukaluiden kiristelyä. Toisena hetkenä meditatiivista käsillä teke-
mistä, sen käsittämistä, mitä oli tapahtumassa. Koko ajan vaihteli 
ei-mikään ja jokin selvältä tuntuva, jolle ei löytänyt sanoja.

Se miten me teimme, oli paljolti pelkkää yllätystä itselleni. Materi-
aali yllätti, sitä ei voinut survoa kasaan. Limainen metsästä löytynyt 
pökkelö ei ollut sama asia kuin verstaalla käyttämäni huonekalukui-
va tammipuu. Tilanteet yllättivät ja lapset yllättivät. Rakentaminen 
yllätti. Koko projekti oli rakentamista, purkamista ja sattumien hy-
väksymistä.

Tutkielmaani kantava idea on ollut luottaa ja virittäytyä siihen sa-
manlaiseen tapaan, jolla majaa rakennettiin. Kehollisuuteni on ollut 
läsnä vaikuttamassa kirjoittamiseen, olen seurannut muistiani, niitä 
jälkiä ja ääniä, joita rakentaminen jätti. Herkistyminen tutkimisen 
äärelle on vaatinut pinnistelyä, samalla tavalla pinnistelyä kuin 
maalauskankaan edessä seisominen ja sen ihmettely, mitä nyt on 
tapahtumassa. Herkistyminen tutkimisen äärelle on vaatinut läs-
näolon kokemuksen. Läsnäoloon on sisältynyt yllätyksellisyyden 
kohtaaminen, tutkiminen ei ole edennyt tarkan suunnitellusti tai 
hallitusti. Hallitsemattomuus on ollut sekä tutkimisen rikkauden 
kokemista, että harhapolku, jossa huomaan kirjoittaneeni kymme-
niä sivua ohi aiheen.

Seuraavissa kappaleissa katson vielä kokonaisuutena tutkimisessa il-
menneitä olennaisia piirteitä ja kuljen kohti tutkimuskysymyksiäni.
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Liike herätti ajattelun 
Palaan tutkimiseni alkuun, jossa vahva kokemus rakentamisesta 
ja ihmetys liikkumisesta olivat ensimmäisiä kiintopisteitä. Kuten 
tutkimukseni johdannossa kuvasin tapahtumia majan ympäriltä: 
”Toisaalta muistan ne, tunnen ne, en ehkä sanoina mutta jonain”.

Liikkuminen ohjaustilanteessa majan ympärillä, tuntui yhtäkkiä 
erilaiselta kuin ennen, en kuitenkaan saanut siitä kiinni, millä ta-
valla erilaista se oli, tunto siitä velloi määrittelemättömänä. Liikkeen 
erilaisuuden kokemus johti majan rakentamisen ja kirjoittamisen 
tarkastelun keholliseen näkökulmaan. Yritin hahmottaa liikkumis-
tamme piirtämällä, koska en saanut sanoilla sitä kiinni. 

Ensimmäisessä ohjaustapaamisessa piirsin ja yritin selittää piirus-
tukseni avulla tunnetta ohjaajalleni ja kertoa, mikä kokemuksessa 
oli mielenkiintoista. Kuvasin tilannetta ja tunnetta ylhäältä päin 
katseltuna. Yritin ottaa tunteeseen etäisyyttä, katsoa sitä kuin koreo-
grafiana puun latvasta. Liikkuminen oli paperilla sekavaa, heittelevät 
ja liukuvat viivat osoittivat liikkeen suuntia. Liikkuminen majan ym-
pärillä oli pyöreää, toiselta toiselle edes takaisin menevää. Kehossa 
liike majan rakentamisesta tuntui sulavalta ja kevyeltä. Näitä kuvia 
piirsin tutkimuksen aiheen muotoutumisen vaiheessa useita. Kynä 
paperilla tuki jollain tasolla kokemusta majan ympäriltä. Tein rin-
nalle kuvan liikkumisen tunteesta luokkahuoneen omaisessa tilassa. 
Yritin verrata liikkumista metsässä luokkahuoneen liikkeeseen, joka 
oli rakennetussa ympäristössä, jossa tilat muodostuvat suorista ja 
kovista muodoista. 

Luonnossa, majaa rakennettaessa tunto omasta liikkeestä on erilai-
nen, se saa katsomaan sisään, omaan kokemukseen liikkumisesta, 
joka on orgaanista yhteistyötä ympäristön pinnanmuotojen kans-
sa. Liikkuminen koulun käytävillä ja oppitunneilla toistaa kaavaa, 
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kaikilla on määrätty paikka ja vuorovaikutus tapahtuu sidottuina 
paikkoihin ja pulpetteihin. Tunne yhteydestä tilaan katoaa. Itsestään 
selvyys ei puhuttele, eikä olemistaan ehkä tunnista tai edes muista. 
Toiminnan siirtyessä metsään roolit muuntuvat ja huomio keskit-
tyy omaan olemiseen. Vaihtelu tilojen, paikkojen ja todellisuuksien 
välillä saattaa pohtimaan, miten olla missäkin ja miksi tietyssä pai-
kassa toimitaan tietyllä tavalla.

Luen Leena Valkeapään väitöstä tutkimukseni loppuvaiheessa ja eräs 
ajatus siinä tuntuu sitovan omaa ajattelun prosessiani, joka esiintyi 
aluksi hyvin intuitiivisena, pelkkänä tuntona. Valkeapää kuvaa liik-
kumisessa tapahtuvaa muutosta ympäristön vaihtuessa: 

Luonnossa liikkumisen muotokieli on liukuvaa ja pehmeää, ja 
siksi kulkeminen siellä on poukkoilevaa ja etenee pyrähdyk-
sinä, joka muistuttaa pikkulintujen hyppelyä. Näin ihmisen 
kulku alkaa muistuttaa maiseman luonnetta, ja liikkeestä tulee 
mutkitteleva ja aaltoileva. (2011, 266.)

Kokemus liikkeestä toi mukaan tanssillisen näkökulman. Liikku-
minen majan ympäristössä muistutti tanssista, erityisesti minulle 
merkittävimmän opettajani tunneista. Hän toi esille uudenlaisen 
tavan olla liikkeessä ja katsoa tanssia. Vertaan tätä uutta liikkumi-
sen kokemusta aiempien tanssinopettajieni välittämään kuvaan 
siitä, mitä tanssiminen oli. Tanssi oli haltuun otettavia liikkeitä, 
jotka tehtiin oikein, jotka opettaja teki oikein. Suhde koreografiaan 
oli suoritusta, tekniikkaa ja lopulta opitun esitys. Tanssin päämäärä 
oli ilmaista tietyllä tavalla ja piilottaa itsensä tämän tietyllä tavalla 
ilmaisevuuden taakse. Keho oli työkalu, jolla tehtiin töitä ja ymmär-
rys omasta ruumiista pikemminkin välineellinen kuin se, että se 
olen minä kokonaisena. (Vrt. Marques 2007, 151.)
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Tämän opettajan tunneilla liikkuminen oli oman luonnollisen 
liikkumisen ehdoilla tapahtuvaa. Liikkeen laatu ei erottunut voimak-
kaasti oman liikkumisen kokemuksesta, koska mitään ulkopuolista 
annettua ei tarvinnut kopioida, opettaja ei sanonut miten täytyy 
tehdä. Tämä tanssi oli minulle omakohtaista, uutta luovaa ja ruu-
miillisena kokemuksena raikas ja tärkeä. Se oli myös tanssia toisen 
kanssa, jossa oleminen ja tapa tehdä oli täysin erilainen kuin ennen. 
Olen kirjoittanut aineistooni tästä kokemuksesta, jossa tanssi ilmeni 
erilaisena ruumiillisena kokemuksena. Nyt vasta osaan nostaa sen 
sieltä esille oikealta tuntuvassa kohdassa:

Joskus yläasteella nykytanssin opettajani antoi kertaheitolla toisen ta-
van olla tanssissa. Tunnit perustuivat omakohtaiseen, liikkeen muoto 
ja olemus lähti musiikin tai hiljaisuuden kokemuksesta. Oli erilaisia 
tapoja tehdä ja olla tanssissa. Enää ei ollutkaan oikeita liikkeitä, ei 
valmista kaavaa, joka tanssitaan ja lähdetään kotiin. Tanssi tuntui 
olevan lähempänä kuin ennen, se oli improvisointia, olemista liikkees-
sä ennen suorittamista. Tällöin läsnäolon tunne vahvistui sekä tunne 
itsestäni, minä vaikutan omaan liikkeeseeni eikä opettaja.

Tanssi suuntautui toisiin tanssijoihin, se ei ollut yksin tekemistä. Oli 
pakko koskea toista ja ymmärtää liike vuorovaikutteisena suhteena 
toiseen tanssijaan. Muistan, kuinka pahalle toinen kanssatanssijoista 
haisi.

Tämä epämääräinen ”jonain”, josta tutkielmani alkoi, on muotou-
tunut matkan aikana muun muassa intuitiiviseksi liikkeellisen 
kokemuksen seuraamiseksi sekä oman historian jättämin jäljin että 
tämän hetkisen tunnun perusteella, majan rakentamisen sekä kir-
joittamisen yhteydessä.
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Ruumiillinen vuoropuhelu
Majaa rakentaessa seurasimme työparini kanssa lasten ideoita ja 
toiveita ja kävimme vuoropuhelua majan hahmosta, niin itsemme 
kanssa kuin toistenkin. Vuoropuhelu oli sanallista ja kehollista: pu-
huimme ideoista ja majan ulkomuodosta, kaikesta muusta mieleen 
tulleesta, toisaalta seurasimme toistemme liikkeitä ja suuntia hiljaa 
ja sidoimme oman toimintamme niihin. Joskus joku väsyi, meni istu-
maan maahan, ottaakseen etäisyyttä toimintaan.

