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1 Johdanto

Erilaiset taiteenlajit musiikista kuvataiteeseen 
ja tanssiin ovat olleet elämässäni mukana 
lapsuudesta saakka. Lapsuuden harrastusten 
joukosta on mieleeni on painautunut alle 
kouluikäisenä kokemani vanhus–lapsi -kerho. 
Tuo kerho järjestettiin läheisessä vanhusten 
palvelukodissa. Kerhossa leikimme, lauloimme 
ja askartelimme yhdessä vanhusten kanssa. 
Lopuksi meille lapsille oli ruokalassa mehua 
ja tuoretta pullaa tarjolla. Muistan, kuinka 
kerhossa mukana ollut lempeä Lahja-mum-
mo teki minuun suuren vaikutuksen. Odotin 
jälleennäkemistämme aina riemulla. Uskon 
edellä mainitussa kerhossa mukanaolon 
olleen yksi syy tämän taiteen maisterintyön 
aiheen valintaan.

Koko elämäni ajan olen ollut myös yhtey-
dessä omiin isovanhempiini. Heistä on elossa 
vielä 90-vuotias isoäitini, jonka kanssa olemme 
edelleen hyvät ystävät. Hän on esiäitini ja tärkeä 
naisen malli. Isoäitini kantaa mukanaan kansan-
perinnettä jopa 200 vuoden ajalta tarinoissaan, 
joita hän mielellään kertoo. Häneltä olen oppi-
nut paljon elämästä. Toisen, jo pois nukkuneen, 
isoäitini viimeisten vuosien aikana sain tutustua 
muistisairaan ikäihmisen kokemusmaailmaan. 
Havaitsin, kuinka hänen vointinsa koheni lau-
lua ja kosketusta sisältäneen vierailuni aikana. 
Lasittuneeseen katseeseen tuli jälleen elämän-
kipinä ja toisinaan saatoin nähdä hymynkaaren 
häivähtävän hänen huulillaan. Musiikin soidessa 
alkoivat isoäitini sormet naputtaa tahtia. Vaikka 

kokemus ei pysynytkään muistissa, oli se nähtä-
vissä olotilan muutoksena.

Voisiko taiteen parissa ikäihminen kokea läs-
näolon ja oivalluksen kokemuksia? Tässä taiteen 
maisterintyössä tutkin kokemuksiani kehittäes-
säni taiteellista toimintaa eli taidekohtaamisia 
kotona asuville yksinäisille ikäihmisille. Vanhuk-
sen kanssa toimittaessa tulee taidetyöskentelyn 
suunnan syntyä hänen kiinnostuksenkohteistaan 
tutustumisprosessin ja yhdessäolon myötä. Kai-
ken keskiössä on vanhus itse. Vanhus, jonka rooli 
on elää täyttä itsensä näköistä elämää, ei toimia 
päälle liimattujen harjoitusten suorittajana.

Tavoitteena vanhusten kanssa toimies-
sa oli saada kokemusta taidetyöskentelystä 
vapaaehtoisena ikäihmisen kodissa toimien. 
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Kokemuksesta oli suuri etu ohjatessani 
vuonna 2012 huhtikuusta elokuuhun kestä-
neen monitaiteellisen improvisaation kurs-
sin kolmelle Helsingin seurakuntien vapaa-
ehtoiselle. Kurssi toteutui Aalto-yliopistossa 
Arabian kampuksella ja sen aikana vapaa-
ehtoiset työskentelivät neljän ikäihmisen 
parissa. Alun perin tarkoituksenani oli tutkia 
kurssilleni osallistuneiden vapaaehtoisten 
kokemuksia taidekohtaamisista. Tutkimusai-
neistoa syntyi lopulta kuitenkin niin valta-
vasti, että taiteen maisterintyön puitteissa 
päädyin rajaamaan tutkimukseni omassa 
vapaaehtoistyössäni kokemiini haasteisiin. 

Rajauksen yhteydessä valitsin kokemus-
teni tutkimiseen fenomenologisen tutki-
musotteen kysyen: Millaisia haasteita esiin-
tyi tavatessani ikäihmisen tämän kodissa 
taidekohtaamisen merkeissä? Työskentely 
vanhuksen kodissa kuoleman ja luopumisen 
teemojen äärellä herätti myös kaksi alakysy-
mystä: Miksi taidekohtaamiset alkoivat muis-
tuttaa terapiatyötä? Miten määritellä taiteen 
luonnetta taidekohtaamisissa?

Tärkeää tässä työssä oli panna alkuun 
toimintaa, jolla voisin vaikuttaa positiivisesti 
kotiseudullani esiintyviin ongelmiin. Toiveeni 
oli, ettei taiteen maisterintyöni sisältö jäisi 
vain kirjan kansien väliin pölyttymään, vaan se 
todella aktivoisi lähiseutuni ihmisiä mukaan 
taidetta ja kohtaamista yhdistävään toimin-
taan. Pyrkimyksenä olisi jatkaa yhteisöllisen 
taidetoiminnan kehittämistä myös maisterin-
työni valmistuttua. Suomen Kulttuurirahasto 
tuki työn toiminnallista vaihetta työskentely-
apurahalla vuonna 2012.

Taidekohtaamiset alkoivat vuonna 2012 
löydettyäni kaksi taidekohtaamisista kiinnos-
tunutta ikäihmistä Helsingin seurakuntayhty-
män diakoniatyön kautta. Tammikuussa sain 
tutustua Tuulikkiin ja Untoon, kahteen Helsin-
gissä yksin asuvaan ikäihmiseen. Tuulikki oli jo 
toinen tapaamani naishenkilö. Ensimmäinen 
vanha rouva perui osallistumisensa projektiini 
heti minun ja diakonin ensivierailun jälkeen, 
sillä hän ei leskeksi jääneenä kokenut olevan-
sa vielä voimissaan. Peruutus sai arvostamaan 
suuresti Tuulikin ja Unton halukkuutta osallis-

tua toimintaan. Myös Unto oli kokenut viime 
aikoina menetystä henkilökohtaisessa elämäs-
sään ja epäili omien voimiensa riittävyyttä. 
Sovimme, että toiminta toteutetaan hänen 
voimavarojensa rajoissa. Päätin antaa toimin-
nan rakentua ihan itsestään elämäni aikana 
kerääntyneen ammattiosaamiseni ja keskinäi-
sen vuorovaikutuksemme varassa. Olin mielis-
säni, että sain tutustua taidetyöskentelyyn niin 
ikääntyneen miehen kuin naisenkin kanssa. 
Unton ja Tuulikin parissa sijoittuu tutkielmani 
kahden kantasuomalaisen ikäihmisen elämän-
tilanteeseen ja mahdollistaa samalla useiden 
yhteisten kulttuuristen merkitysten ymmärtä-
misen eri sukupolvesta huolimatta. Vaikka toi-
min yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän 
kanssa, ei järjestämäni toiminta ollut tiettyyn 
uskontoon sitoutunutta. Taidekohtaamisten 
puitteissa tapasimme kummankin ikäihmisen 
kanssa puolen vuoden ajan kahdesti kuu-
kaudessa noin 1,5 tuntia kerrallaan. Toiminta 
alkoi tutkimussopimuksen laatimisella ja 
allekirjoittamisella. Dokumentoin Unton ja 
Tuulikin kanssa toteutuneita taidekohtaamisia 
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tammikuusta juhannusviikolle saakka. Keräsin 
tutkimusaineistoni nauhoittamalla taidekoh-
taamistoiminnan aikana syntyneen vuoropu-
helun. Tämän lisäksi valokuvasin ja kirjoitin 
työpäiväkirjaa. Dokumentoin taidekohtaamisia 
äänittämällä, koska videokuvaus olisi saatta-
nut häiritä niin keskittymistä kuin myös ikäih-
misten yksityisyyttä kohtaamisten tapahtuessa 
heidän kodeissaan. Mielestäni ikäihmisten 
kodeissa nauhoittamani työskentely kuvaa 
hyvin vapaaehtoisen ja vanhuksen välistä koh-
taamista. Kuvien rooli tutkielmassani on toimia 
tunnelman luojana. Kuvateksti esiintyy ainoas-
taan kuvissa, jotka viittaavat suoraan tekstiin. 
Olen kuvannut kaikki työssä esiintyvät kuvat 
taiteen maisterintyöni toiminnallisen vaiheen 
aikana vuonna 2012.

Aloitan tutkielmani luvulla Taustaa, joka 
on ikään kuin teoreettista jatkoa Johdannol-
le kuvaten yhteiskunnallista tilannetta, jolle 
työni rakentuu. Samassa luvussa kuvaan tässä 
tutkielmassa käsittelemäni vanhuuden yksi-
näisyyden piirteitä. Tutkielman lähtökohdat 
-luvussa avaan taidekohtaamistoiminnan 

taustalla olevaa teoriaa. Fenomenologisen 
tutkimusotteen vaatimusten mukaisesti 
kuvaan taide- ja ihmiskäsitystä sekä kuva-
taidekasvatusnäkemystä, joille taidekohtaa-
miset rakentuivat. Samassa luvussa nostan 
esille työn keskeiset ilmiöt: haasteet taiteen 
ja hyvinvointityön rajamaastoon sijoittuvissa 
taidehankkeissa sekä niiden tutkimukses-
sa. Menetelmä-luvussa kuvaan käyttämäni 
fenomenologisen tutkimusotteen ja narra-
tiivisen eli tarinallisen kirjoitustavan peri-
aatteita. Taide vei lähelle –luvussa esittelen 
taidekohtaamisten prosessia kertomusten 
kautta. Olen järjestänyt litteroidun tutkimus-
aineiston novelleiksi: Surun kohtaaminen, 
Kokemus toiseudesta, Läsnäolo, Yksinäisyys ja 
Hyvästit. Novelleissa kuvaan taidekohtaamisia 
vapaaehtoisen näkökulmasta ja nostan esiin 
lisäkäsittelyä kaivanneita ilmiöitä. Novellit on 
kirjoitettu tarinallisesti, jotta ne kuvaisivat 
koettuja tilanteita mahdollisimman elävästi. 
Kohtaamisen tasoja -luvussa pyrin ymmär-
tämään edellisen luvun novelleissa koettuja 
ilmiöitä ja luonnostelemaan tuloksia tutkiel-

mani alakysymyksiin. Pohdin syitä taidekoh-
taamisten terapeuttisuuteen ja luonnehdin 
taidekohtaamisissa syntynyttä taidetta. Kes-
keisimpinä lähteinäni taidekohtaamisten 
terapeuttisuutta tarkastellessa ovat Mimmu 
Rankasen ja Martti Lindquistin tekstit. Tai-
teen näkökulmasta nousee keskeiseksi Grant 
Kesterin dialoginen estetiikka. Mitä jäi jäljelle 
–luvussa esitän tutkielmani johtopäätökset ja 
vastaan tutkimuskysymyksiini. Samalla kiteytän 
taidekohtaamisissa esiin nousseita haasteita 
ja pohdin tutkielmassa esiintyneen toiminnan 
mahdollisia kehityssuuntia. 
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2 Taustaa
Seuraavaksi avaan yhteiskunnallista taustaa, 
joka on vaikuttanut taiteen maisterintyöni 
aiheen valintaan ja määrittelen tässä työssä 
käsiteltyä yksinäisyyden kokemusta.

2.1 VANHUUS YHTEISKUNNASSAMME

Vuonna 2009 tehty väestöennuste arvioi 
Suomen väestönrakenteen tulevan muut-
tumaan merkittävästi seuraavan viiden-
toista vuoden aikana. Vuonna 2030 tulee 
65 vuotta täyttäneitä henkilöitä olemaan 
noin neljäsosa kansasta. (Ruotsalainen & 
Pajunen 2012.) Tuolloin Suomen vanhus-
väestön määrä tulee olemaan noin 
1 200 000 ikääntynyttä (Jyrkämä 2001, 304). 
Muutos eläkkeellä olevien määrässä on 
suuri, kun vielä vuonna 2010 oli eläkeiän 
täyttäneitä vain 17,5 prosenttia väestös-
tä (Ruotsalainen ym. 2012). Tällä hetkel-
lä nopeimmin kasvaa vanhin ikäluokka 
eli vähintään 90-vuotiaat (Jyrkämä 2001, 
267). Ikäjakauman muutokseen vaikutta-

vat useat tekijät. Taustalla on myönteinen 
kehitys, joka on tulosta muun muassa 
terveydenhuollon parantumisesta, ihmis-
ten entistä korkeammasta elintasosta ja 
hyvinvoinnista. Suuri vaikutus on myös 
syntyvyyden alenemisella 1950-luvulta 
alkaen niin sanottujen suurten ikäluokkien 
jälkeen. (Jyrkämä 2001, 268.) 

Jyrkämä viittaa Anne Raassinan Vanhus-
politiikka-teokseen [1994] mainitessaan, että 
vanhuuden alkaminen sijoitetaan noin 75 
ja 80 ikävuoden välille, tietysti yksilöllisiä 
eroja korostaen. Vanhuuden katsotaan usein 
liittyvän ennen kaikkea toimintakyvyn heikke-
nemiseen eikä niinkään työiästä eläkeikään 
siirtymiseen. (Jyrkämä 2001, 282).

Jo aivan lähitulevaisuudessa, kymmenen 
seuraavan vuoden aikana, tulemme tarvitse-
maan aiempaa enemmän hoitohenkilökuntaa 
suurten ikäluokkiemme tarpeisiin. Esille onkin 
noussut kysymys, kuinka rahoitamme tarvit-
tavan työvoiman ja mistä saamme riittävän 
määrän koulutettua hoitohenkilökuntaa tähän 
tärkeään työtehtävään. Kuinka järjestämme 
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lisää hoitopaikkoja ja kenellä lopulta on vastuu 
ikääntyneiden kansalaistemme huolehtimisesta. 
(Jyrkämä 2001, 312.)

Tällä hetkellä pohdinnoissa ovat kotihoidon 
mahdollisuudet. Ongelmissa ovat kuitenkin yksin 
asuvat ikäihmiset. Sosiologia kysyy kykenevätkö 
yksityiset hoitopalvelut vastaamaan muuttuviin 
hoidontarpeisiin ja kenellä on varaa maksaa 
niistä? Paljon on puhuttu myös vapaaehtoistyön 
mahdollisuuksista. Samaan aikaan vapaaeh-
toistyön rintamalla ei ole kasvua nähtävissä. 
Nykyajan epävarmat työmarkkinat ja pätkätyöt 
eivät enää luo tasapainoista pohjaa eläkejärjes-
telmälle ja toisaalta hoitovastuun siirtyminen 
perheille ja sukulaisille tukeutuu ydinperheaja-
tukseen, jonka varaan nyky-yhteiskuntamme ei 
enää rakennu. (Jyrkämä 2001, 312.)

2.2 YKSINÄINEN VANHUUS

Yksinäisyys koskettaa erityisen kivuliaasti elä-
mänkaarensa loppupuolella eläviä ikäihmisiä. 
Moni terveydentilaltaan heikentynyt vanhus 

elää yksin kotinsa vankina tilanteessa, jossa 
ainoat kodissa säännöllisesti käyvät vierailijat 
ovat eri palveluiden tuottajia kauppalähetistä 
alituisesti vaihtuvaan kotihoitohenkilökuntaan. 
Henkilökohtaisia saavutuksia ja yksilöllisyyttä 
palvovassa kansakunnassamme on yksinäinen 
työelämän ulkopuolelle jäävä ihminen vaaras-
sa menettää päivittäisen yhteytensä muihin, 
mikäli kunto ei riitä vapaaehtois-, harrastus- tai 
vertaistukitoimintaan. Seuraavaksi määrittelen 
tutkielmassa käsitellyn yksinäisyyden ilmiöitä 
viitaten terveydenhuollon tohtorin Päivi Tiikka-
sen väitöskirjaan Vanhuusiän yksinäisyys. 

Tässä taiteen maisterintyössä ikäihmisen 
yksinäisyys nähdään henkilökohtaisena nega-
tiivisena kokemuksena, joka liittyy vajavaisiksi 
koettuihin ihmissuhteisiin. Tässä tutkielmas-
sa käsitelty yksinäisyys ei ole sama asia kuin 
sosiaalinen eristyneisyys, jossa ihminen voi olla 
yksin kokematta oloaan yksinäiseksi, kun taas 
saattaa kokea yksinäisyyttä suuressa ihmisryh-
mässä. (Tiikkanen 2006, 10.)

Ikäihmisten asemaan liittyvät epäkohdat esiin-
tyvät kuitenkin jatkuvasti mediassa, ja hidasta muu-

tosta asenteiden suhteen on onneksi nähtävissä. 
Maaliskuussa 2011 Kirkko ja Kaupunki leh-

dessä julkaistiin artikkeli, joka käsitteli pyörä-
tuolissa kotonaan istuvan rouva Eklöfi n elämää. 
Koskettava artikkeli herätti tarpeen tehdä jotakin 
yksinäisten vanhusten auttamiseksi. Eklöf oli 
artikkelin julkaisuhetkellä yksi kotihoidon tuella 
asunnossaan elävistä yli 85-vuotiaista vanhuk-
sista. Tyypillisesti useiden kohtalontovereidensa 
tavoin hän kertoi päiviensä olevan pitkiä ja täyn-
nä yksinäistä seuraavan aamun odotusta. Rouva 
Eklöf viihdytti itseään katselemalla ikkunasta 
ulos sekä seuraamalla radion tai television 
tarjontaa. Välillä oli tarve päiväunille. Asunnos-
sa vieraili kotihoito aamuin illoin. Käynti tapasi 
olla noin varttitunnin pituinen sisältäen vaipan 
vaihtoa ja lääkkeiden antoa. Rouvan hygieniasta 
huolehtivat usein ennalta tuntemattomat, kum-
paakin sukupuolta edustavat hoitajat. Päätäntä-
valtaa ei leskirouvalla itsellään näihin asioihin 
ollut. (Hentunen 2011, 8.)

Vanhushoidon kilpailuttamisen seurauksena 
hoitajien käynnit ovat kuin pikajuoksu vanhuk-
sen elämässä. Esimerkiksi roskien viemistä on 

Yksinäisyys koskettaa erityisen kivuliaasti elämänkaarensa 
loppupuolella eläviä ikäihmisiä. Moni terveydentilaltaan heikentynyt 
vanhus elää yksin kotinsa vankina.
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usein erikseen pyydettävä. Vanhus ei tule koh-
datuksi tilanteessa, jossa jopa päivän mittaan 
vaihtuvat henkilöt kipaisevat hoitamassa vanhuk-
sen askareet yksi toisensa jälkeen. Moni vanhus 
olisi juttukaverin tai ulkoiluavun tarpeessa arjen 
keskellä. (Hentunen 2011, 9.)

Vanhusten yksinäisyyttä käsittelevässä väitös-
kirjassaan Pirjo Tiikkanen toteaa yksinäisyyden 
olevan tyypillisesti yhteydessä sosiaalisissa suh-
teissa ilmeneviin ongelmiin. Usein tapa hoitaa 
yksinäisyyttä onkin pyrkiä lisäämään vuorovai-
kutussuhteita. Vanhuuden yksinäisyydessä on 
kuitenkin omat erityisominaisuutensa. Ikäihmisen 
terveyden, rajoittuneen toimintakyvyn ja ihmis-
suhteiden menetyksen johdosta ikäihminen 
panostaa ihmissuhteissaan ennemmin laatuun 
kuin määrään. Toisaalta yksinäisyyttä saattaa 
lisätä juurikin omien voimavarojen väheneminen 
arkisten asioiden hoitamisessa, terveysongelmat 
ja muut muutokset tai menetykset, jotka ovat 
tyypillisiä yli 80-vuotiaan ihmisen elämässä. 
(Tiikkanen 2006, 9.)

Ikääntyvä ihminen saattaa valikoida sosiaaliset 
kontaktinsa tarkasti säilyttääkseen mahdollisim-

man paljon psyykkistä ja fyysistä energiaansa sekä 
minimoidakseen negatiivisia tunteita. Carstensen 
[1995] toteaa Socio-emotional selectivity theory 
-tutkimukseen, että vanhuksen terveyden ja toi-
mintakyvyn heikentyessä onkin tyypillistä valikoida 
sosiaalisiksi kontakteiksi emotionaalista tukea 
tuottavia suhteita ennemmin muiden sosiaalisten 
suhteiden sijaan. (Tiikkanen 2006, 15.)

Rokach ja Brock [1997] ovat kuvanneet yksi-
näisyyden tunteita eri ikäryhmillä. Ikäihmisten 
yksinäisyyteen liittyy tyypillisesti kärsimys riit-
tämättömyyden ja arvottomuuden tunteesta. 
Vallitseva tunne esimerkiksi leskeksi jääneillä tai 
eronneilla naisilla oli emotionaalinen ahdistu-
neisuus, johon liitettiin toivottomuuden ja tyhjyy-
den tunteen tuomaa tuskaa. Miesten yksinäisyys 
liittyi läheisyyden tunteen puuttumiseen. Miehillä 
esiintyi myös hylätyksi tulemisen tunnetta. (Tiik-
kanen 2006, 13.)

Vain hinta ja tehokkuus eivät saa olla vanhus-
tenhoidon kriteereinä. Vanhuksella, jonka ihmiskon-
taktit ovat usein minimissään ystävien mahdollisesti 
jo menehdyttyä ja liikuntakyvyn heikennyttyä, täytyy 
ensisijaisesti olla oikeus ihmisen kohtaamiseen. 

Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevaa ikäihmistä 
on suojeltava. Vanhuksella on oltava mahdolli-
suus määrätä omasta kehostaan ja tulla ihmisenä 
nähdyksi. Eikö tämä ole vähintä, mitä myös yhteis-
kunnan on taattava. Yhteiskuntamme on osoitettava 
arvostustaan ihmiselle, joka kulkee elämänkaarensa 
viimeisiä askeleita. Samalla useammat toiminta-
kyvyltään rajoittuneet vanhukset tarvitsevat uusia 
palveluja elämänlaatunsa ylläpitämiseen. 

Taiteen maisterityöni kohderyhmänä ovat yksi-
näiset ja vähävaraiset ikäihmiset. He ovat antaneet 
panoksensa yhteiskunnalle työtä tehneinä kansa-
laisina ja ovat nyt yhteiskunnan tarjoaman eläkkeen 
ja hoidon varassa. Yhteiskunta mahdollistaa heidän 
selviämisensä tarjoamalla tukea lääkehoitoon, 
ruoan hankintaan ja asumiskuluihin. Moni heikossa 
terveydellisessä tilassa oleva ikäihminen on kuiten-
kin yksin kotonaan odottamassa suurten ikäluokki-
en ruuhkauttamaa palvelutaloon pääsyä.

Vanhuksella, jonka ihmiskontaktit ovat usein minimissään ystävien 
mahdollisesti jo menehdyttyä ja liikuntakyvyn heikennyttyä, täytyy 
ensisijaisesti olla oikeus ihmisen kohtaamiseen.
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Tutkielman lähtökohdat
Tutkimus ei ole erillään elämästä. Eetikko 
Lindquist muistuttaa ihmisen olevan moni-
puolinen kokonaisuus, joka ei jakaudu toisis-
taan erillään oleviin osiin vaikkapa psyykeen, 
ihmissuhteisiin, työhön, perheeseen, uskon-
toon ja harrastuksiin. Kaikissa edellä maini-
tuissa elämämme erillisissä osissa olemme 
läsnä koko elämänhistoriallamme, tuntevana 
olentona. Kokiessamme asioita jokaisella 
edellä mainitulla luvulla viemme eteenpäin 
peruskertomusta, jossa on sama päähenkilö. 
(Lindquist 1990, 197.)

Tässä luvussa avaan taiteen maisterintyöni 
lähtökohtia tutkielman tekijän näkökulmasta. 
Käyttämälleni fenomenologiselle tutkimus-
otteelle on oleellista, että työskentelyään 
tutkiva kykenee arvioimaan omaa ennakko-
käsitystään tutkimuskohteestaan kriittisesti 
(Laine 2001, 42). Kerron työni pohjalla olevas-
ta taide- ja ihmiskäsityksestäni, määrittelen 
teoriapohjaa taidekohtaamisten taidekasva-
tusnäkemyksestä ja avaan projektin parissa 
kokemiani eettisiä ristiriitoja.

3.1 HENKILÖKOHTAINEN TAUSTA 
TAIDEKASVATTAJANA JA TAITEENTEKIJÄNÄ

Avaan seuraavaksi taiteen maisterintyöni poh-
jalla olevan taidekäsityksen muotoutumista ja 
taidekasvatuskäsitystä, joihin taidekohtaamiset 
pohjautuvat. Opiskelu Aalto-yliopistossa taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulussa kuvataidekasva-
tuksen linjalla on mahdollistanut laajat opinnot 
taiteen ja pedagogiikan saralla. Opinnot ovat 
tuoneet näkökulmia muun muassa taideterapi-
aan, koulujen ulkopuolella tapahtuvaan taidekas-
vatukseen, taiteidenväliseen työskentelyyn sekä 
taiteelliseen ajatteluun historiasta nykypäivään. 
Tämän lisäksi opinnot ovat mahdollistaneet tu-
tustumiseni moniin taiteentekemisen metodeihin. 
Korkeakouluopintojeni ulkopuolella olen syven-
tänyt osaamistani musiikin ja kehollisen ilmaisun 
parissa, esimerkiksi laulua, luovaa tanssia ja 
erilaisia kehotyöskentelymenetelmiä opiskellen. 

Olen valinnut ammatikseni taiteen, koska 
koen taiteellisen toiminnan luontevana maa-
ilman kohtaamisen tapana. Taidepedagogina 
kiinnostukseni suuntautuu erityisesti sellaiseen 

elämykselliseen taidetoimintaan, joka toteutuu 
instituutioiden ulkopuolella ihmisen omassa 
elinympäristössä ja pyrkii luomaan monipuolisia 
kanssakäymisen mahdollisuuksia. Olen kiinnos-
tunut myös ympäristön vaikutuksista ihmisen 
hyvinvointiin ja tahtoisin kehittää myös luonno-
nympäristössä toteutuvaa taidetoimintaa. Taide 
haastaa tutkimaan maailmaa ja omaa elämää 
erilaisista näkökulmista. Sosiaalisesti taiteelli-
nen toiminta on minulle merkityksellistä yhdes-
sä toimimista. Kuvataidekasvattajana koen koko 
taiteellisen prosessin alusta loppuun saakka 
merkittäväksi. Taiteellisen toiminnan lopputulos 
on vain osa prosessia.

Henkilökohtaisessa taidetyöskentelyssäni 
olen kokenut läsnäolonkokemukset merkittävik-
si. Omassa tapauksessani tällaiset kokemukset 
ovat syntyneet, kun mieli ja keho ovat keskit-
tyneet samaan luovaan toimintaan intuition 
ohjaamina. Aistieni kautta olen saanut yhteyden 
jonkinlaiseen kehontietoon, jota olen voinut 
vaikkapa tanssiessa, kirjoittaessa tai kuvaa 
tehdessäni ilmaista. Vaikka olen tanssijana 
harrastelija, olen kuvaamani kokemuksen aikana 
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liikkunut improvisoiden tanssidialogissa aivan 
kuin tietäisin tarkalleen, mitä olen tekemässä. 

Kaikilla taiteenmuodoilla on kokemusteni 
perusteella omat, eri aistien kautta vaikuttavat, 
erityisominaisuutensa. Koen musiikin nostatta-
van voimakkaita tunteita ja muistoja, tavallaan 
tuoden itseni äärelle. Yhdessä musisoidessa, 
esimerkiksi kuorossa laulaessa, olen kokenut 
parhaimmillaan hoitavia yhdentymisen koke-
muksia. Kokemukset ovat syntyneet laulajien 
pyrkiessä yhteiseen ääniharmoniaan. Yksilöiden 
välinen erillisyys on tuntunut olevan hetken 
poissa. Yksi vaikuttavimmista laulukokemuksis-
ta oli olla laulajana Lauluja maan ja taivaan 
väliltä –teoksessa vuonna 2015 (Haapavesi Folk 
Music Festival), jossa Tellu Turkka ohjasi meitä 
laulajia tietoisesti välittämään valittuja tunteita 
kuulijoille. Turkalle oli tärkeää, että kaoottistakin 
tunne-elämää välittänyt teos päätettiin yleisöä 
hoitavaan ja rauhoittavaan musiikkiin. 

Fyysisyyden kautta löydän tasapainon mieleni 
ja kehoni välille. Pyrin rakentamaan elämäni niin, 
että minulla on aikaa liikkua arjessani jalkaisin 
ja pyöräillen. Koen voivani hyvin, kun niin kehoni 

kuin myös mieleni saa ponnistella arjen haas-
teiden keskellä. Fyysisten toimintojen kautta voin 
luoda itselleni rauhallisen mielentilan keskittyäk-
seni vaikkapa taiteelliseen työskentelyyn. Omia 
suosikkejani ovat kauniissa luonnonympäristös-
sä hiljentyminen, pitkäkestoiset sidekudokseen 
suunnatut venytykset tai uiminen, jossa kehon-
liikkeen tuottamaa mielihyvää voimistaa veden 
rentouttava vaikutus. Kokemuksieni perusteella 
myös tanssiminen, jossa kosketus ja liike usein 
yhdistyvät, rauhoittaa levotonta mieltä. Tanssi tuo 
ajatukset tähän hetkeen ja tuottaa mielihyvää 
rikkoessaan rutinoituja liikeratoja. On tyydyttävää 
ilmaista kehollisesti musiikin ja liikkeen yhteisvai-
kutuksena syntyvää kokemusta. Tanssilla on siis 
mielialaa nostattava vaikutus. Pedagogina johda-
tan toimintaa kohti taiteellista työskentelyä usein 
fyysisen alkulämmittelyn kautta. 

Kuvien teko ja kirjoittaminen ovat minulle si-
säisen maailman ja tunnekokemusten kuvaamis-
ta, näkyväksi tekemistä, jopa itseni järjestämistä. 
Tietysti on monta erilaista tapaa suhtautua kuvan 
tekemiseen. Esimerkiksi elävää mallia piirrettäes-
sä tekijä keskittyy nähdyn toistamiseen. Tämän 

koen vaativana mielen ja käden välisenä harjoi-
tuksena, joka vaatii läsnäoloa ja keskittymistä. 

Kun työskennellään monipuolisesti erilaisia 
taiteenaloja yhdistäen, tarjoutuu tekijälle mo-
nipuolisia keinoja ajatusten tai kokemusten esit-
tämiseen. Taiteellisessa työskentelyssä voimme 
ilmaista sellaisiakin tunteitamme, joiden ilmaisu 
arkielämässä on jostakin syystä estynyt tai mah-
dotonta. Jokaisella ihmisellä on oma persoo-
nallinen tapansa tehdä taidetta. Jokaisella on 
omanlaisensa ääni, keho, tapa yhdistää värejä, 
piirtää viivaa tai muotoilla. Taidekasvattajan 
työssä pyrin luottamusta rakentamalla luomaan 
taidetyöskentelyyn sellaiset puitteet, joita ei 
rajoita liika itsekritiikki. 

Koen luontevaksi työskennellä kehollisuuden 
kautta, aisteja käyttäen. Se on yhdistävä tekijä 
eri taidemuotojen välisessä liitossa. 

Ajatukseni on, että taide voisi tarjota 
syviä läsnäolon kokemuksia myös kotihoidon 
piiriin kuuluvalle ikäihmiselle. Taiteellinen 
työskentely on mahdollista, vaikka ihmisen 
toimintakyky olisi rajoittunut. Kun tarjolla on 
monipuolisia eri aisteja hyödyntäviä työväli-
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neitä, löytyy kaikille varmasti jotakin. Vaikken 
toimikaan perinteisessä ihmis- tai autta-
misammatissa verrattuna vaikkapa sosiaa-
lialaan tai hoitoalaan, koen henkilökohtaises-
sa ammattietiikassani ihmisen kohtaamisen 
tärkeäksi. Koen kuvataidekasvattajana toimi-
misen omassa elämässäni ihmisammattina. 
Silloinkin, kun toimin opettajan roolissa, elän 
yhteistä kokemusta luokassa olijoiden kanssa. 
Oppimiskokemus tapahtuu ihmisten välisessä 
kohtaamisessa. Jokainen henkilö tuo yhtei-
seen kohtaamiseen oman elämänhistoriansa 
tavalla, joka heijastuu hänessä esimerkiksi 
tunteiden välityksellä. 

Olen maisteriopintojeni aikana työsken-
nellyt ikäihmisten kanssa seuraavissa taidep-
rojekteissa. Syksyllä vuonna 2010 toteutimme 
lapsuuden muistoihin pohjautuvia kuvituksia 
Jouko-palvelulinjan istuimiin yhteistyössä 
Kustaankartanon vanhustenkeskuksen asuk-
kaiden kanssa. Toisella kursseista keväällä 
vuonna 2011 toteutimme kuvataiteellista 
työskentelyä Kontulan palvelukeskukses-
sa hoitajien ja muistisairaiden ikäihmisten 

parissa. Syksyllä vuonna 2011 vedin taidete-
rapian opintojeni puitteissa työparini kanssa 
pienen taiteellisen työskentelyjakson kahdelle 
Koskelan vanhustenkeskuksessa asuvalle vuo-
depotilaalle ja vierailin Roihuvuoren vanhus-
tenkeskuksessa seuraamassa Tanssin portaat 
–hanketta. Tanssin portaat –hanke toi tans-
sia, liikettä ja kosketusta vuorovaikutuksen 
välineenä hoitolaitoksiin vuosina 2009–2010. 
Jokainen projekti on tuonut minulle näkemys-
tä ikäihmisten kanssa toteutettavan taide-
työskentelyn mahdollisuuksista.

Ennen taiteen maisterin lopputyöni aloit-
tamista tutustuin myös esimerkiksi Eläkeliitto 
ry:n musiikkia ja vapaaehtoistyötä yhdistävään 
Sävel soikoon -kurssimateriaaliin sekä myö-
hemmin keväällä vuonna 2012 Miina Sillanpään 
säätiön Muistaakseni laulan -hankkeen kir-
jalliseen materiaaliin (valmennusmalli tuke-
maan muistisairaiden ihmisen toimintakykyä 
sekä heidän lähiverkostonsa toimintaa). Edellä 
mainituista sain tutkimuksellista tietoa musii-
kin vaikutuksista ihmiseen ja ideoita musiikin 
hyödyntämiseen taidekohtaamisissa.

3.2 KÄSITYKSET IHMISYYDESTÄ TYÖN 
SUUNTAA OHJAAMASSA

Ihmistyö on ihmiskäsityksen jatkuvaa luonnos-
telua kaksisuuntaisessa kohtaamistilanteessa. 
Olemme matkalla omaan ihmisyyteemme koh-
taamamme ihmisen kanssa. (Lindquist 1990, 66.)

Suomalainen kirjailija, teologi ja eetikko 
Martti Lindquist toteaa, että kaikessa auttamis-
työssä työstetään ihmiskäsitystä. Oli se sitten 
tietoista tai tiedostamatonta. Ihmiskäsitys eli kä-
sitys itsestämme kehittyy prosessimaisesti suh-
teessa heihin, joihin auttamisemme kohdistuu. 
Se rakentuu siis teorioista, kokemuksistamme ja 
arvoistamme elämänkokemuksemme ohjaama-
na. Tuo käsitys ohjaa tapaa, jolla autamme tai 
luo näkökulman, jonka valossa ymmärrämme 
erilaisia ihmisten kanssa kokemiamme tilantei-
ta. Se on esioletuksemme ihmisestä. (Lindquist 
1990, 64–65.)

Koska tämä taiteen maisterin opinnäytetyö 
kurottaa syvälle kahden ihmisen väliseen koh-
taamiseen, koen tärkeänä avata työn taustalla 
olevaa Lauri Rauhalan holistista ihmiskäsitystä. 

