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1 JOHDANTO 

 

Suomessa!käydään!vilkasta!keskustelua!maahanmuuttajien!kotouttamisesta,!sen!merkityksestä!

ja! järjestämisestä.! Sen! rinnalla! keskustelu! nuorten! syrjäytymisestä! käy! yhtä! vilkkaana! ja! saa!

mielestäni!osittain! samoja!piirteitä!edellisen!kanssa.!Monilla! eri! aloilla!on!pyritty! vastaamaan!

tarpeeseen! vahvistaa! toisaalta! maahanmuuttajien,! toisaalta! nuorten! yhteisöllisyyden! ja!

osallisuuden!kokemuksia.!!

Kuvataidekasvatuksen!yhteydessä!puhutaan!usein! taiteen!voimaannuttavasta!vaikutuksesta! ja!

taidetoiminnassa! koettavasta! yhteisöllisyydestä.! Tämän! tutkimuksen! kontekstina! toimiva!

Taidevaihde<hanke! on! Lapin! yliopiston! kuvataidekasvatuksen! ja! sosiaalityön! oppiaineiden!

yhteinen!hanke,!jossa!toteutetaan!ja!kehitetään!kaksisuuntaisen!kotoutumisen!mahdollistavaa!

taidetoimintaa.! Kaksisuuntainen! kotoutuminen! toteutuu!parhaimmillaan! yhteistyössä!useiden!

toimijoiden!kanssa.!Tämän!tutkimuksen!kohteena!olevan!OMA!TILA!<projektin!alkuunsaattajana!

ovat! kuvataidekasvatuksen! opiskelija! ja! Lapin! taiteilijaseuran! taiteilija.! Tutkimus! on!

luonteeltaan!kehityshakuinen:!pyrkimyksenä!on! löytää!toimivia!tapoja!toteuttaa!kotoutumista!

tukevaa! taidetoimintaa! ja! vahvistaa! yhteistyöverkostoja,! jotta! tämänkaltainen! toiminta! voisi!

jatkua.!!

Toiminnan! jatkuminen! edellyttää! yhteistyön! lisäksi! selkeitä! suuntaviivoja! ja! konkreettista!

ymmärrystä! siitä,!miten! toimintaa! kannattaisi! järjestää.! Yksilön! toimintakyvyn! vahvistaminen!

tukee! kotoutumista! ja! vuorovaikutuksen! edistäminen! koko! yhteiskunnan! kehitystä! (mm.!

Pöyhönen,! Tarnanen,! Vehviläinen! ym.! 2010).! Aikaisemmissa! kotoutumista! koskevissa!

tutkimuksissa! on! havaittu! tärkeäksi! erityisesti! osallisuuden! kokemus.! Tässä! tutkimuksessa!

osallisuuden! kokemuksen!mahdollistaminen! on! toteutettu! käyttämällä! soveltaen!osallistuvan.

suunnittelun. menetelmiä! (Kyttä! &! Kaaja! 2001).! Tutkimuksen! avulla! pyritään! selvittämään,!!

millaista! voisi! olla! se! konkreettinen! toiminta,! jossa! kaksisuuntainen. kotoutuminen! ja!

osallisuuden.kokemus.ovat!mahdollisia.!

!
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Taidekasvattajan! rooli! on! muuttunut! taitojen! ja! taideperinteen! opettajasta! myös! kulttuurin!

kehittäjäksi.! Taideopettajan! tulee! olla! taiteellisen! luovuuden! kehittäjä! ja! uuden! dialogisen!

toimintakulttuurin!mahdollistaja,!ohjaaja! ja! tuottaja! (Jokela,!Hiltunen!&!Härkönen!2015,!435).!

Näin! ollen! kuvataidekasvatuksen! opiskelijan! oma! opettajuus! kehittyy! nykytaiteeseen!

pohjautuvan! yhteisötaiteen! ja! toimintatutkimuksen! yhteisissä! hankkeissa.! Tutkimuksen!

teemana! oleva! kulttuurienvälinen! kasvatus! on! myöskin! hyvin! ajankohtainen! aihe!

monikulttuurisessa! arjessa,! jossa! haasteena! on! yhteisen! elämän! muotojen! jatkuva!

kehittäminen.!