Vuoropuhelu majan ympärillä muodostui sekä yhdessä tekemises-
tä, kuten toiminnan yhdessä määrittelystä, ideoiden esittämisestä 
ja niistä sopimisesta. Alun alkaen idea yhteisen majan tekemiseen 
oli se, että vuoropuhelua syntyisi. Käsitys vuoropuhelusta esimer-
kiksi ryhmätyöskentelyssä, oli majan rakentamisen ideavaiheessa ja 
siihen ryhtyessä painottunut keskustelevuuteen, eli asioiden sopimi-
seen ja ajattelemiseen puhumalla (kappaleet osiossa Majan idea).

Aineiston kautta yhdessä rakentamista ajatellessa vuoropuhelu 
muodostui kuitenkin, näin väitän, enemmän muusta kehollises-
ta kuin keskustelevasta vuoropuhelusta. Tulkitsin muita rakentajia 
heidän olemuksensa, sijaintinsa, liikkeidensä tai eleidensä kautta ja 
tulkitsin näitä kaikkia ilmenemisen muotoja kiinteässä yhteydessä 
valmistuvaan majaan. 

Tutkimuksessa vuoropuhelu on osittain yksinpuhelua, jossa ku-
kaan ei keskustele kanssani. Tämä lyö leimansa tutkimiseen. Mitä 
enemmän aikaa majan rakentamisen kokemuksesta on kulunut, sitä 
paremmin puhe sen ympärillä on kadonnut mielestäni. Tutkimuk-
seni alkupuolella muistin sanoja. Nyt sanojen sijaan saatan muistaa 
äänen laatuja, oman puheen tunnun tietyssä tilanteessa. Tekstikat-
kelmien kommentit näen kuvina, joita en nyt osaisi sanoa kuulleeni 
tai puhuneeni. Ne ovat irtautuneet asiayhteydestä ja ruumiillises-
ta olotilasta. Majan rakentamisen vuoropuhelun kehollinen tausta 
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on edelleen läsnä iholla, muistan kävelyni pehmeää alustaa vasten, 
tunnen saappaat jalkapohjissa. Tunnen ja muistan epämääräisen 
liikehdinnän sekä epätietoisuuden ja ilon kokemukset ruumiissa 
katsellessani lasten rakentamista. Paradoksaalista on, että tutkimisen 
tilassa ja kauempaa katseltuna intensiivinen läsnäolo tapahtuneissa 
tilanteissa tuntuu vain ruumiilliselta, ei käsitteelliseltä.

Ruumiillisuuden kuvailu ja tulkinta merkityksellistyy tulkitsijassa.  
Sanaton, kehollinen sosiaalinen vuorovaikutus tuo esiin toisen tul-
kitsemisen ja merkitysten muotoutumisen moninaisuuden. Majaa 
rakentaessa ymmärsin muita pienistä vihjeistä, sahan innokkaas-
ta käyttelystä, lehden nypläämisestä ja pysähtyneestä ilmeestä tai 
kohoavasta laudanpätkästä toisen yllä. Tulkitsin lasten mielentilo-
ja majan rakentamisen aikana olemisen kehollisen esiin tulemisen 
kautta, eleet, ilmeet, asennot ja sijainti, tuntuivat suorilta ilmauksilta, 
mutta toisaalta ne mahdollistavat tulkinnan moninaisuuden. Viesti-
en aistinen tulkinta, eli mitä ne sanovat minulle kokonaisvaltaisesti, 
on suhteessa omaan keholliseen kokemukseeni sekä merkityksen 
antoon. Voin ymmärtää niitä oikeastaan vain kehollisen kokemiseni 
takia ja sitä vasten.

Miten seuraan?
Kirjoittamalla tutkiminen on muotoutunut intuitiiviseksi, saman-
kaltaiseksi kuin toiminta majan ympärillä.

Lähtökohta tutkimuksen alussa oli intuitiivinen tuntu taiteen luon-
teesta tutkimisessa. Se oli tunne, joka ajoi kiinnostusta. En osannut 
määritellä tutkimisen taiteellisuutta, en tutkinut taideteosta tai tai-
teellista prosessia vaan kokemusta taidekasvatustyön keskeltä. Koin 
siteen käytäntöön sitovan myös tapaani ajatella sitä sekä tutkimuk-
sen menetelmällisyyttä. Jokin vaan edelleen silti tuntui siltä, että jos 
käsittelen aihetta muuten kuin epämääräisen tuntemuksen johdat-
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tamana, kokemuksesta katoaa jotain ja asetan sen joksikin minulle 
ohueksi. 

Johdannossa kuvasin, kuinka taide oli alussa vielä ”kovin avonainen 
käsite” ja että se olisi sellainen menetelmällinen valinta kuin työhuo-
neella, jossa kädet ajattelevat maalatessa ja ajattelu muotoutuu työtä 
tehdessä. Tässä vaiheessa tutkimisen taiteellisuus oli jo läsnä. 

Tutkimuspäiväkirjassani lukee intuitiosta, kirjoitus on syntynyt työn 
loppuvaiheilla, yrittäessäni edelleen ymmärtää tutkimiseni tapaa:

Oman jäljen seuraamista... sisäistä vaistoa, joka ohjaa minua tuo-
maan ilmi sen, mikä tuntuu seurattavalta. Riittääkö intuitio?

Seuraavalla sivulla pohdinta jatkuu otsikolla Intuitio kirjoittamises-
sa:

Ruumis muistaa konkreettisen, jäljen seuraamista. Oman koke-
muksen seuraamista, seurattaessa ei nouse tärkeäksi tieto vaan 
kokemuksen kuuntelu. (Tutkimuspäiväkirja 12.9.2014.)

Taide, taiteellisuus ja intuitio ovat merkinneet minulle jotakuinkin 
samaa, kokemuksellista ja yllätykset hyväksyvää tapaa hahmottaa 
ja työstää aihettani. Intuitiivinen seuraaminen on ollut minulle tai-
teellista työskentelyä ja taiteellisin menetelmin ajattelua. Intuition 
seuraaminen on ollut sen seuraamista, mitä en ole osannut kertoa 
järkiperustein, tai mitä en voi argumentoida ristiriidattomaksi. In-
tuitiivinen kokemukseen nojaaminen taas on ollut sitä, että luotan 
ja aistin jonkin tiedon olevan merkityksellistä, vaikka aina en täydel-
lisesti ymmärräkään sitä, miksi ja miten se on sellaista, mitä se on. 

Intuitiivisesti ajautumalla olen tähän mennessä tehnyt sellaista, mitä 
en olisi tullut ajatelleeksi ilman antautumista itse tekemiselle. 
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Kirjoittamisen menetelmä on ollut minulle ruumiillisten jälkien 
seuraamista kokemusta kuuntelemalla. Mitä pidemmälle työ on 
edennyt, sitä varmemmin olen luottanut aistilliseen tietoon. Aivan 
kuin kirjoittaminen itsessään olisi vahvistanut sen, että mitä intensii-
visemmin seuraan ennalta kokematonta ja käsitteellistämätöntä, sitä 
todellisemmaksi intuitiivinen tieto tulee. Työn alkupuolella koin, 
että kirjoittaminen voisi olla helppoa tai ei helppoa, mutta ainakin 
sujuvampaa. Kirjoittaminen tutkimustyönä kuten muukin ilmaisul-
linen työ, on ollut raskas ja kompromissien täyteinen vyyhti, jossa 
toisaalla ainutlaatuisuus ja toisaalla äidinkieli ovat aiheuttaneet sol-
mukohtia. En ole päässyt solmukohdista eroon järkeilemällä vaan 
kirjoittamalla sanan, lauseen tai ilmauksen, joka jotakuinkin osuu 
kohdalleen. 

Leena Valkeapää kirjoittaa intuitiosta tutkimuksessaan, hän mää-
rittelee sen sisäiseksi tuntemukseksi: ”Tarkoitan intuitiolla sitä 
perustetta, millä taiteilija päättää, milloin esimerkiksi värit maala-
uksessa ovat kohdallaan”. (2011, 94.) Mutta miten sanat ja tapa etsiä 
tutkimukseen valitaan? Tutkimuksessa intuition seuraaminen sekä 
sattumien ja tiedonmuodostumisen hallitsemattoman luonteen 
hyväksyminen saa olon epävarmaksi. Intuitiivisen tiedon, Kallion 
mukaan lihan aistitiedon tai hiljaisen tiedon (2008, 109) seuraami-
sen pelko johtuu aiemmasta tutkimuskokemuksestani sekä niistä 
käsityksistä, joita tutkiminen on herättänyt. Intuitiivisesti valittuja 
sanoja ja tekotapaa on vaikea määritellä väitteiksi ja aukottomak-
si argumentoinniksi ja tätä piirrettä Vadén kuvaakin hallitsevaksi 
kolonialistiseksi perinteeksi laadullisessa tutkimuksessa (Vadén 2001, 
91–93). Kielellä ihmettely tutkimuksessa, jatkuva tunnustelu ja jatku-
va hakeminen, asettuvat tutkimisen hallitsevaa perinnettä vasten 
merkityksellisenä inhimillisenä piirteenä, jossa kokemus elää kielen 
kautta. 
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Kielen haasteista
Majanrakennuksen yhteydessä syntyi selviä, voimakkaita hetkiä, jot-
ka haastoivat niiden ajatteluun sanoilla ja jakamiseen tutkielmana, 
koska koin että niissä on jotain, jolla on inhimillistä merkitystä.