Jokaisella ihmisellä on oma persoonallinen tapansa tehdä taidetta. 
Jokaisella on omanlaisensa ääni, keho, tapa yhdistää värejä, piirtää 
viivaa tai muotoilla. 
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Taidekohtaamisen kautta tarjoutuu syrjäyty-
misvaarassa olevalle mahdollisuus vuorovaiku-
tukseen toisen ihmisen kanssa taiteen parissa. 
Toiminta kannustaa ikäpolvien väliseen kohtaa-
miseen ja vapaaehtoistyöhön, siksi luonnehdin 
edellä mainittua taidekasvatuksellista toimintaa 
myös auttamistyöksi. Toiminta perustuu arvo-
maailmani pohjalla olevalle eettiselle ajattelulle, 
jonka mukaan ihmisten tulisi huolehtia apua 
tarvitsevista. Vanhuksen kodissa ollessani olin 
vain ihminen ihmiselle.

Holistinen ihmiskäsitys nojaa monipuoli-
seen ihmiskuvaan, jossa samaa yksilöä tarkas-
tellaan elämän tilanteissa useasta eri näkö-
kulmasta. Ihmisen ongelmiin on aina monta 
vaikuttavaa tekijää, eikä häntä voida tarkastella 
erossa ympäröivästä maailmasta. Maailmalla 
tarkoitetaan niin ideaalista, kuin konkreettis-
takin maailmaa, johon ihminen on suhteessa. 
(Rauhala 1986, 26.) Rauhalan mukaan ihmisyys 
muodostuu kolmesta yhteen kietoutuneesta 
olemassaolon muodosta. Tajunnallisuuteen 
liittyy ihmisen mieli, jonka kautta koetaan 
abstrakteja elämyksiä. Ihminen tuntee, tahtoo, 

unelmoi, ajattelee, määrittelee sekä ymmärtää 
asioita jonkinlaisiksi. Rauhala kutsuu elämystä 
ja mieltä tajunnallisten tapahtumien perus-
yksiköiksi. Rauhalan mukaan merkityssuhteet 
liittyvät voimakkaasti tajunnallisuuteen. Ne 
muodostavat verkostoja, joista maailmanku-
vamme rakentuu. Merkityssuhteet toteutuvat 
ihmisen ymmärtäessä oman suhteeseensa elä-
mäntilanteeseensa. Merkityssuhteet voivat olla 
epäselviä, ristiriitaisia jopa virheellisiä, mutta 
ne ovat myös jatkuvassa muutoksessa ihmisen 
kokiessa elämäänsä. Psyykkiset häiriöt voivat 
Rauhalan mukaan luoda henkilön itsensä tai 
muiden kannalta epämieluisia merkityssuhtei-
ta. (Rauhala 1986, 27–28.) 

Tajunnallisuuden muutokset tapahtuvat 
hitaasti, ja niitä pyritään aikaansaamaan 
esimerkiksi opettamalla, kasvattamalla tai 
vaikkapa psykoterapiassa. Ymmärtämisen 
prosessi liittyy myös oleellisesti tajunnalli-
suuteen ja sen sisältämiin merkityssuhteisiin. 
Rauhalan mielestä ymmärtäminen tapahtuu 
niin, että uudet mielen kokemukset suhteutu-
vat vanhaan kokemuspohjaan järjestäytyen 

uudenlaisiksi merkitysrakenteiksi. Tajunnassa 
tapahtuneiden muutosten suunta voi olla 
haitallinen silloin, kun merkityssuhteet ovat 
vääristyneitä edustaen ahdistusta ja pelkoa 
tai niiden ollessa ristiriidassa keskenään. 
Hyvät edellytykset elämälle tarjoavat sellaiset 
merkityssuhteet, jossa tunteita, tietoa, intui-
tiota ja uskoa kuvaavista merkityssuhteista 
rakentuu tasapainoinen mielikuva maailmasta. 
Pyrittäessä muuttamaan tapaa kokea asioita 
tajunnallisuuden tasolla, on löydettävä uusia 
tarkastelukulmia, jotta ne näyttäytyisivät uu-
della tavalla. (Rauhala 1986, 29–30.)

Toinen Rauhalan holistisen ihmiskäsityk-
sen muodoista on kehollisuus. Kehollisuuteen 
liittyvät ihmisen fyysiset mekanismit, joita esi-
merkiksi keuhkot ja sydän pitävät yllä. Ihmisen 
olemassaolo on kuitenkin paljon enemmän kuin 
vain sisäelinten yhteistyötä. Vaikkapa tunteet ja 
persoonallisuus ovat voimakkaassa suhteessa 
ympäröivään maailmaan ja sen tuomiin koke-
muksiin. (Rauhala 1986, 30–32.)

Situationaalisuuden näkökulmasta ihmistä 
tarkastellaan juuri tiettyyn paikkaan, aikaan, 

Ihmistyö on ihmiskäsityksen jatkuvaa luonnostelua 
kaksisuuntaisessa kohtaamistilanteessa. Olemme matkalla 
omaan ihmisyyteemme kohtaamamme ihmisen kanssa. (Lindquist 1990, 66.)
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kansallisuuteen tai yhteiskuntaluokkaan 
sijoittuvana yksilönä. Situaatio ymmärretään 
ihmisen elämäntilanteena, johon oma ole-
massaolo on suhteessa. Ihminen elää aina 
sekä fyysisessä situaatiossa, tarkoittaen vaik-
kapa maantieteellistä sijaintia ilmasto-olo-
suhteineen, että henkisessä situaatiossa, jota 
määrittävät esimerkiksi arvot ja henkinen 
ilmapiiri. Vaikka ihmisen ei voi valita situaa-
tiota, johon hän syntyy, hän voi osittain myös 
vaikuttaa elämänvalintoihinsa, vaikkapa 
harrastuksiinsa, ammattiinsa tai puolisonsa 
valintaan. (Rauhala 1986, 33.)

3.3 TAIDEKASVATUSNÄKEMYKSENI

Taidekasvatusnäkemys taidekohtaamisissa lä-
hentelee Arhur Efl andin yksilökeskeisen taide-
kasvatusmallin piirteitä. Tässä mallissa nähdään 
taiteellinen työskentely tekijän itseilmaisuna. Toi-
sin sanoen taiteilijan mieli siis luo taideteoksen. 
Taiteet ovat yksi terapiamuodoista ja taideteosta 
tehdessä taiteilijan persoonallisuus eheytyy. 

Taideteoksen tehtävä onkin tuoda tunteet esille 
konkreettisesti lähestyttävässä muodossa. Yksi-
lökeskeisessä taidekasvatusmallissa ajatellaan, 
että ihminen kasvaa henkisesti ilmaistessaan 
itseään taiteellisesti. Yhteiskunnallisessa mitta-
kaavassa taiteen arvo nähdään sen kykynä tuot-
taa näkyväksi universaaleja tunteita. (Efl and 1998, 
30–31.) Yksilökeskeisen taidekasvatusnäkemyksen 
taiteellista luomisprosessia voitaisiin verrata 
maailmankatsomuksen rakentumiseen. Jokaisen 
ihmisen maailmankatsomus on ainutlaatuinen 
eikä löydy kahta samanlaista. Taideteoksesta ja 
maailmankatsomuksesta tekevät aidon taiteilijan 
tunteet. Taiteentekemisen luoma tieto on autent-
tista kokemusta itsestä. (Efl and 1998, 31–32.)

Yksilökeskeisessä taidekasvatusmallissa 
voidaan nähdä yhteyksiä tapaan, jolla taidetai-
deterapiassa suhtaudutaan taidetyöskentelyyn. 
Tällöin taideteos ei tule arvioiduksi esimerkiksi 
harmonisesti sommiteltuna visuaalisena koko-
naisuutena, vaan tekijän näkemyksen ja tunteen 
kuvana. Vaikka koenkin, että taiteellinen työs-
kentely on yksilön itseilmaisua, en yhdy käsityk-
seen siitä, että kaikki taide olisi terapiamuotoa 

ja työskentely sellaisenaan välttämättä eheyt-
täisi tekijän persoonallisuutta. En myöskään 
ole yhtä mieltä siitä, että taiteen ainoa tehtävä 
muussa kuin terapiakontekstissa olisi tuoda 
esille ihmisen tunteita. Näen tunteiden jäsen-
tymisen ja esiin nousemisen taidetyöskentelyn 
tuloksena kuitenkin mahdollisena. 

Yksilökeskeisessä taidekasvatusmallissa on 
tavoitteena, että taiteilija reagoi spontaanisti 
tuonhetkiseen todellisuuteen sen vaatimusten 
mukaisesti. Tiedolla on merkitystä sen tullessa 
osaksi ihmisen persoonallisuuden kokemus-
ta. (Efl and 1998, 31–32.) Näen yksilökeskeisessä 
taidekasvatusnäkemyksessä yhteyksiä myös tai-
deimprovisaation perusteisiin. Improvisaatiossa 
reagoidaan spontaanisti tuonhetkiseen tilan-
teeseen ja se vaatii tilanteen tasalla olemista 
siis läsnäoloa. Ymmärtääkseni yksilökeskeinen 
taidekasvatusmalli viittaa läsnäoloon myös 
laajemmin senhetkisessä yhteiskunnallisessa 
ajassa. Tällöin eri yksilöiden kuvalliset tuotokset 
luovat yhdessä tuon ajan kuvan.

Yksilökeskeisellä taidekasvatusmallilla on yh-
teyksiä psykoanalyyttiseen persoonallisuuskäsi-
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tykseen, jonka mukaan ihmisen persoonallisuus 
ja tarve luovuuteen syntyvät syvällä ihmisen 
alitajunnassa. Yksilökeskeisen taidekasvatus-
näkemyksen mukaan ihmiset ovat pohjimmil-
taan luovia, mutta yhteiskunnan arvot tappavat 
suuren osan psyykeen luovista ilmentymistä. 
Sosiaalisten normien noudattaminen tai perin-
teinen opettaminen nähdään ihmisen alistami-
sena. (Efl and 1998, 32.) Yksilökeskeisessä taide-
kasvatusmallissa on tavoitteena tarjota yksilöille 
mahdollisuuksia löytää omat vahvuutensa ja 
osaamisalueensa, sillä yhteiskunta on parem-
pi koostuessaan ihmisistä, jotka ovat voineet 
toteuttaa omia vahvuuksiaan elämässään. 
(Efl and 1998, 34.). 

Efl and mainitsee yksilökeskeisen taidekasva-
tusmallin näkökulmasta perinteisen opettamisen 
olevan alistamista. Taidekohtaamisten tulee syn-
tyä ikäihmisen ja vapaaehtoisen välisessä vuoro-
vaikutuksessa. Jos esimerkiksi ikäihminen tahtoo 
oppia taidon, jonka tahtoisi vapaaehtoisen 
hänelle opettavan, en näe opettamista alistami-
sena. Halutessaan ikäihminen tai vapaaehtoinen 
voivat jakaa toisilleen omaa osaamistaan taiteen 

saralla. Tällöinkin kyse on kuitenkin tasa-ar-
voisten yksilöiden välisestä toiminnasta, jossa 
toisella on vain enemmän kokemusta aiheen pii-
ristä. Kyseenalaistan myös sosiaalisten normien 
noudattamisen ainoastaan ihmistä alistavana 
käytäntönä. Taidekohtaamisissa toimivat ikäihmi-
set ovat varmasti jo löytäneet omat vahvuutensa 
ihmisenä. Taidekohtaamisissa henkilökohtaisia 
vahvuuksia voidaan korostaa. Itsensä toteuttami-
nen tapahtuu ikäihmisen määrittämissä rajoissa. 
Toimintaa saattavat suunnata myös ikäihmisen 
fyysinen ja henkinen kunto sekä hänen valitse-
mansa osallistumisen aste.

Koen myös sosiaalisen vuorovaikutuksen 
mallin hyvin tärkeänä taidekohtaamisissa. So-
siaalisen vuorovaikutuksen malli ei erota esteet-
tisiä arvoja poliittisista, taloudellisista tai sosiaa-
lisista arvoista. Esteettiset arvot voivat koskettaa 
yleisöä viestittämällä sosiaalisista ongelmista tai 
nostattaa suurta kritiikkiä herättääkseen ylei-
sön tietoisuuteen yhteiskunnallisia ongelmia, 
jotka tarvitsevat uudistumista. (Efl and 1998, 27.) 
Sekä taiteen että tiedon arvo määritellään sen 
perusteella, mitä se voi saada aikaan (Efl and 

1998, 26). Tässä työssä tarkastellaan ja nostetaan 
esille aikamme ikäihmisten ongelmia. Voidaan 
pohtia millainen taiteellinen toiminta ikäihmis-
ten oikeuksien puolesta voisi johtaa sosiaalisiin 
ja taloudellisiin muutoksiin yhteiskunnassamme. 
Millaista muutosta taidekohtaamiset voisivat 
saada aikaan omalla tavallaan ikäihmisten sosi-
aalisiin ja itseilmaisun tarpeisiin vastatessaan?

Pohdin järjestämäni toiminnan tavoitetta 
myös sosiaalisen vuorovaikutuksen mallin es-
teettisen kokemuksen näkökulmasta. Esteettistä 
kokemusta pidetään mieleenpainuvana vuoro-
vaikutuksena, jossa havainnointi on tärkeässä 
osassa. Katsoja, taidekohtaamisessa osallistuja, 
arvioi kokemaansa verraten sitä aikaisempiin 
taidekokemuksiinsa. Uudet kokemukset muutta-
vat vanhoja käsityksiä, joten kokemus taiteesta 
on jatkuvasti muutoksessa. Samalla käsityksem-
me koko todellisuudesta on jatkuvassa muutok-
sessa. (Efl and 1998, 28.)

Sosiaalisen vuorovaikutuksen malli tukee 
Deweyn ajatusta huippukokemuksesta, joka 
pureutuu ihmisen muistiin täydellisen kaltaisena 
kokemuksena. Tällaiset taidekokemukset muutta-
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vat ihmisen arvoja. Taiteen koetaan myös helpot-
tavan vuorovaikutusta ihmisten välillä ja tekevän 
sosiaalisesta sekä yksilöllisestä muutoksesta 
unohtumattoman elävyydellään. Tästä johtuen 
taideteokset helpottavat sosiaalista uudistumista. 
(Efl and 1998, 27.) Koska taidekohtaamiset tapahtu-
vat ikäihmisen omassa kodissa, tulee hänen ko-
kemusmaailmansa hyvin näkyväksi. Koko toiminta 
lähtee ikäihmisen tarpeista. Näissä puitteissa 
tapahtuva toisen ihmisen kohtaaminen vaikuttaa 
usein syvästi niin toiminnassa mukana olevaan 
ikäihmiseen kuin vapaaehtoiseenkin.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen mallin mukaan 
taidetyöskentelyn tavoitteet olisi nähtävä ongel-
mina, joihin on löydettävä ratkaisu. Taiteellisen 
prosessin merkitys koetaan siis todellisessa ym-
päristössä eikä vain abstraktina tietona. (Efl and 
1998, 29.) Tässä tutkielmassa ikäihmisten koettu 
yksinäisyys nähdään ongelmana, jota pyritään 
lievittämään pelkkää keskustelua moniulottei-
semman taidekohtaamisen kautta. Koska taide-
kohtaaminen tulee ikäihmisen kotiin, mahdol-
listaa se toimintaan osallistumisen fyysisistä tai 
henkisistä rajoituksista huolimatta. Esteettinen 

kokemus syntyy vaikkapa musiikkia kuunnelles-
sa, savesta muotoillessa tai esimerkiksi uutta 
taitoa omaksuessa. 

Efl andin sosiaalisen vuorovaikutuksen mallin 
mukaan opetustilanteessa taiteellisen työs-
kentelyn pyrkimyksien tulisi syntyä opettajan ja 
oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Ope-
tus tapahtuu taidetyöskentelyyn tarkoitetussa 
tilassa niin, että opettaja ja oppilas pyrkivät 
löytämään yhtymäkohtia erilaisille ongelmilleen. 
Neuvottelemalla pyritään pääsemään yksimie-
lisyyteen ja löytämään yhteisiä mielenkiinnon-
kohteita. (Efl and 1998, 30.) 

Taidekohtaamiset eivät edusta perinteistä 
opettaja-oppilas -mallia, mistä johtuen näen 
osan yksilökeskeisen taidekasvatusnäkemyksen 
ja sosiaalisen vuorovaikutuksen mallien periaat-
teista ongelmallisena. Vaikka taidekohtaamiset 
rakentuvat arvopohjalle, jossa kyse on kahden 
vertaisen kohtaamisesta, ei asetelma ole vailla 
ristiriitoja. Eläähän taidekohtaamistoiminnassa 
mukana oleva ikäihminen yksinäisyyden ja tar-
vitsevuuden varjossa kodissa, josta poistuminen 
ei enää ole itsestäänselvyys. Taidekohtaamisissa 

ei opetussuunnitelmaa ole, vaan kaksi ihmistä 
viettää sovitun pituisen ajan toistensa seurassa 
taiteen parissa. Taidekohtaamisten teoreettinen 
tausta ei ole johdettavissa suoraan yhdestäkään 
Arthur Efl andin taidekasvatusteoriamallista. 
Niitä on kuitenkin mahdollista soveltaa. 

3.4 TAITEEN JA HYVINVOINNIN LIITTO

Koska taiteen maisterintyössäni pohdin koke-
muksiani taidekohtaamisista taiteen ja hyvin-
voinnin näkökulmista, on oleellista määritellä 
tällä kentällä esiintyviä ilmiöitä. Taidelähtöisiä 
menetelmiä työyhteisöjen erilaisiin tarpei-
siin kehittäneessä Taika-hankkeessa mukana 
olleet Anu-Liisa Rönkä ja Anja Kuhalampi 
(2011, 32) erottelivat neljä erilaista tapaa pu-
hua taiteesta. Määritelmien perusteella pyrin 
liittämään taidekohtaamiset niille sopivaan 
taiteen kenttään. Nostan esille myös Teatteri 
Vanha Jukon taiteellisen johtajan ja Yle Lah-
den kolumnistin Jussi Sorjasen vastalauseen 
hyvinvointitaiteelle. Tämän jälkeen kuvaan 
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psykoterapeutti ja kuvataideterapeutti Mimmu 
Rankaseen viitaten taideterapian ja terapeutti-
sen taiteen eroa.

Luvussa Kohtaamisen tasoja syvennyn 
tutkimaan toteutuneiden taidekohtaamisten 
terapeuttisuutta peilaten kokemuksiani Ranka-
sen teksteihin. Rankanen pohtii moninaisia 
toimintamahdollisuuksia, joita syntyy, kun 
taide on osa ihmistyötä ja pyrkimyksenä on 
vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen, keholliseen tai 
henkiseen hyvinvointiin sitä parantaen. Ran-
kanen mainitsee, että eri alueiden yhdistäessä 
toimintavalmiuksiaan voi ilmetä tarvetta ero-
tella käsitteitä ja luoda myös selkeätä teoreet-
tista kieltä toiminnalle. (Rankanen 2011, 1.)

Samalla kun yhä enemmän toteutetaan te-
rapeuttiseen toimintaan sovellettua taidetta, on 
ammatillisesti kouluttautuneiden terapeuttien 
keskuudessa noussut esiin huolta eri kentiltä 
tulevien toimijoiden riittävästä pätevyydestä ja 
koulutuksesta terapeuttisten tilanteiden käsitte-
lyssä. Myös terapian ja terapeuttisuuden välinen 
raja on usein häilyvä taiteen sovellutusten ää-
rellä. (Rankanen 2011, 26.) Yhteisötaide, sosio-

kulttuurinen innostaminen, voimautuminen, 
taidetta terveydeksi -toiminta tai sairaalataide, 
saattavat Rankasen sanoin kuulostaa terapiaa 
helpommin lähestyttävältä. Osin tästäkin syystä 
taideterapian menetelmät ovat sekoittuneet 
täydennyskoulutuksiin, ryhmän pyrkimyksiin pa-
rantaa vuorovaikutusta tai vaikkapa virittyä luo-
vaan tilaan ennen taidetyöskentelyä. Rankasen 
mukaan raja-aitojen vetäminen on haastavaa. 
Edes toiminnan ohjaajat tai toimintaan osal-
listuvat eivät välttämättä hahmota kokemusten 
eroja. (Rankanen 2011, 28.)

Rönkä ja Kuhalampi ovat erotelleet taidetta 
hyvinvointityössä erilaisiin kategorioihin (py-
hyys, talous, hyvinvointi ja yhteiskunta), jotta 
toiminnasta puhuminen olisi selkeämpää. Edel-
lä mainitut kategoriat ovat teoreettisia määri-
tyksiä. Esittelen seuraavaksi taidekohtaamistoi-
mintaan sovellettavissa olevat hyvinvointi- ja 
yhteiskunnallisen diskurssin. Hyvinvointidis-
kurssi kuvaa taidepuhetta, jossa taiteen mer-
kityksestä puhutaan terveyden ja hyvinvoinnin 
näkökulmasta. Taiteella on tässä kontekstissa 
pyrkimys hyvään, joka toteutuu usein taiteen 

kentän ulkopuolella. Taiteen hyvinvointikäyttö 
toteutuu usein sosiaalityön, terveys-, tera-
pia- tai hoitotyön merkeissä. Tämän diskurssin 
sanastoon kuuluvat esimerkiksi voimautuminen, 
itsetuntemus, syrjäytymisen ehkäisy ja toimin-
takyvyn vahvistaminen. Hyvinvoinnin alueella 
pyritään taiteen uskottavuutta lisäämään puhu-
malla tai tutkimalla sen positiivisia vaikutuksia 
fysiologiseen hyvinvointiin. Yhteiskunnallisessa 
diskurssissa taidepuhetta pyritään liittämään 
yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin aiheisiin 
luomalla yhteys kahden eri keskustelutahon 
välille. Taiteella siis otetaan osaa ajankohtaisiin 
yhteiskunnallisiin pyrkimyksiin. Samalla se kom-
munikoi taidemaailman ulkopuolisten tahojen 
kanssa huolena taiteen ja kulttuurin jääminen 
alakynteen yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
(Rönkä & Kuhalampi 2011, 32–33.)

Sijoitan taidekohtaamiset jonnekin hyvin-
vointidiskurssin ja yhteiskunnallisen diskurssin 
välimaastoon. Tarkoitukseni oli luoda taide-
kohtaamisilla kotiin läsnäolon tila, jossa arjen 
rutiinit vaihtuvat hetkeksi heittäytymiseen 
taiteen äärellä. Oletuksenani oli alusta saakka, 
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että taidekohtaamiset voidaan kokea terapeut-
tisena. Toivoin, että toiminta tarjoaisi herättäviä 
kokemuksia ja inspiraatiota niin vanhukselle 
kuin vapaaehtoisellekin. Liitän taidekohtaami-
set syrjäytymistä ehkäisevän ja yhteisöllisyyttä 
luovan toiminnan piiriin. Kiinnostuksen kohtei-
nani eivät ole kuitenkaan taidekohtaamisten 
fysiologiset vaikutukset lääketieteellisessä 
mielessä. Yhteiskunnallinen diskurssi toimi-
si taidekohtaamisten yhteydessä mainiosti 
niistä julkisesti kirjoitettaessa tai puhuessa. 
Toteuttamastani toiminnasta voisi yhteiskun-
nallista puhetta herättää vaikkapa taiteen rooli 
ikäihmisten elämässä, vapaaehtoisten asema 
vanhushoitohenkilökunnan puutteen täyden-
täjinä tai ikäihmisen koti toiminnan paikkana 
hoitokodin sijaan. 

Rankanen lainaa Rantalaa määritellessään 
taideterapian ja muiden taidetta soveltavien me-
netelmien eroja toiminnan tavoitteiden kautta. 
Taiteilijat kokevat yleensä tekevänsä taidetta, joka 
saattaa tulla koetuksi terapeuttisena toimijoiden 
taholta. Tällöin keskiössä on taiteen tekeminen ja 
tavoitteet saatetaan määritellä vaikkapa lisään-

tyneenä toimintakykynä. Esimerkiksi yhteisötai-
teilijat pyrkivät yleensä nostamaan huonossa 
asemassa olevat ihmisryhmät osaksi yhteis-
kunnallista keskustelua. On tarkoitus ravistella 
yhteiskuntaa, jopa shokeerata. Yhteisötaiteessa 
syntynyt taide on julkista. Rankasen mukaan 
taideterapeutit taas painottavat työssään eettistä 
vastuullisuutta ja osaamistaan ihmistyön taiteel-
lisessa vuorovaikutuksessa. Heidän toimintaansa 
kuuluu salassapitovelvollisuus ja luottamuksel-
lisuus, johon perustuen syntynyttä taidetta ei 
julkisesti esitetä. Vaikeita asioita tarkastellaan 
yksityisyyden tuoman turvallisuuden ilmapiirissä. 
Toiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ensin yksilö-
tasolla, sitten lähiomaisiin ja vähitellen laaje-
nee kohti muuta yhteisöä. (Rankanen 2011, 29.) 
Edellä olevien määritelmien perusteella taiteen 
maisterin opinnäytetyössäni on paljon yhtymä-
kohtia taiteilijoiden vetämään taidetta sovelta-
vaan toimintaan. Vetämässä ei ole terapeutti ja 
painettuna tekstinä taidekohtaamisten sisältö 
muuttuu julkiseksi materiaaliksi. Toisaalta taiteen 
maisterintyöni piirissä toteutetuissa taidekohtaa-
misissa toimitaan yhteisötaidetta turvallisemmin 

yksilötasolla ja anonymiteetin kautta ikäihmisten 
yksityisyyttä suojellen. 

Terapian ja taiteen välisistä yhteyksistä on 
hyvä olla tietoinen. Rankanen lainaa Lehikoisen 
blogikirjoitusta [2011] kirjoittaessaan, että vaikka 
taidetta soveltavaa toimintaa vetävä henkilö 
kieltäisi itse taiteen terapeuttiset vaikutukset, voi 
voimakkaita tunnekokemuksia nousta pintaan 
vaikkapa leikin tiimellyksissä. Tästäkin johtuen 
on taiteen soveltamiseen oltava eettiset ohjeet. 
Soveltavan taiteen alueella toimiva tarvitsee 
työnohjausta ja mahdollisuutta purkaa koke-
muksiaan. Tämän tulisi Lehikoisen mielestä 
sisältyä taidetta soveltavien hyvinvointikäytäntö-
jen sisältöihin. Taideterapiakontekstissa toimi-
van terapeutin on itsekin käytävä lävitse terapia. 
Terapeutti kuuluu työnohjauksen piiriin ja ottaa 
osaa ammattitaitoaan parantavaan täydennys-
koulutukseen. (Rankanen 2011, 30–31.)

Teatteri Vanha Jukon taiteellinen johtaja ja Yle 
Lahden kolumnisti Jussi Sorjanen kieltäytyy us-
komasta, että taiteen tehtävä olisi hyvinvoinnin 
lisäämisessä. Hän kokee taiteen välineellistämi-
sen sosiaali- ja terveyslaitoksen hyvinvointihank-
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keisiin negatiivisena esimerkkinä siitä, kuinka 
yhteiskunnan taloudelliset ongelmat heijastuvat 
taiteen ja kulttuurin rahoitukseen. Taiteen jalkau-
tuminen sosiaali- ja terveyslaitokseen voidaan 
hänen mukaansa nähdä tapana perustella 
taiteen tarpeellisuus esimerkiksi väittämällä sen 
edistävän hyvinvointia. (Sorjanen 2014.)

Sorjanen ei kuitenkaan kiellä taiteen mah-
dollisuuksia hyvinvoinnin edistämisessä. Hän 
kokee positiivisena, että taidetta ja kulttuuria 
viedään instituutioihin kuten vanhainkoteihin, 
sairaaloihin ja vankiloihin. Sorjasen mukaan 
taiteen tehtävä ei kuitenkaan ole hyvinvoin-
nin edistäminen. Hän korostaa taiteen voivan 
edistää myös pahoinvointia. Sorjanen kuvaa 
esimerkkinä omakohtaisia taidekokemuksiaan, 
joissa taide on näyttänyt hänelle maailman sai-
rauden ja hallitsemattomuuden, jonka keskellä 
ei kukaan tiedä, mitä pitäisi tehdä. Tällainen 
taide on muuttanut hänen maailmankuvansa ja 
saanut katsomaan asioita kriittisestä näkökul-
masta. (Sorjanen 2014.)

Itsekään en koe, että taiteen tehtävä olisi vain 
hyvinvoinnin edistäminen. Koen, että taiteesta on 

moneksi. Kuten edellä on mainittu, taiteellinen 
työskentely saattaa kuitenkin nostaa pintaan 
terapeuttisia kokemuksia. En lähtenyt työskente-
lemään ikäihmisten kanssa todistaakseni taiteen 
positiivisia vaikutuksia henkisen tai fyysisen 
hyvinvoinnin lisäämisessä, vaan tuodakseni 
yksinäisille ikäihmisille mahdollisuuden heit-
täytyä taiteen tekemiseen haluamallaan tavalla 
dialogissa toisen ihmisen kanssa. Taidekohtaa-
misten parissa työskentely herätti minussa myös 
Sorjasen mainitsemaa pahoinvointia. Toisinaan 
turhauduin ylipääsemättömiin haasteisiin ikäih-
misten elämäntilanteissa, koin avuttomuutta, uu-
pumusta ja sain nähdä itselleni piilossa ollutta 
todellisuutta kaikessa autenttisuudessaan. 

3.5 EETTISIÄ HAASTEITA RISTIRIITAISTEN 
ROOLIEN KESKELLÄ 

Eettisyys on yhtä paljon pahan kanssa selviy-
tymisen kykyä kuin ihanteiden etsimistä. Mitä 
enemmän omaa pimeyttään tuntee, sen turval-
lisemmin sen kanssa voi tulla toimeen, ilman 
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että kohtuuttomasti vahingoittaa toista. (Lind-
quist 1990, 11.)

Taiteen maisterintyöni prosessi alkoi kuin 
sattumalta huomatessani Helsingin seurakun-
tayhtymän lehti-ilmoituksen syksyllä vuonna 
2011 vapaaehtoisille tarkoitetusta vanhustyön 
koulutuksesta. Päätin tarttua toimeen saadak-
seni lisää tietoa taidekohtaamismetodin kehit-
tämiseen ja löytääkseni kontakteja projektini 
toteuttamiseen. Koska tunsin henkilöitä ev.lut. 
seurakuntien vapaaehtoistoiminnan piiristä, oli 
kirkon tekemä auttamistyö minulle tuttua. Yhtä 
lailla olisin kuitenkin voinut toteuttaa taiteen 
maisterin tutkielmani jonkin vapaaehtoistyötä 
tekevän järjestön parissa. Työssäni Helsingin 
seurakuntayhtymän diakoniatyön rooli oli auttaa 
ikäihmisten ja vapaaehtoisten etsimisessä sekä 
toimia neuvonpitäjänä edellä mainittuja tahoja 
koskeneissa ongelmatilanteissa.

Vapaaehtoisille tarkoitettu kurssi toi minulle 
tietoa ikäihmisiä koskevista palveluista ja niiden 
mukanaan tuomista ongelmista. Tapasin myös 
muita kurssille osallistuneita saaden pienen kat-
sauksen vapaaehtoistyöntekijöiden maailmaan. 

Kurssi vahvisti tunnetta siitä, että suunnittelema-
ni projekti olisi mahdollinen toteuttaa tietojeni ja 
taitojeni pohjalta. Käytyäni lävitse vapaaehtois-
työn koulutuksen sain mukaani esitteen lähim-
mäispalvelun toimintaperiaatteista. Esitteessä 
määritellään vanhukselle vapaaehtoisystäväksi 
alkavan roolia: Toimintaan osallistuva toimii ystä-
vänä, kuuntelijana ja mahdollisesti apuna asioil-
la tai ulkoillessa, jos niin on sovittu. Suhteen 
lopettamisesta tulee ilmoittaa yhteyshenkilölle 
ja ihmiselle, jolle toimitaan vapaaehtoistyönteki-
jänä, lähimmäisenä. Vapaaehtoistyössä toimiva 
ei ole kodinhoitaja, sairaanhoitaja, omainen eikä 
taloudellinen tukija. Tarpeen tullen hän ohjaa 
vapaaehtoistyön kohdetta hakemaan tukea ja 
apua muualta. Vapaaehtoisen tulee kunnioittaa 
kohtaamansa henkilön tapoja, kotia sekä ajatuk-
sia riippumatta henkilön vakaumuksista. Vapaa-
ehtoistyössä toimiva on vaitiolovelvollinen.

Koulutuksessa tehtiin selväksi, että toiminta 
tapahtuu yhdessä sovituissa puitteissa. Jopa 
teatteri-improvisaation keinoin harjoittelimme 
mahdollisia tilanteita, joissa vapaaehtoisen hen-
kilökohtaiset rajat joutuvat koetukselle vanhuk-

sen kanssa toimiessa. Ohjevihossa vapaaehtoi-
sen rooli vaikuttaa selvältä (ystävä ja kuuntelija, 
sovitusta riippuen myös ulkoilutoveri tai kaup-
pa-apu). Todellisuudessa vapaaehtoinen tekee 
usein työtään hyvin yksin. Rajojen asettaminen 
voi olla vaikeaa, kun ikäihminen tarvitsisi usein 
jokapäiväistä ystävää ja tukijaa, johon turvautua 
arjen haasteiden äärellä. Toiminta nostatti aina-
kin minussa tunteen riittämättömyydestä.

Vapaaehtoistyön ohjeet eivät myöskään 
tuollaisenaan päde minuun tutkielman tekijä-
nä. Vanhusten kanssa toimin useista erilaisista 
rooleista käsin niin vapaaehtoisena ja ystävänä, 
kuin myös välisemme taidetyöskentelyn tutki-
jana. Toisinaan roolini muistutti myös terapeu-
tin työtä. Vapaaehtoisen ja ikäihmisen välistä 
taidekohtaamistoimintaa määritteli alussa tehty 
tutkimussopimus (liite 1), jonka me molemmat 
hyväksymisen merkiksi allekirjoitimme. Sopimus 
sisälsi tapaamistemme taltioimisen nauhoitta-
malla ja dokumentoidun materiaalin käyttämisen 
opinnäytetyössä. Tätä tehdessämme puhuimme 
selvästi toiminnan luonteesta, aikarajoista, tutki-
muskontekstista ja dokumentoinnista. Sovimme, 

Eettisyys on yhtä paljon pahan kanssa selviytymisen kykyä kuin ihanteiden 
etsimistä. Mitä enemmän omaa pimeyttään tuntee, sen turvallisemmin sen kanssa 
voi tulla toimeen, ilman että kohtuuttomasti vahingoittaa toista. (Lindquist 1990, 11.)
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että tapaamani ikäihmiset eivät saa olla tun-
nistettavissa tekstistä tai valokuva-aineistosta. 
Ikäihmiset kuitenkin uskoutuivat elämästään ja 
tunteistaan syvemmällä tasolla kuin ennakkoon 
oli odotettavissa. Henkilökohtaisesti tuntui luon-
tevalta ottaa suhteessamme ystävän kaltainen 
rooli, vaikka toiminkin työssäni erityisesti tutkiel-
man tekijänä ja tiesin, että kuuden kuukauden 
kuluttua tapaamisemme tulisivat päättymään. 
Koen tärkeäksi pohtia taidekohtaamistoiminnan 
eettisyyttä sen tapahduttua haavoittuvassa tilas-
sa olevan ikäihmisen kodissa. 

Vaikka tutkimus tähtäisi hyvään, ei tutkija 
koskaan ilmesty tutkimuskentälle täysin riippu-
mattomana olentona, vailla omia tavoitteitaan, 
suunnitelmiaan ja päämääriään. (Heikkinen, 
Huttunen & Kakkori 1999, 129.) Toisen elämästä 
kirjoittamiseen liittyy aina eettisiä ongelmia. 
Yksittäisen henkilön voi antaa lukemisen jälkeen 
itse päättää, mitä häntä koskevasta aineistosta 
julkaistaan. (Latvala 2005, 277.) Toisen henkilön 
elämästä kirjoittaminen tuottaa usein häpeää 
ja syyllisyyttä tutkijalle. Tutkija nimittäin päät-
tää usein läheiseksi muodostuneen suhteen 
tutkittavan kanssa siirtyäkseen suhteeseen 
lukijoidensa kanssa. Tutkittavista kirjoittaminen 
saattaa tuntua selän takana puhumiselta. Kes-

kustelussa tai haastattelutilanteessa voi nousta 
esiin intiimejäkin asioita, joita tutkija kuuntelee 
empaattisesti. Lopulta esille nousseet teemat 
päätyvät tutkimuksen aineistoksi. (Josselson 
2005, 303.) Narratiivisessa tutkimuksessa on 
pohdittu yllättävän vähän sitä, kuinka tutkijan 
kirjoitustapa tutkittavistaan saattaa vaikuttaa 
heihin. Tutkijan käyttämät sanat ja ajatukset 
saavat erityistä voimaa painettuna ja julkaistuna 
tekstinä. (Josselson 2005, 292.)