!

Taideperustainen!toimintatutkimus!on!yhdistelmä!taiteesta,!toiminnasta!sekä!tutkimuksesta!ja!

sopii! siten! varsin! hyvin! kuvataidekasvatuksen! tutkimustavaksi.! Tutkimus! on! sille! tyypilliseen!

tapaan! käytännönläheinen! ja! tapahtuu! prosessinomaisesti.! ! Tässä! tutkimuksessa! tuotettava!

tieto! voi! olla! hyödyksi! vastaavia! projekteja! suunniteltaessa,! mutta! toisaalta! asettuu! omassa!

kontekstissaan!ainutlaatuiseksi.!

!

Tässä!tutkielmassa!osallisuuden.kokemus.nähdään!edellytyksenä!kaksisuuntaisen.kotoutumisen!

mahdollistamiselle.! Tutkimuksen! keskeiset! käsitteet,! kaksisuuntainen. kotoutuminen! ja!

osallisuus,!muodostuvat! siten! niistä! asioista,! joiden! toivottiin! tutkimuksen! kohteena! olevassa!

OMA!TILA!<projektissa!mahdollistuvan.!

!

Tutkielmani! lähdeaineistoa! kotoutumiseen,! monikulttuurisuuteen! ja! taideperustaiseen!

toimintatutkimukseen! liittyen! on! osittain! työstetty! yhteistyössä! Lapin! yliopiston!

kuvataidekasvatuksen!opiskelijan! Paula! Pietilän! kanssa!pro! gradu! <tutkielmiemme! sijoittuessa!

saman!hankkeen!alle.!!
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2 TUTKIMUKSEN KONTEKSTI 

2.1 Taidevaihde-hanke 

Taidevaihde. –. Nuorten. kaksisuuntainen. kotoutuminen. 2016–2018! <hankkeessa! tuotetaan!

taiteen! menetelmillä! sekä! sosiaalityön! yhteistyöllä! kaksisuuntaista! kotoutumista.! Hankkeen!

tarve! liittyy! pakolaistaustaisen!maahanmuuton! kasvuun,! kotoutumistarpeiden! lisääntymiseen!

sekä! kantasuomalaisten,! erityisesti! nuorten,! ennakkoluuloihin! ja! rasistisiin! asenteisiin.! (Lapin!

yliopisto,!2017.)!

Hankkeen! toteuttajia! ovat! Lapin! yliopiston! taiteiden! tiedekunta,! Lapin! yliopiston! sosiaalityön!

oppiaine,! Lapin! taiteilijaseura! ja! Monitaideyhdistys! Piste.! Taiteilijaseurat! vastaavat!

taidetyöpajojen! organisoinnista,! suunnittelusta! ja! toteuttamisesta! maahanmuuttajille! sekä!

maahanmuuttajien! ja! suomalaisten! nuorten! sekaryhmille.! Yliopiston! oppiaineet! vastaavat!

taidetoiminnan! arvioinnista,! toimintatutkimuksellisesta! kehittämisestä! ja! hankkeen! tulosten!

julkaisemisesta.!Hankkeen!rahoittajia!ovat!Euroopan!sosiaalirahasto,!Pohjois<Pohjanmaan!ELY<

keskus,! Lapin! yliopisto,!Monitaideyhdistys! Piste! ja!Lapin! taiteilijaseura.! Projektipäällikkönä! on!

Ninni!Korkalo!ja!hankkeen!vastuullisena!johtajana!Timo!Jokela.!(Lapin!yliopisto,!2017.)!

Hankkeen! kohderyhmiä! ovat! erityisen! heikossa! asemassa! olevat! pakolaistaustaiset!

maahanmuuttajat! ja! kantasuomalaiset! nuoret.! Tavoitteena! on! vähentää! rasistisia! asenteita!

kaksisuuntaisessa! kotouttamisessa! tapahtuvassa! vuorovaikutuksessa.! Taidetyöpajoja!

toteutetaan! Rovaniemellä,! Kemissä,! Torniossa! ja! Kemijärvellä.! Hankkeen! tuloksia! ovat!

taidetyöpajojen!lisäksi!toiminnan!esittelyvideot,!näyttelyt,!julkaisut!ja!artikkelit.!Pitkäkestoisena!

vaikutuksena! edistetään! maahanmuuttajien! etenemistä! kohti! työelämää! kotoutumisen,!

osallisuuden! ja! voimaantumisen! avulla.! Hanke! edistää! ennakoivaa! lähestymistapaa! nuorten!

pahoinvointiin,! nuorten! rasististen! asenteiden! aiheuttamiin! ongelmiin! ja! maahanmuuttajien!

työttömyyteen.!(Lapin!yliopisto,!2017.)!