Kieli ja kielellä kokemuksen ilmaisu on ollut ristiriitaisuudessaan 
merkityksellinen huomion kohde tutkielmaani työstäessä. Työssäni 
kielellä ilmaisu on etsinyt niitä paikkoja ja tunnetiloja, joita koen tai 
olen kokenut.

Pitkin matkaa suhtautuminen kieleen ja aiheen käsittelyyn kirjoit-
tamalla, on vaihdellut. Aineistoa luodessani koin nautintoa kielestä 
ja kirjoittamisesta. Kielen käyttö tuntui koskettavan tapahtunutta ja 
koin kielellä pääseväni asian ja tapahtumien äärelle. Ilmaisun tark-
kuus ja kielellä jakaminen toisen kanssa muuttivat suhtautumista. 
Kieli ei ollutkaan mittarin kaltainen väline ja itsestäänselvyys, se ei 
ollut fyysistä koskettavaa jakamista, vaikka se tuli suusta tai vastuk-
setonta suhdetta toisen. Kieli oli minulle yritystä yhteisen paikan 
tavoittamiseksi mutta silti: “Yhdessä puhuessa sanat luovat yhteyden 
toiseen, mutta yhteinen kieli ei ole fyysistä tai koskettavaa ja sillä ei 
voi hyväillä, muuta kuin vertauskuvallisesti” (Kappaleesta Kokemuksen 
kiertely sanoin). 

Sanoilla ajattelu on vienyt jonnekin muualle ja välillä tunteeseen 
siitä, että yhteys kokemukseen on kadonnut sanoissa. Ajatellessa 
ajatus on tuntunut kirkkaalta, mutta kirjoitettuani sen ylös, en ta-
voita ajatusta, en ymmärrä siitä kirjoitettuna enää sitä samaa, kuin 
mitä halusin sanoa. Kirjoittaessa olen yrittänyt tavoittaa lihallista 
kokemusta, mutta huomaan, ettei kieli tarjoa oikotietä kokemuk-
seen. Jo äidinkieleni toimii vastuksena, vaikka se on oma. Kieli ei 
ole välineellinen, se ei ilmaise puhtaasti sitä, mitä haluan sanoa tai 
mitä olen kokenut. Kirjoittamalla yksin ja kielellä ajatteleminen, 
on ollut sanojen hylkäämistä ja uusien kokeilua, mikä niistä osui-
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si parhaiten kohdilleen kokemuksen kanssa. En ole löytänyt keinoa 
kielessä kokemuksen säilyttämiseen, olen kuvannut asioita niin kuin 
ne ovat mielestäni tapahtuneet. Ruumiillisesta kirjoitettaessa kirjoi-
tetun kielen ja ruumiillisen tunnon ero on joskus käsittämätön ja 
jäljittämätön, jopa paradoksaalinen. Ilmaisussa, eli kokemukseni 
tuomisessa tähän asuun, jota se koko ajan hakee, koen sanojen muo-
dostavan oman todellisuuden. 

Kielessä ajattelu oli myös majan rakentamisessa kohdattu haaste, 
miten esimerkiksi selittää sahaaminen toiselle. Taito on taidekas-
vattajana toimiessa jatkuvasti ajankohtainen. Kohtasin oman taitoni 
puhua kehollista kokemusta toiselle ja koin olevani huono opettaja, 
kun en saanut tietoa ruumiistani sylkemällä ulos. Fyysinen kosketus 
oli välttämätön selittämisen lisäksi, se toi kieleen lihaa. 

Yksin kirjoittaessa en saa vastakaikua muista kuin omista sanoista, 
jään miettimään sanoja, mitä ne kertovat aiheesta ja mitä ymmär-
rän niiden kautta. Toisen kasvot ja olemus puuttuu. Toistan sanoja 
ääneen, kuin kysyäkseni mitä ne tarkoittavat tai mitä tuntemuksia 
ne herättävät ja miten sanat saavat asian olemaan. Keskustellessa toi-
sen ilmeet, eleet, äännähdykset, kosketus, hiljaisuus, asennon vaihto, 
nauraminen tai änkytys tuovat tulkintaan kielen lisäksi kehollisen 
olemisen. Jo silmiin katsominen voi toimia keskustelun avauksena 
ja yhteyden luontina. 

Kirjoituksessani sanat ovat ohjanneet merkityksenantoa, esimer-
kiksi tunto ja tuntuma ovat kohdanneet kokemuksen tulkinnan 
sanoina, joilla on erilainen kaiku. Sanojen ruumis ja keho erot ovat 
nyt selvemmät. Minulle ruumis/ruumiillisuus merkityksenä viit-
taa kehollisuutta pimeämpään, ruumis ei ole ollut kuollut keho tai 
väline vaan intensiivisempi ja kokonaisvaltaisempi kokemus. Sano-
jen nyanssit ovat vaikuttaneet puhumiseen; sanojen ruumis ja keho 
eroavaisuus, kuten Heimonen kirjoittaa on selvä (2012, 45, alaviite 80). 
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Ruumiin rahiseva r-kirjain on syvempi, se resonoi yläruumiissa, toi-
sin kuin keho, joka on liukas kielellä ja kimpoaa keveämmin pois 
päin. Sanojen sointu ja kertova olemus on vaikuttanut maalauksen 
värien tavoin, tanssissa liikkeen tavoin, jolloin pienet osat ovat ko-
konaisuutta muuttavia.

Kielellä ja kielessä ajateltu liittyy kokemiseen, mutta se voi liittyä 
siihen vasta jälkeenpäin, oli kyseessä puhe tai kirjoitus, käsin tai 
koneella. Kokemuksen tapahtuessa ei vielä tarvitse kysyä sen mer-
kitystä itselle. Kokemuksen merkitykset muille jaetaan kielessä. Tere 
Vadénin mukaan, kieli on merkityksen antoa asioille ja ilmiöille, se 
on aktiivista tuottamista. Kielellä ilmaistu on Vadénin sanoin ”osa 
kokemusta, kielikokemusta”. (Vadén 2001, 106.) Kielellisen merkityksen 
annon myötä kokemukseni kasvaa sanojen avulla, kokemus saa uut-
ta lihaa ympärilleen. Ajattelen, että tämä kokemus on kuitenkin vain 
kielessä ja kielellä ajattelussa, en millään tavalla pääse koskettamaan 
ruumiillista tapahtumisen hetkeä. Tämä opinnäyte, kirjoittamisen 
kokemus voi silti vaikuttaa kokemiseeni tästä eteenpäin.

Tutkimisessa liikkuminen
Tutkiminen on ollut liikkumista, jossa kirjoittaminen on ollut 
suunnan hapuilua. Sana kerrallaan kokemuksestani on paljastanut 
jotain toista, uuden tuntuista tai tärkeää. Tarkastelen seuraavaksi 
tutkimisen eli kirjoittamisen tapahtumaa filosofi Martin Heidegge-
rin viitoittamana. Heideggerin teksti on seurannut mukanani aivan 
alusta asti, jokin siinä on kiehtonut minua. Olin kuitenkin jo pyyh-
kimässä muistiinpanojani tekstin lomasta, ajattelin, etten sittenkään 
tarvitse niitä. Aikomukseni pyyhkiä pois, sai punnitsemaan tekstiä 
vielä kerran. Tutkimisen loppupuolella tekstin avulla syntynyt näkö-
kulma kertoo tutkimisestani kokonaisuutena.
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Filosofi Martin Heidegger (1889–1976) pohti ihmisen suhdetta maa-
ilmaan rakentamisena ja asumisena. Rakentaminen ei Heideggerin 
ajattelussa tarkoita sitä, että se olisi välineellinen, päämäärällinen 
toimenpide, jonka lopputulos on talo ja asunto, jossa asuminen 
alkaa. Heideggerin ajattelussa rakentaminen on suhdetta maail-
man kanssa olemiseen, toisin sanoen rakentaminen on asumista. 
Heideggerin ajatteleminen asumisesta ja rakentamisesta nousee 
saksankielestä ja sanojen merkityksistä, jossa verbeillä asuminen ja 
oleminen on yhteinen juuri. Heidegger kirjoittaa, että sanojen mer-
kitysten muuttuessa, myös ajatuksemme ja kokemuksemme sanoista 
on muuttunut. (2003, 53 – 54.) Asuminen muodostuu Heideggerille ih-
misen peruspiirteeksi olla maailmassa ja se vaatii taitoa ajatella sen 
olemusta (Mt., 59).

Tulkitsen Heideggerin tekstiä omasta tutkimus- ja majanrakennusko-
kemuksestani käsin, en tarkastele sitä, mistä olemisen tasosta filosofi 
puhuu. Heideggerin tekstin herättämä ajattelu, aikomus pyyhkiä se 
pois ja kävely huoneesta toiseen lämmittämään ruokaa, herättää aja-
tuksen tutkimisesta, jonka kirjoitan ylös:

Onko koko matka ollut liikkeen etsimistä vaikka tässähän se on ollut 
koko ajan ruumiissa, tanssissa, kirjoituksessa, sahaamisessa, rakenta-
misessa? (Tutkimuspäiväkirja 25.9.2014).