Kaiken perusta on tehdä tutkimusta luotta-
muksellisesti ja suojella tutkittavien henkilöl-
lisyyttä. Tutkimuksen eettisyyden takaamiseksi 
on tärkeää, että tutkimuskohteet ovat jatkuvasti 
perillä tutkimuksesta. Usein tutkittavat kuitenkin 
yllättävät avoimuudessaan ja tutkimusmateri-
aalin joukkoon päätyy koskettavia tapahtumia 
kohteen yksityiselämästä. Toisinaan yksikään 
sääntö ei tunnu riittävän, vaan on otettava käyt-
töön välittämiseen perustuva moraali. (Syrjälä, 
Estola, Uitto & Kaunisto 2006, 184–185.) Tuula 
Gordon lainaa Jean Duncomb:n ja Julie Jessop:n 
[2002] ajatuksia muistuttamalla, että tutkijan 
suhtautuminen tutkittavaan vaikuttaa tapaan, 
jolla tutkittava alkaa suhtautua tutkijaansa. 
Tutkijan empaattisuus johtaa usein lähentynee-
seen ihmissuhteeseen tutkittavan kanssa, jolloin 

tutkittava saattaa luottaa tutkijalle henkilö-
kohtaisempia asioita, mitä oli tarkoittanutkaan. 
Toisin sanoen tutkijan tunteellisuus saattaa 
johtaa tutkittavaa harhaan. Duncomp ja Jessop 
[2002] painottavat, että tutkija ei saisi käyttäytyä 
tutkittavan ystävän tavoin, koska saattaa saada 
tutkimukseensa aineistoa, jota ei ole tarkoitettu 
tutkimuskäyttöön. Tällainen aineisto syntyy tutki-
jan ja tutkittavan välisestä suhteesta. Tutkittavan 
pitäisi olla jatkuvasti tietoinen, jos aineistoa ku-
vataan, tulkitaan tai siitä kirjoitetaan. Olisi eet-
tisesti oikein antaa tutkittavan lukea itsestään 
kirjoitettu tutkimusteksti. (Gordon 2006, 246.) 

Myös itse painin edellä mainittujen haastei-
den äärellä, jos olisin valinnut dokumentoinnin 
keinoksi videokuvauksen, olisi ikäihmisen ollut 
ehkä helpompi olla jatkuvasti tietoinen toimin-
tamme dokumentoinnista. Erityisesti, jos muka-
na olisi ollut kuvaaja, olisi tunnelma ollut ehkä 
hiukan muodollisempi suojaten vapaaehtoista 
ja ikäihmistä haavoittavilta tunteilta. Toisaalta 
hain autenttista kokemusta vapaaehtoisena 
työskentelystä, jolloin dokumentointi ei olisi 
osana toimintaa. Tutkimusmateriaalini taide-
kohtaamisista kertoo realistisesti rajapinnoista, 
jotka on otettava huomioon tämänlaatuisessa 
vapaaehtoistoiminnassa.
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Niin tutkimuksen yhteydessä kuin henkilö-
kohtaisessakin elämässä syntyvät ihmissuhteet 
vaativat jatkuvaa selkeää kommunikointia ja neu-
vottelua erilaisista rooleista, vastuista tai näiden 
muutoksista. Narratiivinen tutkimus on omiaan 
nostamaan pintaan erilaisia tunteita ahdistuk-
sesta häpeään ja epävarmuuteen niin tutkitta-
vassa kuin tutkijassakin. Tunteet elävät suhteessa 
tutkimukseen liittyviin kokemuksiin ja moniin 
tutkimuksen vaiheisiin. (Syrjälä ym. 2006, 188.) 
On tärkeää, että tutkija osaa myötää virheensä ja 
muuttaa toimintatapojaan tarpeen sanelemana. 
Tutkijan on oltava jatkuvasti hereillä ja toimittava 
dialogissa tutkittavansa kanssa. Tämä edellyttää 
jatkuvaa neuvonpitoa ja tutkimussopimuksen 
tarkistamista tutkimuksen aikana tilanteiden 
jatkuvasti eläessä. Ongelmat olisi nostettava pöy-
dälle ja niistä olisi puhuttava tutkittavien kesken. 
Joskus näihin ihmissuhteisiin liittyviin haasteisiin 
tarvitaan ammattilaisen apua. Tutkittavien tulisi 
vähintään olevan selvillä paikoista ja tavoista, 
joilla tutkimuksen tuloksia esitellään. Voidaan 
arvioida tekstiä lukemalla, onko siinä esiintyviä 
tutkittavia mahdollista tunnistaa ja koituuko siitä 
heille haittaa. Myös tutkittava saa tarkastaa it-
seään koskevat osat tutkimuksen tekstistä ennen 
sen julkaisua. (Syrjälä ym. 2006, 197–198.)

Minulla olisi ollut mahdollisuus antaa Un-
tolle hänestä kirjoittamani teksti luettavaksi. 
Pelkäsin tekstin kuitenkin rasittavan häntä, sillä 
kuvaan paljon hänen elämänsä vaikeuksia. Lit-
teroimani aineiston käyttö tutkielmassani nosti 
pintaan ristiriitaisia tunteita. Koin tarpeelliseksi 
kirjoittaa Unton elämän haasteista tuodakseni 
työssäni esille yksinäisen ikäihmisen kokemus-
maailmaa ja tarvetta löytää taidekohtaamisten 
ongelmiin uusia ratkaisukeinoja. Samalla tuntui, 
että minun olisi jo aikaisemmin pitänyt keskus-
tella kirjoitukseni sisällöstä hänen kanssaan. 
Toisaalta en taidekohtaamisten alkuaikoina vielä 
tiennyt, mitä kirjoitukseni tulisi pitämään sisäl-
lään. Omalla kohdallani olisi dialogisuudessa 
ollut paljon parannettavaa. 

Tutkijan ammattitaidon mittari on hänen 
tietoisuutensa eettisistä kysymyksistä. Koska 
narratiivinen tutkimus ulottuu henkilökohtai-
sille elämänalueille, on tutkimukseen liittyvis-
sä ihmissuhteissa tärkeää pystyä toimimaan 
tutkimuksessa mukana olijoista välittäen. 
Kultainen sääntö (tee toiselle niin kuin toivoisit 
heidän tekevän sinulle) toimii hyvänä ohjenuo-
rana myös narratiivisuuden parissa toimivalle 
tutkijalle. Mahdollisesti tärkeintä kaikessa on 
kuitenkin tehdä yksilöllisiä päätöksiä tilanteen 

viitekehyksen ohjaamana. (Syrjälä ym. 2006, 196.) 
Tutkijoiden tulee itsekriittisesti ja -analyyttisesti 
pohtia sekä omaa, että tutkittavien paikkaa ja 
asemaa tutkimuksessa. Tutkimuksen arvot ovat 
kohdallaan, kun se kirjoitetaan osallistujille eikä 
osallistujista. Tutkittavien äänten tulisi kuulua 
selkeästi ja tutkimuksen on tärkeä suuntautua 
mahdollisuuksien löytämiseen sen sijaan, että 
se vain kertoisi menneistä tapahtumista. (Syrjälä 
ym. 2006, 197.) Tutkimuksen laatua arvioidessa 
otetaan huomioon tapa, jolla tutkija avaa tutki-
muksen eettisiä ongelmia. Näihin ongelmiin ei 
ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan tilanteita tulee 
tarkastella useasta erilaisesta näkökulmasta. 
(Heikkinen & Syrjälä 2006, 158.)
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Tutkielmani kuuluu laadullisen tutkimuksen piiriin 
toteutuen juuri tässä todellisuudessa. Laadullinen 
tutkimus tutkii yleisesti ihmistä suhteessa maail-
maan, jossa hän elää. Luonnollisessa maailmassa 
synnytään ja kuollaan. Kumpikin näistä luonnol-
lisista tapahtumista saattaa kuitenkin herättää 
ristiriitaisia merkityksiä esimerkiksi teiniäidin tai 
onnettomuudessa kuolleen nuoren lähipiirissä. 
Ristiriitaiset merkitykset esiintyvät kokijoiden elä-
mismaailmoissa. (Varto 1992, 23–24.)

Lähdin toteuttamaan työni toiminnallista 
osaa alun perin toimintatutkimuksena, mutta 
projektin päätyttyä olikin selvää syventyä taide-
kohtaamisista nousseiden kokemusten ymmär-
tämiseen. Tuli tarpeelliseksi sijoittaa työskentelyn 
haasteet tutkielmani keskiöön, jotta vastaavaa 
toimintaa järjestävä ei kompastuisi samoihin 
sudenkuoppiin. Tutkimusmenetelmäkseni taiteen 
maisterin tutkielmaan muodostui fenomeno-
loginen tutkimusote. Käytän myös narratiivista 
eli kerronnallista kirjoitustapaa johdattaessani 
lukijan taidekohtaamistyöskentelyyn novellien 
kaltaisten kertomusten kautta. Nauhoitettua 
tutkimusaineistoa oli yli seitsemän tuntia sisältä-

en yksityiskohtaista puhetta kymmeneltä Unton 
sekä Tuulikin tapaamiskerralta. Pääasiassa aloitin 
nauhoituksen vasta taidetyöskentelyn jo alettua. 
Alkukahvittelua harvoin nauhoitin. Tämän lisäksi 
olin täydentänyt useita tapaamiskertoja omilla 
muistiinpanoillani. Käydessäni lävitse nauhoituk-
set ja niiden pohjalta litteroimani tutkimusaineis-
ton, palasivat kaikki tapahtumat elävästi mieleeni. 
Aloin hahmottaa teemoja, jotka olivat nousseet 
huomioni keskipisteeksi jo vanhusten kanssa toi-
miessani. Taidekohtaamiset nostattivat valtavasti 
tunnekokemuksia, jotka vaativat avaamista näin 
jälkikäteen etäisyyden päästä tarkastellen. Tässä 
luvussa esittelen fenomenologisen ja narratiivi-
sen tutkimuksen periaatteita. Narratiivisuuden 
suhteen lähinnä alleviivaan tutkimuksessa käy-
tettävän kerronnallisen kirjoitustavan ideaa.

4.1 FENOMENOLOGINEN TUTKIMUSOTE 
JA ANALYYSI

Fenomenologiassa tutkitaan ihmisen elämän 
todellisuutta ja hänen suhdettaan siihen. Nainen 

on äiti, koska hänellä on lapsia. Äidin suhde lap-
siinsa sisältää erilaisia merkityksiä. Kun ihminen 
havainnoi maailmaa, ilmenee se hänelle sellai-
sena kuin hän sen tulkitsee. Voimme ymmärtää 
erilaisuutta alkaessamme ymmärtää erilaisten 
ihmisten tarkoitusperiä. (Laine 2001, 27.) Fenome-
nologisen tutkimuksenteon kannalta keskeisiä 
ovat siis kokemuksen, merkityksen ja yhteisöl-
lisyyden käsitteet. Koska fenomenologia näkee 
ihmisen suhteen maailmaan täynnä merkityksiä, 
voi sama tilanne näyttäytyä vaikkapa kiinnosta-
vana, uhkaavana tai kauniina riippuen tilanteen 
kokevan ihmisen tulkinnoista. Fenomenologi-
sessa tutkimuksessa tutkija tutkii ihmistä oman 
ihmiskäsityksensä mukaisesti. (Laine 2001, 26.) 

On mielenkiintoista, kuinka jokaisella yk-
silöllä on erilainen kokemusmaailma ja juuri 
omanlaisiaan merkityksiä. Tästä johtuen maail-
ma näyttää jokaisen siinä elävän silmin hiukan 
erilaiselta. Toki esimerkiksi samassa yhteisös-
sä kasvaneilla on jaettuja kokemuksia ja siksi 
samoja merkityksen perinteitä. Jokainen yhteisö 
kasvattaa lapsensa eri tavoin. Kasvatuksen 
merkitys onkin tärkeässä osassa merkitysten 

4 Menetelmä
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rakentumisessa. On myös niin, että tarkastelles-
samme yksilöä, voimme nähdä jotakin yleistä. 
(Laine 2001, 27–28.)

Fenomenologisessa tutkimuksessa on oleel-
lista, että tutkija kirjoittaa auki omat arvonsa ja 
elämänkokemuksensa maailmasta, jossa hän 
elää, sillä kaikki nämä vaikuttavat hänen tutki-
muskohteesta tekemiinsä tulkintoihin. Tutkijalla 
on valta luoda tutkimuksensa merkitykset, joten 
hänen on oltava tietoinen henkilökohtaisista vai-
kuttimistaan. (Varto 1992, 26–27.) Koska käytän tut-
kimusaineistoni analysoinnissa fenomenologista 
lähestymistapaa, aloitin taiteen maisterin työni 
avaamalla ihmiskäsitystäni sekä muita tutkimuk-
seen liittyviä elämänkokemuksiani ja arvojani. 
Tämän lisäksi henkilökohtaisia avauksia tulee ilmi 
siellä täällä koko kirjallisen työn matkalla.

Fenomenologisessa tutkimuksessa metodi 
onkin lähinnä ajattelutapa, jossa tutkimus muo-
toutuu esimerkiksi jostakin ainutlaatuisen tilan-
teesta käsin. (Laine 2001, 31.) Taiteen maisterin 
työssäni tutkielmani keskittyy pitkälti vapaaeh-
toisena kokemiini haasteisiin taidekohtaamisti-
lanteissa. Ristiriitaiset tunnekokemukset sopivat 

hyvin fenomenologisen tutkimuksen kohteeksi, 
koska se keskittyy ihmisen elämismaailmassa 
tapahtuvien tulkintojen käsitteellistämiseen.

Fenomenologinen tutkimus voidaan jakaa eri 
vaiheisiin. Aluksi luodaan mahdollisimman alku-
peräinen kuvaus siitä, mitä aineistossa on sanottu. 

Tutkimuksessa mukana oleva toinen osapuoli 
saa äänensä kuuluviin dialogissa, jonka tulee 
olla mahdollisimman aitoa, kyseiselle ihmisel-
le tyypillistä puhetta. Tämä puhe muokataan 
kuitenkin epäsuoraksi pieniä kieltä korostavia 
poikkeuksia lukuun ottamatta. (Laine 2001, 38.) 
Ote tällaisesta puheesta esiintyy luvussa Taide 
vei lähelle.

Fenomenologinen analyysi korostaa intuitio-
ta eli oivallusta ja vaistoa, kun merkityksiä etsi-
tään tekstimassan keskeltä. Merkitysten pohjalta 
kuvauksesta nostetaan esille aihekokonaisuuksia. 
Riittävän tekstiin paneutumisen jälkeen merkitys-
kokonaisuudet löydetään sisäisen yhteenkuuluvuu-
den, samanlaisuuden perusteella. Samankaltaiset 
merkitykset muodostavat oman kokonaisuutensa 
ja siitä eroavat jäsentyvät muihin kokonaisuuksiin 
oman erityislaatunsa mukaisesti. (Laine 2001, 39.)

Tärkein tutkimusta rajaava tekijä on tutki-
muskysymys. Tutkimuskysymys määrittelee kiin-
nostuksen kohteen, jonka mukaan tutkija pyrkii 
etsimään aineistostaan merkityksiä. Löytääkseen 
merkitykseltään muita kokonaisuuksia merkit-
tävimmät merkityskokonaisuudet, voi tutkija 
väliaikaisesti poistaa valitun ryhmän tutkimuk-
sesta. Näin selviää lakkaako tutkimus olemasta 
tai muuttuuko se radikaalisti. (Laine 2001, 39–40.)

Lopuksi kaikki esitetyt merkityskokonaisuudet 
tuodaan yhteen ja pyritään muodostamaan koko-
naiskuva tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijan on tällöin 
hahmotettava, onko jokin merkityskokonaisuus 
tärkeämmässä asemassa kuin toiset. Tutkimuksen 
onnistumista hahmotettaessa pohditaan onko 
tutkimus auttanut näkemään tutkittavan ilmiön 
tarkkanäköisemmin, alkua laajemmasta ymmär-
ryksestä käsin. Jos näin on tapahtunut, tutkimus 
on onnistunut. Tämän vaiheen jälkeen tutkija käy 
havainnoistaan vuoropuhelua muun alan tutki-
muskirjallisuuden kanssa. Lopuksi myös tutki-
muksen tulosten käsitteellistäminen tai arviointi 
muihin olemassa oleviin teoreettisiin ajatustapoi-
hin verraten on mahdollista. (Laine 2001, 41–42.)
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4.2 KERTOMUS OSANA TUTKIMUSTA

Käytän narratiivista eli tarinallista otetta kirjoit-
taessani taidekohtaamisista nousevista koke-
muksista (Heikkinen & Rovio 2006, 118). Tämä 
toteutuu erityisen selvästi jo aiemmin mainitus-
sa luvussa Taide vei lähelle. Kerron tapahtumista 
toimien itse kertojan äänenä. Narratiivisessa tut-
kimusraportissa tutkija käyttää itsestään usein 
ensimmäistä persoonaa. Kertoja voi olla esimer-
kiksi minä tai me. (Heikkinen 2006, 21.)

Taiteen maisterintyöni pitää sisällään ker-
tomuksen taidekohtaamisten rakentumisesta, 
aina projektin alkuvaiheista sen loppuun saakka. 
Siinä on juoni, tietyt tapahtumapaikat, henki-
löhahmoja ja tarinallinen rakenne: alku, keski-
kohta ja loppu. (Heikkinen & Rovio 2006, 117.) 
Tuija Saresma sanoo runomuodon tieteellisessä 
tekstissä vihjaavan lukijalle, että tekstiä on luet-
tava perinteisestä tutkimustekstistä poikkeavasti 
siihen eläytyen. Saresma uskaltaa väittää, että 
hänen tutkimustekstissä käyttämänsä runomuo-
don lisäksi myös omaelämänkertaiset tekstikap-
paleet toivat lukijan lähemmäksi hänen kerto-

maansa tarinaa. (Saresma 2005, 100.) Saresma 
toteaa todentuntuisten omien kokemusten ja 
luovan kirjoittamisen käytön tutkimuksessa 
voivan mahdollistaa tekstin päätymisen pelkästä 
pään tiedosta myös sydämen tiedoksi (Saresma 
2005, 105).

Narratiivisen tutkijan tulee kertoa tilanteis-
ta täysin rehellisesti juuri sillä tavoin, kun hän 
on ne kokenut (Heikkinen & Rovio 2006, 118). 
Todentuntuinen kertomus ei pelkästään tois-
ta lukijan omia kokemuksia, vaan avaa uuden 
näkökulman paljastaen jotakin uutta (Heikkinen 
& Syrjälä 2006, 157). Narratiivisessa tutkimusot-
teessa ei tavoitella totuuksia vaan tilannekoh-
taista tietoa tutkimukseen osallistuvien ihmis-
ten todellisuuden rakentumisesta (Heikkinen 
& Rovio 2006, 120). Narratiivisen tutkimuksen 
mukaan työ on uskottava, kun se vastaa moniin 
kysymyksiin, on ymmärrettävä ja tutkijan osalta 
itserefl ektiivinen muun muassa perusteluiden, 
asioiden ilmaisutapojen ja metodien osalta 
(Tiihonen 2005, 211).
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Narratiivisen tutkimuksen uskottavuutta arvi-
oidaan todentunnun käsitteen (verisimilitude) 
kautta. Tarina on uskottava, mikäli lukija kokee sen 
todeksi omien kokemustensa perusteella. Tätä 
kutsutaan loogis-kognitiiviseksi, emotionaaliseksi 
vakuuttamiseksi. (Heikkinen & Syrjälä 2006, 160.) 

Seuraavaksi kuvaan tutkimusaineistoani 
viiden novellin kaltaisen kertomuksen pohjalta. 
Pyrin tällä kertomistavalla tuomaan esille ikäih-
misen ja vapaaehtoisen äänen mahdollisimman 
luonnollisena. Kertomukset on kirjoitettu litteroi-
dun äänimateriaalin, omien muistojeni ja muis-
tiinpanojeni pohjalta. Käytyäni litteroidun aineis-
ton lävitse, korostui materiaalista tilanteita, jotka 
olivat voimakkaasti jääneet mieleeni. Tutkimus-
kysymykseni johdattamana havaitsin seuraavia 
teemoja käsitelleet tilanteet tutkimusmateriaalis-
tani oleelliseksi. Nimesin novellit näiden teemo-
jen mukaisesti: Surun kohtaaminen, Kokemus 
toiseudesta, Läsnäolo, Yksinäisyys ja Hyvästit. 
Mainituista tilanteista toiset olivat vapaaeh-
toisena hyvin vaativia, kun toiset taas yllättivät 
luontevuudessaan. Taidekohtaamiset herättivät 
ikäihmisissä paljon muistoja. Olen tiivistänyt 

keskusteluja niin, että novellin teemaan liittyvä 
aineisto korostuu. Esimerkiksi taidetyöskentelyn 
yksityiskohtainen selostaminen on vasta toisella 
sijalla. Teen näin, koska tutkimuskysymykseni 
johdattaa tutkimaan juurikin taidekohtaami-
siin liittyviä tunnekokemuksia kysyen: Millaisia 
haasteita esiintyi tavatessani ikäihmisen tämän 
kodissa taidekohtaamisen merkeissä?

Taidekohtaamiset perustuivat vapaaehtoisen 
kotivierailuihin, joista ensimmäisellä kerralla 
vanhus ja vapaaehtoinen neuvottelivat toimin-
nan tavoitteista sekä vanhuksen mielenkiinnon-
kohteista ja taidemuistoista. Taidekohtaamiset 
perustuivat taiteidenväliseen näkemykseen, 
joten ikäihmisen kanssa oli mahdollista toimia 
vaikkapa tanssin, kuvanteon, musiikin tai luovan 
kirjoittamisen parissa. Vanhuksen mieltymykset 
huomioon ottaen laadittiin suunnitelma tule-
valle tapaamiselle. Jokaisen taidekohtaamisen 
päätteeksi vapaaehtoinen ja vanhus sopivat 
seuraavan kerran toiminnan sisällöistä. Sisällöt 
rakentuivat kuin itsestään yhteisten kokemusten 
ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta. Syntyi myös 
tapoja, joita toistettiin jokaisella tapaamisella.

Vanhuksen luona vieraileva vapaaehtoinen 
oli kokemustensa keskellä lopulta hyvin yksin. 
Toisinaan vapaaehtoinen oli ainoa kontakti, jolle 
yksinäinen vanhus voi purkaa sydäntään. Vapaa-
ehtoisena toimiessani olin itsekin pian vanhuk-
sen kuolemanpelon, seksuaalisuuden ja muis-
tojen äärellä tämän keittiössä. Elämän surujen 
ja ilojen keskellä etsi identiteettini muotoaan 
kuvataidekasvattajan, terapeutin, vapaaehtoisen 
ja ystävyyden rajamaastoissa. 

5.1 SURUN KOHTAAMINEN

Ovi on jätetty raolleen, joten astun sisään. 
Ilmassa on vanhan tavaran tuoksu. Unto istuu 
rollaattorillaan eteisen käytävän päässä pukeu-
tuneena vanhaan teepaitaan ja verkkarihousui-
hin, jotka pysyvät tukevasti päällä hänen teipillä 
korjaamiensa henkseleiden tuella. Unton silmis-
sä on sydämellinen katse ja hänen äänensä on 
miellyttävän lempeä. Tunnen oloni turvalliseksi. 
Tunkkainen sisäilma unohtuu pian viihtyisässä, 
selvästi rakastetussa kodissa. 

5 Taide vei lähelle
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Unton luona vieraillessa tuntuu kuin aika 
olisi pysähtynyt. Kaikki henkii mennyttä aikaa. 
Vanha on säilytetty ja jokaisella esineellä on 
oma paikkansa. Vaimolla ja lapsillakin ovat 
vielä omat pyyhkeet pesutilassa roikkumassa. 
Unto kehottaa istumaan alas ja rentoutu-
maan tarjoten kahvia tai ainakin karamellia. 
Kieltäydyin, koska olen jo päivän kahviannok-
seni saanut. Ovikello soi. Porraskäytävässä 
seisoo mies, joka tapaa puhdistaa Unton 
auton lumesta. Mies on tulossa hakemaan 
rahaa lumitöistä. Naapurin lähdettyä Unto 
vaikuttaa harmistuneelta siitä, ettei hän saa 
juuri mitään apua ilmaiseksi. 

Unto on tarkka ja käytännöllinen ihminen. 
Hän saa pidettyä omista asioistaan huolta 
siitäkin huolimatta, että terveyden kanssa on 
paljon ongelmia. Joskus uupumuksesta ja 
avuntarpeesta henkivät kuitenkin tiskauksen 
jälkeen hiukan tuhruiseksi jääneet kahvikupit, 
wc:n hygienia tai hiukan vanhentuneet suklaa-
karamellit. Ihailen täysin rinnoin Unton tar-
mokkuutta. Hän on kiinnostunut ympäröivästä 
maailmasta ja jaksaa tarpeensa mukaan ottaa 

perin pohjin asioista selvää. Hän ei koskaan 
anna minun tiskata, sillä hän kertoo olevansa 
tyytyväinen, jos hänelle jää jotakin tekemistä 
iltansa ratoksi.

Tänään Untoa vaivaa jalkojen särky ja 
jatkuvat vierailut terveysasemalla. Hän mai-
nitsee, että kaikki tarvikkeet lääkärille täytyy 
ostaa itse ensin apteekista ja lääkärikäynnit 
leikkaavat päivät niin, ettei ikinä ehdi rentou-
tua. Hänen päiviensä kohokohta ovat arkisin 
kello yhdeksältä juotavat kahvit läheisen 
torin huvilateltassa. Toisinaan lääkärinkäynnit 
menevät niidenkin kanssa päällekkäin. Päivät 
menevät mukavasti katsellessa ikkunas-
ta hyörinää ulkona, mutta illat ovat täynnä 
yksinäistä ahdistusta. Televisiostakaan ei tule 
muuta kuin väkivaltaa. Unto tykkäisi katsoa 
jotakin hauskaa kuten Pekka Puupäätä. Sitä 
katsellessa ei tarvitse ajatella mitään.

Ovikello soi taas. Sama mies on ovella. 
Hänellä on Untolle kaksi pakettia laskiaispul-
lia aivan kuin olisi kuullut äskeisen keskus-
telumme. On kuulemma saanut ystävältään 
suuren määrän ja itse syönyt niitä kyllikseen. 

Oven sulkeuduttua Unto sanoo, ettei ole 
koskaan ennen saanut mieheltä mitään. Hän 
ihmettelee, miksi mies ylipäänsä antoi hänel-
le jotakin (aivan kuin lahjaan olisi jokin koira 
haudattuna). Siirrymme keittiöön ja maiste-
lemme toisen laatikon sisältöä. Pullat ovat 
maukkaita. Kyselen, millaisista leivonnaisista 
Unto pitää, jotta osaisin valita oikein, kun 
toisinaan tuon meille kahvipullat mukanani. 
Lopulta ehdotan, että toisin musiikkituliaiseni 
keittiön pöydälle ja jatkaisimme taidehetkel-
lämme tästä. Olin viimekerralla kysellyt Un-
tolta hänen mielimusiikkiaan. Tuolloin Unto 
oli kertonut minulle kahdesta tärkeästä kap-
paleesta; Preerian keltainen ruusu (The Yellow 
Rose of Texas) ja Kuolleet lehdet (Autumn 
Leaves). Luen ensiksi Kuolleet lehdet -kap-
paleen sanat Untolle. Seuraavat kappaleen 
sanat ovat lähtöisin Musixmatch laulunsanoja 
sisältävästä internet katalogista <https://
www.musixmatch.com/lyrics/Topi-Sorsakoski/
Kuolleet-lehdet>. 18.11.2015.



TAIDE VEI LÄHELLE | 33IHON ALLA - Taide yksinäisen vanhuksen kohtaamisessa  | Satu Tikka

Olen etsinyt Wikipediasta tietoa kappa-
leen alkuperästä, joten kerron siitä. Luettelen 
kappaleen levyttäneitä suomalaisia artisteja, 
joista muun muassa Olavi Virta herätti Untos-
sa muistelua. Olavi Virran äiti oli ollut Unton 
lapsuudenkodin lähikaupassa töissä. Unton 
ollessa nuori, oli Virta usein tervehtinyt hän-
tä sanoen: Terve poika! Palaamme kappaleen 
sanojen äärelle. Välillä itkuun puhjeten alkaa 
Unto kertoa kappaleeseen liittyvää tarinaa.

U: Tän kun oikein kuuntelee ja syventyy 
näihin sanoihin, niin tää sopii ihan justiin ihan 
mun vaimolle. En mä yhtään ihmettele, jos se 
tykkäs tästä. Täs on justiin niinku silleen mitä 
hän on ajatellut mielessään. Niinkuin tää; Toi-
voisin sinunkin muistelevan päiviä kesämme 
kaunehimman. Aurinko hymyili suloisimmin, 
rinnallas armahin kun astelin...Sori...En mää 
tie, Mä oon tehnyt kaikkea paskaa. Mitä varten 
mulla tällainen tuuri käy. Ensin meni sisar...
[luettelee edesmenneitä rakkaitaan, jotka ovat 
poistuneet keskuudestamme aivan peräkkäin]. 
Kaikkien kanssa kuviteltiin seuraavaa kevättä 
ja kesää ja se oli syksyä kun ne kaikki menivät!

Unto muistelee rakasta lemmikki-
koiraansa ja edellistä kesää koiran kanssa. 
Muistelee vaimonsa kanssa ulkoilua. Unto 
kertoo koiramuistoistaan. Hänellä on ollut 
eläkevuosinaan kaksi rakasta koiraa, joista 
toinen menehtyi vasta kuukausia sitten. 
Muistojen kautta tunnelma muuttuu iloisek-
si. Mainitsen, että eikö Untoa kiinnostaisi 
ottaa joku iäkäs koira vielä kaverikseen. 
Lopuksi hän jopa kysyy, että olisiko minulla 
jokin koira tiedossa. 

Ei minulla ole. Kun tarinat saavat luonnol-
lisen päätöksen, ehdotan kappaleen kuunte-
lua. Kuuntelemme kuolleet lehdet Olavi Virran 
tulkitsemana internetin videopalvelusta.

U: Hieno kappale
S: Tosi upee tulkinta tolta Olavi Virralta, ei 

voi muuta sanoo.
U: Sit kun mie kuolla kupsahdan mä toivo-

sin, että mulle se kirkossa, siunaustilaisuudes-
sa, soitettais tää kappale. 

Saanhan mä toivoo, ei ne kuitenkaan 
tapahdu...Ei ne nuoret kuuntele mun puheita 
[puhuu lapsestaan ja tämän perheestä]. 

Kuolleet lehdet

Toivoisin sinunkin muistelevan
Päiviä kesämme kaunehimman
Aurinko hymyili suloisemmin
Rinnallas armahin kun astelin

Kauan tuo kesämme kestänyt ei
Halla sen kukkaset vei
Kesästä jäljelle jäi muisto vain
Polttava kaipuu nyt on rinnassain

Ken muistoja mielessään kantaa
Paljon hän voi omistaa
Ei niitä voi toiselle antaa
Ne syömmeen kätkeä saa

Kun saapuu syys
Niin lehdet puiston
Se hehkumaan
Saa loistoaan
Kuin ikävyys
Mi kauniin muiston
Voi synnyttää
Vaik’ suru jää

Hetken lehdet nuo vielä hehkuu
On loisto tuo jo viimeinen
Ovat muistojemme lehdet kuolleet
Ne mennessään vie tuulonen
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Unto palaa kappaleen teemoihin: Siin on 
semmosii sanoja, kun mielessä kantaa ja ha-
luais olla ja vois olla, mut kun ei oo enää.

S: Mmm
U: Ovat muistojen lehdet kuolleet. Ne mennes-

sään vei tuulonen. Toivoisin sinunkin muistelevan 
päiviä kesämme kaunehimman. Kyl mie muistelen!

Tässä mä istun aina päivät ja illat, jos en mä 
telkkarii katsele. Kattelen maailman menoa ja 
muistelen menneitä.

S: Tuntuuko sinusta kuin nämä olisivat 
edesmenneen vaimosi sanoja sinulle [viittaan 
Kuolleet lehdet -laulun sanoihin]? 

U: Joh…
S: Niin kuin hän sanoisi sinulle juuri, että 

toivoisin sinunkin Unto muistelevan.
U: Sitä mä oon ajatellu, että…hän sano niin-

ku viimeiset sanat mulle sillon. 
S: Aikamoista kyllä, että siellä hautajaisissa-

kin sinä kuulit tämän kappaleen.
Unto innostuu ja alkaa puhua samaan 

aikaan, kun olen päättämässä lausettani: Se 
oli niin hieno juttu, kun se virolainen kanttori…
Niin tuota noi niin…Se sano, ettei oo kuullut-

kaan sellaista. Hän sanoi, että jos mä hommaan 
sävelen, niin hän tuota opettelee sen. Ja tuota, 
mistä mä nyt enää sanoja hommasin, kun ei 
ollut aikaa enää kuin pari päivää. Sit ku se alko 
soittaan...Onko siellä tarpeeksi kahvia? 

S: On on.
U: Niin sitten, ku se alko soittaan, kun oltiin kir-

kossa…Ne alko soittaan, ni se tulikin yllättäen se. 
Oi jessus et sä voi uskoo se oli liikuttavaa. Se oli 
mahtava ääni. Ihan niin kuin sulla, kun sie laulat! 
Aina muistuu mieleen se kun sie laulat, oot täällä 
mulla laulannu! Kun sie korotat sitä ääntä, niin 
ihan muistuu aina mieleen se kanttori, joka korot-
ti. Se oli kuin oopperalaulaja! Se laulo sen! Sitten 
toi poika sanoi, että mistäs se on sen oppinut? Mä 
sanoin, etten minä tiedä ja...Sit mä menin kiittään 
sitä, niin se sanoi, että se sattumalta löyti. Se oli 
mahtava muisto! Aini sai sitä mitä toivoi! 

S: Se on aika mystinen juttu, että Aini oli 
juuri tämän kappaleen toivonut soitettavan 
hautajaisissa ja sitten tämä naiskanttori lauloi 
sen niin kuin sinulle, niin sinä sait tällaisen 
viestin samalla siinä mukana Ainilta. Se tekee 
tämän kappaleen erityisen voimakkaaksi.

U: Minä tärisin oikein, kun se laulo. Minä 
tärisin siinä penkillä oikein näin. Se oli niin 
mahtava esitys…ja kun se tuli yllättäen...Hän 
enste ei tuntenut koko kappaletta, ja kun hän 
uruilla soitti siellä rukouskappelissa, niin se 
jylisi oikein!

[Unto vaihtaa puheenaiheen kanttorista 
edesmenneeseen vaimoonsa] Hän aina toivo, 
että vanhempi poika tulis ja kitarallaan soit-
tais hänen haudallaan sen, mutta eihän se nyt 
mennyt ihan niin, mutta menihän se kuitenkin. 
Hän sai sen, minkä toivoi.

Käymme Unton tarinoiden kera lävitse vielä 
hänen toisen toivekappaleensa, jonka jälkeen 
saatan taidekohtaamisemme kohti päätöstään. 
Koska ymmärtääkseni Unton elämässä ei hänen 
koiransa menehdyttyä ole juurikaan fyysistä 
läheisyyttä, ehdotan hänelle loppurentoutusta, 
jossa lasken käteni hetkeksi hänen harteidensa 
päälle. Kosketus on vain yksi rentoutumiseen 
auttavista tekniikoista. Unto ei kuitenkaan tahdo 
jumpata eikä kaatuilustaan johtuen ole innokas 
ulos lähtijä. Ehdottamaani rentoutukseen hän 
kuitenkin mielellään ryhtyy istuen keittiön tuo-



TAIDE VEI LÄHELLE | 35IHON ALLA - Taide yksinäisen vanhuksen kohtaamisessa  | Satu Tikka

lilla. Tunnen kämmenissäni lämpöä laskettuani 
ne hänen hartioilleen. Siirrän ne vielä hetkeksi 
hänen lavoilleen. Olemme hetken hiljaa. Kun 
nostan kämmeneni pois, Unto kiittää minua.