Taidevaihde<hankkeessa! tuotetaan! kuvataidekasvatuksen! opinnäytetöitä! sekä! artikkeleita.!

Hankkeesta!on!jo!valmistunut!Timo!Kinnusen!pro!gradu!<tutkielma.!
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2.2 OMA TILA -projekti 

Projekti) toteutettiin! Lapin! ammattiopiston! Porokadun! toimipisteessä,! joka! sijaitsee!

Rovaniemen! Ounasvaaran! etelärinteessä! Lapin! urheiluopiston! ja! Lapin! keskussairaalan!

läheisyydessä.! Porokadun! toimipisteessä! ovat! sosiaali<! ja! terveysalan! sekä! humanistisen! ja!

kasvatusalan! opetustilat.! Kiinteistössä! toimii! myös! Ounasvaaran! lukio! ja!Rovaniemen!

ammattilukio.! Porokadun! toimipisteen! koulutusalat! ovat! siis! lähihoitaja<,! kauneudenhoito<,!

nuoriso<ohjaaja<,!ammattilukio<,!Ounasvaaran!lukio<,!VALMA<!(peruskoulutukseen!valmentava)!

ja! TELMA<! (työelämään! valmentava)! koulutukset.! Lapin! ammattiopisto! on! aloittanut!

toimintansa! vuonna! 2006.! Tällöin! yhdistettiin! Rovaniemen! koulutuskuntayhtymän! kuusi!

ammatillista!oppilaitosta!yhdeksi!ammatilliseksi!oppilaitokseksi.!Vuonna!2007!ammattiopistoon!

siirtyi!Sodankylän!kunnan!Sodankylän!ammatti<instituutin!toiminta,!2015!Kemijärven!kaupungin!

Itä<Lapin! ammattiopiston! toiminta! sekä! erillisenä! tulosalueena! aiemmin! toimineen! Lapin!

oppisopimuskeskuksen!toiminta.!(Lapin!ammattiopisto,!2017.)!

)

OMA) TILA) 2projektin) tarve! syntyi! toiminnan! kehittelyvaiheessa! ilmeneestä! ongelmasta:!

Porokadun! yksikössä! eri! opiskelualat! olivat! vahvasti! eriytyneet! niin,! että! eri! alojen!opiskelijat!

eivät! olleet! juurikaan! tekemisissä! keskenään.! Myös! maahanmuuttajaopiskelijat! toimivat!

pääasiassa! omana! ryhmänään.! Taidevaihde<hankkeen! työpajatoiminnan! tavoitteena! oli! siis!

edistää!vuorovaikutusta!opiskelijoiden!välillä!yhteisen,!taideperustaisen!projektin!avulla.!

!

OMA)TILA)2projektin)ohjaajina! toimivat!Lapin!yliopiston!kuvataidekasvatuksen!opiskelija!Anni!

Hintsala!sekä!Lapin!taiteilijaseurasta!taiteilija!Lys<Ange!LeBlanc.!Projekti!oli!osa!Lapin!yliopiston!

kuvataidekasvatuksen!opintoihin!kuuluvaa!Yhteisöprojekti<kurssia,! jota!ohjasivat!Antti!Stöckell!

ja!Elina!Härkönen.!Projektissa!kerättiin!tämän!tutkimuksen!aineisto!Timo!Jokelan!ohjauksessa.!

Lapin!ammattiopistolta!yhteyshenkilönä!projektissa!toimi!opiskelijaraadin!vastuuopettaja!sekä!

VALMA<ryhmän! opettaja.! Projektiin! osallistui! VALMA<ryhmä,! joka! koostuu!

maahanmuuttajaopiskelijoista!sekä!kantasuomalaisista!nuorista.!

!