Rakentaminen vaati fyysistä liikettä, se vaati sitä jo majan rakenta-
misen aikana ja liikkumisella oli päämääriä. Majan idea aineistosta 
luettuna on seuraavaa: Tavoittaa fyysisestä maailmasta se työkalu 
tai materiaalin pala, joka johdattaa toiseen, sen saavuttamiseen, että 
meillä kohta olisi jokin rakennelma käsillä. Välissä oli tilaa hengittää: 
leikkiä, innostua ja levätä. Majaa rakentaessa liikkuminen korostui 
mittakaavaltaan suurempana ja ympäristössä liikkuminen mahdol-
listi rakentamisen.
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Tutkimisessa rakentaminen, toisin sanoen kirjoittaminen vaatii 
myös liikettä. Kirjoittamisessa liikkuminen ja rakentaminen ovat 
muodostuneet etsimiseksi, jolla ei ole päämäärää. Liikkuminen ei 
siis ole muodostanut suuntaa eteenpäin vaan etsinyt sivuilta ja ym-
päriltä, etsittävä alue on kasvanut. Tutkimisen merkitys ajattelun 
liikkeenä on muuttanut pikku hiljaa käsitystäni tutkimisesta, joka 
on aiemmin ollut minulle raportointia tai vastaukseen pyrkivää. 
Suorittaminen on muuttunut merkitykselliseksi etsiväksi tilaksi. Et-
siminen suuntautuu tutkimisessani johonkin, jota ei tiedä missä se 
on vai onko sitä ollenkaan. Tällöin tutkiminen on muotoutunut ajat-
telun liikkeeksi, joka on ollut suhdetta tapahtuneen ja tämän hetken 
välillä, suhdetta, jota olen hakenut tanssista majaan kirjoittamisen 
liikkuvassa tilassa. Toisaalta tutkiminen suuntautuu myös tulevaan, 
tutkimisessa alkutila on erilainen kuin loppu. Katson asioita jo hyvin 
eri tavalla, kuin tutkimisen alussa ja koen tämän kautta ajattelemi-
sen liikettä tapahtuneen.  

Kirjoittamalla ajatteleminen tapani on ollut liikkeenä hidasta ja 
haahuilevaa. Kirjoittaminen etenee sanojen kirjoittamisena no-
peasti, mutta ajattelun liike ei ole tunnistanut nopeutta. Hitaus on 
muodostunut tavaksi tehdä ja hitaasti kulkiessa olen ehtinyt ajatella 
sellaista, mitä nopeasti tehtynä ei olisi ollut minulle mahdollista. Hi-
taus kirjoittamisessa tunnustaa taiteessa ja kasvatuksessa vaadittavan 
pysähtymisen vierelle. Kirjoittamalla olemalla ja kokonaisuutta pala 
kerrallaan rakentamalla olen löytänyt omanlaistani toiminnantapaa, 
jonka kuuntelusta voi välittyä tapa tietää taidetta, taidekasvatusta ja 
ihmisyyttä merkityksellisempänä kuin alussa ajattelin.

Merkityksistä tässä vaiheessa
Kuvailu ja tulkinta, jota olen tehnyt, luovat merkityksiä. Mikään 
ei ole näyttäytynyt sellaisena kuin se suorassa kehollisessa koke-
muksessa ilmenee. Kokemuksellisuus on ohjannut ajattelemista, 
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vuorovaikutus ruumiillisuuden kautta omaan historiaan ja toisiin, 
on tuottanut tulkinnalle merkityksiä.

Koko kirjoituksessani ruumiillisuuden ilmenemisellä on ollut mer-
kityksellinen ulottuvuus jo kuvailun ja tulkinnan vaiheessa. Se, että 
nostan juuri kyseisiä asioita tapahtuneesta, kertovat kenties jo teh-
dyn valinnan tai kokemuksen tasolla niiden merkityksellisyydestä 
minulle. Miksi, sitä on vaikeampi jäljittää ja koen, ettei se ole aina 
edes mielekkäintä. Vessassa käynti muodostuu tilaksi kohdata toi-
nen, riisua oma rooli tai työkalut merkitsevät suhdetta ympäristön 
koettelemiseen ja materiaaliin. Merkitykset, vaikka ne ovat tekstini 
rakentamia, ovat syntyneet vuorovaikutteisessa suhteessa todelli-
suuteen. Haverin mukaan, merkitykset saattavat näyttäytyä toiselle 
täysin muina kuin minulle tutkielman tekijänä, joten ne eivät ole 
täsmällisiä jaettuinakaan (Haveri 2012, 28).

Tutkiminen kaipaa yhteenvetoa löydetystä. Mitä merkityk-
siä kehollisuus saa majan rakentamisen ja kirjoittamisen aikana 
taidekasvattajaksi valmistuvan opiskelijan näkökulmasta? on kysy-
mykseni, joka tutkimuksessa kaipaa edes hieman hallittua vastausta. 
Kuitenkin, tutkimuskysymykseen vastaaminen tuntuu osittain pako-
tetulta ja aiheen puolesta koen vierautta merkityksellisen yhteenvetoa 
kohtaan. Tuntuu siltä, että sanoilla merkitysten naulitseminen peit-
tää ja tekee merkitysten yhteenvedosta oleellisen, kun aiemminkin 
merkitysten antoa on jo tapahtunut. Tutkielmani kautta enemmän 
ymmärtävänä, väitän että ruumiillinen kokeminen karsastaa lop-
putulokseksi tekemistä, niin kuin sanottu pysäyttäisi kehollisen 
todellisuuden monimerkityksellisyyden ja tekisi jälkikäteen havain-
noinnista suoraviivaista ja päämäärätietoista. Tutkimisen kautta 
ruumiillisuus ja lihallisuus näyttäytyvät yhä pakenevammilta, lipeä-
vämmiltä käsissä kuin aluksi.
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Kolmen päivän ajalta ja muiden aiheeseen liittyvien elämänkokemus-
ten väliintulon kautta kirjoittamani aineisto on ainutkertaisuudessaan 
täynnä merkityksiä, jotka toiselle kokijalle ja lukijalle saattavat 
näyttäytyä täysin erilaisena. Ajattelen tutkimisestani, että asioiden 
summaaminen ristiriidattomaksi merkityskentäksi yksinkertaistaisi 
ainutkertaista tapahtumista, monitulkintaista kirjoitusta ja toisaalta 
ohjaisi sen kokemista (Vrt. Heimonen 2009, 298). Teen kuitenkin kat-
sauksen, mutta en kutsu sitä vastaukseksi, koska merkitykset eivät 
sellaisenaan voi olla kellekään muulle tosia tai ainoita. Sitoudun seu-
raavassa siihen, että samalla kun kirjoittamani sanat kertovat jotain 
löydettyä, ne peittävät toisia ja merkitysten jättäminen avoimem-
maksi saa mahdollisuuden lukijalle muodostaa omaa käsitystään.

Toinen on tutkielmassani vahva heijastuspinta omalle ruumiilliselle 
kokemukselle. Toisen keho on kokemustaan ilmaiseva ja tätä ilmai-
sua voin yrittää ymmärtää kuuntelemalla oman ruumiin tuntua. 
Sisälläolo omassa kehossa ja toisen erillisyyden todistaminen omana 
kehonaan, luo tutkimisessani vastavuoroisen tilan, jossa ymmärryk-
seni toisesta muuttuu ja kasvaa. Suhde toiseen ei ole haltuun ottava 
vaan kysyvä. Toisen erillisyyden merkitys on purkaa opettamisen ja 
ohjaamisen teknisyyttä, oikeaoppisuutta ja ennalta tiedettyä luon-
netta kohti kohtaamisen sallivaa vastavuoroista, dialogista tilaa.

Tutkimuksessani kehollisuuden ja ruumiillisuuden merkitys esiin-
tyy vastavuoroisena tilana suhteessa ympäristöön. Majan ympäristö 
ja tapahtumien paikka ei ole kohde vaan oman toimimisen kautta 
muotoutuva fyysinen tila, tunneyhteys ja merkityksellinen maisema. 
Maja luonnossa muodostuu oman toiminnan ja liikkumisen kautta 
tilaksi, johon oma kehollinen toiminta ja tiedostettu käsitteellinen 
ajattelu rakentavat suhdetta.

Ruumiillinen työ ja sen tunteminen lihassa on ollut tutkimukses-
sani ajattelun herättäjä. Ruumiillisen työn kautta muistin tanssin 
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kokemuksen, jolloin jäljet kehossa tulevat merkityksellisiksi tilaksi 
ymmärtää toista, vahvaa ruumiillista kokemusta. Ruumiillisuus tuo 
ilmi oman lihan historian ja aistitiedon merkityksen havainnossa, 
tulkinnassa ja ymmärtämisessä. Tanssi ruumiillisen merkityksel-
listäjänä tuo mukanaan astumisen tilaan, jossa hallitsemattomuus 
määrittelee olemista suhteessa toiseen. Tanssin kokemuksen hallitse-
mattomuus ja määrittelemätön lihallisuus, liikkuminen liikkumisen 
vuoksi asettuu työssäni tietynlaiseksi inhimilliseksi tilaksi, itsessään 
tärkeäksi. Suhde tanssiin on muuttunut taas enemmän suorittavasta 
tekniikasta kohtaamisen ymmärtämiseksi.

Aistinen suhde tutkimisessa ja jo majan rakentamisessa on ollut 
tulkintani ja ajattelemisen sitouttamista omaan konkreettiseen 
keholliseen kokemukseen. Aistisuus on merkinnyt minulle koke-
mukseen lähelle pääsyä, tapahtumien ja kirjoittamisen tarkastelua 
tuntevana ja kehollisena. Aistinen suhde on työssä ollut herkkää 
kohtaamista, jota en ole suunnitellut. Intuitiivinen kirjoittaminen ja 
majan rakentamisessa eteenpäin ajautuminen ovat luottamista; ais-
tisuuteen luottaminen on pakenemista yleisestä, annetusta tiedosta. 
Se on elimellinen osa tutkimukseni fenomenologista asennetta.