Unton mielestä vierailuni oli piristys ja hä-
nestä oli mukava yllätys, kun olin tuonut hänen 
mainitsemansa kappaleet mukaani vierailulle. 
Hän pyytää, että ottaisin kappaleet mukaani 
myös seuraavalla kerralla ja voisimme jälleen 
kuunnella niitä. Unto on ihmeellisen yllättynyt 
saadessaan Wikipediasta kappaletaustoitukset 
ja internetistä tulostetut laulunsanat itselleen. 
Sovimme seuraavan tapaamisen kahden viikon 
päähän. Lähden kotiin vaikuttuneena tapaa-
misemme syvyydestä. Tuntuu, että käyntini oli 
merkityksellinen meistä molemmille.

5.2 KOKEMUS TOISEUDESTA

Odotan Tuulikin summerin alla epäuskoisena. 
Odotan ja odotan, kunnes viimein hän vastaa ja 
avaa oven minulle. Tuulikin toinen jalka on osit-
tain halvaantunut ja liikkuminen on sitä myöten 

hidasta. Myös näkökyvyn kanssa on ongelmia. 
Jatkan odottelua porraskäytävässä, kunnes 
Tuulikki kävelee seiniin tukeutuen ovelle ja 
päästää minut sisälle. Hän on tapansa mukaan 
pukeutunut rentoon seeprakuvioiseen puseroon 
ja hymyilee minulle lämpimästi. Viime kerralla 
hän mainitsi olevansa kiinnostunut renessans-
sitaiteen yleisneron Michelangelo di Lodovico 
Buonarroti Simonin taiteesta ja kertoi kuinka 
haltioituneena oli katsellut tämän teoksia Ita-
lian opintomatkallaan.

Olin tapaamistamme ennakoiden käynyt 
yliopistoni kirjastossa etsimässä Michelan-
gelo-kirjallisuutta ja löytänyt sekä kuvakirjoja, 
että paksuja englanninkielisiä opuksia hänen 
tuotannostaan. Olin päättänyt käyttää kirjo-
ja kuvien esittelyyn, mutta taiteilijan elämään 
olisi ollut tuossa ajassa liian työlästä paneutua 
niiden kautta. Lopulta tapaamisen rungoksi 
muodostui Wikipediasta tulostettu Michelan-
gelon elämänkerta. Olihan tarkoituksena löytää 
työvälineitä vapaaehtoistyöntekijän vetämiin 
taidehetkiin. Niiden luominen täytyi olla jousta-
vaa ja helposti käden ulottuvilla. 

Juomme kahvit, jonka jälkeen aloitan luke-
maan Tuulikille Michelangelon elämästä. Tuulik-
ki kertoo minulle mieleensä tulvivia assosiaati-
oita ja muistoja. Diakoni kertoi Tuulikilla olevan 
alkavan muistisairauden oireet. Ne tulevat 
esille tavalla, jossa tämänhetkinen arkielämä ja 
menneisyyden kokemukset sekoittuvat toisiinsa. 
Toisinaan hän kertoo erilaisia versioita samas-
ta muistosta. En tunne Tuulikin historiaa kuin 
hänen itse kertomansa verran, joten en tiedä 
mitkä hänen kertomuksistaan ovat mielikuvituk-
sen tuotetta, mitkä todella tapahtunutta. Otan 
todesta siis kaiken, mitä hän sanoo. Kaikki mitä 
hän minulle kertoo, on hänestä lähtöisin. Ehkä 
fantasiat kumpuavat läheisyyden ja rakkauden 
tarpeesta. Miksi ne olisivat siis vähemmän tär-
keitä kuin todella tapahtuneet faktat? 

T: Minä jäin kerran kuule, kun me oltiin Ita-
liassa siellä työpaikalta…niin porukka tulee sii-
hen selän taakse. Me ollaan puol tuntia Tuulikki 
haettu, et missä sä oot ja tää seisoo Michelan-
gelon kuvan edessä Sikstuksen kappelissa. Mei-
dän olis jo pitänyt olla menossa ja sä oot täällä 
vielä kuule. Nyt mentiin ja lujaa kuule! Muuten 
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saadaan muikkareita töistä, että ollaan jätetty 
sut nukkumaan sinne. Mä sanoin, ettei sille voi 
mitään. Teillä on omat mielenkiintonne ja mulla 
on omat. Michelangelo on ihan nuoresta tytöstä 
ollut mulle se tärkein opettaja. Mä oon viettänyt 
yöt sen kanssa ja päivät ja kaiken mahollisen 
ajan, joka on joskus ollut silloin nuorena niin...
kun mä menin nukkumaankin, niin mä ajattelin, 
että se ihana mies on mun vierellä aina.

S: Vähän haaveilit
T: Haaveilin ja se ei maksa mitään!
S: Eiköhän meillä kaikilla nuorilla tytöillä oo 

ollut jotain idoleita…
T: Varmaan on ollu…
S: Oli ne sitten jotain laulajia tai mitä tahansa. 

Mutta mun mielestä on tärkeää, että on innoittajia.
Luen Michelangelon tärkeimmistä töistä ja 

kerron muun muassa Pietarin kirkosta…Puhumme 
Medicin suvusta, joka rahoitti ja tuki Michelangeloa. 

T: Ajattele, mikä nero! Täytyy sanoa, että kerta 
kaikkiaan siinä on jo aivot pullollaan tietoa 
siis. Se on kyllä tosi ihanaa. Ihanaa, kun joku 
ihminen omistaa tällaista…Se on tietysti myös 
kuluttavaa sille ihmiselle.

Kuva: Tuulikki keittiössä
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S: Niin ja uskoisin, että omalle perheelle ei 
varmasti olis ollut kovin paljon aikaa tollaisella 
nerolla, eikä lapsilleen. Varmasti hän on enim-
mäkseen keskittynyt työntekoon.

Luen 1490-luvun tapahtumista Michelangelon 
sosiaalisessa elämässä. Keskiöön nousevat käsi-
tykset taiteesta, politiikasta ja seksuaalisuudesta. 

T: Se on hienoa, että ne ovat ottaneet 
kaikki nämä ornamentit esiin siksi, että ne 
ovat tärkeitä asioita ihan, vaikka suomalai-
nen on vähän jäykkä siinä mielessä...Mun 
mummi, joka oli Sisiliassa elänyt sanoi, että 
suomalainen ei ymmärrä ollenkaan, että 
seksuaalisuus on ihan yhtä tärkeä kuin jo-
kapäiväinen leipä. Sano, että se kuuluu ihan 
asiaan ja sen pitää tuntua sen R:n, että sen 
kanssa pystyy sitten elämään ja olemaan. 
Se sano, että kaikkein ihaninta on se olotila, 
kun herää ja huomaa, että tänään on taas 
tää aamu ja mitähän tänään tapahtuu ja...
Ja miettii taas illalla, että tänään oli se ja se 
hetki elämässä, että jää sellaisia muistoja.

S: Ai sulla on ollut italiataustainen isoäiti…Ehkä 
sekin vaikutti ton Michelangelon löytämiseen.

T: Niin, ehkä siinä oli siksi jotain niin lä-
heistä, vaik ei oo ikinä nähnyt sitä. Voin tuntea 
sängyssäkin, kuinka se mies oli mun vierellä.

Tirskahdan teennäisesti kiusaantuneen 
huvittuneena, koska Tuulikin kommentti on yl-
lättävä. Tapaan hänet, yli kahdeksankymmentä-
vuotiaan vanhuksen, ensi kertaa kaksin ja hän 
käyttäytyy aivan eri tavalla kuin osasin odottaa. 
Tuulikki on valtavan avoin ja aihealueena sek-
suaalisuus nousee jatkuvasti hänen tarinoiden-
sa keskipisteeksi. Koen oloni välillä hiukan epä-
miellyttäväksi, sillä tarinat herättävät minussa 
ristiriitaisia tunteita. Tuntuu kuin tirkistelisin 
Tuulikin intiimielämää, sillä koen Tuulikin hen-
kisesti suojattomaksi alkavasta muistisairau-
desta johtuen. Tuulikin muistisairaus herättää 
minussa outoutta, vaikka muistiongelmat ovat 
minulle tuttuja jo isoäitini kautta. Tuulikin tari-
noiden kautta tunnen tulevani itsekin vedetyksi 
todellisuuden ja fi ktion sekaiseen maailmaan. 
Koska olen täysin avoinna tapaamisen aikana, 
tuntuu kuin peilaisin hänen hämärtynyttä to-
dellisuuttaan. Tunnen oloni sekavaksi. Samalla 
nautin keskusteluistamme: Tuulikin elämänko-

kemukset ovat kiinnostavia ja hän puhuu niistä 
suoraan. Koen hänet aikalaisekseen modernina 
naisena. En ole koskaan käynyt vastaavia kes-
kusteluita hänen ikäisen ihmisen kanssa, joten 
ne avaavat minulle uusia näköaloja elämään, 
naiseuteen ja seksuaalisuuteen. Hän puhuu 
kuin vertaiselleen, toiselle naiselle, ikään kuin 
olisimme läheiset saman ikäluokan ystävät. 
Unohdan tilanteen puitteet ja heittäydyn mu-
kaan keskusteluun.

T: Ihan hirveetä. Joskus mä tajusin, kun 
naisella käy niin, että se kostuu niin kuin…Niin 
kerran mä tajusin, että nyt ei oo asiat ihan 
oikein. Menin juttelemaan sitten meidän per-
helääkärille salaa toisilta. Mä sanoin, että eihän 
tohtori vaan puhu. Hän sanoi, että ei varmaan 
mä lupaan sen. Mun tekee mieli…Mitä mä teen 
sitten? Mihin mä meen tohtori sitten? 

Tule vaan mun luokse, hän sanoi! Älä mene 
mihkään, sanoi…Mä en ymmärtänyt sitä asiaa. 
Sitten kun mä menin hänen luokseen hänen yk-
sityiselle vastaanotolleen ja sanoin, että mulla 
ei oo sit paljon rahaa tohtori, ettei saa mennä 
enempi aikaa kuin mulla rahat riittää. 
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Älä sure niitä rahoja sano. Tule nyt tähän 
istumaan mun polvelle! 

Olin tommonen joku 17-vuotias. Sit kun se 
otti vyötäröltä kiinni, niin mä sävähdin heti. 
Jotain siinä miehessä siinä lääkärissä oli sem-
moista kuule. 

Mä sanoin, että mä haluan lähteä tonne 
toiseen tuoliin istumaan. Hän sanoi, että enpäs 
päästäkään sinua…Nyt haluankin sinut…Nyt 
haluan testata sinut kuule, et mikä sä oot tom-
monen nuori tyttö! Sano, että en mä tee mitään 
pahaa sulle. Ihan vaan sitä, mihin sä suostut. 
Se oli aika jännä tyyppi. Niinhän se sai suos-
tuteltua kuule. Se onnistui täysin yrityksissään. 
Se sanoi, että kerrankin onnistuin 17-vuotiaan 
saamaan lankaan. 

Sano, että en mä tee sulle mitään pahaa, 
että sua kaduttais. Mä haluan, että sä oot mun 
rakkauteni ikuisesti sitten.

S: Mites se sitten meni?
T: Se meni sitten niin, että siitä jäi meille 

sellainen rakkaussuhde, että…Ei sitä mikään 
kumonnut eikä tuhonnut…

S: Oliko hän naimisissa kuitenkin?

T: Vasta myöhemmässä vaiheessa, kun ei 
hän minusta saanut paria. Mä sanoin, et en mä 
halua, eikä kotiväki eikä moni muukaan olis 
tykännyt siitä…

S: Oliko se vähän niin kuin salainen?
T: Oli…Sehän se enempi kiinnostikin sitten...

Mut se oli kyllä ihana mies. Kun se teki ja sai 
niin se nujersi kyllä viimeisetkin murut irti kyllä.

S: Mutta on hyvä, kun on sellaisia hyviä 
kokemuksia.

T: On, totta kai! Eivät ne olleet vastenmielisiä. 
Kaikki luontui itsestään ihan...Se on se tärkein 
asia elämässä, ettei mikään ole niin kuin pako-
tettua…Että se on sovinnollista ja molemmin-
puolista. Olkoon se sitten niin seksuaalista kuin 
onkin, et se on niiden kahden ihmisen välistä!

S: Oliko hän siis sinua paljon iäkkäämpi?
T: Oli meillä vissiin neljä, viisi vuotta ikäeroo.
S: Mut eihän se kovin paljoa ole...Niin, niin, 

että hänkin oli aika nuori mies sitten...
T: Se olis justiin se, kun me molemmat 

oltiin tietysti nuoria, niin se oli sitten se, 
että siinä tahtoi mennä koko yö, kun se oli 
sitä sylipainia. 

Mä sanoin, etten mä jaksa tällaista elä-
mää elää! Hän oli siinä parhaassa miehuus-
vaiheessa, ettei mikään meinannut riittää! 
Nauramme kumpikin.

Lukeminen jatkuu ja selviää, että Miche-
langelo on vasta 21-vuotias, vaikka moni 
mestariteoksista on jo syntynyt. Luemme 
elämänkertaa eteenpäin ja selaamme taiteili-
jasta tehtyä taidekirjaa.

T: Kyllä mä olisin tollaisen miehen kelkassa 
halunnut olla. Siinä olis mennyt sängystä sänkyyn, 
kun olis hyvin paistanut...Kato siinä on ihania 
naisia ja miehiä [osoittaa kuvaa]. Aika eroottinen 
toi, onko se Michelangelon? Se oli hyvin eroottinen 
mies muutenkin...-Ei kokemusten perusteella!

S: Kokemuksia ei varmaan oo hirveesti, kun 
on satoja vuosia välissä, sanon naurahtaen.

T: Ei varmaan niin...Unimaailmasta löytyy vaan. 
Tuulikki alkaa jälleen muistella menneitä ro-

manttisia kohtaamisia ja keskusteluja eri kump-
paneiden kanssa. Kun tarina loppuu jatkan: 

Nyt mennään Tuulikki taas tähän Michelan-
gelo-aiheeseen.

T: Oi, semmosen miehen, kun oisinkin saanut 
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joskus vierelleni kuule. En olis päästänyt ikinä 
irti sitä. Kuule, et sä tiedä, että mä oon ollut sel-
lainen sairas kuule, että opiskeluaikana oltiin 
saatu niin, että käydään nää kaikki Sikstuksen 
kappelit ja nää…

S: Ai Italiassa?
T: Niin...Ja mä muistan, kun mä jäin siihen 

freskojen viereen seisomaan ja meidän iso 
porukka niitä koululaisia oli lähteny jo siitä me-
nemään. Ja ne muut rupesi ihmettelemään, että 
missä Tuulikki on. Niin joku sanoi, että se jäi 
varmaan niiden freskojen viereen seisomaan. 

Nauraa. Kun se seiso siellä jo puoli tuntia 
ennen...Niin ne lähti sitten hätäpäissään etsi-
mään, etten mä jää pois porukasta.

S: Siellähän sää olit…
Tarina on jo minulle tuttu ja olen kuullut 

siitä useita erilaisia versioita. Välillä Tuulikki 
on Sikstuksen kappelissa koulutovereidensa 
kanssa, välillä työporukalla. En tiedä onko 
tarina totta, vai kuviteltua. Mielestäni kuulostaa 
todennäköisimmiltä, että hän olisi ollut paikan 
päällä työtovereidensa kera, jo palkkatyötä teh-
neenä aikuisena.

T: Siellähän mä olin... Tuli sitten kaveri, joka 
sano, että kuule Tuulikki...Et sä saa sieltä sitä 
ukkoo alas, kun se roikkuu nyt siellä seinällä, 
niin et sä saa sitä...Ei kun mä halun koko ajan 
ajatella, että se olis tossa mun vierelläni! Niin 
hirveen voimakas oli se tunne kuule... Se oli 
aivan kauheeta... Et mä ajattelin, että kun mä 
saisin sen jollain tavalla pois mielestäni, mut 
kuitenkaan mä en sitä halunnut pois...Siks se oli 
niin ristiriitanen, niin joo…

S: Se kosketti sinua jotenkin…
T: Mun isomamma on ollut sellainen hirveen 

tuliluontoinen sisilialainen ja se oli aina ollut 
jotenkin semmonen, että se otti kenet se ha-
lus…ja ne miehet se jätti kaikki pulaan sit sillä 
tavalla, että ne jäi kaipaamaan sitä... Mutta se 
oli aina kaikille sanonut, että hän ei halua sua 
ikiomaks eikä hän halua kenenkään ikiomaks! 
Se jäi mun mieltä kaivamaan, mut sitten sanoi 
täti, että Tuulikki on semmonen taas, että se 
pystyy siitä selviämään sitte…Mutta joskus 
hänelle sanoin, että kun saisi vaikka edes viisi 
yötä nukkua ja tehdä kaikki temput, niin olis 
maailman onnellisin ihminen ollut...Sano, että 

hänelle jää aina mieleensä se lapsen haave, 
lapshan mä vielä olin, kun mä olin 16–17-vuo-
tias…mutta tosi ihanaa aikaa...Sain oppia sen, 
että kun se kosketti niin sain tajuta sen, että 
minkälaista se oli sitten se tunnemaailma siinä 
ja...Se oli niin kuin ihan tarpeellinen opetus, 
että mummi sano myöhemmin, että se oli ihan 
hyvä asia…eikä siinä ollut mitään pahaa eikä 
mitään sellaista…

Sitä enempi mä kiihdyin siihen mieheen, että 
voi hyvänen aika... Mä olisin ollut valmis mihin 
vaan ja miten vaan kuule...Kertakaikkiaan siitä 
tuli mulle sellainen…

S: Pakkomielle…
T: Kyllä tuli tosi hyvä pakkomielle.
S: Ehkä hän edusti sulle sitten sellaista elä-

mäntyyliä tai jotain, joka sitten kiehtoi sua niin 
paljon ja kosketti sitten…

T: Mitäs luulisit, että se olis?
S: Varmaan se taiteilijuus...
T:…Niin...Ja sitten se, että on semmonen 

määrätietoinen ja asettaa vaatimukset…pystyy 
irtautumaan niistä ja toteuttamaan niitä…niin 
vaikka mennä sänkyyn…Mun täyty saada se 
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himoni täytettyä! Se nähtävästi kuului siihen 
suvun perinteeseen oikein.

Jatkan Michelangelosta lukemista. Minä ja 
Tuulikki juttelemme luetusta tekstistä. Keskuste-
luissa vaihtuvat aiheet Michelangelon mahdolli-
sesti homoseksuaalisesta rakkauselämästä aina 
ajankohtaisiin presidentin vaaleihin ja taiteli-
jan patsaiden sukupuolielinten sensurointiin 
viikunanlehdillä, joka tehtiin myöhemmin niiden 
liiallisesta yksityiskohtaisuudesta johtuen.

S: No niin...Siinä oli se teksti. Pidetään pieni 
tauko, niin sitten voidaan katsoa vielä noita 
kuvia, jos vielä jaksat?

T: Kyllä!
Avain kiertää ulko-ovessa ja ovi avautuu: 

Kotihoidosta tultiin, moi! 
Kotihoitajan poikkeaminen kesken ta-

paamisemme on ennemminkin sääntö kuin 
poikkeus. Hän antaa Tuulikille päivän lääkkeet 
ja poistuu saman tien. Kun kotihoitaja on 
lähtenyt, jatkamme Michelangelon maalauksia 
esittelevän kirjan katselua. Keskustelemme 
niiden sisällöstä ja kerromme toisillemme, 
mitä näemme kussakin kuvassa tapahtuvan. 

Selaan kuvia Michelangelon taidetta käsittele-
västä kirjasta.

T: Meillä oli koulussa jo semmonen, että 
taidehistoriassa käsiteltiin Michelangeloa, niin 
opettaja sanoi kerran, kun näki mun tuijottavan 
Michelangeloa, että kuule Tuulikki; Mikä se on 
näistä sun lempitaiteilija?

Minä sanoin, että Michelangelo...Niin hän 
huomas sen, sano...Mä sanoin, että mua viehät-
tää se ihana mies, että mä haluaisin vaikka olla 
sen miehen kanssa...Tuulikki hiljentää ääntään: 
Oo, sano opettaja. Aika paljon luvattu noin 
nuorelta tytöltä...Niin, sanoin, että saahan se 
nuorikin pitää mielessään! Isoäitini sanoi mulle 
näin, että sussa on sitä sisilialaista verta, että 
sä oot tollainen intohimoinen rakastajatyyppi.

 Jonkun miehen kun saat vuoteeseesi, niin se 
ei siitä irti pääse ilman, että on todistanut, että 
on sen arvonen. Niin se oli kyllä metkaa niin, 
että mummi sanoi, että se on kyllä ymmärrettävä 
asia, että koita oppia se asia, että samasta su-
vusta toiset on kylmiä kuin jääkalikat ja toiset on 
niin intohimoisia, että ne vaikka söis sen toisen... 
Et niin erilaisia me ollaan, saman suvun jäsenet...

Älä anna koskaan kenenkään arvostella sua lät-
tänäks, jos sä oot erilainen kuin toiset! Hyväksy 
se mieluummin kuin se ennen kuin väität sitä 
vastaan, koska alitajuntaisesti tiedät kuinka se 
asia on! Parempi, kun myöntää sen heti!

Tapaaminen alkaa lähentyä loppuaan. Myö-
täilen Tuulikin tarinointia, kunnes se saavuttaa 
luonnollisen päätöksen. Ehdotan jättäväni tä-
nään tutkitut kirjat Tuulikille aina ensi viikkoon 
saakka. Tuulikki pitää ideaani hyvänä.

Lopetamme tälläkin kertaa kohtaamisem-
me loppurentoutukseen. Olen ottanut kos-
ketuksen mukaan loppurentoutukseemme 
kummankin tapaamani ikäihmisen kanssa, 
koska koin välillämme luottamusta ja hen-
kistä läheisyyttä ensi tapaamisesta alkaen. 
Toista ihmistä kosketettaessa on tilanneta-
ju tärkeässä asemassa. Yleensä jo ihmisen 
kehonkieli osoittaa, kannattaako kosketusta 
edes ottaa puheeksi. Toiset ihmiset sallivat 
kosketuksen vain lähimmiltä ihmisiltään, 
kun taas toiset ikäihmisistä kärsivät koske-
tuksen puutteesta. Myös kosketuksen laatu 
on tärkeä. Ystäväni mainitsi oman isoäitinsä 
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kokevan hoitokodissaan tapahtuvan päähän 
silittelyn alentavana. Itse keskityn viestittä-
mään kosketuksessani välittämistä, läsnäoloa 
ja huolenpitoa. Molemminpuolinen turvalli-
suudentunne on tärkeä. Kosketus on erään-
laista sanatonta kommunikaatiota. Varsinkin 
ensimmäisillä kerroilla, kerron ikäihmiselle 
mitä olen tekemässä ja mihin lasken käteni 
seuraavaksi. Kun luottamus on tapaamisker-
tojen myötä kasvanut, on pieni improvisointi-
kin rentoutuksen aikana mahdollista. Tuulikin 
avoimuudesta johtuen ehdotin jo ensimmäi-
sellä kerralla, että loppurentoutuksemme voi-
si sisältää kosketusta, kuten hartiahierontaa. 
Tuulikki oli tästä mielissään. Ennen rentou-
tusta kyselin, pitääkö hän voimakkaasta vai 
herkästä kosketuksesta. 

Tänään käydyissä keskusteluissa Tuulikki 
on ilmaissut seksuaalisuuttaan erilaisten tari-
noiden kautta. Fyysisessä käyttäytymisessään 
hän ei ole kuitenkaan osoittanut minkäänlai-
sia seksuaalisia eleitä. Loppurentoutuksessa 
pyrin siirtämään huomion mielikuvituksesta 
kehon tuntemuksiin. Kokemusta kosketuksen 

hoitavuudesta olen saanut tehtyäni erilaisia 
rentoutumisharjoituksia ja hoitoja monilla 
laulu-, tanssi- ja taideterapian kursseil-
la. Käyttämässämme loppurentoutuksessa 
Tuulikki istuu keittiön tuolissa. Seison tuolin 
takana ja lasken kämmeneni selkeästi har-
tioille. Annan niiden olla paikallaan, kunnes 
tunnen että käteni ovat muuttuneet lämpi-
miksi. Samalla aistin Tuulikista, milloin olisi 
oikea hetki vaihtaa käsien paikka lähemmäs 
niskan juurta ja yläselkää. Lopuksi asetan 
kämmenet kevyen kupumaisesti korvien 
päälle ja annan käsieni lämmetä. Kehotyös-
kentelymenetelmää Shindoa luovan tans-
sin kurssilla käyttäessäni, sain kokea nämä 
korvien päälle asetetut kädet turvallisuuden 
ja rentoutumisen tunteen tuovina. Lopetan 
kosketuksen nostamalla rauhallisesti ja huo-
maamattomasti käteni pois antaen ikäihmi-
sen hetkeksi keskittyä omiin tuntemuksiinsa.

Vaikka Tuulikin luota poistuessani koen ta-
paamisemme olleen merkityksellinen, olen aina 
äärettömän uupunut. Jollakin tavalla tapaami-
semme vievät valtavasti voimavarojani.

5.3 LÄSNÄOLO

Tuulikin kiinnostuksen johdosta aloitamme 
huhtikuussa yhteisen akvarellimaalauksen. 
Päädymme maalaamaan yhdessä suurelle ak-
varellipaperille. Olimme alustaneet maalauksen 
aloittamista edellisellä tapaamiskerralla. Tuol-
loin kyselin Tuulikilta, millaisista kuva-aiheista 
hän olisi kiinnostunut. Hän ilmaisi kukka-ai-
heen itselleen mielekkääksi. Tuulikki näkee 
huonosti ja kärsii lisäksi hajataitosta, joka 
aiheuttaa lieviä vääristymiä näkökentällä. 

Koska Tuulikki on valinnut maalauksen 
aiheeksi kukat, mutta ulkona kukka-aika 
odottaa vasta tuloaan, olen tulostanut inter-
netistä erilaisia kukkakuvia maalausinspi-
raatioksemme. Olen valinnut useita erivärisiä 
kukkia löytääksemme kasvin, jonka Tuulikki 
hyvin erottaa. Tuulikin näkövaikeuksien lisäksi, 
olen kuullut, että muistisairaus vaikeuttaa joi-
denkin värien näkemistä. Tuulikki kertoo mi-
nulle työskennelleensä nuorena puutarhurin 
apurina ja osoittaa kasvitietämystään selail-
lessamme kukkakuvia. Toiset kuvat erottuvat 
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väreistään johtuen Tuulikille huonosti, mutta 
pian löytyy kuva tumman oransseista tulppaa-
neista vihreällä taustalla. Ne tuntuu Tuulikki 
erottavan hyvin. 

S: Mä luulen, että me voitais ottaa meidän 
inspiraatiokuvaksi niin kuin tämä tulppaanikuva...

T: Se on jollain tavalla niin kuin kiva, kun 
se on yksinkertaista eikä se oo monimutkais-
ta. Siitä tulee kaikessa yksinkertaisuudessaan 
niin nätti.

S: Mistä etäisyydeltä sun on niin kuin paras 
katsoa tätä kuvaa?

Selviää, että Tuulikki erottaa pöydällä olevan 
kuvan hyvin tuolilla pöydän ääressä istuen. Tut-
kimme kukissa esiintyvien värien valööreitä.

S: Vois aloitella vaikka ihan sekoittelemalla 
noita erilaisia oransseja ja sitten levitellä niitä 
tohon paperille...Tää on mulle sellainen suo-
sikkipensseli. Se on oravankarvaa. Voi aluksi 
kastaa sitä pensseliä ihan vaan veteen, jota voit 
levittää sitten johonkin kohtaan tätä paperia.

T: Joo...Onko väliä mihin?
S: Ei oo...Vaikka johonkin sua lähelle niin sun 

on helpompi siihen.

T: Otanko mä tästä sitä vettä sitten, kosteutta.
S: Toi on niin kuin sitä laveeraamista, mitä 

sä nyt teet...Me aika laajaltikin kastellaan sitä 
aluetta ihan vedellä aluks. Niin sitten, kun me 
siihen levitetään väriä niin ei tarvi olla yhtään 
tarkka onko se sitten näköinen vai ei…

T: Niin joo…Niin, että se värikin siinä sitten 
leviää.

S: Ja nyt voit kastella vähän pensseliä ja 
pyyhkiä siihen reunaan sitä...Niin, että siitä 
kärjestä tulisi niin kuin silee...Että siitä tulisi niin 
kuin pieni siitä kärjestä...

Näytän maalaustekniikkaa Tuulikille. Tulp-
paanikuva makaa pöydällä, joka miltei peittyy 
sen päälle asetetusta akvarellikartongista. 
Kerron kuinka itse aloitan yleensä maalaamalla 
vaalealla värillä halutun muodon, jonka sitten 
myöhemmin täytän värillä. Tuulikki miettii, mitä 
hän maalaisi kuvaan. Ehdotan, että myös hän 
aloittaisi kukkien muotoja maalaamalla. 

T: Tästä tuli kaikkien aikojen näkönen…
S: Vau!! Ilahtuneena. Siin on tosi upee toi 

punanen tossa. Se lähtee niin upeasti leviä-
mään tossa.

T: Joo, mutta ei kyllä tullut ihan hienosti toi 
esitys tässä…

S: Mun mielestä se on aika hauska tässä 
vesivärissä, että sillä on sellainen oma maail-
mansa ja sitä ei voi hallita täysin...

Tuulikki alkaa kertoa, että oli lapsena 
maalannut vesiväreillä ulkohuussin sisäseiniin 
kaikenlaisia kuvia. Äiti oli häntä vähän siitä 
nuhdellut. Kun tarina päättyy, ehdotan, että 
alkaisimme maalaata kukintoja. Tuulikki saisi 
keskittyä ensin vain yhteen aihealueeseen vauh-
tiin päästäkseen.

S: Tekisinkö tonne taustalle tollaisen tulp-
paanin, joka on jo ihan auki? 

Katson mallia kuvasta.
T: Näissä on niin paljon sävyjä, että kun niitä 

alkaa oikein etsiä, niin siinä onkin sitten työtä.
Ehdotan, että siirrymme maalaamaan kuk-

kien varsia ja sekoittelisimme erilaisia vihreän 
sävyjä. Näytän, miten vesivärisivellin kannattaa 
pestä. Olen selvästi ottanut ohjat käsiin ja josta-
kin syystä ohjaan maalaamista konservatiivisesti 
esittävään suuntaan. Toimin hyvin opettajajoh-
toisesti, miltei behavioristisen oppimiskäsityksen 

Kuva: Yhteisen tulppaanimaalauksen aloitus
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mukaisesti. Luultavasti Tuulikki on saanut kou-
luaikoinaan juuri tämäntyyppistä opetusta.

T: Just joo…
S: Missäs ne olikaan ne vihreet sitten tässä 

paletilla? Ehdotan kahden erilaisen vihreän 
sävyn sekoittamista keskenään.

T: Mä kokeilen tähän tota. Aika hyvä...Pikka-
sen tummempaa sais olla…

Hajataittoisuudestaan johtuen Tuulikki hah-
mottaa kuva-alaa normaalinäköisestä poikkea-
valla tavalla. Olemme maalanneet jo tulppaanin 
kukkaosan. Ohjaan Tuulikin käden paperilla 
kohtaan, josta kukan varsi alkaa. Näkökyvystään 
johtuen hän ei pysty osumaan pensselillä halua-
maansa kohtaan tulppaanin kukinnassa. Jälkikä-
teen pohtiessani en tiedä, miksi näin teen. Pyrin 
edelleen näköisyyteen mallikuvamme kanssa. 
Oletan tämän olevan Tuulikille merkityksellistä. 
Ehkä minua ohjaavat kuitenkin lähinnä omat 
oppimiskokemukseni esimerkiksi Työväenopiston 
akvarellikurssilta, jossa aloitin vesivärimaalauk-
sen opiskelun juurikin mallikuvista maalaten.

Tuulikki reagoi siirrettyäni hänen kättän-
sä paperilla: Kato, kun mun silmät heittää 

ihan...Ja jos tästä lähtis vetämään tänne 
niin sais paksunnettua tähän...Tulee unikon-
kukka mieleen.

S: Ja tosta voit ottaa lisää sitä vihreetä.
T: Se on se just, kun näkee huonosti…
S: Joo...Just noin...voi, että...Ihastelen Tuulikin 

maalausta.
T: Silloin opiskeluaikoina, silloin paljon väri-

tettiin siellä koulussa... Täytyy ottaa lisää maalia.
S: Eikä se haittaa, vaikka se vähän vaalenisi. 

Ihan voit alas asti vetää sillä. Mun mielestä se 
väri kyllä riittää siihen kuitenkin, todella kaunis 
ehdottomasti. Sulla on hieno toi siveltimenveto, 
kun teet tuollaista pyörivää liikettä siinä.

Tuulikki kertoo, että on saanut positiivista 
palautetta maalaustavastaan aiemminkin, mut-
ta kokee itse, että hänen maalaustapaansa on 
myös vaikea hallita. Kehun Tuulikin kädenjäljen 
elävyyttä. Tuulikkikin löytää yhteisestä maalauk-
sestamme kauneutta.

S: Pitäiskö meidän tehdä lisää, jotain terä-
lehtiä tänne. Niin kuin esimerkiksi tiedät tuon 
tulppaaninlehden. Se on sellainen leveä, joka 
kapenee ylöspäin vähän.

T: Niin kuin, että se on niin kuin leveä alem-
paa...Otaks mä vihreetä vai…

S: Niin...Sähän voisit ottaa vihreetä sieltä. Eli 
täältä löytyy taas näitä vihreitä.

Keskustelemme maalauksen jatkosta ja 
vihreiden sekoittamisesta. Maalaan tulppaanin 
vartta hiukan tummemmaksi samalla mainiten:

Sulla on Tuulikki sellainen herkkä ote tossa 
maalamisessa ja toi vesiväri juuri tarvii sitä 
herkkyyttä. Jos tätä alkaa viimeisen päälle hink-
kaamaan, niin se on heti pilalla.

T: Enimmäkseen mulla on ollutkin se vesivä-
ri, mitä oon käyttänyt.

S: Joo...Mitä sitä sitten vois tehdä?
Tuulikki kehuu minun paperille maalaamia-

ni kukkia ja kyselee neuvoja maalaamisensa 
kohteena olevan kukan suhteen. Mainitsen, 
että kukka voi olla puhdas mielikuvituksen 
tuote, mutta jos hän kaipaa inspiraatiota niin 
tulostamistani valokuvista saa katsoa suuntaa 
tekemiselle. Työlle voi kuitenkin tehdä, mitä 
vaan kokee sen tarvitsevan. Koetan auttaa 
Tuulikkia luomaan sommittelulla visuaalis-
ta tasapainoa kuvaan. Tarinoimme kuvasta 
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samalla, kun Tuulikki maalaa. Huomaan kyllä 
johtavani yhteisen maalauksemme etenemis-
tä. Koen tekeväni sen, koska Tuulikki tuntuu 
olevan kiinnostunut mielipiteistäni ja teknisistä 
neuvoistani. Välillä työskentely tuntuu kisälli ja 
oppipoika tyyppiseltä toiminnalta, vaikka oike-
astaan minulle sopisi yhtä hyvin, että Tuulikki 
johtaisi työskentelyä. Tilanne ei erityisesti häi-
ritse minua. Huomaan, että Tuulikki on poik-
keuksellisella tavalla läsnä maalaustilantees-
samme ja hänen muistonsa ovat aina linkitty-
neenä maalaamiseen liittyviin asioihin. Nau-
timme kumpikin yhteisestä toiminnasta.

S: Tää on jotenkin pääsiäsihenkinen tää 
kuva, kun on noita tulppaaneja tossa ja…

T: Ne kuuluu kyllä pääsiäiseen ja narsissit…
S: Ja muutenkin tuollaiseen kevään aikaan...