)
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!
)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

KUVIO)1.!OMA!TILA!<projektin!organisaatio!

)

)

Projektin) tavoitteeksi! ja! yhteisen! tekemisen! kohteeksi! otettiin! Lapin! ammattiopiston!

Porokadun! yksikössä! oleva! kaikkien! opiskelijoiden! yhteisen! oleskelutilan! uudistaminen.!

Projektissa!keskeisenä!tavoitteena!oli!osallistaa!opiskelijat!oman!oleskelutilansa!suunnitteluun!

ja! toteutukseen.! Toiminnan! tavoitteena! oli! kohtauttaa! eri! kulttuureista! ja! koulutusohjelmista!

tulevia! opiskelijoita! ja! luoda! tilaisuuksia! kaksisuuntaiselle! kotoutumiselle! sekä! osallisuuden!

kokemuksille.! Pyrkimyksenä! oli! myös! vahvistaa! yhteistyösuhteita! eri! toimijaryhmien! välillä.!

Tutkimuksellisena! tavoitteena! oli! arvioida! toimintaa! taideperustaisen! toimintatutkimuksen!

menetelmin! erityisesti! kaksisuuntaisen! kotoutumisen! sekä! osallisuuden! toteutumisen!

näkökulmista.!

 

  

LAPIN YLIOPISTO

LAPIN 
TAITEILIJASEURALAPIN 

AMMATTIOPISTO

Taidevaihde 

OMA TILA 
-projekti 
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2.3 Tutkittavat 

Alkuvaiheessa! projekti! suunniteltiin! kaikkia! Porokadun! yksikön! opiskelijoita! koskevaksi.!

Projektin!osallistujajoukoksi! saatiin!kuitenkin! lopulta!ainoastaan! toinen!oppilaitoksen!VALMA<

ryhmistä.! VALMA<koulutus! on! ammatilliseen! peruskoulutukseen! valmentava! koulutus,! joka!

antaa!valmiuksia!koulutukseen!hakeutumiselle!ja!vahvistaa!opiskelijoiden!edellytyksiä!suorittaa!

ammatillinen! perustutkinto.! VALMA<koulutuksen! kohderyhmänä! ovat! perusopetuksen!

päättäneet!nuoret,! jotka! tarvitsevat!opiskeluvalmiuksien!vahvistamista! sekä!ohjausta! ja! tukea!

koulutuksen! ja! ammatin! valinnassa.! VALMA<koulutus! on! suunnattu!myös!maahanmuuttajille,!

joiden!kielitaito!on!tasoa!A2.2.!(Lapin!ammattiopisto,!2017.)!

!

Projektiin! osallistui! kaikkiaan! 15! opiskelijaa:! 10! naista! ja! 5! miestä.! Opiskelijoista! 8! oli!

kantasuomalaista! (16–19<vuotiaita)! ja! 7! maahanmuuttajataustaista! (16–48<vuotiaita).! Lisäksi!

tutkimukseen! osallistui! 12! ammattiopiston! opettajaa,! jotka! vastasivat! taidetoiminnan!

järjestämistä!koskevaan!nettikyselyyn.!Vastaajista!8!oli!lähihoitajaopiskelijoiden!opettajia,!muut!

vastaajat! edustivat! Valma<ryhmää,! nuoriso<! ja! vapaa<ajanohjaajien! opettajia! sekä! opinto<

ohjausta.!
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3 KAKSISUUNTAINEN KOTOUTUMINEN 

3.1 Maahanmuutto 

Globaalistuvassa!maailmassa!myös!Suomesta!on!tullut!osa!yhä!liikkuvampaa!maailmaa.!Sotien!

jälkeen! Suomi! muuttui! maastamuuttomaasta! maahanmuuttomaaksi,! jonne! tulijoita! on!

enemmän! kuin! lähtijöitä.! Nettomaahanmuutto! Suomeen! onkin! kasvanut! 2000<luvulla! noin!

viidestä! tuhannesta! maahanmuuttajasta! noin! viitentoista! tuhanteen! vuosittaiseen!

maahanmuuttajaan.!Maahanmuuttajat! saapuvat! Suomeen! sekä! EU:sta! että! sen! ulkopuolelta,!

niin!kutsutuista!kolmansista!maista.!Sisäministeriön!laatiman!Maahanmuuton!tulevaisuus!2020!