Kieli on ollut etsimisen ja hävittämisen välimaastossa kulkeva pol-
ku, jossa välillä olen kohdannut jotain merkityksellistä, samalla kuin 
jotain muuta on hävinnyt. Kieli on luonut todellisuutta. Kun kat-
son kuvia majan rakentamisesta, koen osittain, että kuvat ovat eri 
tapahtumasta kuin kirjoitettu teksti. Kielen merkitys on kuitenkin 
ajattelun jakaminen siten, että kieli ei ole kaikki vaan kirjoittajan 
tuntemisen yksi muoto.  

Liikkumisen merkitys esiintyy kirjoittamisena, etenevänä ymmär-
tämisenä ja toimimisena. Liikkumisen tuntu merkitsi johdattelijaa 
aiheen äärelle. Liikkuminen läpäisee tutkimisen kirjoittaessa, ajat-
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telussa, majan äärellä sekä eri ajassa tapahtuneiden kehollisten 
kokemusten yhteen tuojana.

Merkitykset muodostuvat päällekkäin ja toisiinsa vaikuttavina. Yhtä 
selkeää kielellistä kenttää on mahdoton kirjoittaa, jos haluan olla us-
kollinen tutkimisessa kokemalleni ainutlaatuisuudelle.  

Tutkimustehtäväni valmistuvana taidekasvattajana tähtää myös sen 
ymmärtämiseen, mitä merkitystä ajattelulla on tulevissa työtehtävis-
säni. Tutkimukseni on ollut taiteen tapojen kautta tarkastelemista 
ja kehollisen merkityksellisyyden näkyväksi tekemistä. Tutkimisen 
aikana koen kasvaneeni myös itse taidekasvatuksellisessa tilassa. 
Tämä liittyy niin taiteeseen perustuvaan ajatteluun kuin toiseuden 
ja kehollisuuden kohtaamiseen kohtaamiseen.

Tutkielmani pääotsikossa Varo ettet sahaa reiteen ilmenee tekijänä 
kasvattaja, eli minä sekä suhde kasvatettavaan. Se tuo näkyväksi 
tulkinnassani vaikuttavan toisen merkityksen ja ohjaamisen, joka 
liittyy hyvän tekemiseen ja turvaamiseen toiselle. Koen kasvatustyön 
olevan toisesta kokonaisvaltaisesti huolta pitävää ja tähän liittyy niin 
fyysisesti koettu turvallisuus kuin se, että luon turvallisen tila, jossa 
on mahdollista oppia kokemuksellisesti, aistisesti ja omatoimisesti. 
Opettajan ja ohjaajan merkitys on aistisuuden ja omaehtoisen aktii-
visuuden tukija. 

Kokemukseni tarkastelun ja erillisyyden hyväksymisen kautta ajatte-
len, että kehollisuuden ja ruumiillisen vuorovaikutuksen tarkastelu 
voi muuttaa kasvatustyön dialogisemmaksi suhteeksi, jossa sekä kas-
vatettava että kasvattaja vaikuttuvat toisistaan kokonaisvaltaisesti. 
Tässä suhteessa ei ole ennalta määrättyjä, pakotettuja lopputulok-
sia tai vuorovaikutukseen teknisiä ratkaisuja vaan dialoginen suhde 
vaatii oman itsen ja toisen kuuntelun. Kuuntelu vaatii kääntymisen 
toista kohden ja alttiuden vaikuttua toisesta ja toisen ruumiillises-
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ta kokonaisvaltaisesta olemisesta (Vrt. Anttila 2011, 169/ sit. Buber 1947)7. 
Kääntyminen toista kohden ei tässä kohden ole symbolinen ele vaan 
se on konkreettinen tila, jossa mahdollistuu toisen kuunteleminen, 
myös ilman sanoja. 

Kehollisen ja ruumiillisen pohdinta oman kokemuksen kautta on 
toisen erillisyyden kohtaamisen harjoittelemista. Toisen keho on 
kohta, johon minusta opettajana, sanomisistani, toimimisesta, jää 
jälki. Tämän vuoksi oman kokemuksen merkityksellisyyden poh-
dinta ja sen taustalla vaikuttavat käsitykset ovat tärkeimpiä ajattelun 
kohteita ja jatkuvan uudelleen kysymisen aiheita. 

Toinen ihminen ei myöskään ole osa laumaa, vaan ainutlaatuinen 
kohdattava, joka omalaatuisella tavallaan olla, opettaa minulle aina 
myös itsestäni. Tästä näkökulmasta koen jopa jollain tavalla huo-
noa omaatuntoa siitä, että puhun tutkielmassani lapsista, nuorista 
tai leiriläisistä monikkona. Ainutkertainen yksittäinen ihminen ei 
ole lauma.

Kehollisen aistitiedon hyväksyminen ja sen korostaminen kas-
vatuksessa taiteeseen, kuten kasvamisessa muuallakin elämässä, 
tuo todellisuuden ja muut rikkaammin aistittavaksi, jolloin yhden 
totuuden tai mielivaltaisuuden teko tulee kyseenalaistetuksi jo tar-
kastelemalla omaa sisäistä kokemusta.

Tanssin ja rakentamisen kokemusten vierekkäin kulkeminen sai 
minut kysymään, olisiko tutkimisessa koetusta liikkeestä ja liikku-
misesta jotain oleellista työlleni kuvataidekasvattajana? Liikkeen 
kuuntelun yhteydessä tietynlainen päämäärättömyys katoaa, 
tekeminen itsessään on tärkeää, se on liikkeessä olemista ja liik-
keen aistimista. Aistitietoon keskittyminen voi tuoda mukanaan 
havainnoimiseen rikkauden sekä ihmisen ja oppimisen kokonais-

7 Buber, Martin 1947. Between man and man.
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valtaisuuden luonteen. Liikkeen aistiminen kuvataidekasvatuksessa 
vaikka maalatessa, piirtäessä tai rakentaessa on keskittymistä toimin-
taan, jolloin tärkeäksi tavaksi muodostuu oman liikkeen kuuntelu; 
minkälaista oma liikkuminen kankaan tai majan ääressä on, miten 
liikkuminen vaikuttaa teoksen muotoutumiseen ja minkälaisia jäl-
kiä siitä muodostuu liikkujaan itseensä. Vaikka siitä, miten maalaus 
muodostuu käden ja ruumiin liikkumisen hienovaraisten laatuero-
jen, siveltimen liukumisen, hakkaamisen tai hinkkaamisen kautta ja 
mitä inhimillistä tietoa tekemisestä tämä liikkeellisyys välittää teki-
jälleen.

Liikkumisen tarkastelu on kehotietoista ja kokonaisvaltaista läsnä-
oloa, jossa pienet eleet, ilmeet ja käännökset luovat todellisuutta 
ilman sanoja tai niiden lisäksi tai ennen niitä. Kasvattajan tietoisuus 
omasta olemisen tavastaan on tärkeä, liikkuminen paljastaa valta-
suhteita, jotka jäävät sanojen jalkoihin. Liike on suhdetta toisiin 
ihmisiin, se on kävelyä luokse, silmiin katsomista, oikeastaan se on 
kokonainen tapa olla toiselle. Kasvatuksessa liike on ainakin vähän 
aikaa vieressä kulkemista pikemminkin kuin sitä, että oppilas kulkee 
kohti kasvattajaa, jota ei ikinä tavoita. 
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Tutkimukseni onnistumisen tarkastelua

Mitä tutkimisessa tapahtui
Kertaan lyhyesti mitä tein. Työssäni olen tarkastellut kehollisen ilmi 
tulemista taidekasvatuksellisen majanrakennusprojektin myötä. 
Tarkasteluni kaikupohjana on ollut oma historiani tanssin parissa. 
Tutkimusmenetelmänä on ollut kirjoittaminen. Kirjoittaminen on 
liikkunut tapahtuneessa majan rakennuksessa, kirjoittamisen nyky-
hetkessä, merkityksissä sekä vertauskuvallisella tasolla eli taiteellisessa 
merkityksenannossa. En muodostanut tutkimukselle hypoteeseja 
vaan kohtasin aihetta kirjoittamalla. Tutkimisen asenne ja kirjoitta-
malla asioiden kohtaaminen eivät tuottaneet minulle yksiselitteisiä 
vastauksia tutkimuskysymyksiini, vaikka tutkimusprosessin alussa 
koin tutkimusta velvoittavaksi piirteeksi vastauksen löytymisen.

Tehtäväni oli vastata kehollisen ilmitulon merkityksiin aineistosta 
nousevien ilmiöiden ja kirjoittamisen kautta, vastata niihin val-
mistuvana kuvataidekasvattajana. Tutkimustehtävään vastasin 
kohtaamalla kehollista kokemusta aineiston kautta sekä kirjoittami-
sen hetkessä, työstämällä sitä taiteellisin keinoin; etsimällä osuvaa 
ilmaisua, seuraamalla intuitiota ja vertaamalla sitä tanssilliseen 
kokemukseen. Tutkimuksessani fenomenologinen asenne salli ku-
vailun ja kokemuksen käsittelyn runsauden kokemusta kuunnellen. 
Tutkimuskysymyksiäni käsittelin edellisessä osiossa. 

Tutkimisessa olen liikkunut tunnemuistin, aistitiedon ja intui-
tion varassa. Muistaminen on ollut aktiivista ajattelemista. Tanssin 
varkain mukaan tuleminen ja sen asettaminen vertaukseksi ja ko-
kemuspohjaksi majan rakentamiselle on luonut yhteyden kahden 
erillisen kokemuksen välille. Kokemukseni on saanut odottamaton-
ta lihaa ympärilleen ja oma ymmärrykseni omasta kokemuksesta 
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sekä aihealueesta on kasvanut. Tutkiminen on ollut luonteeltaan 
induktiivista (Hirsjärvi et al. 1997, 253); olen liikkunut yksittäisestä ko-
kemuksesta kohti muille jakavampaa otetta, sitouttaen ajatteluni 
taidekasvatuksen ja taiteen tutkimusalaan. 