Tossa on tommosta vihreetä, oikein räjähtävää 
vihreetä. Näyttää aika trooppiselta toi sun kuva.

T: Joo kyllä...Ei oo ainakaan tältä planeetalta...
S: Ehkä tää onkin tällainen kasvitieteellinen 

puutarha, jossa on vähän kaikenlaista…
T: Kyllä näillä vois maalata ihan pari kertaa 

päivässäkin, mutta on niin laiska laittamaan…

Tuulikki ilmaisee halunsa ostaa itselleen ve-
sivärit ja mainitsee, että voisi alkaa maalaamaan 
kotonaan useamminkin. Tuulikki ideoi maalaus-
tamme ja ehdottaa, että maalaisi ruohoa aidan 
reunaan, jossa ajattelee kukkien sijaitsevan. Kan-
nustan häntä toteuttamaan ideansa. Hetken aikaa 
maalattuamme sanon: Hei! Tässä on vielä tällaista 
tilaa...Näkyy valkoista paperia tässä alla…

T: Mutta musta tuntuu, että mää luovutan.
S: Alkaa jo riittää vai? 
Olemme maalanneet jo noin tunnin verran 

ja selviää, että Tuulikin käsi, jossa on vanha oi-
kutteleva vamma, alkaa väsyä. Tuulikki kuitenkin 
sanoo olevansa tyytyväinen kokeiltuaan maa-
laamista ja mainitsee hyvänä asiana sen, että 
hänen kätensä tottuu vähän uusiin liikeratoihin. 

S: Hyvä, että sanoit, ettei sua satu sitten...Osaat-
ko muuten vasemmalla kädellä levittää väriä?

T: En osaa. En kerta kaikkiaan.
Ehdotan, että aivojumppana kokeilisimme 

maalaamista kädellä, jota emme normaalisti 
käytä kirjoittamiseen tai piirtämiseen. Teemme 
työtä käskettyä! Lopuksi nostan maalauksemme 
ylös ja katsomme kuvaa yhdessä.

T: Kyllä sitä, jos vaikka vuodenkin maalaisi 
joka päivä, niin voisi saada aikaan jo jonkunlai-
sen näkymän!

S: Kyllä! Siellä on aika tuollaisen keväisen 
näköinen, eikö olekin…

T: ”On, On!” myöntelee...”Aivan kuin juuri au-
keisivat kukkimaan vasta... Joo se on tosi kaunis.”

S: Se on niin elävän ja kauniin näköinen 
sitä kautta...

T: Noi on tosi kivat tommoset...niin sitten, 
kun ne on valmiit ja kuivat ja kaikki…niin sitten 
ne on kivat seinälle vetää…

S: Tällaista me ollaan sitten saatu aikaan 
tänään...

T: Joo nyt on saatu aikaan näin hienoo! –Ja 
nyt tehdään sitten useampia näitä, niin on mei-
dän molempien seinällä sitten meidän molem-
pien arvokasta käsityötä.

S: Kyllä! Ihan totta!
T: Minusta ne on arvokkaita kyllä…
S: Mennään etsimään tälle joku paikka, 

jonne me saatais tää kuivumaan...Miltä se nyt 
tuntui tehdä toisen kanssa yhtä aikaa, kun mä 
oon kuitenkin tehnyt kuvia pidemmän aikaa? 
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Että tuntuiko se ihan rennolta tai onko siinä 
enemmän paineita vai?

Tuulikki: En mä osaa ottaa mitään paineita, 
kun ma ajattelen, että sä tajuut, että mä oon 
enskertalainen, enkä ymmärrä näitä mitään 
niin...Niin sä osaat sitten hyvin käsitellä minut…

S: Hyvä! Sitä mä viimeiseks haluaisin [viit-
taan Tuulikin mainitsemiin paineisiin].

Tuulikki muistelee tätiään, joka oli taitava 
maalari ja epäilee, että olisi voinut periä vähän 
taiteellisuutta sukujuurissaan. 

Maalaustunti tuntuu auttavan Tuulikkia pysy-
mään tässä hetkessä läsnä. Muistisairaudesta ei 
ole juurikaan merkkejä ja muistot liittyivät lähin-
nä varhaisiin taidekokemuksiin. Olen ilahtunut ja 
ihmeissäni. Jään pohtimaan, toiko kehon ja mielen 
keskittyminen maalaamiseen läsnäolon kokemuk-
sen myös Tuulikille, muistisairaudestaan huolimatta.

5.4 YKSINÄISYYS

Soitan Unton ovikelloa. Hän avaa oven yllät-
tyneenä. Naapurin mies on avannut alaoven 

minulle. Unto oli ahdistuneen oloinen. Hän istuu 
heti nojatuoliin ja alkaa kertoa kehonsa pa-
hoinvoinnista. Unto kertoo kaatuneensa Vappu-
na. Verenohennuslääkkeen syömisen tuloksena 
kaatumisesta syntynyttä verenvuotoa oli vaikea 
saada lakkaamaan. Samaisen lääkityksen takia 
hän kärsii käsien haavoista, jotka eivät umpeu-
du. Unto puhuu myös heikentyneestä näköky-
vystään. Hän aikoo hankkia uudet silmälasit 
ja vaikuttaa siltä, että jo ajatus siitä on pieni 
helpotus kehollisten vaivojen keskellä. Unto 
kertoo, että herää joka aamu kello kolme, kun 
ei saa nukutuksi ja pelkää, ettei herää aamulla. 
Tähän hän on saanut lääkitystä, muttei koe siitä 
olevan apua. 

Unto ehdottaa kahvinkeittoa. Sanon etten 
tällä kertaa välittäisi ja ehdotan, että istuisimme 
sen sijaan parvekkeelle. Parvekkeella on lämmin. 
Unto esittelee edesmenneen vaimonsa aikoinaan 
tuomaa koivuntaimea, joka on alkanut taas kas-
vaa. Hän kysyy minun vapunvietostani ja kerron 
ilon täyttämistä vappupäivistä. Unto kuuntelee 
hiljaa. Lopulta hän sanoo, että vaikutan onnen-
täyteiseltä, kun hymyilen niin paljon. Hän sanoo, 

että tavallisesti olen niin vakava. Minä yllätyn 
kommentista ja ajattelen mielessäni, että vaka-
voidun kuunnellessani Unton kärsimystä.

U: Oot sä vielä yhtä onnellinen?
S: Noh...Ei se oo…
U: Sillon vaan sanoit, että mää oon niin on-

nellinen nytte...Unto nauraa iloiten.
S: Niinpä...No täytyy sanoa, ettei se minun ihas-

tuminen oo oikein kantanut…Havaitsin, että tässä 
kohtaa oli parempi mennä eri teille, kun huomasin 
meillä olleen eri tarpeet...Oli se pettymys kyllä. 
Kyllä mä muuten oon onnellinen, mutta olishan se 
kiva löytää sellainen elämänkumppani.

U: On joo [myöntelee]...Sinäkin oot jo siinä 
iässä, että pikkuhiljaa pitäis alkaa…

S: Tai olis kiva...Kyllähän sitä voi yksinkin 
olla, jos haluaa…

U: Joo, voi...joo mutta...Kyllä elämässä on 
monta sellaista asiaa, että kaksistaan on mu-
kavampi...Kenen kanssa juttelet tai on mielipi-
dettä tai jotain, mutta yksikseen ei tule mitään 
mielipidettä... Se oot vaan sää itsekses. Minä täs 
oon huomannut, että tän yhdeksän yksinäisen 
vuoden aikana, että kyllä sitä pitäis olla toinen, 
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että...Minä puhun itsekseni monta kertaa. Joka 
kerta, kun mä nousen sängystä niin mä aina 
sanon varovasti, että nuku vaan, nuku vaan 
siinä. Mulla on sellainen kuvitelma, että Aini olis 
siinä sängyssä. Ja silloin, kun mulla nukkui vielä 
Hilda-koira siinä vieressä, mä tulin aina hissuk-
seen, ettei Hilda vaan herää...Ja mun silmissäni 
Hilda juoksee tässä tämän tästä ja mä juttelen 
sille ja…

Keskustelemme vielä hiukan yksinäisyyden ja 
yksin elämisen teemoista. Muistutan Untoa, että 
asun muiden ihmisen kanssa jaetussa kodissa. 
Palaamme taas Unton ajatusten äärelle. Hän 
suree koiransa menetystä. Hän kokee syyllisyyttä 
siitä, että oli ruokkinut koiraansa aina samalla 
ruoalla ja säästänyt puolet purkista aina seu-
raavaan päivään. Unto pelkää, että jälkimmäinen 
puoli säilykepurkista olisi ollut myrkyttynyttä ja 
olisi itse saanut koiransa sairastumisen aikaan. 
Muistutan hänen yrittäneen parhaansa, sanoen: 
Elämä on täynnä mysteereitä. Käsittämätön me-
netys etsii usein syyllistä, vaikkei sitä olisikaan 
todellisuudessa olemassa. On vain hyväksyttävä, 
ettei elämää ja kuolemaa voi hallita.

Unto jatkaa tuskansa purkamista ja kuunte-
len häntä. Hän kertoo lääkkeidensä sivuvaiku-
tuksista. Itseänikin ahdistaa. Ajattelen harson, 
joka laskeutuu päälleni ja erottaa minut Unton 
tunteista. Ajatusleikkini ei tunnu auttavan. 
Sanon Untolle, että on tärkeää, jotta hän saa 
puhua ammattiauttajan kanssa peloistaan ja 
ahdistuksestaan. Sanon, ettei siinä asiassa saa 
ajatella rahaa tai säästää. Kerron Untolle, että 
tämä minun tutkimus jatkuu juhannukseen 
saakka. Sitten yhteydenottomme eivät enää jat-
ku tutkimukseni piirissä, vaan [pidän tauon]... 

U: Jatkuvat miten?
Sanon, että toimintakautemme loputtua 

voimme tavata silloin tällöin, mutta emme enää 
yhtä usein. Sanoin, että olisihan se ihan mukava 
tavata tämänkin jälkeen silloin tällöin. Ajattelen 
mielessäni, että ehkä kerran kuukaudessa. Mi-
nua ahdistaa kovasti ja koen olevani ristitules-
sa. Tiedän etten olisi saanut luvata mitään, kun 
tiedän Unton olevan jo nyt kovin katkera useita 
elämänsä ihmisiä kohtaan. Mutta minullakin on 
oma elämäni kovin auki ja ihmisiä pullollaan. 
En tiedä tulevaisuuteni kotipaikkaa ja koen, 

etten voi kantaa vastuuta Unton katkeruuksista 
olemalla suurempi kuin olenkaan. Olisi sel-
keämpää päättää Unton tapaaminen lopputyöni 
tekemisen jälkeen, mutten eettisesti koe sen 
olevan oikein. Olen kohdannut hänet ihmisenä. 
En ole pysynyt tutkielmantekijän kuoressani. 
Täten en voi myöskään päättää tapaamistamme 
tuosta roolista käsin. Ajattelen, että voin sitou-
tua jouluun saakka tapaamaan hänet yhden 
kerran kuussa, mutta joulun jälkeisestä ajasta 
en voi mitään luvata.

Ehdotan asioita, joita voisimme toteuttaa 
tällä kertaa. Kysyn Unton mielipidettä keholli-
sesta alkulämmittelystä, mutta hän kieltäytyy 
heti naurahtaen. Ehdotan ulosmenoa. Unto 
kertoo astmastaan ja kevätpölyn aiheuttamista 
hengitysvaikeuksista eikä koe ajatusta miellyttä-
väksi. Lopulta ehdotan rentoutusta, jossa minä 
ohjaisin häntä keskittymään hengitykseen ja 
hän saisi maata itselleen mieleisessä paikas-
sa. Kerron hengityksen jäävän ihmisellä usein 
pinnalliseksi ja ehdotan, että tapaamisemme 
lopuksi voisimme harkita tällaista rentoutusta. 
Tuoreessa muistissani on kuvataideterapian 
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kurssilla toteutettu rentoutus. Unto vaikuttaa 
kiinnostuneelta, joten jätän asian hautumaan. 
Hän mainitsee, että on tilannut luonnonparan-
nuskirjan postimyynnistä. Olen positiivisesti 
yllättynyt ja ilmaisen sen hänelle. Samalla hän 
kuitenkin sivulauseessaan mainitsee, etteihän 
hän voi itse hoitaa itseään. Kirjan hoitotekniikka 
perustuu akupistepainantaan ja Unto kokee, 
ettei hänellä ole enää tarpeeksi puristusvoimaa.

Unto tahtoo mieluiten kuunnella musiikkia. 
En koe oloani mukavaksi parvekkeella. Tun-
nelma on hiukan pölyttynyt. Oloni on tänään 
hauras ja koen, että olen yliherkkä kaikille 
aistimuksille ja huolille. Unton kärsimys tuntuu 
omaltani. En oikein kestäisi kuulla hänen vai-
keuksistaan tänään. Ehdotan siirtymistä keit-
tiöön, jossa olemme perinteisesti kuunnelleet 
musiikkia. Unto siirtyy terveyshuolistaan koke-
maansa yksinäisyyteen. Hän syyttelee itseään 
menneistä, ahneudestaan rahaan ja työntekoon, 
minkä takia kokee jättäneensä vaimonsa liian 
usein yksin. Hän katuu mennyttä elämää, jossa 
haaveita siirrettiin vuodesta toiseen, kunnes 
oli jo liian myöhäistä. Hän pelkää kuolemaa. 

Hän pelkää, että voisi virua viikon kuolleena 
asunnossaan ennen kuin kukaan huomaisi. 
Hän puhuu kaikista seurakunnan kautta hänen 
luonaan käyvistä katkeraan sävyyn. Ymmärrän 
hänen tarvitsevan enemmän merkityksellistä 
sosiaalista kanssakäymistä. Unto kokee jää-
neensä yksin ilman välittämistä ja huolenpitoa. 
Hän kertoo, että lääkäritkin lupaavat hänelle 
elinaikaa vain kuukausi kerrallaan. 

Kerron Untolle, että välillä on tärkeää koettaa 
pysäyttää alituisesti kiertävä, kärsimystä tuotta-
va, ajatusvyyhti ja pyrittävä olemaan hetkessä 
läsnä. Tämän olen oman kokemukseni siivit-
tämänä oppinut. Kerron, että yksin ollessani 
minua auttaa liikkuminen tai suihkussa käymi-
nen, jolloin menen voimakkaammin kehollisiin 
aistimuksiin. Unto kertoo autossa istumisen 
olevan hänelle mieluisaa, mutta pelkäävänsä 
suihkua, koska edesmennyt vaimonsa kaatui 
siellä kriittisesti vammautuen. 

Kysyn, haluaisiko hän minun laulavan jota-
kin. Itse koen saavani lohtua musiikista hetkinä, 
joissa omat voimani eivät tunnu riittävän kaiken 
taakan kannatteluun. Mielessäni on lauluja, 

joissa kerrotaan elämän kantavan siitäkin huo-
limatta, että toisinaan ihminen kokee tuskan yli-
kuormittavana. Unto kuuntelee ja ehdottaa, että 
kuuntelisimme taas Kuolleet lehdet -kappaleen. 
Ehdotan, että miettisimme samalla silmät kiinni, 
mitä värejä kappaleesta tulee mieleen. Ehdotan 
tätä, jotta Unton ajatus siirtyisi hetkeksi pois 
hänen huolistaan. Kesken kappaleen Unto taas 
liikuttuu ja itkee. Unton mieleen nousee vihreä 
väri ja hän sanoo, että on aina pitänyt vihreästä. 
Kysyn nouseeko vihreä väri hänen mieleensä, 
koska laulussa puhutaan kävelyretkistä, joita 
hän kertomansa mukaan tapasi kävellä kesäisin 
vaimonsa kanssa. 

Unto kertoo, että on vain aina pitänyt kysei-
sestä väristä ja mielellään valinnut sen sisus-
tustekstiilien väreihin. Tämän jälkeen hän alkaa 
kertoa siivoojastaan, joka on näyttänyt valokuvia 
koiristaan ja jopa kotinsa sohvaryhmistä. Hän 
kertoo, että siivooja tekee työnsä perusteelli-
sesti, vaikka toisinaan Untolle epämiellyttävästi, 
hän vaihtelee tyynyjen ja kalusteiden paikkoja. 
Siivooja tuntuu olevan Untolle tärkeä. Unto oli 
jopa soittanut tämän työnantajalle ja pyytänyt, 
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että sama siivooja kävisi hänen luonaan jokai-
nen kerta. He olivat fi rmassa luvanneet tämän 
hänelle. Unto liikuttuu tätä kertoessaan. Niin 
liikutun minäkin.

Minulla on mukanani laulukirja, josta luet-
telen vanhoja lauluja, joita voisimme kuun-
nella tai laulaa yhdessä. Päädymme kuunte-
lemaan nykykansanmusiikkiyhtyeen Freijan 
sovituksen vanhasta kappaleesta Emma. 
Laulamme yhdessä kertosäettä oi Emma 
Emma, oi Emma Emma jne. Unto nauraa sa-
noen, että tämä on hyvä kappale. Hän sanoo, 
että minusta tulee varmasti hyvä opettaja ja 
herkistyy jälleen. Suora positiivinen palaute 
tuntuu minusta merkityksekkäältä. Kappaleen 
jälkeen laulan hänelle Kultainen nuoruus 
-kappaleen. Kyselen Untolta onnellisia nuo-
ruusmuistoja ja erityisesti hän kertoo yhden 
päivän kestäneestä häämatkastaan, jonka 
aikana he lensivät lentokoneella, matkustivat 
katamaraanilla ja ottivat lopulta kiitojunan 
takaisin Helsinkiin. 

Unto pyytää, että laulaisin Kuolleet lehdet 
-kappaleen. Lauluni jälkeen hän taas sanoo, että 

toivoisi hautajaisissaan laulettavan tämän kappa-
leen, mutta lisää, että kuka sen nyt laulaisi. Minun 
tekisi mieli luvata laulavani, mutta tahdon välttää 
katteetonta lupausta. Enhän toki voisi tietää, mis-
sä päin maailmaa olisin Unton menehtyessä. 

Lopuksi kuuntelemme Satumaa-tangon Reijo 
Taipaleen esittämänä Ylen elävästä arkistosta. 
Vertaan laulajan ääntä Olavi Virran ääneen, 
josta kumpikin meistä pitää enemmän. Musiikin 
kuuntelu ja laulaminen vei kohtaamisemme 
myös iloisten muistojen äärelle. 

Tapaamisemme on päättymässä. Aurinko jo 
pilkistää pilven takaa. Lasken käteni Unton har-
tioille. Ne muuttuvat hehkuvan kuumiksi. Aivan 
kuin tietäisivät tämän kosketuksen erityisen 
tärkeäksi ja harvinaiseksi Unton nykyelämässä. 
Ajatukset ovat poissa. Juuri nyt on vain hiljai-
suus ja kahden pinnan välinen hoitava yhteys. 
Kaikki on yksinkertaista.

X

Kaksi viikkoa edellisen maalauskertamme 
jälkeen menen Tuulikin luokse kylään tarkoituk-
senani jatkaa yhteistä maalaustamme. 

Häneltä on loppunut leipä ja maito, eikä 
hän tiedä milloin sitä olisi tulossa lisää. Tuulikki 
pyytää minua lukemaan postinsa, kun ei niitä 
itse näe hyvin lukea ja on hädissään laskujensa 
maksamisesta. En tiedä laskuista mitään, mutta 
olen kuullut, että hänen veljentyttärensä hoitaa 
hänen taloudellisia asioitaan. Koetan rauhoitel-
la häntä.

Tuulikille tulee yhä eräältä ruoantoimittajalta 
mautonta ruokaa, vaikka on mielestään palve-
lun jo peruuttanut. Ehdotan, että hän soittaisi 
veljentyttärelle ja kysyisi asiasta. Näppäilen 
Tuulikin antaman puhelinnumeron lankapu-
helimeen ja ojennan luurin hänelle. Kukaan ei 
vastaa. Kerron veljentyttären soittavan varmasti 
takaisin puhelun huomattuaan. Tuulikki pyy-
tää minua käymään hänelle kaupassa ja vaatii 
ostamaan Fazerin sinisen suklaalevyn itselleni 
palkaksi. Kieltäydyn, mutta hän vaatii itsepin-
taisesti ja sanoo sen olevan vähintä, millä hän 
voisi kiittää minua. Tiedän, ettei minun kuuluisi 
käsitellä rahaa. Lopulta kuitenkin myönnyn 
hänen toiveeseensa, sillä tiedän, että asia tulisi 
hetkessä hoidettua.
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Ostoreissu alkaa Tuulikin kukkaron etsimi-
sellä. Pyydän häntä ottamaan itse sieltä rahaa 
ruokaostoksiin. Saan 20€ käteeni. Lähden kaup-
paan ja palaan pian ostoskassin kera. Näytän 
Tuulikille kuitista ostosten yhteissumman ja 
ylijääneet kolikot, jotka sitten pistän takaisin 
hänen kukkaroonsa.

Tuulikki on ikionnellinen ja vaatii minua voi-
leipäkahville. Näytän hänelle suklaalevyä, jonka 
olin kuitenkin alkuperäisestä mielipiteestäni 
poiketen ostanut. Tuulikki on tyytyväinen. Eihän 
se maalaisjärjellä ajateltuna ole mahdoton 
vastalahja. En yleensä syö suklaata, joten en sitä 
olisi tarvinnut. Pohdin kuitenkin, onko eettistä 
kieltäytyä ihmisen tavasta kiittää. Onhan se 
kummallista, jos ikäihminen ei saa itse päättää 
mistään. Jos olisin itse samassa tilanteessa, 
tahtoisin varmasti kiittää samalla tavoin. 

Hetken mieleni leikittelee tunteella, että olen 
tullut lahjotuksi ja suklaan vastaanottaminen 
on merkki henkistä heikkoudesta. Liikun taas 
rajojen välimaastossa. Olenko tutkija, ystävä 
vai auttaja? Rahaliikenteeseen sekaantuminen-
han on vapaaehtoisilta kielletty, jollei ole toisin 

sovittu. Olisiko meidän sitten pitänyt maalata 
vain vesiväreillä, ja elää epävarmuudessa sen 
suhteen, milloin Tuulikki saisi seuraavan kerran 
ruokaa? Olisin tietysti voinut soittaa seurakun-
nan diakonille ja kysyä neuvoa. Hän olisi saatta-
nut vastata puheluun. Näissä puitteissa päätin 
kuitenkin luottaa omaan tulkintaani tilanteesta 
ja toimia sen mukaan.

Vapaaehtoistyöntekijänä olen omalaatuises-
sa asemassa. Tuntuu, kuin olisin yksin keskellä 
tuntematonta maailmaa. Olen Tuulikin kotona, 
mutten tunne hänen lähipiiriään tai hänen 
elämän historiaansa. En tiedä kuka hoitaa hänen 
laskunsa tai kuinka ruoka ilmestyy hänen kaap-
piinsa. Kerran olen törmännyt ruokalähettiin, ker-
ran naapuriin ja pari kertaa sairaanhoitajiin. En 
tiedä kenellä on vastuu Tuulikin kodin siivouk-
sesta. Asunto näyttää päällisin puolin siistiltä, 
mutta tarkemmin katsottuna keittiön lattiaan on 
pinttynyt siihen joskus kaatuneita, myöhemmin 
kuivuneita nesteitä ja leivänmuruja. Wc-pönttö 
on aina epämiellyttävän patinoituneen näköinen. 

Vapaaehtoisena toimiminen on täynnä yllä-
tyksiä. Toisinaan Tuulikki ei vastaa puhelimeen, 

enkä tiedä minne hän on kadonnut. Hän voi olla 
sairaalassa, mutta kukaan ei ilmoita siitä minul-
le, koska en ole hänen sukulaisensa. Soittelen 
vain yhteysdiakonilleni ja kyselen tietäisikö hän 
asiasta mitään. Toisinaan naapurit poikkeavat 
kylään kesken taidekohtaamisen. Eräänä keväi-
senä päivänä minun oli tarkoitus viedä Tuulikki 
pihalle ulkoilemaan, mutta hänen jalkansa oli-
vatkin nesteestä niin turvonneet, etteivät kengät 
mahtuneet hänen jalkoihinsa. Emme menneet.

Tätä on vapaaehtoisen elämä. Olen ehkä otta-
nut henkisesti liikaa vastuuta minulle uusista ihmi-
sistä. Toisaalta tuntuu vaikealta huomata ikäihmi-
sen avuntarve kodin perushygienian, terveellisen 
ruoan ja ulkoilun suhteen, mutta olla tekemättä 
mitään asian suhteen. Paine kasvaa. Kuinka voin 
vain keskittyä taidehetkiin, kun ihmisen koko 
elämä näyttäytyy minulle kaoottisena yrityksenä 
selvitä päivästä toiseen kalvavan epätietoisuuden 
keskellä. Tänään se ei onnistunut. Laskut ja kaup-
pareissu veivät taidetyöskentelyyn varatun ajan. 
Loppuajan vietimme voileipäpöydän ääressä.

Edellä mainitsemani saa pohtimaan taide-
kohtaamistoiminnan sisällön antia yksinäiselle 

Kuva: Yhteismaalauksen viimeinen vaihe



ikäihmiselle. Pyrkimykseni taidekohtaamisten 
suhteen on kannustaa vanhusta olemaan aktii-
vinen toimija juuri niissä puitteissa, joissa hän 
elää. Näissä rajallisen ajanjakson kestävissä 
taidekohtaamisissa toimin alkuvoimana pyrkien 
innostamaan vaikkapa musiikin kuunteluun tai 
maalaamiseen. Yhteisen toimintamme päätty-
misen jälkeen on vanhuksella mahdollisuus tai-
detoiminnan jatkamiseen itsenäisesti. Silti koen, 
että taidekohtaaminen olisi parhaimmillaan 
sellaisen vapaaehtoisen kanssa, joka pystyisi 
sitoutumaan ikäihmisen ystäväksi tämän lop-
puelämän ajaksi. Itse en ole siihen ollut valmis.

Suunnitelmieni mukaisten taidekohtaa-
misten aikana ei käydä kaupassa tai pestä 
lattiaa. Niissä tapahtuu kuitenkin ajattelua 
ja jotakin uutta syntyy vaikkapa piirustuspa-
perille. Taidekohtaamisen aikana yksinäisellä 
on toinen, jolta saada mielipide tai jolle ker-
toa ajatuksiaan. Kahden väliset keskustelut 
synnyttävät uutta ja jäsentävät vanhaa. Ensin 
on kaikesta huolimatta vastattava ihmisen 
perustarpeisiin, vasta sitten on taidekohtaa-
misten vuoro. 

Vanhuus tuo mukanaan omavoimaisuu-
desta luopumista. Havaitsen, ettei Tuulikki 
ei enää selviä yksin. Muistisairaus tuhoaa 
hitaasti omavoimaisuuden viimeisenkin 
harhan. Hänen elämänsä on muiden va-
rassa. Seuraavalla tapaamiskerralla vielä 
maalaamme yhdessä. Tuulikki tarinoi ja 
keksii erilaisia kuva-aiheita maalaukseemme 
jo maalatun jatkoksi. On hyvä tuoda kevät 
Tuulikin kotiin. Haen ulkoa silmuisia koi-
vunoksia malliksi maalaukseemme, jonka 
olemme tulppaanein edelliskerralla aloitta-
neet. Olemme molemmat maalausprosessis-
sa aktiivisesti läsnä. Kuuntelemme instru-
mentaalikansanmusiikkia ja keskustelemme 
kuva-alaan tekemistämme valinnoista. 

Sovimme vielä yhdestä maalauskerrasta. Sitä 
ei koskaan kuitenkaan tule. Tämä on viimeinen 
kerta, jolloin maalaamme yhdessä. Maalaus jää 
teipatuksi Tuulikin parvekkeen pöytään, samoin 
myös vesivärit ja siveltimet. 
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5.5 HYVÄSTIT

Tuulikki on joutunut sairaalaan. Tämä selviää 
toukokuun lopulla, kun tarkoitukseni on vierailla 
hänen luonaan. Soitan diakonille, joka selvittää 
Tuulikin katoamista ottamalla hänen ystäviinsä 
yhteyttä. Ilmeisesti Tuulikki on kaatunut asun-
nossaan, jossa selviäminen alkaa muutenkin 
näyttää heikolta. 

Viikolla 22 en ehdi mitenkään vierailla sai-
raalassa. Päätän kuitenkin soittaa Tuulikille ja 
ehdotan vierailevani hänen luonaan viikolla 23. 

Viikonloppuna kotonani järjestetään isot 
juhlat ja viikolla 23 alkaa myös organisoima-
ni lasten taideleiri. Taideleiriviikko on pitkä ja 
kaikki voimavarani kuluvat leirityöskentelyn 
valmistelussa. Leirin kanssa samanaikaises-
ti järjestelen asioita myös Taide ikäihmisen 
kohtaamisessa -kurssilleni osallistuneiden 
vapaaehtoisten välipalautetta varten. Kurssilai-
silla on juuri menossa kesän kestävä itsenäinen 
työskentely ikäihmisten parissa. Kaiken välissä 
tervehdin Untoa hänen kotonaan. Leiriviikon 
lopulla sairastun ankaraan fl unssaan. Jo kaksi 

viikkoa on kulunut Tuulikin sairaalaan joutumi-
sesta, enkä ole vieläkään ehtinyt paikalle. Saan 
onnekseni kuulla, että diakoni on ehtinyt käydä 
katsomassa Tuulikkia. Hän kertoo, ettei Tuulik-
ki ole erityisesti muistanut minun puhuneen 
vierailusta. En ole kipeänä ollessani soittanut 
Tuulikille, vaikka lupaamani käyntiviikko on jo 
mennyt. Otan häneen yhteyttä, kun olen itse 
kuntoutunut ja vierailu on mahdollinen. Mieltä-
ni raastaa ajatus hyvästien jättämisestä tässä 
tilanteessa. Pienen lohdun tuo Tuulikin muis-
tisairaus. Hän vaikuttaa toisinaan onnellisen 
tietämättömältä kaikista elämän kolhuista.

X

Vihdoin elokuussa ehdin käydä katsomassa 
Tuulikkia sairaalassa. Vien hänelle ruusuja. Hän 
asuu samassa huoneessa viiden muun vanhan 
rouvan kanssa. Tuulikin muisti on ihmeellisen 
vaihteleva. Nyt muistelemme yhdessä maalaa-
maamme vesivärityötä, josta hän on yhä erityi-
sen onnessaan. Tuulikki kertoo ylpeänä kuinka 
hänen veljentyttärensä ja tämän tytär ovat 
sitä ihailleet. Maalaaminen on selvästi jättänyt 

häneen merkittävän jäljen. Hän puhuu kyllä 
välillä sekavia ja tekemämme maalaus yhdistyy 
toisella hetkellä myös hänen opiskeluaikoihinsa. 
Tuulikki tuntuu kuitenkin muistavan maalaa-
mamme tulppaanit ja erityisesti kehuu minun 
kuvituksiani kauniiksi. 

Lupaan, että tulisin vielä joskus häntä ter-
vehtimään, vaikka tiedän, etten menisi. Minua 
ahdistaa niin kovasti Tuulikin puolesta. Hän 
asuu nyt sairaalassa vuodeosastolla. Kuinka 
voin jättää hänet sinne. Tunnen pakokau-
hua ajatuksesta, että joutuisin itse jäämään. 
Tunnen vastuuta Tuulikin hyvinvoinnista. Lu-
paan tulla uudelleen, vaikka en halua. Paikka 
ahdistaa minua. Tahdon päättää taidekohtaa-
miset tähän, mutten pysty tuossa tilanteessa 
sanomaan sitä Tuulikille. Tahdon jättää toivoa...
Ehkä Tuulikki osaisi hyvästellä. Itse en siihen 
kuitenkaan pysty.

Laulan kaikille huoneen asukkaille ulko-
muistista Edelweiss-kappaleen ja Kesäpäivä 
Kangasalla. Lauluni helisee sairaalan korkeassa 
miltei tekstiilittömässä huoneessa seiniä myö-
ten ja tanssii helposti ulos äänihuuliltani.
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Kun olen lähdössä, Tuulikki tahtoo ottaa 
rollaattorinsa ja saattaa minua. Yhtäkkiä naa-
purisängyn muistisairas rouva joutuu raivon 
valtaan ja väittää rollaattorin kuuluvan hänelle. 
Katson Tuulikkia kummastuneena ja kysyn, ke-
nelle rollaattori kuuluu. Tuulikki sanoo itsevar-
masti sen kuuluvan hänelle, mutta ehdottaa, 
että antaisimme asian olla. Tuulikin tilannetaju 
on pettämätön. Hän on valmis joustamaan 
tilanteen kärjistymisen ehkäisemiseksi.

Huomaan, että rollaattorissa lukee Tuulikin 
nimi. Samalla ymmärrän, että mahdollisesti näin 
on käynyt ennenkin. Ehkä siitä johtuen hoitajat 
ovat joutuneet nimeämään Tuulikin rollaattorin. 
Naapurisängyn rouva on edelleen raivoissaan, 
mutta rauhallisesti Tuulikin nimeä näyttäessäni 
saamme poistuttua huoneesta rollaattorin kera.

Myöhemmin kerron diakonille vierai-
lukäynnistäni Tuulikin luona sairaalassa. 
Diakoni on tuo samainen, jonka kautta olen 
Tuulikin löytänyt. Kerron, että olen luvannut 
mennä uudelleen ja nyt pohdin, voinko jättää 
lupaukseni katteettomaksi. Minua painaa 
syyllisyys kyvyttömyydestäni sanoa hyvästejä. 

Diakoni kertoo, että Tuulikki on saamassa 
pian paikan palvelukodista. Hän muistuttaa 
minua Tuulikin laajasta ystäväpiiristä, johon 
tämä on edelleen yhteydessä. Diakoni toteaa 
Tuulikin olevan hyvä luomaan myös uusia 
ihmissuhteita. Muistisairaudesta johtuen hän 
ei ikävä kyllä pian enää muistaisi kohtaa-
mistamme, saati sitten antamaani lupausta 
seuraavasta vierailusta. Diakoni kannustaa 
minua päästämään irti. Hän sanoo, että van-
hoilla ihmisillä on jo niin monta menetystä 
takanaan, että he kyllä osaavat käsitellä ih-
missuhteen päättymisen ja pääsevät siitä yli. 
Nyt olisi kyse omasta irtipäästämisen kyvys-
täni. Diakoni muistuttaa, että toimintani on 
varmasti tuonut Tuulikin elämään paljon iloa. 

Näihin sanoihin uskallan jättää yhteisen 
taidetarinamme.

X

Unto istuu nojatuolissaan, ja laskeudun hänen 
viereensä nahkaiselle jakkaralle. Univaikeudet jat-
kuvat yhä. Jutustelemme niitä näitä, kunnes Unto 
ehdottaa kahvinkeittoa. En välitä kahvista juuri 

nyt, ja Unton aloitteesta ryhdymme meille tuttuun 
musiikin kuunteluun.

Siirrymme keittiön pöydän äärelle ja lai-
tamme Kuolleet lehdet soimaan. Unto esittää 
taas toiveensa, että voisin laulaa tämän laulun 
hänen hautajaisissaan. Koska hänen pyyntönsä 
vaivasi minua jo aiemmin, puhuin siitä hänen 
diakoninsa kanssa. Diakoni ehdotti, että voi-
sin luvata laulavani kappaleen, mikäli se olisi 
minulle tuolla hetkellä mahdollista. Lupaus toisi 
toivoa hädän keskellä.

Vastaan Untolle myöntävästi diakonin ohjei-
den mukaisesti. Mainitsen sen kuitenkin olevan 
mahdollista vain, jos saan tiedon hautajaisista, 
pystyn saapumaan paikalle ja muut sukulaiset 
hyväksyvät laulun ohjelmaksi. En edes tiedä, 
kuinka saisin tiedon hänen kuolemastaan tai 
hautajaisistaan. Tietysti olisi suuri kunnia saada 
esittää laulu hänen muistolleen, jos se vain olisi 
mahdollista. Eikö toisen ihmisen viimeinen toive 
ole tärkeintä, mitä voisin elämässäni toteuttaa.