<strategian! mukaan! ihmisten! maailmanlaajuinen! liikkuvuus! lisääntyy! tulevaisuudessa.!

Merkittävimmät! syyt! maahanmuuton! taustalla! ovat! perhe,! opiskelut! sekä! työnteko.!

Kansainvälisten! sopimusten! sekä! lainsäädännön! velvoittamana! Suomi! tarjoaa! kansainvälistä!

suojelua! sitä! tarvitseville.! !Syitä!maahan! saapumiseen! voivat! siis! toisaalta! olla!myös! erilaiset!

konfliktit!ja!luonnonkatastrofit.!(Sisäministeriö!2014,!5–7.))

!

Laissa! kotoutumisen! edistämisestä! (2010/1386! §! 3)! määritellään!maahanmuuttaja! Suomeen!

muuttaneeksi! henkilöksi,! joka! oleskelee! maassa! muuta! kuin! matkailua! tai! siihen! verrattavaa!

lyhytaikaista! oleskelua! varten!myönnetyllä! luvalla! tai! jonka! oleskeluoikeus! on! rekisteröity! tai!

jolle!on!myönnetty!oleskelukortti.!!Maahanmuuttajiksi!lukeutuvat!siis!hyvin!erilaisista!taustoista!

tulevat!ihmiset.!

3.2 Kotoutuminen ja kotouttaminen 

Kotoutumisella! tarkoitetaan! maahanmuuttajan! ja! yhteiskunnan! vuorovaikutteista! kehitystä!

(Laki! kotoutumisen! edistämisestä! 2010/1386! §! 3).! Ensimmäinen! maahanmuuttajien!

kotoutumista! koskeva! laki! tuli! Suomessa! voimaan! 1999.! Nykyinen! laki! on! tullut! voimaan!

syyskuussa! 2011.! Lain! kotoutumisen! edistämisestä! (1386/2010! §! 1)! mukaan! kotoutumisen!

tarkoituksena! on! tukea! ja! edistää! maahanmuuttajan! mahdollisuutta! osallistua! aktiivisesti!

suomalaisen! yhteiskunnan! toimintaan.! Lisäksi! pyritään! tasa<arvon,! yhdenvertaisuuden! ja!
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myönteisen! vuorovaikutuksen! edistämiseen! eri! väestöryhmien! kesken.! Kotoutuminen! on! siis!

maahanmuuttajan! ja! yhteiskunnan! vuorovaikutteista! kehitystä,! jonka! tavoitteena! on! antaa!

maahanmuuttajalle! yhteiskunnassa! ja! työelämässä! tarvittavia! taitoja! samalla! tukien! hänen!

mahdollisuuksiaan! oman! kielen! ja! kulttuurin! ylläpitämiseen! (Laki! kotoutumisen! edistämisestä!

2010/1386!§!3).!

 

Kotouttaminen! on! lain! määritelmän! mukaan! kotoutumisen! monialaista! edistämistä! ja!

tukemista! viranomaisten! !ja! muiden! tahojen! toimenpiteillä! ja! palveluilla! (Laki! kotoutumisen!

edistämisestä! 2010/1386).! Kotouttaminen! on! siis! työtä,! jossa! maahanmuuttajille! pyritään!

varmistamaan! maahantulon! alkuaikoina! toimeentulon! ja! arjen! aineelliset! edellytykset,! heitä!

ohjataan!yhteiskunnan!palvelujen!äärelle!ja!tarjotaan!elämiseen!tarvittavaa!tietoa!(Vuori!2015,!

395).!!

!!