Olen huomioinut tutkielmassani kehollisen olemisen ja kokemisen 
ulottuvuuksia arkisesta aistisempaan. Arkinen on ollut rutiinin-
omaista, aikataulutettua tai sitä, mikä tapahtuu ja ilmenee kehossa 
välttämättömänä ja joka päivä. Asennoituminen aiheeseen aistein 
ja taiteellisin keinoin on ollut keino syvempien merkitysten tavoit-
tamiseksi kuin arjen käytännössä on mahdollista. Olen kohdannut 
ilmiöitä avoimen ja herkän ajattelemisen kautta fenomenologisessa 
asenteessa, joka on minulle mahdollistanut niiden ajattelemisen ”kuin 
uusina”. Itsestään selvältä tuntuvat ilmiöt ovat tulleet tarkasteluun 
mahdollisuuksina, eikä jo aikaa sitten loppuun kaluttuina ilmiöinä 
ihmisen kehollisuudesta. Fenomenologisen asenteen sallima ilmiöi-
den kohtaaminen on ollut myös kyynisyydestä irtautumista, pieni 
arkinen asia on voinut tulla tarkasteluun ihmeellisyyden kaltaisena.

Muut tekstit ovat muodostaneet keskusteluyhteyden, jossa tärkeintä 
minulle on ollut se, mitä ne sanovat suhteessa kokemukseeni. Koen, 
että avoin asenne on ulottunut näin ollen myös tekstin lukemiseen, 
en ole ruotinut tekstien historiaa, sitä mihin diskurssiin ne osallistu-
vat vaan olen kohdannut ne mahdollisuuksina kertoa ja lisätä omaa 
ymmärrystäni.

Kirjoittamalla tuotettava hallitsemattoman tiedon luonne, jatku-
va synnyttäminen ja uudelleen ymmärrys ovat pitkittäneet työni 
valmistumista. En ole ollut tehokas, toisaalta se on ollut minulle 
merkittävä henkilökohtainen asennoituminen opiskeluun. Aina voi-
si sanoa jotain lisää, enemmän tai paremmin. 
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Mitä ymmärsin kehollisuudesta, lihallisuudesta?
Tietoni on muodostunut kehollisen kokemuksen ja sen kautta ra-
kennetun tiedon kautta. Tämä on jo yksi ymmärrys konkreettisesta 
olosta maailmassa, sen välittämästä inhimillisestä tiedosta sekä mer-
kitysten muotoutumisesta.

Ihmisen lihallinen ja kehollinen maailmasuhde näyttäytyvät 
moninaisempana, monimutkaisempana, rikkaampana ja ristiriitai-
sempana kuin tutkimukseni aluksi. Tutkimukseni alkupuolella koin, 
osin intuitiivisesti, reflektoivani vain minun ruumiillisuuttani jollain 
tavalla puhtaana kaikesta muusta. Luen itseäni, että halusin kään-
tyä sisäänpäin. Kuitenkin, aineistosta ja sen tulkinnasta luen täysin 
muuta kuin yksin sisällä olemista vaikka myös sitäkin; oma suhtee-
ni ruumiillisuuteeni heijastelee suhdetta toisiin ja toiset vaikuttavat 
minuun persoonallisella olemisellaan. Keho on se kohta maail-
massa, jossa aistin muut ihmiset ja fyysisen todellisuuden. Tämän 
ruumiillisen vastakaiun, kuten Merleau-Ponty asian ilmaisee (1993, 
21), käsittäminen oman tutkimisen kautta on ollut yksi ymmärrys 
olemisen vastavuoroisuudesta.

Ymmärsin kehollisen ajattelun vaikutuksen omaan toimintaan. 
Kehollisen kokemuksen tarkastelu on edesauttanut myötätunnon 
kehittymistä kohti moninaisempaa vuorovaikutuksen kehittymis-
tä. Aiheen tarkastelu on virittänyt minua taas herkemmälle tasolle 
siinä, minkälaisia voimavaroja itsen kuuntelusta tai kehollisista har-
joitteista voi opetuksen ja kasvatuksen kontekstissa saada taiteeseen 
tai leikkiin.

Kieli liittyy kehollisen ja lihallisen ymmärtämiseen. Pitkin tutkiel-
maa olen tullut vastakkain sen kanssa, miten kieli luo todellisuutta 
ja kokemusta, se ei ole viaton, puhdas tai historiaton keino jakaa 
(Vadén 2000, 25–26; Richardson 2005, 961). En kuitenkaan olisi tavoittanut 
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ymmärrystäni ruumiillisesta ilman siitä kirjoittamista ja sen aset-
tamista vastakkain kielen kanssa. Erot kokemuksen ja kielen välillä 
loivat molemmille rajoja. Ymmärrykseni aiheesta on syntynyt eri 
tietämisen tapojen välillä. Richardsonin mukaan tietäminen on si-
dottu kieleen, joka on sen käyttäjänsä kautta paikallista ja kulttuuriin 
sidottua (2005, 961). Taidekasvatuksessa tai taiteessa aistisesta koke-
muksesta puhuttaessa, ei voi jättäytyä vain kielen luomiin paineisiin, 
sillä maalaaminen tai tanssiminen, mikä tahansa taiteen tekeminen 
ei tapahdu vain kielessä. Sosiaalinen oleminen ja vuorovaikutus ei-
vät myöskään tapahdu ainoastaan kielen avulla.

Tutkimukseni kautta ihmisen lihallisuus on näyttäytynyt aistillisena, 
merkityksellisenä tilana. Lihallisuus sisältää maailman ja ihmisen 
välisen herkän resonanssin ja kokemus lihallisuudesta on osin sa-
naton. 

Koen, että ilman kokemuspohjaista tutkimuksen tekoa en olisi ym-
märtänyt asioita, joita olen käsitellyt. Tarkoitan sitä, että ainoastaan 
kirjoista lukemalla tietoni tai ymmärrykseni kehollisesta ei olisi 
osunut kohdalle niin voimakkaasti. Oma kokemus kehollisuudes-
ta ja sen merkitykset ovat johdattaneet luettua ja sen ymmärrystä. 
Ymmärrys on kasvanut, kun sen on asettanut vastakkain aiemmin 
kirjoitetun kanssa.

Luotettavuuden pohdinta
Tutkimuksen onnistumista pohtiessa kiinnitän huomioni siihen, 
miten olen saanut tietoa ja miten tieto vaikuttaa tutkimuksen tarkas-
teluun. Kiinnitän huomioni myös tutkijan subjektiviteettiin osana 
tutkimista sekä kirjoittamiseen menetelmänä ja oleellisena osana 
laadullista tutkimista. Tiedon luonne ja yleistettävyys tulee myös 
käsitellyksi seuraavissa kappaleissa.
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Hannula, Suoranta ja Vadén kirjoittavat, että kokemukselliseen 
käytäntöön perustuvassa tutkimuksessa tutkijan subjektiviteetti 
on lähtökohta ja tutkimuksen keskeinen tekijä (Hannula et al. 2003, 
85). Tietoni tässä tutkimuksessa perustuu tietämiseen kokonais-
valtaisena; luottamalla aistitietoon, toisaalta kirjoittamiseen eli 
käsitteellisempään ajatteluun. Näin ollen, kaikki tieto ei voi esiintyä 
tässä raportissa. Olen muodostanut tietoa kuuntelemalla ja lähesty-
mällä omaa kehollista olemistani tapahtumista kirjoitetun aineiston 
kautta ja toisaalta tiedostaen sen kautta, että olen kirjoittaessa jatku-
vasti läsnä ruumiillisena tulkitsijana. Kirjoittamisessa olen pyrkinyt 
pitämään tapahtuneen lähellä, toisaalta mitä kauemmin tekeminen 
on kestänyt, sitä etäisemmältä aineisto ja tapahtumat tuntuvat. Kir-
joitus on muodostunut omaksi todellisuudeksi. Valokuvien katselu 
ja tutkimuspäiväkirjan lukeminen on toisaalta verestänyt palaamista 
jotakuinkin tapahtuneen äärelle. Kuviin palaaminen, tekstin luku, 
tutkimuspäiväkirja ja kehon muistot sekä nykyhetki ovat olleet tie-
donmuodostuksessa olennaisia piirteitä.

Kirjoitukseni on paikallista ja tutkijapersoonaani sitoutunutta; pu-
hun valmistuvana kuvataidekasvattajana, jolla on side tanssiin, 
puhun taiteen ja taidekasvatuksen näkökulmasta, jolloin paikallisuus 
määrää myös tutkimuksen tulkintaa ja arviointia. En ole tutkinut 
oppimista tai opettamista vaan kokemuksellisuutta vuorovaikutuk-
sessa. Oma elämismaailmani vaikuttaa tutkielman muodostumiseen 
sekä jokaiseen valintaan, jonka olen tehnyt. Tutkimusaiheeni ei ole 
tulkittavissa yleispäteväksi selonteoksi vaan se alleviivaa minua tut-
kijana eli tiedonmuodostajana. 

Olen tuonut subjektiviteettini näkyväksi kirjoittamalla useimmiten 
ensimmäisessä persoonassa sekä kertomalla taustastani sen verran, 
mitä tutkielman aihepiiri sallii. Persoonani ja kielenkäyttöni tekevät 
tutkimuksesta sellaisen, mikä se nyt on. Tutkimuksen aikana olen 
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kokenut epävarmuutta siitä, puhunko liian paljon itsestäni, minästä, 
jolloin tutkimus voi näyttäytyä jollekin oman tärkeyden todisteluna. 
Toisaalta kiinnittymällä omaan kokemukseen, voin syvällisemmin 
ymmärtää kohtaamaani todellisuutta. 