Unto on saamassa tilalleni uuden vapaaeh-
toistyöntekijäpariskunnan. Hän on heitä jo har-
vakseen tavannut. Unton kokemuksen mukaan 
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heidän tapaamisensa ei kuitenkaan korvaa 
välisiämme keskusteluita. Uuden pariskunnan 
kanssa kohtaamiset ovat täysin erilaisia kes-
kusteluiden keskittyessä konkreettisiin asioihin, 
kuten säähän ja uutisotsikoihin. Unto kertoo 
olevansa kiitollinen ymmärryksestä, jota on 
minulta osakseen saanut. 

Tuntuu hyvältä kuulla, että kohtaamisillam-
me on ollut Untolle merkitystä. Kysyessä Unton 
kiinnostuksesta jatkaa taidekohtaamista jonkun 
toisen vapaaehtoisen kanssa, hän kieltäytyy tome-
rasti ja toteaa, ettei tarvetta ole. Alan ymmärtää, 
että suunnitelmani taidekohtaamisen korvaa-
misesta toisen henkilön kanssa ei toimisikaan. 
Olemme tapaamistemme aikana rakentaneet 
ihmissuhteen, joka on musiikin ja vuorovaikutuk-
semme kautta johtanut elämän syvimpiin teemoi-
hin: luopumisen tuskaan, anteeksisaamiseen ja 
antamiseen sekä oman tarvitsevuutensa tunnus-
tamiseen. Ei ainutlaatuista ihmissuhdetta noin 
vain korvata jollakin uudella. Kohtaaminen syntyi 
juuri meidän välillämme, tässä ajassa ja hetkessä. 
Taidekohtaamisemme tulevat jättämään meihin 
kumpaankin jälkensä.

Unto kysyy, että minnekäs minä sitten lähden 
syksyllä? Sanon, että kouluni loppuu vasta talvella. 
Unto on käsittänyt asian toisella tavalla. Hän on 
käsittänyt, että lähden jo syksyllä pois ja tästä 
johtuen emme voi enää tavata. Huono omatunto 
vaivaa minua. Mietin, voisinko jatkaa tapaamisia 
kuitenkin jouluun saakka harvennettuna esi-
merkiksi yhden kerran kuussa tai onko osaltani 
pelkuruutta ja vastuun pelkoa jättäytyä pois Unton 
elämästä. Pohdin, oliko projektin loppumisen 
haasteena oma tukeutumiseni toisesta huolehti-
miseen ja teenkö itsestäni tärkeän tuolla tavoin. 
Enkö osaa päästää irti?

En ole suojellut itseäni tai Untoa pysymällä 
etäisessä tutkijan roolissa. Olen raottanut häntä 
kohtaan paljon itsestäni, antanut rakkauden ja vä-
littämisen toista ihmistä kohtaan herätä välilläm-
me. Kohtaamisemme ovat olleet syviä keskusteluja 
elämästä ja kuolemasta, vaikkakin Unto on meidät 
näihin aiheisiin johdattanut. Minä olen vain kuun-
nellut ja tukenut. Olen ollut hänelle siinä läsnä ja 
hän on antanut minun nähdä jotakin ihmeellistä 
elämän syvimmistä kysymyksistä. Se on ollut meil-
le kummallekin korvaamattoman arvokasta.
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Seuraavaksi pyrin luomaan kokonaiskuvaa 
luvun, Taide vei lähelle -novellien teemoista 
käyden dialogia samoista aihepiireistä kirjoitta-
neiden asiantuntijoiden kanssa. Edellä maini-
tulla tavalla kokemuksiani käsitteellistäen pyrin 
lisäämään ymmärrystäni taidekohtaamisissa 
kokemistani ilmiöistä. Seuraavissa kolmessa 
alaluvussa luonnostelen vastauksia tutkielmani 
alakysymyksiin. Tämän luvun keskiöön nousevat 
taidekohtaamisten auttamispuolta ja terapeut-
tisuutta käsitteellistävät alaluvut, Läsnäolon 
hoitava voima ja Kun auttaja uupuu. Edellä mai-
nituissa alaluvuissa kulkevat myös eetikko Martti 
Lindquistin kirjoitukset Auttajan varjo –kirjasta. 
Lindquist avaa auttamisen taustalla vaikuttavia 
usein tiedostamattomia tarpeita, jotka saatta-
vat olla syntyisin elämän mukanaan tuomista 
traumaattisista kokemuksista. Lindquist eritte-
lee kirjassaan auttajan kompastuskiviä, mutta 
korostaa ihmisen samoja ominaisuuksia myös 
voimavaroina ihmistyössä. Ideana ei ole kieltää 
pimeyttä, vaan tulla siitä tietoiseksi. 

Haasteet taiteen terapeuttisuuden äärellä 
ovat työni keskiössä, koska tutkin kokemustani 

taidekohtaamistyössä uuvuttuani. Toiminnan 
läpikäyminen ja analysointi tuntui miltei ylivoi-
maisen raskaalta ja olin monesti aikeissa luopua 
taiteenmaisterin työni aiheesta. Samalla tiedostin 
koko työprosessin avaamisen tärkeäksi saadak-
seni ymmärrystä syistä uupumiseni takana, tietoa 
tulevan toiminnan kehittämiseen ja avatakseni 
siinä piileviä vaaroja vastaavaa toimintaa suun-
nitteleville. Koin myös tärkeäksi pohtia taiteen 
roolia ja luonnetta taidekohtaamisissa. 

Alaluvussa, Keskustelun taide, on pyrkimyksenä 
määritellä taiteen luonnetta taidekohtaamisissa. 

6.1 LÄSNÄOLON HOITAVA VOIMA

Kuten jo aiemmin mainitsin, olen omassa elä-
mässäni kokenut taiteen tekemisen terapeut-
tisena. Pyrin seuraavaksi etsimään syitä, jotka 
loivat taidekohtaamisiin terapeuttisen tason. 
Terapeuttisen taiteen ja taideterapian eroa olen 
määritellyt alaluvussa, Taiteen ja hyvinvoin-
nin liitto. Taiteen maisterintyöni keskiössä on 
toteuttamieni taidekohtaamisten terapeuttisuus, 

jota pohdin psykoterapeutti ja kuvataidetera-
peutti Mimmu Rankasen kirjoitusten virittämänä. 
Vaikka tarkoitukseni ei ollut toimia terapeuttina 
ikäihmisten kanssa toteutetuissa taidekohtaa-
misissa, alkoi toiminta syvällisyydessään ylittää 
ammatillisen osaamiseni rajat. Yhtäkkiä olin va-
paaehtoisena itse tuen tarpeessa. Tunsin usein 
suurta avuttomuutta kohtaamieni ihmisten eri-
laisten murheiden edessä. Vanhusten avuntarve 
ja heidän elämiensä epäkohdat kulkivat ajatuk-
sissa kotiin saakka. Kohtaamisissa koin olevani 
vaativien elämän teemojen äärellä tukipilarina. 

Rankanen kuvaa taiteen äärellä koettu-
ja kokemuksia terapeuttisuudesta, jotka eivät 
välttämättä liity taideterapiaan. Terapeuttisuuden 
kokemus on aina omakohtainen kokemus, jota 
toinen ihminen ei voi väistämättä saada toises-
sa ihmisessä aikaan. Taiteen terapeuttisuuden 
voi tulla kohdatuksi vaikkapa henkilökohtaisen 
taidetyöskentelyn äärellä tai ottaessaan osaa 
taidekasvatukselliseen toimintaan. Kuvataiteessa 
terapeuttisena voidaan kokea kuvan tekeminen, 
valmis taiteellinen työ tai vaikkapa sen esitte-
leminen muille ihmisille. (Rankanen 2006, 194.) 

6 Kohtaamisen tasoja
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Koska terapeuttisuus on omakohtainen kokemus, 
se voidaan myös kokea hyvin usealla erilaisella 
tavalla esimerkiksi kehollisena, tunteiden tasolla 
tai muistojen pintaan nostattamana. Terapeutti-
suutta koetaan niin sanattomana kokemuksena 
kuin myös ymmärryksen ja oivalluksen tasolla. 
(Rankanen 2011, 26.) Kyse on siis terapeuttisuu-
desta, jota voidaan kokea taiteen äärellä ilman 
minkäänlaista terapeuttista pyrkimystä. Rankasen 
edellä kuvaama muistuttaa kokemusta, jonka 
koin esimerkiksi Unton kanssa novellissa Surun 
kohtaaminen Kuolleet Lehdet -kappaleen äärellä. 
Tarkoituksemme oli kuunnella vanhoja kappaleita 
ja esimerkiksi laulaa yhdessä, mutta kappale nos-
tattikin Untossa pintaan kipeitä tunteita. Toisaalta 
tunnemaisemat vaihtelivat saman tapaamisen 
aikana surusta iloon ja naurun pärskähdyksiin. 
Juuri tuon voimakkaan tunne-elämän koin itse 
taidekohtaamisissa terapeuttisena. Oli myös 
terapeuttista, kun kohtaamisen alkuvaihees-
sa pinnalla ollut suru vaihtuikin kohtaamisen 
loppurentoutuksen kautta rauhalliseen olotilaan. 
Tuulikin kanssa koin terapeuttisena luottamuk-
sen hänen avautuessaan minulle elämästään 

ja tunteistaan. Toisaalta maalatessamme koin 
terapeuttisena leikittelevän heittäytymisemme ja 
läsnäolon tunteen kaikessa keveydessään. Unto 
ja Tuulikki osoittivat usein tapaamisten lopuksi 
suurta kiitollisuutta kohtaamisistamme. Itsekin 
koin ne todella merkityksellisiksi. 

Rankanen puhuu terapiasta. Terapia sana-
na viittaa hoitamisen ja parantamisen lisäksi 
läsnäoloon. Hän mainitsee kaikkien terapioiden 
toteutuvan juuri läsnä olevassa vuorovaikutuk-
sessa. (Rankanen 2011, 27.) Taidekohtaamisissa 
pyrkimyksenä oli luoda elämyksellisyyttä ja 
läsnäoloa korostavaa taidekokemusta syrjäyty-
misvaarassa olevien ikäihmisten elämään. Koen, 
että taiteen äärellä oleminen ja kahdenkeskei-
nen kohtaaminen turvallisessa paikassa loivat 
läsnäolon tilan, jossa voimakkaatkin tunteet 
saivat olla pinnassa. Rankanen pitää tärkeänä, 
että terapeuttista toimintaa ohjaava henkilö 
herkistyy vuorovaikutustilanteissa, ymmärtää 
ryhmädynamiikkaa ja on kykenevä tarkaste-
lemaan kriittisesti omaa toimintaansa. Edellä 
mainitut ominaisuudet ovat tärkeässä asemassa 
niin kasvatuksen kuin terapiankin parissa. Myös 

luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen on 
yksi tärkeimmistä terapeuttisuuden osatekijöis-
tä. (Rankanen 2011, 26–27.)

Taidekohtaamisiin Unton ja Tuulikin kanssa 
syntyi nopeasti luottamus, joka salli tunteista ja 
henkisesti vaikeista asioista puhumisen. Ensi-
kohtaamisemme diakonin esitteleminä loi hyvän 
pohjan luottamuksen rakentumiselle. Luotta-
musta oli rakentamassa myös hyvin toimiva 
henkilökemia. Yhdessä läpikäyty ja allekirjoitettu 
tutkimussopimus määritteli selkeät pelisäännöt 
kohtaamisille. Jostakin syystä niin Unto kuin 
Tuulikkikin tuntuivat alusta alkaen aivan tutuilta. 
On pääteltävissä, että yksinäisyydestä johtunut 
suuri sosiaalisen vuorovaikutuksen tarve lisäsi 
kohtaamieni ikäihmisten avoimuutta, samoin 
kuin jo edellä mainitsemani läsnäoloa luoneet 
tekijät. Varmasti myös Tuulikin muistisairaus 
vaikutti hänen tapaansa kertoa ajatuksistaan. 

Lindquist kertoo roolien ilmenevän suhtees-
sa johonkin tilanteeseen tai vaikkapa henki-
löön. Ihminen virittyy sellaiseen itseilmaisuun, 
joka hänen näkökulmastaan on mielekästä 
juuri tuossa tilanteessa, jossa hän on läsnä. 

Kuva: Unton kanssa kahvipöydässä.
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Kun tietty rooli nousee meissä esille, se virittää 
sisällämme jonkin mahdollisuuden toteutu-
misen ja saamme sen käyttöömme vuorovai-
kutustilanteessa. Jokainen näistä rooleista on 
osa persoonallisuuttamme. (Lindquist 1990, 
68.) Kuuntelijana toimiminen tuntui omassa 
vapaaehtoistyössäni luontevalta. Kuuntelijana 
olin hyväksyvä ja empaattinen, enkä reagoinut 
ulkoisesti voimakkaasti kuulemiini asioihin. Pyrin 
reagoinnillani lohduttamaan ja rauhoittamaan. 
Jos minua ahdisti, en näyttänyt sitä kertojalle. 
Ehkä tämä loi sallivan ilmapiirin kaikenlaisten 
kokemusten jakamiselle. Koska välillämme ei 
ollut perhesuhteen kaltaista tunnesidettä, pys-
tyin toisinaan olemaan läsnä myös ikäihmisen 
tuskan äärellä siihen itse tunnetasolla tarttu-
matta. Kokemukset vaihtelivat hämmennyksestä 
ja hoitaviin kuuntelemisen kokemuksiin. Erityi-
sesti Unton kanssa tuntui kuin välillemme olisi 
toisinaan muodostunut ymmärryksen tila. Tuntui 
kuin hetkeksi minuuteni olisi ollut poissa ja 
tilanne, joka syntyi välillämme, olisi ottanut oh-
jat. Kuuntelin sydämellä ja janosin kuulla, mitä 
hänellä oli kerrottavanaan. Tilanne viritti minus-

ta esiin paremman kuuntelijan kuin ehkä olisin 
toisenlaisessa tilanteessa ollut. Kuuntelijalle 
oli kysyntää ja yhtäkkiä kelluin virran mukana 
suuntaan, johon tilanne minut veti.

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen 
professori Päivi Granö kuvaa väistöskirjassaan 
taiteilijoiden muistelun äärellä samantyyppistä 
heittäytymistä kuulijan rooliin, josta itsellänikin 
oli taidekohtaamisissa kokemusta. Hän kuvaa 
kuinka muutaman kerran heittäytyi niin keskitty-
neesti keskusteluun tutkimuskohteensa kanssa, 
että kuvitteli ymmärtävän tämän elämismaail-
maa. Keskusteluun heittäytymisen Granö koki 
niin voimakkaaksi, että tilanne saneli oman 
suuntansa ja alkuun suunnitellut keskuste-
lunaiheet unohtuivat. Tällaiset tilanteet, joiden 
keskiössä olivat heittäytyminen ja läsnäolo, tuot-
tivat Granön mukaan usein kuitenkin syvällisintä 
aineistoa. Toiselle avoinna olemisen kokemusta, 
kuvaa Granö kuvitelmaksi siitä, että voisi ymmär-
tää toisen ihmisen maailmaa. (Granö 2000, 57.)

Läsnäolon merkityksestä kohtaamisessa 
kirjoittaa myös juutalainen fi losofi  Martin Buber 
Minä ja sinä -teoksessa. Hän jaottelee vuoro-

vaikutuksen Minä-Sinä -yhteyteen ja Minä-Se 
-suhteeseen. Minä-Se -suhteessa korostuu 
ihmisen kokemus erillisyydestä. Minä-Se -suhde 
perustuu ihmisen arkisen minäkeskeiseen näkö-
kulmaan, jossa kohdattava ihminen vertautuu ja 
määrittyy kohtaajan elämänkokemuksen mukai-
sesti. Minä-Se -suhteessa kohdattu ihminen, tai 
muu luontokappale, tulee arvotetuksi, analy-
soiduksi ja verratuksi. Minä-Sinä -yhteys taas 
edustaa ihmisten välistä dialogista kohtaamista 
täydellisimmillään. Teoria pohjautuu Kantilai-
seen näkemykseen ihmisen tajunnan katego-
risoituneesta rakenteesta. (Buber 1993, 15–16.)
Vuonna 1923 kirjoitettu kirja painottui kovasti 
juuri Minä-Sinä -yhteyden merkityksen korosta-
miseen, koska ensimmäinen maailmansota oli 
nostanut esille esineellistävän Minä-Se -suh-
teen tuhot. (Buber 1993, 17.)

Koen tärkeäksi mainita Buberin vuorovaiku-
tusteoriasta, koska hänen kuvaamansa Minä-Si-
nä -yhteys alleviivaa tarkkanäköisesti kokemiani 
läsnäolon kokemuksia taidekohtaamisissa. Ne 
olivat tietyntyyppisiä sisäisen avautumisen koke-
muksia, jotka syntyivät usein keskustellessam-
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me. Tällaista koskettavaa kohtaamista kuvaan 
esimerkiksi novellissa Surun kohtaaminen. 
Toisinaan nämä läsnäolon hetket tapahtuivat 
myös yhdessä hiljaa ollen, kun toteutin fyysistä 
kosketusta sisältävän loppurentoutuksen tai 
kuten novellissa, Läsnäolo yhdessä maalates-
samme Tuulikin kanssa. Buber määrittää läs-
näolon olevan keskeinen Minä-Sinä -yhteyden 
mahdollistava elementti kohtaamistilanteessa 
(Buber 1993, 34). Buber kuvailee Minä-Sinä -yh-
teyttä seuraavasti. Tällaiseen yhteyteen ei kuulu 
esimerkiksi toisen elävän olennon esineellistä-
minen, eikä tämän määrittely tiettyihin ominai-
suuksiensa perusteella. Minä-Sinä -yhteydessä 
toista ei määritellä vain oman kokemuksen 
perusteella vaan se perustuu arvostukselle ja 
avoimelle läsnäololle, joka luo yhteyden ihmis-
ten välille. Tällainen täydellinen vuorovaikutus 
kahden olennon välisessä kohtaamisessa ei ole 
kuitenkaan Buberin mukaan jatkuvaa ja hän 
toteaakin, että tällaisen kohtaamisen päätyttyä 
siirrytään takaisin Minä-Se -suhteeseen, jolloin 
ihminen kokee toisen taas omien kokemustensa 
kautta. (Buber 1993, 30–31.) 

Kokemus Minä-Se -suhteesta oli tyypillinen 
silloin, kun tunsin outoutta Tuulikin tarinoita 
kuunnellessani tai minulla ei ollut voimavaroja 
kuunnella Unton huolia vaan tuntui, että vaivuin 
häntä kuunnellessani omiin ajatuksiini. Novellis-
sa Kokemus toiseudesta kuvasin Minä-Se -suh-
detta, jossa koin aika-ajoin vierauden tunnetta 
toisen ihmisen kokemusmaailmaa kohtaan. 
Tuulikin kanssa kohtaaminen oli toisinaan hyvin 
epämääräistä, koska hänen muistisairauteen-
sa liittyvä kaoottisuus tuntui välillä tarttuvan 
minuun. Tunsin epämiellyttävyyttä harhaisen 
oloisten tarinoiden sekoittuessa hänen todel-
lisuuteensa. Tarinat sekoittuivat myös minun 
todellisuuteeni. Tuulikki tarinoi kaiken totuutena 
minulle. Tarinat veivät minua kuulijana omalaa-
tuiseen välitilaan kohti Tuulikin muutoksessa 
olevaa psyykettä, jonnekin todellisuuden ja 
mielikuvituksen hämärille rajamaille. Toisinaan 
hän kertoi ikään kuin lapsen suulla seksuaali-
suuteen kietoutuvia muistoja. Minulle oli tärkeää 
katkaista kaoottisuus esimerkiksi ohjaamalla 
rentoutus Tuulikille. Myös maalaaminen ja muut 
aistilliset toimet palauttivat hänet läsnä olevam-

maksi kyseiseen hetkeen. Toisinaan oli ilo jakaa 
elämänkokemuksia toisillemme. Toisinaan taas 
yritin tulkita Tuulikin tarinoita ja pohdin huoles-
tuneena, mitä hän yritti niiden kautta minulle 
viestittää. Noina hetkinä tunsin outouttakin 
häntä kohtaan.

Minä-Sinä -kohtaamisessa esiintyvän läsnä-
olon vastakohtana näyttäytyy Buberille esinei-
den maailma. Hän kuvaa esineiden rakentuvan 
siitä, mitä on ollut. Hänelle esine edustaa 
menneisyyttä, jähmettyneisyyttä, pysähtyneisyyt-
tä ja eristyneisyyttä. (Buber 1993, 34–35.) Buberin 
mainitsema esineiden maailma herättää minut 
ajattelemaan ikäihmistä, jonka kodissa taide-
kohtaamiset tapahtuivat. Kummatkin tapaamis-
tani ikäihmisistä olivat menettäneet läheiset 
elämänkumppaninsa ja elämää leimasi yksi-
näisyys kodin suojissa. Kodin, joka oli tulvillaan 
menneisyyttä esineiden, kuvien ja muistojen 
kautta. Ehkä taidekohtaamiset loivat läsnä 
olevuudessaan uutta elämää tilaan, joka oli 
menneisyydellä kuorrutettu.

Buberin mukaan rakkaudella on terapeut-
tinen luonne. Hän pitää rakkautta kosmisena 

Buberin mukaan rakkaudella on terapeuttinen luonne. Hän pitää rakkautta 
kosmisena voimana ja ihmisen henkisenä kotina. (Buber 1993, 37.)
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voimana ja ihmisen henkisenä kotina. Buber 
kertoo rakkauden parantavista vaikutuksista 
seuraavasti: Sille, joka pysyttelee siinä, katsoo 
siinä, hänelle ihmiset avautuvat koneistoon 
sulkeutuneisuuden takaa. Toinen toisensa jäl-
keen tulevat hänelle aktuaalisiksi ja Sinäksi, eli 
irtautuneiksi, esiin astuneiksi, ainutkertaiseksi ja 
hänet kohdanneiksi - ja niin hän voi vaikuttaa, 
voi auttaa, parantaa, kasvattaa, kohottaa, vapaut-
taa. Rakkaus on Minän vastuuntunnetta Sinästä. 
(Buber 1993, 37.)

6.2 KUN AUTTAJA UUPUU

Lindquist muistuttaa hyvänä vertauskuvana 
elämän olevan jatkuvaa virtaa, jossa minuus 
toteutuu antamisen ja saamisen aaltoliikkeenä. 
Elämän itsessään voi kokea vain antamalla sen 
kulkea lävitseen tunteina, niiden luonteesta 
riippumatta. (Lindquist 1990, 15.)

Seuraavaksi pyrin hahmottamaan henkisiä 
haasteita, joita esiintyi omassa vapaaehtois-
työssäni ikäihmisten kanssa. Jokainen meistä on 

ollut joskus elämässään auttaja jollekin. Olen 
saanut monessa tilanteessa apua ja toisinaan 
ollut itsekin auttajana. Toisesta ihmisestä huo-
lehtiminen tuntuu eettisesti merkitykselliseltä 
ja koen, että olen oppinut läheisiltäni paljon 
auttamisen arvosta ihmiselämässä. Tahdon olla 
mahdollisuuksieni rajoissa tukena hänelle, joka 
tulee matkallani kohdatuksi ja on olosuhteista 
johtuen avuntarpeessa. Toisinaan avuntarve 
tuntuu kuitenkin ylittävän vaativuudellaan oman 
jaksamisen rajat.

Kuvaan vapaaehtoisena työskentelyn aiheutta-
maa henkistä väsymistä viitaten lääketieteen lisen-
siaatin Kristiina Toivolan kirjoittamaan artikkeliin 
amerikkalaisen Charles R. Figleyn [1995] nimeämäs-
tä myötätuntouupumuksesta. Vaikka aiheesta on 
kirjoitettu ensimmäisen kerran vasta vuonna 1995, 
Figley määrittelee myötätuntouupumuksen kuiten-
kin hyvin vanhaksi ammattitaudiksi. Sen seurauk-
sena pahimmassa tapauksessa on työkyvyttömyys. 
Myötätuntouupumus näkyy aina ongelmina sekä 
työ- että yksityiselämässä. (Toivola 2004.)

Auttamiseen liittyy oleellisesti myötäelämi-
sen kyky. Myötäeläessään henkilö eläytyy surua 

ja myötätuntoa kokien ongelmallisessa tilan-
teessa elävän asemaan. Myötätuntoinen tahtoo 
vähentää toisen kärsimystä tai poistaa sen 
aiheuttajan. Aina autettavan kärsimys ei kui-
tenkaan ole poistettavissa tai vähennettävissä. 
Jos tilanne, jossa myötätuntoa koetaan aiheut-
taa liikaa stressiä auttajassa, on hän vaarassa 
sairastua myötätuntouupumukseen. Myötätun-
touupumus kuvaa auttajantyössä esiintyvää 
sekundaarista posttraumaattista stressireaktiota. 
Myötätuntouupumus voi yhtä lailla kohdistua 
perheenjäseneen, ystävään kuin ammattiautta-
jaankin. (Toivola 2004.)

Aloin vapaaehtoisena toimiessani kärsiä 
myötätuntouupumusta heijastelevista oireis-
ta. Olin jo projektin aikana uupunut, mutta 
sitoutumiseni kumpaankin ikäihmiseen sai 
minut jatkamaan toimintaani sovitulla tavalla. 
Uupuminen ei kuitenkaan ollut yksiselitteistä. 
Taidekohtaamisiin liittyi monenlaisia tunteita: 
uteliaisuutta, iloa, innostusta ja rakkauttakin. 
Huonoina päivinä taas pakotin itseni ikäihmisen 
luokse kylään, kun niin oli sovittu. Vaikka oli-
sinkin käynnin jälkeen ollut henkisesti väsynyt, 
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oli mielentilani aina kohentunut. Tuntui, että 
vierailuni oli ollut tärkeä ja olin tyytyväinen, 
että olin osaltani pysynyt sovitussa. Samalla 
tapaamiset alkoivat turvallisesti jaksottaa omaa 
arkeani. Yksinäisyys-novellissa kerron, kuinka 
taidekohtaamiset eivät sallineet itsenikään 
pysyvän näkymättömissä. Unto oli kiinnostunut 
elämäni käänteistä ja tulkintani perusteella 
toivoi, että löytäisin elämänkumppanin rinnalle-
ni. Hän korosti yhdessä elämisen etuja. Samalla 
tulin pohtineeksi, kuinka yksinäisyys näyttäytyi 
omassa elämässäni tuolla hetkellä. Taidekohtaa-
miset lääkitsivät myös omia kohdatuksi tulemi-
sen tarpeitani ja tuntuivat hyvältä itsenäisen 
työskentelyni ohella. Samaan aikaan, kun aloin 
kiintyä Tuulikkiin ja Untoon tiedostin, etten voisi 
rakentaa omaa kohdatuksi tulemisen tarvettani 
liiaksi taidekohtaamisten varaan. Jollakin tavalla 
kohtaamisemme muistuttivat minua myös 
omien isovanhempieni kanssa vietetystä ajasta, 
vaikka vastaavaa jakamista en niissä ollutkaan 
kokenut. Sain itse vastaanottaa Tuulikilta ja 
Untolta vierailujen aikana henkistä huolenpitoa 
ja hellyyttä. Kohtaamisissamme ei esiintynyt 

esimerkiksi ristiriitoja arvomaailman suhteen, 
vaan välillämme vallitsi molemminpuolinen 
kunnioitus. Tämä johtui varmasti myös siitä, että 
pysyttelimme tapaamisissamme perin yleismaa-
ilmallisten aiheiden piirissä.

Myötäelämisen taso vuorovaikutuksessa vai-
kuttaa oleellisesti siihen, miten toiset auttajista 
ovat herkempiä uupumaan. Auttamistoiminnalla 
on oltava selkeät rajat, jotta jaksaminen toimin-
nan parissa olisi mahdollista. Myötätuntouu-
pumukseen liittyy sijaistraumatisoituminen ja 
tunnetartunta, joissa hoidettavan kärsimys ikään 
kuin tarttuu auttajaan. Tunnetartunta voi olla 
niin tiedostettua kuin myös tiedostamatonta ja 
esiintyä jopa kehollisina oireina. Tunnetartuntaa 
kokeva auttaja saattaa pyrkiä ohjaamaan autet-
tavaa pois itselleen vaikeiden aiheiden ääreltä. 
Tällöin auttaja luo keskustelua, joka on hänelle 
itselleen helpottava. Terapiatyössä edellä ku-
vattu hiljentävä vaste heikentää hoidon laatua. 
(Toivola 2004.)

Omassa kohtaamistilanteessani suuri ristirii-
ta onkin juuri se, etten tehnyt terapiatyötä eikä 
toimintani tarkoituksena ollut alun perin auttaa 

ikäihmistä käsittelemään hänelle henkisesti vai-
keita aiheita, vaan toimia taiteen merkeissä, täs-
sä hetkessä. Taidekohtaamisten tarkoituksena ei 
ollut myöskään tehdä itseäni liian tarpeelliseksi, 
vaan vilauttaa taiteen tekemisen mahdollisuutta 
omassa arjessa. Voimakkaat tunnepurkaukset 
tuntuivat nousevan pintaan luottamuksellises-
sa vuorovaikutuksessa kuin itsestään. Eläydyin 
kummankin kohtaamani ikäihmisen kuunte-
lemiseen täysin rajoitta ja annoin tilanteen 
määrittää roolini. Toisinaan huolet ja murheet 
tuntuivat valtaavan niin paljon alaa ikäihmisen 
mielestä hänen kertomuksissaan, että palautin 
huomion takaisin tekeillä olleeseen aktiviteet-
tiin. En oleellisesti muuttanut tätä eläytyvän 
kuuntelijan rooliani missään vaiheessa.

Unton kohtaamisissa kuolemanpelon ja 
yksinäisyyden peilaaminen omiin kokemuksiini 
oli minulle henkisesti vaikeinta. Tällaisia teemo-
ja käsittelevää kohtaamista kuvaan novelleissa 
Surun kohtaaminen ja Yksinäisyys. Koin hänen 
kokemuksiaan peilaten, millaista kärsimystä 
omavoimaisuudesta luopuminen ja kehon rap-
peutuminen voi tuottaa. Unto koki voimakasta 
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kuolemanpelkoa, mutta tunsi myös olevansa 
valmis jättämään tuolla hetkellä vaikean elämän-
sä taakseen. Asetin itseni Unton asemaan häntä 
kuullessani. Kokemus herätti minussa kauhua. 
Olin kuitenkin aivan erilaisessa elämänvaiheessa 
kuin elämänsä loppuaikaa elävä vanhus. Minun 
aikani oli elää, rakentaa elämää ja kasvattaa 
voimavarojani. Oma tunneylikuormitukseni toi 
uupumuksen, joka resonoi Unton tunneprosessia. 

Koen, että olisi ollut tärkeä ilmaista tunteita-
ni selkeästi Untolle. Tässä en onnistunut, sillä en 
tahtonut huolestuttaa jo huolestunutta ihmistä 
omalla jaksamisellani. Sen sijaan kannustin 
häntä ottamaan yhteyttä ammattiauttajaan. Koin, 
että hän tarvitsi terapiatukea. Kannustukseni ei 
johtanut hänen osaltaan tekoihin. Ehkä välillem-
me oli jo muodostunut läheisyys, jota olisi ollut 
vaivalloista lähteä rakentamaan jälleen uuden 
ihmisen kanssa. Minä olin saavutettavissa ja se 
tuntui Untolle riittävän. En koskaan palannut 
terapiaehdotukseeni ja vaan jatkoin samassa 
kuuntelijan roolissani pysymistä, koska tunsin 
häntä kuunnellessani samalla itse oppivani ja 
se veti minua syvälle mukaansa. Jos olisin kerto-

nut hänelle selkeämmin ammattitaitoni rajat ja 
avuttomuudentunteeni hänen hätänsä keskellä, 
olisi Unto ehkä jopa ottanut yhteyttä terapeut-
tiin. Hän oli oikein hyvä hoitamaan asioitaan 
terveydellisistä rajoitteistaan huolimatta.

Joskus myötätuntouupumukseen sairas-
tutaan, kun auttamistilanne nostaa pintaan 
sellaisen auttajan elämässä käsittelemättömäksi 
jääneen tunnekokemuksen, jonka läpikäyntiin 
ei ole työvälineitä. Myötätuntouupumukses-
ta kärsivälle on usein tyypillistä joutua ikään 
kuin uudelleen elämään vanha traumaattinen 
kokemuksensa. Tämä tuo auttajalle kärsimystä 
ja samalla aiheuttaa niiden paikkojen ja ihmis-
ten välttelemistä, joiden seurassa kärsimys yhä 
uudelleen ja uudelleen aktivoituu. Työperäinen 
ylirasitustila burnout on tyypillinen oire myötä-
tuntouupumukselle. Myötätuntouupumukseen 
liittyvä tunnekuormittuminen on myös burnou-
tille tyypillinen oire. Auttajana toimiminen syö 
liikaa voimavaroja, mikäli auttaja vaatii itseltään 
jatkuvaa onnistumista. Yliyrittäminen uuvuttaa 
auttajan. Uupuminen voi johtaa epätoivon par-
taalle. Epäonnistumisen kokemus ja uupuminen 

nostattaa pahimmillaan vastareaktiona täydel-
lisen välinpitämättömyyden auttamiskohdetta 
kohtaan, joskus johtaen jopa auttamiskohteen 
hylkäämiseen. (Toivola 2004.)

Uupumus ja ahdistus Unton suhteen ei päät-
tynyt hetkeen, jolloin yhteinen taidetoimintam-
me loppui. Luopumisen haasteita olen kuvannut 
novellissa Hyvästit. Jollakin tasolla minun oli 
yhä, kolme vuotta projektin loppumisen jälkeen 
vaikea kestää tunteita, jotka Unton omavoimai-
suuden väheneminen ja tarvitsevuus minussa 
tuottivat. En ollut edelleenkään lopettanut yh-
teydenpitoamme. Vaikka Untoa oli ilo tavata, hä-
nen elämäntilanteensa herätti minussa vaikeita 
tunteita ja koin edelleen hämmennystä omasta 
roolistani. Unto oli paljon mielessäni. Ohitta-
essani miltei viikoittain hänen kotinsa pohdin 
hänen luonaan poikkeamista. Unto oli kuitenkin 
ilmaissut minulle, kuinka tärkeää hänelle oli 
sopia etukäteen tapaamiset. Hänen tahtoaan 
kunnioittaen en siis spontaanisti vieraillut 
hänen luonaan. Samalla oli suuri kynnys ottaa 
Untoon yhteyttä sopiakseni tapaamisemme 
etukäteen. Hänen luokseen meneminen pelotti 

Lindquist   muistuttaa hyvänä vertauskuvana elämän olevan jatkuvaa virtaa, jossa 
minuus toteutuu antamisen ja saamisen aaltoliikkeenä. Elämän itsessään voi kokea vain 
antamalla sen kulkea lävitseen tunteina, niiden luonteesta riippumatta. (Lindquist 1990, 15.)
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minua ja välttelin yhteydenottoa. Mitä enemmän 
aikaa oli edellisestä kohtaamisesta kulunut, sitä 
enemmän pelkäsin kohdata hänen mahdollises-
ti huonontuneen vointinsa ja oman syyllisyyteni 
siitä, etten ollut häntä auttamassa. En tiennyt, 
olisiko hän sairaalassa vai kotona hyvässä voin-
nissa tai olisiko hänen aikansa jo tullut, enkä 
olisi saanut edes hyvästejä ehtinyt sanoa. Sy-
vällä sisimmässäni koin, että olin jättänyt hänet 
oman onnensa nojaan. Pidin Untoon yhteyttä 
noin pari kertaa vuodessa hänelle soittaen 
ja katsomassa käyden. Joka kerta puhelimeen 
tarttuminen oli kuitenkin vaikeaa, ja koin miltei 
kauhua sisälläni. Samalla olisin kokenut tiiviin 
yhteydenpidon turvattomana omien voimavaro-
jeni riittämättömyydestä johtuen. Se olisi myös 
rikkonut alun perin tekemämme sopimuksen 
intensiivisen tapaamisjaksomme kestosta.