Vuonna!2011! voimaan! tulleen! lain! velvoittamana! (§!34)!hallitus! laatii! kautensa!alussa! valtion!

kotouttamisohjelman,! jossa! selvitetään! maahanmuuttajien! tarpeita! ja! niihin! vastaamista!

etenkin! työllisyys<,! koulutus<,! asumis<! sekä! sosiaali<! ja! terveyspalveluissa.! Nykyinen! valtion!

kotouttamisohjelma! tuli! voimaan! vuonna! 2016.! (Sisäministeriö! 2014,! 8;! Valko! II,! 1.)! Valtion!

kotouttamisohjelman! keskeinen! tavoite! on! kotoutumisen! tehostaminen! hyvän! hallinnon!

keinoin! heti! kotoutumisprosessin! alusta.! Maahanmuuttajalle! laadittava! henkilökohtainen!

kotoutumispolku! sisältää! suunnitelman! hänen! henkilökohtaisten! tarpeidensa! mukaisesta!

koulutuksesta,! neuvonnasta! ja! ohjauksesta.! Niihin! kuuluvat! esimerkiksi! kieliopinnot,!

yhteiskuntatietoutta! ja! työelämävalmiuksia! parantava! kotoutumiskoulutus,! ammatillisen!

osaamisen!täydentäminen!sekä!työkokeilut.!(Valko!II,!15–16.)!

!!

Kotouttamistyö!on!hyvin!monitahoista.!Vuori!(2015,!398)!jakaakin!työn!yhteensä!seitsemään!eri!

ulottuvuuteen,! jotka! ovat! tiedon! jakaminen! ja! ohjaus,! psykososiaalinen! tuki,! sosiaalisten!

oikeuksien! välittäminen,! kielellinen! tuki,! fyysinen! huolenpito,! kulttuuristen! kohtaamisten!

järjestäminen!sekä!yhteiskunnallinen!vaikuttaminen.!Tämän!tutkimuksen!kannalta!kiinnostava!

kotouttamistyön! osa! Vuoren! luokittelussa! on! kulttuuristen! kohtaamisten! järjestäminen.!



 

 

15 

Keskeisiä! käsitteitä! kulttuuristen! kohtaamisten! järjestämisessä! ovat! kotoutumisen!

kaksisuuntaisuus!sekä!monikulttuurisuus!(Vuori!2015,!401).!

!

Vastuu!maahanmuuttajan!kotoutumista!edistävien!palveluiden!järjestämisestä!on!Suomessa!eri!

viranomaisilla.! Kaikessa! kotouttamistyössä! kuitenkin! korostuu! myös! maahanmuuttajan!

aktiivinen! rooli.! Pohjimmiltaan! kyse! on! oikeuksista! ja! velvollisuuksista:! Yhteiskunnan! on!

tarjottava! maahanmuuttajalle! riittävät! palvelut! ja! mahdollisuudet! kotoutumiseen.!

Maahanmuuttajalta!puolestaan!odotetaan!aktiivisuutta!oman!tilanteensa! !edistämiseen.! (TEM!

2017.)!

!

Työ<! ja! elinkeinoministeriön! kotouttamisen! osaamiskeskus! on! laatinut! Suomessa!

tehtävän! !kotouttamistyön! tueksi! kotouttamistyön! periaatteet,! jotka! perustuvat! Euroopan!

Unionin! kotouttamispolitiikan! yhteisiin! perusperiaatteisiin.! Käsikirjan! mukaan! kotoutumisen!

kaksisuuntaisuus! tarkoittaa! parhaimmillaan! molempien! osapuolten,! yhteiskunnan! ja!

maahanmuuttajan! oman! aktiivisuuden! lisäksi!myös!molemminpuolista!muutosta.! Yhteiskunta!

muuttuu! mukautuessaan! jatkuvaan! monimuotoistumiseen! ja! maahanmuuttaja! hankkii!

elämään,!työhön!ja!yhteiskunnassa!toimimiseen!tarvittavaa!tietoa!ja!taitoa.!(TEM!2017.)!

!

!Euroopan! komission! (2010)! laatimassa! kotouttamiskäsikirjassa! todetaan,! että! kollektiiviset!

toimet!voivat!parantaa!suuren!yleisön!asenteita!ja!edistää!kotoutumista,!mikäli!ne!vahvistavat!

kaikkien! osapuolten! identiteettiä! (Euroopan! komissio! 2010,! 68).! Organisaatiolta! edellytetään!

halua! oppia,! jotta! ne! voivat! osaltaan! edistää! kotoutumisprosessia! ja! ennakoida! tulevia!

moniarvoisemmaksi! muuttuvan! väestön! tarpeita! (Euroopan! komissio! 2010,! 8–9).! mukaan!

sosiaalisten! verkostojen! heikkeneminen! hidastaa! sosiaalista! kotoutumista,! jonka! seurauksena!

voi!syntyä!stereotyyppistä!ajattelua!sekä!syrjintää.!(Euroopan!komissio!2010,!81.)!