Joskus olen käyttänyt passiivissa puhumista tyylikeinona, en väit-
tääkseni, että näin on kaikkialla ja kaiken aikaa. Passiivin taakse ei 
piiloudu kuka tahansa, vaan työ on koko ajan minun kirjoittamaani 
tekstiä.  

Varto kirjoittaa, että laadullisen tutkimuksen kohde ja sen kautta 
saatava tieto on yksittäisen tietoa (2005, 114). Tietoa, joka tässä tutki-
muksessa tulee kokemuksen kautta ilmi, ei voi käyttää välineellisenä 
vaan siihen täytyy suhtautua osana inhimillistä elämää ja merki-
tyksen antoa, joka on aina jollain tapaa jokaisen omalta kohdalta 
ajateltavaa ja moni-ilmeistä ja jaettaessa ristiriitaista. Kohdetta eli 
kehollista kokemusta ei myöskään voi toistaa uudestaan.

Kirjoittaminen laadullisessa tutkimuksessa on merkittävässä osas-
sa ja tutkiminen tapahtuu uudestaan kirjoittaessa (Hirsjärvi et al. 1997, 
253). Kirjoittamisen tila on täysin eri kuin tapahtunut, mutta lukijalle 
se on ainut kohta tavoittaa tutkimus ja kuten aiemmin totesin, ai-
heeni kaikki piirteet eivät näy tekstissä. Kirjoittamisen menetelmä 
on tuonut näkyväksi kirjoittamisen ja kielen vaikutuksen aiheen 
muodostumiseen, osana tutkimuksen sisältöä sekä sen lopputulosta. 
Kirjoitettu teksti on itsessään osa tutkimuksen tulosta, eikä sitä voi 
erottaa aiheesta joksikin muuksi, täytteeksi. 

Kirjoittamisen menetelmä on ollut avoin menetelmä, jonka olen 
luonut oman tutkimukseni puitteissa itse. Toki laadullisissa me-
todioppaissa opetetaan, miten tutkija kirjoittaa oikein tai hyvin. 
Mielestäni kirjoittaminen on kuitenkin aina persoonallista ja tapa-
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ni kirjoittaa, kirjallinen ilmaisu on omanlaistani, enkä ole voinut 
seurata siinä ketään muuta. Edellä mainitun takia kirjoittamisen 
menetelmä ei ole sellainen, jonka avulla tutkimuksen voi tehdä 
identtisellä tavalla tai saada identtistä lopputulosta. Menetelmä ja 
asenne tutkimiseen vaatii luottamista omakohtaiseen, omaan ää-
neen, jolloin kokonaisuus muodostuu myös omanlaiseksi tavaksi 
hahmottaa aihetta. 

Tutkimuksessa kieli on tuonut näkyväksi oman tavan kertoa. Hirs-
järvi, Remes ja Savajärvi (1997) vaativat kieleltä objektiivisuutta ja 
sitä, ettei huomio tutkimuksessa tarpeettomasti kiinnity kieleen 
vaan itse asiaan. Sanavalintojen ja tekstin pitää kirjoittajien mielestä 
olla neutraalia (Mt., 287–288). Koen tekstini epäneutraalina jo sen ta-
kia, että koen puhuvani tiedosta, joka on aistillista ja kokemukseen 
liittyvää. Tekstin neutraalina pitäminen sotii osittain sitä vastaan, 
että tutkimus liittyy ihmisten väliseen olemiseen sekä taiteen alaan 
ja tapaan käsitellä aihetta. 

Hannulan, Suorannan ja Vadénin mukaan taiteellisessa tutkimuk-
sessa retoriset keinot vaikuttavat merkittävästi sanottavan esille 
saattamiseen, sen luotettavuuteen sekä pätevyyteen (Hannula et al. 
2003, 86). Taideperustainen tutkimus on siten erityinen menetel-
mällinen keino tarttua vaikeasti käsiteltävään keholliseen tietoon 
kielen kautta (Kts. Kallio 2008, 114), mutta se ei toki ole ainut. Koen 
tutkielmassani puhuneeni siten, että olen säilyttänyt sekä kokemuk-
sen luonteen että tekstin ymmärrettävyyden tutkimuskontekstissa, 
jolloin olen joutunut kulkemaan monessa kohden vastuullisena 
kahteen suuntaan, suhteessa taiteelliseen tutkimukseen, joka olisi 
laadullisen tutkimuksen kriteerit täyttävää. 

Kokemuksesta kirjoittaminen on sallinut kirjoittamisen pitäytyä 
aistillisena, uutta luovana tilana. Kirjoittamalla tutkiminen on virit-
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tänyt ilmaisevaan tilaan, jossa kaikkea ei voi kuitenkaan ilmaista. Se 
kertoo ajattelun edustavan muutakin kuin käsitteinä ymmärtämistä. 
Johdannossa sanon muun muassa: ”Kirjoittamisen menetelmässä on 
läsnä samankaltainen ote kuin taiteellisessa työssäni; se on heittäyty-
mistä, jossa kädet ajattelevat tehdessä”. Aineisto ja tutkimuksellinen 
kirjoittaminen voi olla kompastumisen hetki; miten tulkitsen aineis-
toa tarpeeksi etäältä, jäämättä liiaksi koettuun, jota ei välttämättä 
näy lukijalle tekstissä? 

Kirjoittamisen menetelmässä on läsnä myös oman kirjoitustaidon 
asettaminen alttiiksi. Kun kirjoitus on avoimesti tutkimuksen ilmai-
seva kohta ja menetelmä ymmärtää kokemusta, oma taito kirjoittaa 
on jatkuvasti kriittisen katseen alla, niin oman kuin lukijan. Koke-
mukselliseen käytäntöön ja taiteelliseen ajattelemiseen perustuva 
tutkimus on luottamista epävarmuuteen, kun tietämisen perustana 
on aistillisuus ja intuitiivinen eteneminen. Varton mukaan kirjoitus 
muodostuu myös lukijassa (Varto 2008c, 57), jolloin lukijan oma tul-
kinta tutkimisesta kokemuksensa ja tietämyksensä perusteella on 
aktiivista, kirjoituksen skannaamisen sijaan.

Lopputulokseen kirjoittamisen menetelmä on vaikuttanut ennen 
kaikkea siten, että se on tuonut mukaan taiteeseen perustuvan 
ajattelun, jossa vertauskuvallisuus ja kirjoittaminen intuitiivisena 
ilmaisuna ja asian aistisena esiintuomisena ovat saaneet paikkansa. 
Koen, että tällä tavalla ylitän arjen haastavuuden ja pääsen käsit-
telemään ilmiöitä suhteessa käytäntöön, mutta kuitenkin niiden 
vastuksellisuudesta irrottautuneina. Tämä vie ajattelun luonteen 
ajoittain muualle, osoittamaan toiseen suuntaan kuin arkipäiväisim-
pään tapaan käsitellä ilmiöitä.

Kirjoittamisen menetelmällä ei saa tietoa, joka olisi ristiriidatonta tai 
yleistä, koska kyse on osittain myös taiteellisesta prosessista ja mer-
kityksen annosta oman kokemuksen kautta. Toisella menetelmällä 
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en olisi välttämättä tavoittanut tätä ilmaisevaa piirrettä. Esimerkiksi 
haastattelemalla lapsia olisin saanut aiheesta erilaista tietoa, jolloin 
tutkimuksen teossa erilaiset taidot olisivat tulleet punnituiksi. Toi-
mintatutkimuksena olisin voinut keskittyä toteuttamaan pedagogista 
otetta tietoisesti osallistavin asentein ja pohtivani sen vaikutuksia 
ryhmään.

Edellä olen pohtinut kirjoittamisen menetelmän kautta luotet-
tavuuden kriteereitä. Hannula, Suoranta ja Vadén määrittelevät 
kokemuksellisen käytäntöön nojaavan tutkimuksen luotettavuuden 
kriteereitä, jotka ovat kommunikatiivisuus eli ajattelun kulun ja tul-
kinnan seuraaminen sekä sen ymmärtäminen, mihin tutkimus luo 
puheenvuoron ja mitä merkityksiä se luo. Avoimuus on sallittua, 
niin kauan kuin se on läpinäkyviä valintoja omassa tutkimuksessa. 
(Hannula et al. 2003, 85–87.)

Olen pyrkinyt rehellisesti kertomaan tutkimisen aikana tehtyjä valin-
toja, sitä miksi päädyin aiheeseen, miksi kirjoittamisen menetelmä 
tuli kohdalliseksi tai miten aihe suhtautuu minuun tutkijapersoo-
nana. Tapahtuminen, jota olen kuvannut aineistossa, on rehellistä 
ja kokemustani seuraavaa. Myös toiminnan tarkoituksen pohdinta, 
siitä mitä kohden kuljemme tai miksi majan rakennus on järjestetty 
niin kuin on, ovat mielestäni osoituksia läpinäkyvyydestä. 

Läpinäkyvyyden mahdolliseksi tekemiseksi olen pyrkinyt avoimuu-
teen valinnoissani koskien tutkimisen menetelmällisyyttä, aineiston 
luomista ja matkan aikana ilmenneitä ongelmia, kuten kielen peittä-
vää verhoa kokemukseen nähden, kokemuksen monitulkintaisuutta 
ja aiheen omakohtaisuutta. Myös tutkimuksen kiinnittyneisyys tai-
teeseen ja taidekasvatuksen kiinnittävät puheenvuoron erityiseen 
paikkaan. Menetelmällisyyden kuvaaminen, eli miten tietoa on 
muodostettu, on mielestäni tärkein läpinäkyvyyden ja luotattavuu-
den kriteeri ja tätä olen pyrkinyt tuomaan esille oman osaamiseni 
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puitteissa. Kirjoittamisen menetelmän avoin pohdinta tutkielman 
kulun aikana tähtää sen ominaislaadun tunnistamiseen, en ota kir-
joittamista annettuna.