Toivola kertoo hyväksi suojaksi myötätunto-
uupumukselta olevan vankka sosiaalinen tuki 
ja jämäkkyys (hardiness). Myötätuntouupu-
musta ennalta ehkäisevänä toimintana ovatkin 
auttajan omien peruskokemusten tutkiminen 
ja kyseenalaistaminen ryhmässä tai yksilönä. 

Auttaja ei koskaan ole autettavan henkilökoh-
tainen ystävä, vaan kyseessä on ammattisuhde, 
jossa oma toiminta-alue on rajattava selkeästi. 
(Toivola 2004.) Martti Lindquist korostaa, että 
auttajan työssä toimijan on paneuduttava 
oman elämänsä ongelmakohtiin. Hänen on 
tiedostettava, millaisissa asioissa hän itse tar-
vitsee apua. Auttaja kuten opettajakin kulkee 
elinikäisen oppimisen tietä, jossa harjoitus 
ja rutiini parantavat ammattitaitoa. Tähän 
kuuluu myös kohtaamisiin antautuminen ja 
haavoittuvuutensa hyväksyminen. (Lindquist 
1990, 98–99.) Kun auttaja on tietoinen omasta 
varjopuolestaan, suojaa kohdattavaa ihmistä 
iskuilta ja takaa sen, että auttaja tuntee reitin 
pimeimmilläkin poluilla tallatessaan. Ihmi-
nen, jonka ei tarvitse pienentää tai suurentaa 
itseään antaa toisellekin ihmiselle mahdolli-
suuden olla maailmassa itsensä kokoisena ja 
näköisenä. Loppujen lopuksi tärkein auttamis-
tehtävä on saada toinen ihminen näkemään, 
että kaikki mitä hänellä jo on riittää onnel-
lisuuteen ja kiitollisuuteen elämänlahjasta. 
(Lindquist 1990, 199–200.)

Toivola puhuu sosiaalisesta tuesta ja jämäk-
kyydestä myötätuntouupumuksen ehkäisyssä. 
Mainittu jämäkkyys on mielestäni lavea kä-
site, joka vaatisi lisää avaamista. Itse käsitän 
jämäkkyyden selkeinä rajoina. Kun henkilö 
tiedostaa omat ammatilliset toimintarajansa 
hän tietoisesti valvoo, etteivät nämä rajat ylity. 
Vapaaehtoisena vanhusystävänä toimiessa rajat 
ovat kuitenkin mielestäni haastavat määrittää, 
kun jo läheistyön oppaan mukaan toimintaan 
osallistuva toimii ystävänä, kuuntelijana ja 
mahdollisesti apuna asioilla tai ulkoillessa, jos 
niin on sovittu. Henkilön persoonallisuudesta 
riippuen ei terapeuttisten tilanteisiin päätyväl-
lä ole välttämättä välineitä tiedostaa, millaisin 
toimin omaa jaksamista voisi kuuntelijanakin 
suojella. Vapaaehtoisystävänä toimiessa roolit 
kuuntelijana ja ystävänä kulkevat käsi kädessä. 
Kun vapaaehtoinen astuu ikäihmisen kotiin, hän 
asettuu vanhuksen henkilökohtaiselle alueelle, 
jossa usein koko vanhuksen historia ja eletty 
elämä on läsnä. Kahden ihmisen kohdatessa 
näin erityisessä tilassa on voimakkaidenkin 
tunnekokemusten ilmaisu luontevampaa kuin 
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vaikkapa julkisessa tilassa fyysisen välimatkan 
päässä oman elämän haasteista. 

Tunnekuohujen ottaessa vallan vanhukses-
sa, saattavat vapaaehtoisen vaikeudet käsitellä 
omia tai ikäihmisen tunneprosesseja luoda 
turvattomuuden kokemuksen kummallekin 
osapuolelle. Myös vapaaehtoisen henkisen uu-
pumisen riski on kohtuuttoman suuri. Kuunte-
lutilanne saattaa värittyä monenlaisilla tunteilla 
ja havainto uupumisen syistä ilmetä vasta, kun 
tilanne on jo riistäytynyt käsistä. Liian vaativaan 
auttamistilanteeseen jouduttaessa tulisi autet-
tava ohjata ammattimaisen avun piiriin. Ammat-
titukea tarvitsevalle ikäihmiselle voisi säännöl-
linen kohtaaminen terapeutin kanssa tarjota 
hoitavan tai jopa korjaavan tunnekokemuksen 
luopumisen teemojen äärellä. 

Vaikka pohdinkin kirjoituksessani kriittises-
ti kykenemättömyyttäni vetää selväpiirteisiä 
rajoja taidekohtaamisten ja terapian välille, ei 
tavoitteenani ollut missään vaiheessa pakottaa 
kohtaamisia pysymään vain iloisten ja kevyiden 
asioiden parissa. Silti sisällöllisen vaativuuden 
mukaan on tärkeä järjestää esimerkiksi taidetoi-

minnan puitteet niin, että myös auttajaksi pää-
tyvä (taiteilija, vapaaehtoinen tms.) saa alusta 
alkaen työnohjausta ja tukea toimintaansa vält-
tyäkseen ylikuormitukselta. Toivola korostaa, että 
auttajan tulee itsekin saada ilmaista tunteitaan 
ja hänellä on oltava mahdollisuus tunteiden 
purkamiseen autettavasta erillisessä tilanteessa. 
Vuorovaikutussuhteet ja rauhoittava yhdessäolo 
ovat tärkeitä auttajan itsehoidossa. Toivolan mu-
kaan myötätuntouupumus on normaali reaktio 
epänormaaliin tilanteeseen, jonka pohjalla ovat 
usein tunteet siitä, ettei ole tehnyt tarpeeksi. 
(Toivola 2004.)

Taiteen maisterin työssä koen omakseni 
Lindquistin sanat ihmisammatissa toimivan 
tärkeimmistä päämääristä erityisesti taide-
kohtaamisprosessia tarkastellessani. Lindquist 
korostaa, että ihmisammatissa toimivan henki-
lön on tärkeintä olla ihminen, kasvaa ihmisenä 
ja jakaa ihmisten kanssa kokemusta ihmisenä 
olemisesta. (Lindquist 1990, 47). En usko, että 
minä, Unto ja Tuulikki olisimme kokeneet mitään 
yhdessä, jos olisin ollut robottimaisen tutkijan 
kuoren alla piilossa, mitään itsestäni paljasta-

matta ja mitään tuntematta. Koen, että kattavaa 
työnohjausta saaneena olisin kenties pystynyt 
jatkamaan toimintaa ainakin Unton kanssa 
sitoutuneemmin.

Päätän kappaleen Lindquistin kirjoitukseen: 
Minä antaudun –tiestä. Antautumisen tie on 
tie kohti omaa kipua, jolla haavoittuvuus on 
kivun tietoista kohtaamista. Tällä tiellä kulkeva 
ei pyri väistämään vastaantulevaa, vaan me-
nemään suoraan päin. Vaikka matkalla sattuisi, 
ei tällä tiellä kulkeva väisty. Lindquist kertoo 
kärsimyksen elämässämme kertovan, ettemme 
ole vielä valmiit luopumaan siitä. Kärsimys on 
samalla tavallaan tienviitta, joka ohjaa meitä 
näkemään, missä kohtaa minätietoisuuttamme 
on vielä työtä tehtäväksi. Toisin sanoen kärsimys 
ohjaa meitä ihmisiä niiden teemojen ääreen 
elämissämme, joita meidän juuri tulisi käsitellä 
edetäksemme henkisesti. (Lindquist 1990, 94–95.) 
Kun uskallamme antaa elämän haavoittaa it-
seämme, tarkoittaa se, että suostumme hyväk-
symään myös pahan osaksi elämää. Kärsimys ei 
muutu hyväksi, mutta se ei enää piileskele vaan 
muuttuu näkyväksi meille. Haasteeksi jää vain 
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kärsimyksen kanssa selviytyminen. (Lindquist 
1990, 97.)

Huoleni Unton elämäntilanteesta helpottui 
hiukan vuonna 2014. Tällöin kuulin, että Unton 
elämään oli sattumalta tullut lähisukulainen, 
jonka kanssa välit olivat aikoinaan erkaantu-
neet elämän kiemuroissa. Unto oli auttanut 
sukulaistaan tämän ollessa lapsi. Nyt aikuiseksi 
vartuttuaan tahtoi hän vastineeksi auttaa Untoa 
elämän perusasioidensa hoitamisessa. Olin 
uutisesta todella kiitollinen.

6.3 KESKUSTELUN TAIDE 

Tähän asti olen rakentanut ymmärrystäni taide-
kohtaamisissa kokemistani tunnekokemuksista. 
Olen pohtinut tekijöitä, jotka tekivät toiminnasta 
terapeuttista. Olen myös avannut taidetoimin-
nan ja auttamistyön välimaastossa esiintyviä 
vaaroja, voimavaroja sekä kehityskohtia. Pintaan 
on noussut pohdintaa tutkimuksen etiikasta 
sekä tarve työnohjaukseen taiteen terapeutti-
suuden äärellä työskenteleville. Taidekohtaami-

sissa nousi pintaan suuria tunteita ja keskustelu 
muisteluineen on ollut tapaamisissa keskeises-
sä asemassa. Olen sijoittanut toiminnan hyvin-
vointityössä tapahtuvan taiteen kenttään ja poh-
tinut sen soveltuvuutta niin yhteiskunnalliseen 
kuin hyvinvointidiskurssiinkin. 

Seuraavaksi luonnostelen taiteen roolia 
taidekohtaamisissa pohtien yhtäläisyyksiä ja 
eroavaisuuksia Grant Kesterin dialogiseen es-
tetiikkaan. Kesterin luoma dialoginen estetiikka 
tarjoaa tilan, jossa taiteilija voi hyväksyä oman 
riippuvuutensa ja haavoittuvuutensa suhtees-
sa katsojaan tai yleisöön. Tämä mahdollistuu 
avoimuuden ja kuuntelemisen kautta. (Kester 
2010, 63.) Kester esittelee tekstissään käsityk-
sensä sellaisesta estetiikasta, jossa taideteon 
tai -teoksen suurin arvo on sitä edeltävässä 
muutokseen pyrkivässä keskusteluprosessissa. 
Kesterin esittämän mallin sisäistäminen vaatii 
ajattelua uudesta näkökulmasta. Kommuni-
kaation merkitystä tulee ymmärtää moniulot-
teisesti. Dialogisessa estetiikassa tärkeää on 
keskustelijoiden yksilöllisyyttä arvostava avara-
katseinen vuorovaikutus. Tämän vastakohtana 

voidaan nähdä esineellistävä keskustelutapa, 
josta vastavuoroisuus puuttuu. Taideteoksek-
si tulisi Kesterin mukaan ymmärtää teokseen 
liittyvä kommunikaatioprosessi, ei niinkään 
kommunikaation tuloksena syntyvä fyysinen 
objekti. Kester pitää edellä kuvaamansa kaltaisia 
teoksia performatiivisina, sillä hänen mukaansa 
niin taiteilijan kuin yhteistyökumppaneidenkin 
identiteetit rakentuvat tällaisissa kohtaamisissa. 
(Kester 2010, 47–48.)

Dialogisen estetiikan periaatteet ovat sovel-
lettavissa myös maisterintyöni piirissä toteu-
tettuun taidetoimintaan. Kesterin dialogiselle 
estetiikalle tärkeä yksilöllisyyttä arvostava 
vuorovaikutus muistuttaa minua Martin Buberin 
Minä-Sinä -yhteydestä, jota pidän eräänlaisena 
arvopohjana taidekohtaamistoiminnalle. Hy-
väksyvästä keskusteluprosessista muodostui 
kohtaamistemme keskipiste. Taidekohtaamiset 
toteutuivat kolmen elementin: läsnäolon, taiteen 
ja keskustelun yhteisvaikutuksena ns. hetken 
taiteena. Toteuttamassani toiminnassa yleisöä 
tai taiteilijaa ei kuitenkaan ollut selvästi määri-
teltävissä. Eräästä näkökulmasta taiteilija saattoi 
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olla äänitteellä laulava artisti, kun taas toisinaan 
toimimme itse aktiivisina kuvantekijöinä. Taval-
laan taiteilijuus kuitenkin toteutui vapaaehtoi-
sen, vanhuksen ja toiminnan elementin välises-
sä kolminaisuudessa. Toiminnan elementtinä 
tarkoitan, vaikkapa musiikin kuuntelua, kuvan 
tekemistä tai taiteilijan elämänkerran lukemista. 
Taide herätti muistoja ja tunteita, jotka synnytti-
vät keskusteluja kuten novellissa Surun kohtaa-
minen. Näissä kohtaamisissa ainakin oma iden-
titeettini sai uusia rakennuspalikoita. Kesterin 
edellä kirjoittamaan viitaten luonnehtisin myös 
taidekohtaamisia performatiiviseksi taiteeksi.

Kesterin dialogista estetiikkaa on kuvataiteen 
maisterin työssään soveltanut myös lähihoita-
ja ja kuvataiteen maisteri Timo Tähkänen. Hän 
toimii taiteilijana Kinaporin palvelukeskuksessa 
suomen kulttuurirahaston myöntämän Taidetta 
hoitolaitoksiin -apurahan tukemana. Nostan 
esille myös Tähkäsen taidetoimintaa ikäihmisten 
parissa verraten sitä itse toteuttamaani taide-
toimintaan. Tämänhetkisessä toiminnassaan 
Tähkänen toimii palvelukeskuksessa kuin olisi 
taiteilijana residenssissä. (Tähkänen.)

Artikkelissa Muistoista muotoutui hiiri 
Tähkänen työskentelee muistisairaan ikäihmi-
sen kanssa tunnusteltavien veistosten parissa. 
Vastaavissa taidetapaamisissa ei Tähkänen pyri 
toimimaan terapeuttina tai kasvattajana vaan 
ihmisenä ihmiselle. (Staimmer 2016.) Tähkäsen 
tavoite eroaa taidekohtaamisista, sillä hän ei 
tarkastele omaa toimintaansa terapeuttisuuden 
näkökulmasta vaan toimii vanhustenkodissa 
taiteilijan tavoin tehden työtään taiteen vuoksi. 
Kohtaamisissa ikäihmisten kanssa hän ohittaa 
päällekkäisten roolien välisen ristiriidan olemal-
la vain oma itsensä.

Tähkänen toteutti kuvataiteen maisterin 
työnsä ikäihmisten kanssa muistisairaiden 
osastolla Roihuvuoren palvelukodissa. Roihu-
vuoressa taiteilijana toteuttamassaan työssään 
hän pohti Kesterin dialogisen estetiikan ulottu-
vuuksia maalaamista ja keskustelua yhdistäväs-
sä toiminnassaan. Ryhmäläisten toivomuksista 
johtuen Tähkänen toimi itse tekijänä, jonka 
työskentelyä ikäihmiset seurasivat. Vanhusten 
toimintaan osallistuminen oli vapaaehtoista. 
(Tähkänen 2015.)

Roihuvuoren palvelukodissa tapahtuneen 
taiteellisen toiminnan ja taidekohtaamisten 
pohjalla oli sama periaate siitä, että ikäihmi-
nen osallistuu taidetoimintaan vapaasti ja itse 
haluamallaan tavalla. Järjestämääni toimin-
taan tulivat mukaan vain asiasta kiinnostuneet 
vanhukset. Taidekohtaamisissa toimijanroolit 
kuitenkin vuorottelevat luonnollisesti osallistu-
jien kesken. Roihuvuoren palvelukodissa toteu-
tuneesta toiminnasta poiketen ikäihmiset ottivat 
osaa taiteeseen niin itse laulaen tai maalaten 
kuin myös toisinaan keskustellen tai kuunnellen. 
Tiedostamattakin tulin kuitenkin johtaneeksi 
tapaa, jolla taidekohtaamiset etenivät. Ehdo-
tin aina esimerkiksi työskentelyn aloittamista 
tai tapaamisen päättämistä. Hoidin tarvittavat 
materiaalit paikan päälle ja suuntasin fokuksen 
takaisin käsillä olevaan taiteeseen, jos keskuste-
lumme olivat lipuneet kauas käytännöstä. 

Tähkänen kertoo, ettei hänen kuvataiteen 
maisterin työnsä lähtökohtana ollut terapeut-
tinen taidetoiminta. Hän ei myöskään ollut 
kiinnostunut taiteen vaikutuksista hyvinvointiin. 
Projektin tarkoituksena oli osoittaa, että hoiva-
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laitoksissakin on mahdollista työskennellä tai-
teellisesti taiteilijan omista lähtökohdista käsin. 
(Tähkänen 21.2.2014.) Tähkäsen pyrkimyksenä on 
tuoda taide lähemmäksi elämää ja tarkastella 
taiteen sekä maalauksen merkitystä nykypäivän 
maailmassa. Taidemaalarina Tähkästä kiinnos-
tavat värit ja niiden tutkiminen. Siispä palvelu-
kodissa toteutuneessa projektissaan hän yhdisti 
keskustelun ja väritutkimuksen toisiinsa. Projek-
tissaan Tähkänen tutki dialogisuutta ja maalauk-
sen käyttöä esteettisenä elementtinä keskuste-
lun rakentamisessa. (Tähkänen 13.2.2014.) 

Fokukseni taidekohtaamisten takana eroaa 
Tähkäsen tarkoitusperistä. Taidekohtaamisissa 
kaiken keskiössä on yksinäinen ihminen, jota 
ilman toiminta kadottaisi pohjimmaisen mer-
kityksensä. Taidekohtaamisissa elävä olento on 
taidetta tärkeämmässä osassa. Koen, että taide 
syntyy taiteeksi ihmisten tekemänä tai näke-
mänä. Järjestelmänä taide on ihmisen luomus. 
Näen taiteen kokemisen ja tekemisen tietyn-
laisena ajattelemisena ja hetkessä elämisenä. 
Samalla se on luomista ja synnyttämistä. Taiteen 
tekeminen on tietoisuutta oman teon seurauk-

sista juuri tuossa hetkessä, koska taiteellisen 
tuotoksen kautta tulee tekijän sisimmästä jota-
kin näkyväksi. 

Taidekohtaamisissa tavoitteena olikin tarjota 
vanhukselle mahdollisuus tehdä taidetta tavalla, 
joka antoi tekijälleen kaikki mahdollisuudet luoda 
itsensä näköistä ilmaisua. Sisältö sai syntyä kuin 
itsestään kohtaamishetkissä. Esimerkiksi novel-
lissa Läsnäolo maalaamiseen ei ollut selkeää 
tavoitetta, vaan kuva eteni tarinoidessa. Maala-
tessamme kuitenkin rooliuduimme vanhoillisesti 
opettaja–oppilas -rooleihin ja näin jälkeenpäin 
huomaan tarpeettomastikin kontrolloineeni 
tapaamme työskennellä. Kyseinen rooliutuminen 
syntyi tuossa hetkessä sitä sen enempää ajatte-
lematta. Minuun vaikutti varmasti tapa, jolla olin 
itse saanut opetusta akvarellimaalauksesta.

Taidekohtaamisissa keskustelu johti usein 
muisteluun. Muistelu toi pintaan kaipuuta, mut-
ta myös ilon aiheita ja naurun rämettä. Untossa 
vanhat musiikkikappaleet herättivät monenlaisia 
tarinoita vuosien takaa. Musiikki toi mieleen 
myös muita jo unohduksissa olleita kappaleita, 
jotka synnyttivät jälleen lisää muistoja. Tuulikin 

muistelussa samat muistot nousivat tietoisuu-
teen hiukan erilaisilla tavoilla. Granö kertoo 
väitöskirjassaan, että ikäihmisen muistelutyöllä 
on tärkeä tehtävänsä ihmisen elämänkaarella. 
Muisti on läsnä kaikessa ihmisen toiminnassa, 
myös taiteellisessa prosessissa sen alusta lop-
puun saakka. Muistot voidaan rakentaa näkyville 
taiteeksi. Taiteella ja muistilla sekä taideteolla 
ja muistamisella on yhteys. (Granö 2000, 36–37.) 
Tätä taiteen maisterintyötä rajatakseni en syven-
ny tarkemmin muistelun merkitykseen ikäih-
misten kohtaamistyössä. Muistia ja muistoja 
on käsitellyt muun muassa kuvataidekasvattaja 
Aino Syksy taiteen maisterintyössään Mumin 
tarina, vuonna 2012. Hän tutki työssään valoku-
via välineinä muistisairaan kohtaamisessa ja 
omassa luopumistyössään.

Tähkänen kertoo muistisairaiden kanssa ryh-
mätapaamisissa käytyjen keskustelujen olleen 
tunteellisia ja toisinaan epäloogisia. Mennyt aika 
ja nykyhetki sekoittuivat keskenään. Joskus kes-
kustelun aiheeksi nousi asioita, joita ei koskaan 
ollut tapahtunut. Myös Tähkänen valitsi hyväk-
syvän asenteen kaiken kerrotun suhteen, sillä 



Satu Tikka | IHON ALLA - Taide yksinäisen vanhuksen kohtaamisessa70 | KOHTAAMISEN TASOJA

kontrolloidessaan ryhmän keskustelun sisältöjä 
olisi hän saattanut ohjata ryhmää keskustele-
maan juuri hänen maalaukseensa sopivasta 
aiheesta. Keskustelujen perusteella Tähkänen 
kuvitti ryhmässä käytyjä keskusteluja. Kuvitus-
työn hän koki tärkeänä yhteisöön integroi-
tumisessa ja koki tällä tavalla rakentaneen-
sa luottamuksellisen suhteen ainakin osaan 
ryhmäläisistä. Lopulta valmis maalaus asetet-
tiin pöydälle, jonka ympärillä ryhmä kokoontui. 
Maalaus toimi keskustelun aiheena, sen tukena 
tai vain esteettisesti tapaamisen luonteeseen 
vaikuttaen. Valmiit maalaukset olivat siis aktiivi-
sina osina keskustelua. Maalausta Tähkänen piti 
myös merkkinä tilasta, jossa keskustelua käytiin. 
(Tähkänen 17.2.2014.)

Toiminta rakentui kerran viikossa tavanneen 
ryhmän ympärille, joten Tähkäsen mukaan se 
voidaan ymmärtää keskustelutaiteena. Vaikka 
projekti nojasikin Kesterin dialogisen estetiikan 
pyrkimyksiin, se ei noudattanut täydellisesti Kes-
terin oppeja. Tähkäsen mielestä taide ei nimit-
täin voi ottaa valmista tehtävää. Tästä johtuen 
myöskään hänen projektillaan tai ryhmällään ei 

ollut tavoitetta, johon tapaamisissa olisi tietoi-
sesti pyritty. (Tähkänen 13.2.2014.) 

Yhdyn Tähkäsen ajatukseen siitä, ettei taide 
voi ottaa valmista tehtävää, sillä taidetyöskente-
lyssä on säilytettävä vapaus, jossa saa syntyä se, 
mikä on syntyäkseen. Tähkäsen luoman työsken-
telyn tavoin taide oli taidekohtaamisissa keskus-
telun aihe, synnyttäjä tai keskusteluun vaikutta-
va elementti. Taide loi myös taidekohtaamisissa 
tilan, jossa keskustelu syntyi. Taidekohtaamisissa 
taide oli kuitenkin myös osana toimintaa, jonka 
tavoitteena oli syrjäytymisen ehkäiseminen. 
Taide toteutui kohtaamisessa, joka mahdollisti 
kotiinsa jääneelle vanhukselle samalla kanssa-
käymisen toisen ihmisen kanssa. Taidekohtaa-
miset erosivat dialogisesta estetiikasta niin, että 
keskustelujemme sisällöissä ikäihmisten kanssa 
ei tietoisesti keskitytty luomaan muutosta. 

Itse saatoin kuitenkin hahmotella mieles-
säni tapoja parantaa Unton ja Tuulikin elämää. 
Ideoitani en käytännön syistä kuitenkaan toi-
meenpannut. Unton kohdalla ideani liittyivät 
hänen yksinäisyytensä vähentämiseen esimer-
kiksi luomalla yhteisöllisyyttä taloyhtiön sisälle. 

Kyselin hänen kiinnostuksestaan, jos taloyhtiössä 
alettaisiin järjestää päiväkerhoa eläkeläisil-
le. Unto ilmaisi voimakkaasti vastustuksensa 
ideaani kohtaan ja ymmärsin hänen puheistaan, 
että hänellä olisi ristiriitoja joidenkin taloyhtiön 
vanhusten kanssa. Toisaalta yhteisöllisyyttä tuntui 
jo hänen talossaan olevankin. Tiesin, että talo-
yhtiössä asuva vanha rouva soitteli Untolle, jos 
tästä ei ollut aikoihin mitään kuulunut. Yksi talon 
rouvista jopa ruokki Unton edesmennyttä koiraa 
itse keittämällään puurolla tämän viimeisinä 
elinviikkoina. Unton ikäisellä naapurin herralla oli 
myös tapana kääntyä Unton puoleen, kun ilmeni 
teknisiä pulmia, joita piti selvitellä vaikkapa säh-
kölaitokselle soittamalla. Untolla oli hyvä maine 
erilaisten ongelmien selvittelyssä. Diakonin mu-
kaan Tuulikilla oli vielä mukavasti ystäväverkostoa 
tukenaan. Hän ei koskaan puhunut kuolemanpe-
losta ja suhtautui yleensä kaikkeen positiivisesti. 
Muistisairaus ilmeni kyllä toisinaan huolena 
arkisten asioiden sujumisesta. Tuulikin kohdalla 
muutosideani liittyivät kodin asumisviihtyvyyden 
parantamiseen esimerkiksi hankkimalla hänelle 
uusia valaisimia kirpputoreilta.
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Pohdin taidekohtaamisia myös esteettisen 
elämyksen näkökulmasta. Kesterin mukaan 
esteettisen elämyksen määrittelivät varhaiset 
modernit fi losofi t, kuten Alexander Baumgarten, 
Immanuel Kant ja Christian Wolff. Kantin este-
tiikassa esteettisen elämyksen saattoi tuoda 
vaikka luonnon muovaama objekti. Esteettisyys 
ei hänen teoriansa mukaan liittynyt vain tai-
teeseen. Esimerkiksi kaunis puu saattoi Kantin 
mukaan aikaansaada esteettisen elämyksen yh-
tälailla kuin vaikkapa taidehistoriallisesti merkit-
tävä maalaus. (Kester 2010,46.) Kesterin mukaan 
määrityksemme siitä, mikä on taidetta riippuu 
näkökulmasta, josta asioita tarkastelemme. 
Näkökulma muotoutuu sen mukaan, ymmärtää-
kö katsoja esimerkiksi maalauksessa esiintyvän 
yhteiskunnallisen kritiikin vai tarkasteleeko hän 
sitä olohuoneen sisustuselementtinä. Kester ko-
kee ongelmallisena sellaisen estetiikan teorian, 
joka pyrkii määrittämään taideteosta ainoastaan 
sen fyysisten ominaisuuksien perusteella. Hän 
muistuttaa, ettei edellä mainitulta perustalta ole 
mahdollista ymmärtää performatiivista taidet-
ta, joka toteutuu vuorovaikutuksessa. (Kester 

2010,47.) Kantin mukaan esteettinen elämys 
voidaan tiedollisesti selittää prosessina, jossa 
mieli saa leikkiä vapaasti, eikä kokijan tarvit-
se kokea varmuutta jokaisesta havainnostaan. 
Esteettisessä elämyksessä koetaan jotakin 
yleismaailmallista niin, että sen äärellä voimme 
ymmärtää muidenkin kokemuksia maailmasta. 
Kesterin mukaan Kantin edellä kuvaaman es-
teettisen elämyksen voidaan nähdä toteutuvan 
myös vapaassa keskustelussa, jossa mieli saa 
visioida ilman rajoituksia. Tällaisen keskustelun 
tavoitteena on nähdä maailma kokeilemisen 
näyttämönä, ilman jatkuvaa kontrollointia ja 
laskelmointia. Niin Willats, Wochenklausur kuin 
myös Koh pitävät keskustelun ja vuorovaikutuk-
sen aikaansaamista taiteellisen työskentelynsä 
päämääränä. (Kester 2010, 60.)

Olen edellä mainittujen modernien fi losofi en 
kanssa ehdottomasti samaa mieltä siitä, että 
esteettinen kokemus voi toteutua rajoittamat-
tomissa tilanteissa tai paikoissa myös keskuste-
lussa, jossa mieli saa leikkiä vapaasti. Eräs tuttu 
vapaaehtoistyöntekijä ja hänen vanhusystävän-
sä käyttivät kesällä paljon aikaan vanhuksen 

parvekkeella kukkaloistosta nauttien. Samainen 
ikäihminen tapasi yksin ollessaan tarkkailla par-
vekkeeltaan rakennusmiesten viereisellä tontilla 
etenevää urakointia. Hän kertoi minulle, kuinka 
oli erään kerran alkanut laulaa ja rakennusmie-
het olivat yhtyneet mukaan hänen lauluunsa. 
Tilanne oli koskettanut vanhusta syvästi. Näen 
vanhuksen kokemuksen Kantin kuvaamana 
esteettisenä elämyksenä. Dialogisen estetiikan 
lisäksi voidaan taidekohtaamisissa ikäihmisten 
kanssa käydyt vapaat keskustelut sekä luonnos-
taan muotoutunut aistillinen ja elämyksellinen 
toiminta nähdä taiteena myös Kantin esteettisen 
elämyksen näkökulmasta.

Taiteilija Jay Kohin mukaan taideteos on ko-
konaisuus sosiaalisia prosesseja, kuten keskus-
telun rakentamista, ideoiden vaihtoa ja uusien 
esteettisten periaatteiden kehittämistä. Kohin 
taidetta voi ymmärtää vain vuorovaikutuksen 
etiikan kautta, ei perinteisen itseilmaisuun pe-
rustuvan taidekäsityksemme kautta. (Kester 2010, 
59.) Kester kuvaa Kohin taidetta kuuntelemisen 
estetiikaksi. Kuuntelemisen estetiikka alkaa 
avoimesta kuuntelemisesta työskentelypaikassa. 
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Kuva: Näkymä vanhuksen parvekkeelta

Tavoitteena on luoda ymmärrystä tämänhetki-
sestä tilanteesta kaikkine vaikutelmineen. Alun 
vaihetta luonnehtii tekemättömyys, oppiminen 
ja kuunteleminen. Vasta tämän jälkeen voi tilan 
haltuunotto tai muokkaaminen voi alkaa. (Kester 
2010, 60.)

Toimintani taidekohtaamisissa oli pieni-
muotoista siinä määrin, ettei siihen osallistu-
nut vanhuksen elämänpiirissä olevia ihmisiä. 
Taiteen maisterin työssä toteuttamani toiminta 
oli eräänlaista avointa kuuntelemista, taustatut-
kimusta. Taidekohtaamisten parissa kuuntelin ja 
opin itselleni uusia asioita. Pienimuotoisen toi-
minnan parissa tein havaintoja toiminnan vai-
kutuksista ja on vähintäänkin luonnollista, että 
toiminnasta syntyi uusia ideoita tulevaisuuden 
työskentelyyn. Toteuttamani taidetoiminta herätti 
ajatuksia kohderyhmästä, jolle tulevaisuudes-
sa taidekohtaamistoimintaa suuntaisin. Emme 
koskaan toteuttaneet Kohin kuvaamaa tilan 
haltuunottoa tai muokkaamista. Kokemukseni 
kyllä herättivät ideoita myös muiden yhteisölli-
syyttä lisäävien vanhusprojektien kehittämiselle. 
Uskon, että sisällöllinen pienimuotoisuus, jolla 

taidekohtaamisia taiteen maisterintyössäni to-
teutin, oli kohtuullisen turvallinen tapa aloittaa 
toiminta, joka oli niin itselleni kuin myös ikäih-
misille aivan uutta. Kansalaisaktiivisuutta edus-
taa jo toteutetuissa taidekohtaamisissa kuiten-
kin vapaaehtoiseksi ryhtyminen ja ikäihmisten 
ongelmiin reagointi. Kesterin ajatusten pohjalta 
Tähkänen on painottanut perustamansa ryhmän 
kokoontumisen merkitystä. Tähkänen on pitänyt 
projekteissaan ryhmän muodostamista lop-
putulosta tärkeämpänä. Hän on myös kokenut 
joissakin projekteissaan ryhmän kokoontumisen 
jo teoksena itsenään. Tällöin ryhmä on ollut kuin 
osa maalausinstallaatiota, jota se olemassaolol-
laan synnyttää. (Tähkänen 17.2.2014.)

Kester kertoo dialogisen mallinsa olevan 
ihanne, johon on tärkeä pyrkiä, mutta jota on 
miltei mahdotonta saavuttaa täydellisenä. On 
silti välttämätöntä uskoa ihmisen kykyyn antau-
tua dialogiin, joka ei tavoittele vain omaa etua tai 
pyri mitätöimään omasta mielipiteestä poikkea-
vaa näkemystä. Dialogisen estetiikan kruunu on 
ihmissubjektin syntyminen keskustelun ja vuoro-
vaikutuksen aikaansaamana. (Kester 2010, 65.)
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Seuraavaksi pyrin fenomenologisen tutkimusotteen 
viimeisen vaiheen mukaisesti arvioimaan taiteen 
maisterin työn kautta saatua tietoa ja ideoimaan 
työni piirissä toteutuneen toiminnan kehittämistä 
(Laine 2001, 42). Pyrin luonnostelemaan vastauksia 
alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.

7.1 TUTKIELMAN TULOKSIA

Tässä taiteen maisterintyössä lähdin kehittä-
mään taidekohtaamistoimintaa, jossa vapaa-
ehtoinen voisi vierailla yksinäisen ikäihmisen 
kodissa hänen kanssaan taidetta tehden. 
Päädyin ottamaan tutkimuskohteekseni omat 
kokemukseni taidekohtaamisista, joissa toimin 
vapaaehtoisena kysyen: Millaisia haasteita esiin-
tyi tavatessani ikäihmisen tämän kodissa taide-
kohtaamisen merkeissä?

Olen tutkinut omaa kokemustani taidekoh-
taamisista fenomenologisen tutkimusotteen 
periaatteita noudattaen. Tutkielmassani esiintyy 
myös osia, joissa olen käyttänyt narratiivista eli 
kertomuksellista kirjoitustapaa avatakseni toteu-

tuneen toiminnan laatua lukijalle. Taidekohtaa-
miset ikäihmisen kanssa herättivät tutkielman 
tekijässä tarvetta eritellä erityisesti seuraavia 
sisältöjä: Miksi taidekohtaamiset alkoivat muis-
tuttaa terapiatyötä? Miten määritellä taiteen 
luonnetta taidekohtaamisissa?

Olen tässä taiteen maisterintyössä löytänyt 
vastauksia päätutkimuskysymykseeni erittelemällä 
kokemiani haasteita taidekohtaamistyössä ikäih-
misten kodeissa. Varmoja vastauksia taidekoh-
taamisten terapeuttisuuden muodostumiseen ei 
kuitenkaan ole mahdollista määritellä. Olen sen 
sijaan eritellyt tekijöitä, jotka saattoivat muodostaa 
puitteet syvälliselle vuorovaikutukselle. Taidekoh-
taamisissa koettua taidetta määrittelen luonnostel-
len. Koen tämän tutkielman olevan osana taidekä-
sitykseni muotoutumisen prosessia. Jos edelleen 
jatkaisin taidekohtaamistoimintaa sitä tutkien 
uskon, että myös taiteentekoprosessi muodostuisi 
hiukan tästä maisterintyöstäni poiketen. Samalla 
taidekohtaamisissa toteutuvan taiteen määrittelyt 
tarkentuisivat, joko vahvistaen aiempia näke-
myksiäni tai niitä muuttaen. Seuraavaksi kiteytän 
pohdintojani taidekohtaamistoiminnasta niissä 

toteutuneen taiteen, terapeuttisuuden, tutkielman 
tekijän eettisen vastuun ja vapaaehtoisen haastei-
den näkökulmista. Toiminnan terapeuttiset haas-
teet ja tarve auttajan tietoisuuteen häntä ohjaavis-
ta tiedostamattomista tarpeista nousivat erityiseen 
asemaan vastatessani kahteen edellä esitettyyn 
tutkimuskysymykseni alakysymykseen. 