Fenomenologinen asenne avoimena ja suoraan ja kohtaamisena on 
ollut haastava asenne työstää ilmiötä. Ilmiöiden kohtaaminen on 
ollut kysymyksen kohteena, olenko varma että koen ne suoraan, 
rehellisesti ja juuri näin, tai mikä kaikki ympäröivän todellisuuden 
puheessa vaikuttaa minun tapaani puhua. 

Tutkimuksen osallistuminen muuhun
Tutkielmani tuo yhden näkemyksen kasvatus-, opettamis- tai ohjaa-
mistyössä ilmenevään koettuun kehollisuuteen ja sen merkityksiin 
inhimillisessä elämässä.

Tutkimukseni osallistuu omalta osaltani taiteilija ja/tai taide-
kasvattaja-tutkijoiden taiteelliseen tai taiteeseen perustuvaan 
tiedonmuodostamisen tapaan, jossa tietoisella kehollisella orientoi-
tumisella tutkimista kohtaan on merkittävä sija (Em. Heimonen 2009; 
Valkeapää 2011). Suhteutan seuraavaksi tutkimistani lähdekirjallisuu-
teeni.

Tutkimukseni asettuu välimaastoon, jossa taiteen aloista tanssi ja ku-
vataide ympäristötaiteena kohtaavat kasvatuksen ja taideperustaisen 
merkityksen annon tilassa. Kirsi Heimonen, joka on ollut merkittä-
vin keskustelukumppanini, kirjoittaa, että tanssi on tietämisen tapa 
ja yksi tapa tietää tanssin kautta on outouttaa se, tanssia ihmisten 
parissa, joille tanssi on outoa ja vierasta (2012, 45; 2009). Heimosen 
tietämisen tapa on myös tanssia ja lihallistaa ajattelua tutkimuksen 
aikana (2012, 46). Omassa tutkimuksessani en ole tanssinut siten, että 
se liittyisi tutkimuskontekstiin tai sitä olisi sanoitettu osaksi tiedon 
lihallistamisen tapaa. Olen jättänyt tanssimisen historiaani, vaikka 
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se on ajattelussa liikkunut mukana. Tutkimisen tapani muistuttaa 
Leena Valkeapään otetta, jossa tietämisen perustana on konkreetti-
nen ja avoin kehollinen suhde maailmaan ja erityiseen ympäristöön 
(Valkeapää 2011, 102). Tietämiseni ulottui aiemmin koettuun ja koke-
musten ajallinen horisontti ylitti tutkimusympäristöni eli majan 
rakennuksen, koskien näin moniulotteisemmin elämismaailmaani.

Tutkimukseni ottaa osaa keskusteluun taiteidenvälisestä ajattelusta. 
Taiteidenvälisessä ajattelussa mahdollistuu taiteen eri alojen vuo-
rovaikutus keskenään, mutta siihen voi sisältyä myös ymmärrys 
taiteessa toimimisessa vaikuttavasta ajattelun kietoutumisesta ke-
holliseen tietämiseen ja kokemukselliseen tiedonmuodostamiseen, 
jolloin toimintatavat taiteessa ja taidekasvatuksessa monipuolistu-
vat ja tulevat käsitettäviksi kokonaisvaltaisemmin. Taiteidenvälisyys 
ajattelussa ei sulje taiteen muotojen erityispiirteitä pois vaan voi 
kiinnittää huomion siihen pohjaan, taiteessa vaikuttavaan kokemuk-
selliseen tietämisen tapaan, joka sitoutuu tulkitsijan ja merkitysten 
antajan keholliseen perustaan.

Valmistuvan kuvataidekasvattajan maisterin opinnäytetyönä tutki-
mukseni sitoutuu pedagogiseen ajatteluun ja käytäntöön, vaikka se 
ei suoraan ole oppimista tai opettamista tutkiva työ. Tutkimukseni 
tuo näkyväksi inhimillistä kokemista ja merkityksen antoa taidekas-
vatuksen käytännön myötä ja osallistuu siltä osin taidepedagogiseen 
ajatteluun, joka on ihmisyyden, vuorovaikutuksen ja näissä kehol-
lisuuden merkitysten pohtimista taiteen rajojen yli. Oppimisen ja 
ajattelun näkeminen kinesteettisenä, liikkeellisenä kokemuksen 
kautta saatuna aistillisena tietona, on työssäni side, joka liittää sen 
taiteidenväliseen pedagogiikkaan (Em. Juntunen 2011, 57–73; Keskitalo 
2012, 82–95). 
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Marja-Leena Juntunen on tutkinut Èmilie Jaques-Dalcrozen (1865–
1950) ajatuksia taiteidenvälisestä kinesteettisestä oppimisesta ja 
taidekasvatuskäsityksestä (Juntunen 2011, 57–73). Jaques-Dalcrozea seu-
raillen Juntunen kirjoittaa taideoppimisen ja ilmaisun tapahtuvan 
kokonaisvaltaisesti, kehollisen kokemuksen ja tietämisen tuloksena, 
jolloin kinesteettinen tietoisuus on keskeinen tietämisen prosessi. 
Opetuksessa taidemuotojen yhdistäminen rikastuttaa ja monipuo-
listaa aistimista ja voi helpottaa eri tavoin oppivia. (Mt., 59–62.)

Liikkeen herättämä ajattelutila yhdistää tutkimukseni esimerkiksi 
Anne Keskitalon kävelymetodiin. Kokonaisvaltaista ajattelemisen ti-
laa taiteessa, tutkimisessa ja taidekasvatuksen käytännössä edustava 
Keskitalo käyttää kävelymenetelmää kuvataiteellisena ajattelutilana 
(2012, 82–95). Kävelymetodi on Keskitalolle ruumiillinen, kokonais-
valtainen aistinen ajattelun tila, jossa maiseman kielellinen sekä 
ei-kielellinen havainnointi, tulkinta ja reflektointi tapahtuvat liik-
keessä. Liike mahdollistaa tietämisessä ja havainnoimisessa syntyvän 
ajatuksen viriämisen ja virtaavuuden sekä pedagogisen toiminnan 
tapahtumisen liikkeessä. (Mt., 95.) Ruumiilliset kokonaisvaltaiset 
menetelmät taiteellisessa, pedagogisessa ja tutkimuksellisessa kon-
tekstissa ovat tiloja, joista ajattelu ja ilmaisu ilmenevät rikkaampina 
ja kokonaisvaltaisimpina. Huomion kohteena ovat sekä kielellinen 
että ei-kielellinen aistinen todellisuus. 

Työni on myös valmistuvan opettajan reflektoivaa suhdetta kasva-
tukseen oman kokemuksen kautta. Taidekasvatuksen käytäntöä 
katsoen ajattelen, että työssäni on kyse eettisen suhteen etsimises-
tä ja rakentamisesta toiseen ja toisen ruumiillisuuteen. Kehollisen 
kokemuksen tarkastelu pedagogisessa tilassa ei jätä huomiotta sitä, 
kuinka tieto ja kokemus toisista ja todellisuudesta kerääntyy ihon 
alle, ei välttämättä sanoiksi ollenkaan. Opettajan reflektointi omista 
tavoistaan toimia ja olla, on siksi kasvatustyössä erityisen tärkeää. 
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Kasvatus hyvään, herkkään ja toisen kokonaisvaltaiseen kohtaami-
seen, jossa vastapuolten omaehtoisuus määrää, on minulle jatkuvasti 
uuden reflektion ja kysymisen kohde.

Mielenkiinto aiheeseen on kasvanut tutkiessa ja ajattelu on vai-
kuttanut käytännöntyöhön taidekasvattajana. Tutkimuksen myötä 
koen rohkeuteni kasvaneen tanssillisen ja liikkeellisen otteen liittä-
misen kuvan tekemiseen. Olen ottanut opetukseen mukaan entistä 
enemmän kokonaisvaltaisempaa asennetta toimimiseen erilaisten 
liikkeellisten ja läsnäoloa korostavien tehtävien ja ajattelun virkis-
tämisen kautta. 

Seuraavaksi olisikin mielenkiintoista tutkia käytännönläheisemmin 
liikkeellisen hahmottamisen kautta syntyvää kokonaisvaltaista tie-
dostamista ja oppimista koulumaailmassa, jossa taiteidenvälinen, 
kokonaisvaltainen suhtautuminen kasvamiseen on piilossa eri op-
piaineet jakavissa lokeroissa.

Lopuksi 
Itse toimimalla ja kirjoittamalla rakennettu maja pienenä osana val-
tavaa tutkimuksellista metsää, on ollut minulle henkilökohtaisesti 
merkityksellinen tila. Majasta ei tullut laboratoriota, en löytänyt oi-
keita vastauksia vaan enemmän kysymyksiä. Löysin tilan majasta, 
josta käsin rakennan suhdetta taiteeseen, kasvamiseen ja oppimi-
seen. Suhde on kysyvämpi, läsnäolevampi, se on majamainen. 

Lasten kertoma Majan tarina päättyy näin: Kotona majassa Herra 
Pottua väsyttää, mutta  hän on ylpeä itsestään. Taas yksi seikkailu 
lisää, mutta ne jatkuu vielä. 
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