Lähdin toimintaan mukaan varsin positiivi-
sin mielin. Ajattelin taidekohtaamisten olevan 
rentoa yhdessäoloa ikäihmisen kanssa. Ennalta 
pohdin, että vanhukselle, jonka mahdollisuudet 
poistua kodistaan ovat rajalliset, voisi taiteen 
tekeminen antaa mahdollisuuden irtautua het-
keksi rutinoituneista kotitoimista, ajatuksista ja 
liikeradoista. Monitaiteellisuuden perusteena 
pidin sen tarjoamaa monipuolisuutta. Jokainen 
projektiini osallistunut ikäihminen saisi valita 
itselleen luontevan taiteen muodon tapaamis-
ten rungoksi. Koska monitaiteellisuus tarjoaa 
mahdollisuuksia työskennellä monen eri aistin 
varassa, olisi ikäihmisellä liikuntarajoituksis-
taan, näkö- tai kuuloaistiin liittyvistä ongel-
mista riippumatta mahdollisuus löytää juuri 
hänelle sopiva taiteen muoto. 

7 Mitä jäi jäljelle
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Taiteen äärellä ikäihmisten kodeissa ta-
pahtui asioita, joiden mahdollisuutta en ollut 
etukäteen tullut ajatelleeksi. Taidekohtaamiset 
veivät syvälle ja ikäihmiset uskoutuivat hen-
kilökohtaisista asioistaan. Tuli ajankohtaiseksi 
pohtia eettisyyttä vanhusten henkilökohtaisia 
kokemuksia sisältäneen tutkimusmateriaalin 
käytössä. Itse nojauduin alussa tekemäämme 
tutkimussopimukseen, enkä toiminnan varrella 
enää neuvotellut tutkimusaineiston käytöstä 
vanhusten kanssa. Kuuden kuukauden ajan 
taidekohtaamistoiminnassa mukana olleena 
opin, että vastaavissa tilanteissa on tärkeä pitää 
tutkimusmateriaalissa esiintyvät henkilöt jatku-
vasti ajan tasalla sen käytöstä. Yhä uudelleen 
tulee muistuttaa, kuinka aineistoa tullaan käyt-
tämään ja varmistaa tutkimuskohteen suostu-
vuus uuden tutkimusmateriaalin käyttöön. Myös 
tutkimuskohteita koskeva teksti olisi hyvä antaa 
heille itselleen luettavaksi. Tässä tutkielman 
tekemisen läpinäkyvyydessä olisi minulla ollut 
paljon opittavaa ja parannettavaa. Lopulta, kun 
teksti alkoi valmistua loppuvuodesta 2015 ja to-
della pohdin sen antamista Untolle luettavaksi, 

olikin hän yhtäkkiä poissa. Unto oli menehtynyt 
marraskuun lopussa vuonna 2015 sairaskohtauk-
seen sairaalassa ollessaan. En koskaan ehtinyt 
esitellä Untolle työni tuloksia.

Koti toiminnan paikana toi yllättäviäkin 
haasteita taidekohtaamisille. Mimmu Rankan-
kasen pohdintoja peilatessani havaitsin, että 
intiimissä koti-ympäristössä kaksin ikäihmi-
sen kanssa toteutetut taidekohtaamiset olivat 
omiaan rakentamaan luottamuksen ilmapiirin. 
Syventyessämme vanhuksen kanssa vaikkapa 
musiikin kuunteluun, maalaamiseen tai tai-
teilijan elämänkerran lukemiseen muodostui 
kohtaamiseemme eräänlainen läsnäolon tila, 
joka nosti minussa esiin kuuntelijan. Tilanne 
mahdollisti keskustelukaveria vailla olleelle 
ikäihmiselle mahdollisuuden avata sydäntään. 
Unton kanssa musiikki toi pintaan erilaisia 
tunnekokemuksia, jotka johtivat hänet syvien 
tunnekokemusten äärelle. Näitä kokemuksia 
minä kuuntelijana peilasin. Ollessamme läsnä 
toisillemme ikäihmisen asunnossa tuntui kuin 
muu maailma olisi kadonnut ympäriltä. Syntyi 
tunneside, johon omalta osaltani liittyi voima-

kas empatia ja halu auttaa. Samalla olin va-
paaehtoisena, tutkijana, kuvataidekasvattajana 
ja ystävänä hämmentynyt edellä mainittujen 
roolien välisistä ristiriidoista. En osannut 
henkisesti rajata omaa rooliani. Koettaessani 
pysyä edes toiminnallisesti tutkija-kuvatai-
dekasvattajana koin syyllisyyttä, että samalla 
laiminlöin kiintymyksen synnyttäneen ystävän 
roolini. Sisäisesti tunsin velvollisuutta auttaa 
Untoa ja Tuulikkia projektiin liittymättömissä 
asioissa, joihin he tarvitsivat apua. Vastakkain 
olivat ikään kuin järki ja tunteet. Empaattinen 
eläytyminen Unton ja Tuulikin asemaan yhdis-
tettynä avuttomuuteen heidän tilansa paran-
tamisessa saivat aikaan uupumuksen, joka 
heijasteli minussa myötätuntouupumuksen 
oireita. Vaikka jo ennen projektin aloittamista 
oletin taiteen luovan läsnäoloa, olin yllättynyt 
voimakkaasta tunnesiteestä, jonka yhteinen 
toiminta synnytti. Toiminnan terapeuttinen 
luonne ylitti oman osaamiseni rajat. Vaikein-
ta oli kyvyttömyys luottaa omiin rajoihini ja 
syyllisyys, jota kuljetin mukanani itseni vain 
taidekohtaajan rooliin sijoittaessani.
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Yllätyksekseni ohjaamani taidekohtaamiset 
ikäihmisten kodeissa synnyttivät Unton kans-
sa ystävyyssuhteen, josta luopuminen olikin 
haasteellista ja hämmentävää. Tuulikin kanssa 
ystävyys ei rakentunut yhtä voimakkaasti, sillä 
hänen muistisairaudestaan johtuen en aina 
kokenut oloani turvalliseksi hänen seuras-
saan. Kohtaamisia ei ollutkaan itsestään selvää 
jatkaa toisen ihmisen kanssa. Taidekohtaamiset 
muodostuivat omanlaisikseen riippuen vapaa-
ehtoisen ja vanhuksen persoonallisuudesta 
sekä heidän keskinäisestä henkilökemiastaan 
ja kiinnostuksenkohteistaan. Kaksin vanhuksen 
kodissa toteutetut taidekohtaamiset loivat myös 
tarvitsevuutta. Yksinäinen ikäihminen sai taide-
kohtaamisten ajaksi ystävän, jonka hän sitten 
toiminnan loputtua menetti. Ystävyyden synnyt-
tyä koin taidekohtaamisten päättämisen epäeet-
tisenä. Taidekohtaamisten loputtua muodostui 
syyllisyys raskaaksi henkiseksi taakaksi.

Työtään aloitteleva vapaaehtoinen on aluksi 
kovin irrallinen ikäihmisen elämästä ja tietämä-
tön tämän henkilöhistoriasta. Tällöin vanhuksen 
ja vapaaehtoisen suhde perustuu juuri suhteen 

luomisen ajankohtaan ja saattaa vapauttaa ikäih-
misen mahdollisesta menneisyyden taakasta. Itse 
koin tietämättömyyden kuitenkin huolena ikäih-
misten selviytymisestä arkisten asioiden parissa. 
Jos olisin ollut tietoinen ikäihmisten avunsaami-
sesta myös arkielämänsä haasteisiin, olisi ollut 
helpompi keskittää kaikki voimavarat vain taide-
kohtaamistoiminnan järjestämiseen. Dementoi-
tunut vanhus ei ole enää välttämättä tietoinen 
perusasioidensa hoidosta, vaikka ne olisivatkin 
esimerkiksi sukulaisen järjestäminä kunnossa. 
Tämä luo vanhuksessa hätää ja turvattomuutta. 
Epätietoisuuden keskellä myös vapaaehtoinen on 
huolissaan. Ikäihmisen joutuessa sairaalaan, ei 
tieto välttämättä saavuta vapaaehtoista. Demen-
toituneen Tuulikin kanssa koin tapaamisia, jotka 
olivat täynnä huolta maksamattomista laskuista 
tai ruoan hupenemisesta jääkaapissa. Erään 
kerran jäin kukkalähetyksen tai tuoreiden leivon-
naisten kanssa yksin porraskäytävään. 

Vapaaehtoisena olin hyvin yksin taidekohtaa-
mistoiminnan äärellä. Asetelma herätti toisinaan 
avuttomuutta ja turvattomuuttakin. Itse seura-
kunnan vapaaehtoistyön piirissä toimiessani 

käännyin vaikeissa tilanteissa minulle jo vapaa-
ehtoistyön kurssin kautta tutun diakonin puo-
leen. Tästä oli apua, mutta lisäksi olisi ollut hyvä 
jakaa näitä kokemuksia yhdessä muiden vapaa-
ehtoisten kanssa. Ikäihmisten elämä oli loppu-
puolella ja vapaaehtoisena tulin kohdanneeksi 
heidän elämästä luopumisen tuskansa henkistä 
ja fyysistä taakkaa. Tämä herätti tunneprosesse-
ja, joiden käsittelyyn olisi ollut hyvä saada myös 
säännöllistä työnohjausta ammattiterapeutilta. 

Koen, että kokemukseni taidekohtaamisis-
ta vahvistivat alussa esitettyä taidekäsitystäni. 
Taidekohtaamisia taiteen kannalta prosessoi-
dessani hämmästelen erilaisia kokemuksia, joita 
musiikki, liike ja kosketus tai kuvan tekeminen 
herättivät. Pohdin myös keskustelun merki-
tystä osana tapaamisten tuottamaa taidetta 
suhteuttaen kokemukseni Grant Kesterin dia-
logiseen estetiikkaan. Kuvasin suhdettani eri 
taidemuotoihin jo tutkielmani alussa taidekä-
sitystäni määrittäessäni. Toteutuneiden taide-
kohtaamisten jälkeen oli kuitenkin yllätys, että 
eri taidemuodot vaikuttivat niin eri tavoin myös 
taidekohtaamistapaamisten luonteisiin. Tiedos-
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tin yhä voimakkaammin kuinka eri taidemuodot 
stimuloivat eri aisteja ja kuinka nuo aistimukset 
herättivät pintaan erilaisia tunteita. Michelan-
gelon elämästä Tuulikille lukiessani pysyi koh-
taamisemme keskusteluntasolla. Tuulikki reagoi 
vilkkaasti tarinaan puhuen sen herättämistä 
muistoista, kokemuksista ja muista ajatuksis-
ta. Toisinaan samatkin kertomukset toistuivat 
yhä uudelleen tehden muistisairauden oireet 
näkyviksi. Havaintopohjaisesti maalatessamme 
liittyivätkin Tuulikin muistot ainoastaan mennei-
siin taidekokemuksiin eikä muistisairauden oi-
reita ollut helppo havaita. Toiminta loi läsnäoloa 
välillemme. Musiikki vei Unton voimakkaasti tun-
nekokemuksiin ja kappaleisiin liittyviin muistoi-
hin, kun taas fyysinen kontakti hiljensi vilkkaan 
ajatustenkulun tuoden tietoiseksi kehon tunte-
muksista. Kehotuntemusten kautta kosketusta 
sisältänyt loppurentoutus suuntasi keskittymistä 
juuri kyseillä olleeseen hetkeen. 

On hyvä olla tietoinen taidemuotojen laatu-
eroista, mutta ottaa huomioon, että mikä vain 
taide voi nostaa pintaan myös kipeitä tunne-
kokemuksia henkilöhistorian varrelta: kosketus, 

musiikki tai vaikkapa tuoksu. Taidekohtaamisten 
tunnelmiin vaikutti eri taidemuotojen ominais-
luonteiden lisäksi moni muukin asia, kuten 
päivän olotila ja vaikkapa menneisyyden koke-
mukset taiteen tekemisestä. Jos Tuulikilla olisi 
ollut traumaattisia kokemuksia maalaamisesta 
nuoruuden koulutunneilla, olisi kokemus saatta-
nut olla aivan muuta. Tällaisen tilanteen huo-
mioiden saikin ikäihminen itse määrittää, millä 
tavalla halusi viettää aikansa taiteen parissa tai-
dekohtaamisissa. Tekemäni tutkielman pohjalta 
olen myös havainnut, millainen vaikutus taiteen 
tekemisen fokuksella on taidetyöskentelyn he-
rättämiin tunnekokemuksiin. Esimerkiksi havain-
nosta maalaaminen ja tunteesta maalaaminen 
sisältävät erilaisen nyanssin ja vaativat mieles-
täni erilaisia taitoja ohjaajalta. Olin yllättynyt 
myös siitä, että perinteisesti taiteena ymmärret-
tävien toimien sijaan taidekohtaamisten kes-
kiöön nousivatkin keskustelut. Käsillä oleva taide 
vaikutti niin vapaaehtoiseen kuin ikäihmiseen-
kin ja synnytti keskustelun taidetta. Keskustelu 
oli eräänlaista taiteellista ajattelua. Se virtasi 
luovana ja vaikuttavana jakamisen kokemuksena 

välillämme. Tutkielman tekijän näkökulmasta 
katsottuna, olivat keskustelut lopulta merkittävin 
ja koskettavin läsnä oleva taide kohtaamisis-
samme. Ne jättivät koskettavuudessaan ainakin 
minuun lähtemättömän vaikutuksen.

Koen nyt taiteen maisterintyöni loppupuolel-
la tarvetta pohtia, kuinka kokemukseni taidekoh-
taamisista vaikuttivat alussa esittelemääni ho-
listiseen ihmiskäsitykseen. Rauhalan holistisen 
ihmiskäsityksen kolme olemassaolon muotoa 
tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus 
olivat nähtävissä myös ikäihmisten kanssa 
toimiessa. Ihmisen tajunnallinen olemassaolon 
muoto, joka liittyy erityisesti mielen elämään 
vaikkapa unelmina, tulkintoina tai mielenterve-
ytenä kumpusi ikäihmisissä aktiivisena. Kans-
sakäyminen ikäihmisten kanssa pyöri paljon 
tajunnallisuuden ympärillä heidän kertoessaan 
ajatuksistaan esimerkiksi muistellessa menneitä 
asioita ja tapahtumia. Koen kuitenkin, että tajun-
nallisuuden ja fyysisen olemassaolon muodot 
eivät olleet tasapainossa. Fyysinen olemassa-
olon muoto kehollisuus esiintyi ikäihmisten 
tietoisuudessa paljon erilaisten tervey-
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dellisten ongelmien kautta. He eivät pienessä 
asunnossa liikkuessaan päässeet kokemaan 
fyysistä rasitusta samoissa määrin, kuin heidän 
tajunnallinen olemassaolon muotonsa pääsi 
toteutumaan. Myös ihmiskosketus oli harvinais-
ta. Tuntuikin, että ajatuksia pursui jaettavaksi 
vapaaehtoisen kanssa. 

Situaationaalisuuden näkökulmasta ikäih-
misen yksinäisyys liittyy voimakkaasti juuri 
tämän hetken yhteiskunnalliseen tilanteeseen 
ja aikaan Suomessa. Rauhala kertoo vaikkapa 
tunteiden ja persoonallisuuden olevan voimak-
kaassa suhteessa ympäröivään maailmaan ja 
sen tuomiin kokemuksiin. (Rauhala 1986, 30–32.) 
Myös ilmasto-olosuhteemme, arkkitehtuurim-
me ja harvaan asutut kaupunkimme tuottavat 
omat haasteensa ikäihmisten elämään fyysisen 
situaation kautta. Yhteiskuntamme henkisessä 
yksin pärjäämistä arvostavassa situaatiossa on 
ikäihmisen mahdollista elää itsenäisemmin kuin 
esimerkiksi maissa, joissa jälkipolvien elättä-
minen ja huolenpito on ainoa mahdollisuus 
vanhuksen selviytymiselle. Samalla yksityisyy-
den mahdollistava taloudellinen tuki saattaakin 

vanhuksen ikääntyessä kääntyä yksinäisyyden 
taakaksi. Toisaalta tuen saamiseen ikäihmise-
nä liittyy myös erilaisia elämän aikana tehtyjä 
henkilökohtaisia valintoja työn, asuinpaikan ja 
perheen suhteen. Vaikutuksensa on myös hen-
kilökohtaisilla kyvyillä luoda vaikkapa ihmissuh-
teita ja huolehtia niistä. (Rauhala 1986, 33.)

7.2 SISÄLLÖLLISIÄ 
KEHITTÄMISEHDOTUKSIA

Seuraavaksi määrittelen kehittämisehdotuksia 
edellisessä alaluvussa esitettyihin haasteisiini 
vuonna 2012 toteutuneissa taidekohtaamisissa. 
Tutustuttuani ikäihmisten sosiaalisiin tarpeisiin 
terveydenhuollon tohtorin Pirjo Tiikkasen väitös-
kirjatutkimuksen kautta koen, että taidekohtaa-
mistoimintaa vastaavan toiminnan olisi taat-
tava jatkuvuus ikäihmisen elämässä. Viimeisiä 
ikävuosiaan elävä vanhus tarvitsee sosiaaliemo-
tionaalista tukea ja turvaa. Hänellä on takanaan 
useiden ystävien, läheisten ja rakkaiden pois-
meno. Elämää leimaa omavoimaisuuden jatkuva 

väheneminen. On tarpeetonta luoda ikäihmisel-
le lisää menetyksen kokemuksia vapaaehtoisen 
lopettaessa toimintansa. Olin asiasta samaa 
mieltä jo toimintani alkaessa. Pohdin tuolloin, 
että lopettaessani toimintani olisi tärkeää löytää 
sille jatkaja. Ajattelin, että taidekohtaamis-
ten jatkaminen toisen vapaaehtoisen kanssa 
olisi ollut kivutonta. Näin ei kuitenkaan ollut. 
Unto koki yhdessä rakentamamme toiminnan 
vain meidän väliseksemme, eikä ollut halukas 
jatkamaan sitä toisen ihmisen kanssa. Hän sai 
kuitenkin tilalleni uudet vapaaehtoiset: eläk-
keelle jääneen pariskunnan koirineen. He eivät 
kuitenkaan jatkaneet taidekohtaamistoimintaa.

Kuvasin edellisessä alaluvussa irrallisuuden 
tunnetta, joka liittyi aloittavan vapaaehtoisen 
tietämättömyyteen kohtaamansa vanhuksen 
asioista. Tulevaisuudessa tulisi ainakin muisti-
sairaan vanhuksen kanssa toimivalle vapaaeh-
toiselle mahdollistaa yhteydenpito ikäihmistä 
läheisimpien henkilöiden kanssa. Omaa tilan-
nettani olisi parantanut yhteistapaaminen heti 
alkumetreillä esimerkiksi Tuulikkia tapaavan 
veljentyttären ja aktiivisimpien naapureiden 
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kanssa. Tällöin olisin ollut tietoinen, kuka 
huolehtii hänen käytännönasioistaan ja tullut 
tietoiseksi Tuulikin muista sosiaalista kontak-
teista. Hätätapauksessa olisin voinut soittaa 
Tuulikin asioista huolehtivalle ja varmistaa, 
että kyseinen asia olisi hoidossa. Kokoonnut-
tuamme vanhuksen muiden kontaktien kanssa 
olisimme voineet sopia myös aikatauluistamme 
niin, ettei tapaamisiimme Tuulikin kanssa olisi 
tullut päällekkäisyyttä. Muistisairaan vanhuksen 
apujoukkojen yhteydenpitovälineenä olisi voinut 
olla myös suuri asunnossa oleva seinäkalenteri 
tai vaikkapa nettikalenteri, johon olisi merkitty 
suunnitellut menot ja tapaamiset. Näin vanhuk-
sen vierailijat olisivat olleet tietoisia hänen ai-
katauluistaan. Vastaava yhteydenpito vanhuksen 
huoltojoukkojen kesken olisi tuonut selkeyttä ja 
tukea myös vapaaehtoisena toimivan arkeen. 

Jos taidekohtaamiset toteutuisivat myös tule-
vaisuudessa tässä työssä toteutuneella tavalla, 
voisi yhden ikäihmisen kohtaamisesta vastata 
kaksi vapaaehtoista. Tällöin vastuu jakaantui-
si eikä vapaaehtoistyö muodostuisi taakaksi 
yhdelle vapaaehtoiselle. Useampi ikäihmisen 

kanssa toimiva vapaaehtoinen loisi myös tiettyä 
turvaa ikäihmiselle. Jos toinen vapaaehtoisista 
joutuisi lopettamaan, olisi jäljellä yhä toinen 
tuttu ihminen. Tällaisessa tilanteessa myös va-
paaehtoisista olisi toisilleen tukea. Ongelmana 
esittämässäni vaihtoehdossa voisi olla toimin-
nasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten löytämi-
nen. Voisin nähdä taidekohtaamisten soveltuvan 
myös omaishoitajan työhön, jossa läheisyys ja 
sitoutuminen ovat luonnostaan mukana.

Olisi tärkeä tarjota taidekohtaamisissa toimi-
ville vapaaehtoisille mahdollisuutta säännölli-
seen ryhmässä tapahtuvaan vertaistukitoimin-
taan. Vähintään osalla tapaamiskerroista tulisi 
mielestäni mukana olla työnohjaaja. Tarpeen 
mukaan voisivat vapaaehtoiset ehdottaa teemo-
ja tapaamisten aiheiksi. Työnohjaajana toimiva 
ammattiterapeutti voisi aloittaa tilaisuuden pu-
humalla päivän teemasta, jonka jälkeen olisi va-
paaehtoisilla mahdollisuus jakaa kokemuksiaan 
tai esittää kysymyksiä aiheen tiimoilta. Tarpeen 
mukaan olisi järjestettävissä myös yksilötapaami-
sia. Tällainen toiminta vaatisi lisää taloudellisia 
resursseja vapaaehtoisten toimintaa tukemaan.

Millaiset puitteet palkallisuus antaisi tai-
teen maisterintyössäni toteuttamani projektin 
kaltaiselle toiminnalle? Niin nurinkurista kuin se 
onkin, taidekohtaamisten toteuduttua palkkatyö-
nä, kokisin ammatillisen roolini huomattavasti 
selkeämpänä. Jos toteuttaisin taidekohtaamisia 
palkattuna tässä taiteen maisterintyössä esitet-
tyyn tapaan, kokisin työni edellyttävän, moni-
taiteellisen, ekspressiivisen taideterapiasuun-
tauksen terapeuttikoulutuksen. Jos varoja olisi 
suunnattuna myös taidetoimintaan, olisi mah-
dollisuus kuljettamaa vanhus vaikka luonnon-
kauniiseen ympäristöön, teatteriin tai taidenäyt-
telyyn. Palkkaan sisältyvä tuntimäärä loisi myös 
rajoja, joiden sisällä hanke toteutettaisiin. 

Entä jos taidekohtaamistoiminta toisi-
kin yhteen yksinäisiä ikäihmisiä. Tämä lisäisi 
vanhuksen mahdollisuuksia tukiverkostojensa 
luomiseen, eikä rakentaisi liiallista riippuvuutta 
vain yhteen elämän ulkopuoliseen henkilöön, 
vapaaehtoiseen. Olisi rikastavaa pystyä luo-
maan yhteisöllisyyttä vaikkapa saman talon 
asukkaiden kesken niin, että asukkaat olisivat 
tietoisia taloyhtiössä asuvista yksinäisistä ja 



MITÄ JÄI JÄLJELLE | 79IHON ALLA - Taide yksinäisen vanhuksen kohtaamisessa  | Satu Tikka

apua tarvitsevista. Toiminta voisi toteutua esi-
merkiksi luomalla kaupunginosaan tai taloyh-
tiöihin erilaisia taidekohtaamispaikkoja, joissa 
ikäihmisten olisi mahdollista tavata toisiaan ja 
ehkä myös muita toiminnasta kiinnostuneita. 
Puolijulkinen tila ja ryhmässä tapaaminen loisi 
taidekohtaamisiin myös sosiaalisesti kevyem-
mät puitteet kuin herkästi terapeuttisiksi muo-
dostuneissa intensiivisissä kotitapaamisissa. 
Samalla ikäihminen saisi vaihtelua kotona ole-
miselle. Hyvänä toteutuksena tämän kaltaiselle 
yhteisöllisyyteen pyrkivälle toiminnalle olisi 
vaikkapa yhteislauluillan tai kokoperheen tans-
sien järjestäminen kerrostalon kerhohuoneessa 
tai kaupunginosan kylätalossa. Jos toiminta ei 
toteutuisi omassa talossa, tarvittaisiin avuksi 
myös rahallista tukea kustantamaan ikäihmi-
sille yhteiset kuljetukset kerhotaloon. Oman 
kodin ulkopuolella tapahtuvassa taidetoimin-
nassa voisivat vapaaehtoiset toimia vanhusten 
apuna esimerkiksi paikalle saattamisessa myös 
itse taidetoimintaan osallistuen. Laajemman 
rahoituksen ollessa mahdollinen, voitaisiin 
tiimi taiteenalan ammattilaisia palkata kehit-

tämään taidekohtaamistoimintaa esimerkiksi 
dialogisen estetiikan mukaisesti. 

Jos edellä kuvattu useiden taiteilijoiden 
palkkaus ei olisi mahdollinen, olisi tärkeä saada 
rakennettua itseohjautuvia taidekerhoja, vaik-
kapa kaupunginosa-aktiivisuuteen innostaen. 
Olen myös pohtinut myös lapsi–vanhus -taide-
kerhojen mahdollisuuksia yksinäisten ikäihmis-
ten sosiaalisuuden rakentamisessa. Tällaisissa 
kerhoissa lähitalojen ikäihmiset ja lapset voisivat 
tavata toisiaan taidetta tehden. Toiminta voisi 
toteutua iltapäiväkerhona vaikkapa kerran vii-
kossa vanhempien ollessa vielä töissä ja lasten 
tarvitessa seuraa yksinäiseen aikaansa. Myös 
tietotekniikkaa ja internetin mahdollisuuksia 
tulisi hyödyntää ikäihmisille suunnatuissa tai-
dehankkeissa. Kaikki edellä mainituista ideoista 
vaativat taloudellista tukea ja rahoitusta, vaikka 
osa toiminnasta voisi myös itse rahoittaa itsensä.

Yhteisöllisyyteen liittyvät taidehankkeet 
tuovat mahdollisuuden luoda ihmisläheisempää 
toimintakulttuuria arkielämäämme. Mielekkäänä 
tulevaisuuden suuntana olisi toimia tiiminä esi-
merkiksi yhteisötaiteilijan kanssa. Olisi rikastut-

tavaa kehittää toimintamalleja dialogisesti hiu-
kan eri taiteenalan edustajan kanssa ja panna 
alulle erilaisia kotikaupungin yhteisöllisyyteen, 
suvaitsevaisuuteen sekä eri ikäluokkien väliseen 
kohtaamiseen kannustavia hankkeita. Pitkällä 
tähtäimellä voitaisiin näitä yhteisötaiteeseen 
suuntautuvia taidekohtaamisia testata muuta-
massa eri kaupunginosassa, joista jokaisessa 
johtaisi toimintaa oma taiteilija tai taiteilijapari. 
Tavoitteena olisi saada kaupunginosan ihmi-
set mukaan toimimaan. Asukkaiden tarpeiden 
pohjalta luotaisiin erilaisia sukupolvienvälisiä 
kohtaamismahdollisuuksia taiteen äärellä. 

Yhteisöllisyyteen liittyvät taidehankkeet tuovat mahdollisuuden 
luoda ihmisläheisempää toimintakulttuuria arkielämäämme.
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Taiteen maisterintyöni oli luihin ja ytimiin me-
nevä kokemus kohtaamisesta eri sukupolvien 
välillä ja se valtautti minut toiminnan alkuun-
panijana. Oli hämmästyttävä kokea, kuinka voin 
itse vaikuttaa toiminnallani elinympäristööni. 
Toiminnan aloittaminen ei ole aina rahasta kiinni. 
Vapaaehtoistyö voi olla tapa ottaa vastuuta oman 
elinyhteisönsä inhimillisyydestä, askel kohti sel-
laista elämää, jossa kukaan ei jää oman onnensa 
varaan. Voimme olla hyväntekijöitä toisillemme. 

Tapasin Unton viimeisen kerran ennen jou-
lua vuonna 2014. Tuolloin kahvittelimme ja tein 
vähän siivoustöitä hänen luonaan. Lähtiessäni 
hän itki onnesta ja sanoi ajattelevansa mi-
nua usein. Hän toivotti minulle onnea ja kiitti 
vierailusta. Unto asui edelleen kotona. Hänen 
toinen kätensä oli halvaantunut kaatumisen 
seurauksena väärin valetusta kipsistä johtuen. 
Tammikuussa vuonna 2015, kun minun oli mää-
rä taas vierailla Unton kotona, sainkin yllättäen 
puhelinsoiton, jossa hän kertoi minulle kaatu-
misestaan kotonaan. Tällä kertaa onnettomuu-
della oli ollut kohtalokkaat seuraukset ja Unto 
oli murtanut lantionsa. Turvarannekkeellaan 

hän oli kuitenkin saanut apua ja päässyt tarvit-
semaansa sairaalahoitoon. 

Viime kesänä tapasin virkeän, Unton kanssa 
samalla alalla toimineen, eläkeläismiehen. Hän 
kiinnostui Unton kanssa toimimisesta vapaaeh-
toistyön merkeissä. Hän ehdotti, että voisi joskus 
hakea Unton autolla kalaan. Soitin kyseiselle 
ihmiselle sitten myöhemmin ja ehdotin Unton 
tapaamista. Mies oli kuitenkin alkanut empiä 
toimintaan osallistumistaan. Hänelle vapaaeh-
toisuus olisi tarkoittanut elinikäistä sitoutumista 
Untoon, eikä tämä ollut varma kyvystään sitou-
tua näin vaativaan toimintaan. Tuolloin elokuus-
sa vuonna 2015 olin myös Unton kanssa viimei-
sen kerran puhelinyhteydessä.

Kohtaamisessa ikäihmisen kanssa korostuu 
hetken merkitys. Pian kaikki voi olla ohi.

Marraskuun lopussa vuonna 2015 kuulin 
suru-uutisen. Unto oli menehtynyt noin viikko 
sitten sairaskohtaukseen sairaalassa ollessaan. 
En koskaan ehtinyt esitellä Untolle työni tulok-
sia. Sain kuitenkin vielä yhden yhteisen hetken 
kappelissa valkoisen arkun maatessa huoneen 
toisessa päässä. Ihmettelin hetkeä parvel-

ta käsin. Ketään muuta ei ollut vielä paikalla. 
Kohta kappeliin laskeutui sekalainen seurakunta 
Unton ystäviä ja sukulaisia. Torikahvilan väki oli 
muistanut Untoa suurimmalla kukkakoristeella. 
Nyt oli hetkeni koittanut, Unton toiveen mukai-
sesti lauloin parvelta Kuolleet lehdet -kappaleen 
rakkaudella yhteisiä hetkiämme muistellen.

Jämerän suunnitelman varassa voimme askel 
askeleelta kehittää toimintaamme ikäihmisten 
yksinäisyyden lievittämiseksi yhä laajemmaksi ja 
toimivammaksi. Ensiaskelten ottaminen on yl-
lättävän helppoa, mutta asioiden muuttaminen 
hidasta ja vaatii todellista sitoutumista. Samalla 
otamme kuitenkin vastuuta omasta elinympäris-
töstämme, vaikutamme toistemme kokemuksiin 
ihmisyydestä ja otamme vastuuta heikommassa 
asemassa olevasta. 

Loppusanat
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SOPIMUS TOIMINTATUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA

 1) Tutkimuksen aihe:
  Opinnäytetyössäni kehitän kotiolosuhteisiin soveltuvaa taidetyöskentelyä ikäihmisen ja 

vapaaehtoisen välillä. Toimintatutkimuksessani tutkin kahden ihmisen välillä syntyvää 
työskentelyä ja omaa toimintaani työskentelyn ohjaajana.

 2) Käytettävät dokumentointikeinot: 
  valokuvaaminen ja tapaamisten nauhoittaminen sekä jälkeenpäin kirjoittamani raportti työs-

kentelystä ja sen kulusta

 3) Kertyneen aineiston hyödyntäminen ja säilyttäminen:

   A) Nauhoittet: 
   -tapahtumien mieleenpalauttamisen väline niistä kirjoittaessani
   -tulevat vain omaan käyttööni
   - mikäli työskentelyn kautta on perusteltua, voin lainata raportissani suoria ot-

teita käydystä keskustelusta  tunnistamattomuutta ja eettisiä periaatteita 
noudattaen

   B) Valokuvat:
   - kuvat mahdollisesti syntyneistä töistä ja tilanteista, jotka julkaisen opinnäy-

tetyössäni eivät sisällä tekijän nimeä tai yksityiskohtia, joista tutkimukseen 
osallistuva henkilö olisi tunnistettavissa.

   C) Kirjoitus:
   - Kirjoitan jokaisesta työskentelykerrasta päiväkirjamaisen raportin ja analysoin 

työskentelyn haasteita sekä voimavaroja

 4) Tunnistamattomuuden varmistaminen
 - tutkimukseeni osallistuvat henkilöt esiintyvät muunnetuilla nimillä
 - yksityiskohtia, joista henkilö olisi tunnistettavissa ei mainita tai näytetä

 5) Työskentelyn ajankohta:
 - Työskentely toteutetaan 18.1.2012 ja 28.4.2012 välillä. Tapaamisten ajankohdat sovitaan 

yhteisymmärryksessä työskentelyn osapuolten välillä ja yksi tapaamiskerta kestää 1-2h. 
 - Mikäli työskentelyjaksoa päätetään pidentää, on asia sovittava tutkijan ja tutkimukseen 

osallistujan välillä. 

 6) Tutkimussopimuksen päättäminen
 - Mikäli tutkimukseeni osallistuva työskentelykumppanini tahtoo päättää tutkimukseen 

pohjautuvan työskentelyn, päättyy se välittömästi suullisen tai kirjallisen ilmoituksen 
perusteella. Edellä mainittujen perusteiden pohjalta jo kertynyt taidetyöskentelyhistoria 
jää kuitenkin tutkimuksen tekijälle tutkimusaineistoksi.

LIITE 1

Tutkimuksen laatija: Satu Tikka
Vakuutan ylläkirjoitetut ehdot todeksi

Aika ja paikka:

Allekirjoitus ja nimenselvennys:

Tutkimukseen osallistuja: (vanhuksen nimi)

Hyväksyn yllämainitut sopimuksen ehdot:

Aika ja paikka:

Allekirjoitus ja nimenselvennys:



KIITOKSET 

Tiina Pusalle asiantuntevasta ja kärsivällisestä ohjaustyöstä kirjoitustyöni matkalla.
Ava Nummiselle sekä diakoneille Annalle ja Kirstille opastuksesta taiteen maisterintyön 
toiminnallisessa osassa.
Taide ikäihmisen kohtaamisessa -kurssille osallistuneille vapaaehtoisille sinnikkäästä ja 
sitoutuneesta toiminnasta.
Tiinalle ja Virvelle tuesta, avusta ja inspiroitumisesta opinnäytetyöpiirin merkeissä.
Hansille ja muulle perheelleni kannustuksesta ja kanssakulkemisesta. 
Sannalle oikoluvusta.
Suville suuret kiitokset työni taittamisesta.
Suomen Kulttuurirahastolle taiteen maisterintyöni tukemisesta työskentelyapurahalla.



Voisiko  taiteen parissa ikäihminen kokea läsnäolon 
ja oivalluksen kokemuksia? Tässä taiteen maisterintyössä 
tutkin kokemuksiani kehittäessäni taiteellista toimintaa eli 
taidekohtaamisia kotona asuville yksinäisille ikäihmisille. 
Vanhuksen kanssa toimittaessa tulee taidetyöskentelyn 
suunnan syntyä hänen kiinnostuksenkohteistaan 
tutustumisprosessin ja yhdessäolon myötä. Kaiken 
keskiössä on vanhus itse. Vanhus, jonka rooli on elää 
täyttä itsensä näköistä elämää, ei toimia päälle liimattujen 
harjoitusten suorittajana.

Taiteen maisterin opinnäyte 2016
Taiteen laitos / Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma 
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 

Satu tikka