!

Kaksisuuntainen)kotoutuminen)on!siis!maahanmuuttajan!ja!yhteiskunnan!suhteen!syvenemistä!

ja!molemminpuolista!muutosta.!Konkreettisesti!kaksisuuntaisen!kotoutumisen!edistäminen!voi!

olla! esimerkiksi! maahanmuuttajien! ja! valtaväestön! yhteistä! toimintaa,! kursseja! tai! ryhmiä,!
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joiden! kautta! syntyvä! vuorovaikutus! edistää! molemminpuolista! muutosta! ja! välittää!

kotoutumisen!kannalta!olennaisia!tietoja!ja!taitoja!(ks.!Pöyhönen!ym.!2010,!75–79).!

!

Taidevaihde<hankkeessa! kaksisuuntaiseen! kotoutumiseen! tähtäävän! toiminnan! tarkoituksena!

on! edellä! kuvatun! tapaan! tuoda! yhteen! maahanmuuttajia! ja! valtaväestöä! yhteisen,!

taidelähtöisen! toiminnan! kautta.! Toiminnan! kaksisuuntaisuus! huomioidaan! myös! käytännön!

järjestelyissä:!toiminnan!ohjaajina!on!myöskin!maahanmuuuttajataustaisia!taiteilijoita.!

3.3 Monikulttuurisuus 

Monikulttuurisuuden) käsite! on! juurtunut! osaksi! suomalaista! yhteiskunnallista! keskustelua.!

Suomi!ei!toki!koskaan!ole!ollut!täysin!yksikulttuurinen,!mutta!maahanmuuton!myötä!tänne!on!

syntynyt! uusia! etnisiä,! kielellisiä,! kulttuurisia! ja! uskonnollisia! vähemmistöjä! –! maamme! on!

monimuotoisempi!kuin!koskaan!(Sisäministeriö!2014,!8).!Huttunen,!Löytty!ja!Rastas!(2005,!22)!

esittävät! monikulttuurisuuden! muotoutuvan! erityiseksi! osaksi! kulloistakin! historiallista!

tilannetta;!se!on!aina!ollut!jollakin!tavalla!osa!suomalaisen!yhteiskunnan!perusluonnetta.)

!!

Hallin! (2003,! 233–234)! mukaan! monikulttuurisuuden! käsite! on! epämääräinen,! herkkä!

sekaannuksille!ja!hyvin!monella!–!virheelliselläkin!–!tavalla!määritelty.!Hall!kuvailee!!adjektiivin!

monikulttuurinen.kuvaavan!yhteiskunnallista! tilannetta,! jossa!erilaiset! yhteisöt!elävät! yhdessä!

rakentaen! toisaalta! yhteisöä! ja! toisaalta! pyrkien! säilyttämään! osia! omasta! alkuperäisestä!

identiteetistään.!Monikulttuurisuus!taas!on!substantiivi,!joka!viittaa!kokoelmaan!toimintatapoja!

ja! strategioita,! jotka! liittyvät! monimuotoistuvaan! yhteiskuntaan! kuuluvien! ongelmien!

hallintaan.! Käsitteiden! ongelma! on! vaikutelma! siitä,! että!monikulttuurisuus! olisi! jonkinlainen!

yksiselitteinen! poliittinen! oppi! tai! strategia.! Monikulttuurisuus! tarkoittaa! kuitenkin! Hallin!

mukaan!määritelmällisesti!hyvin!monia!erilaisia!yhteiskunnallisia! ja!poliittisia!prosesseja,! jotka!

ovat!keskeneräisiä!ja!jatkuvasti!muutoksessa.!(Hall!2003,!233–234.)!

!!

Monikulttuuristumiskehitys! näkyy! konkreettisesti! esimerkiksi! Lapin! alueella! ulkomaalaisten!

asukkaiden! määrän! tasaisena! kasvuna! viimeisen! kolmenkymmenen! vuoden! aikana!
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(Rovaniemen! kaupungin! kotouttamisohjelma! 2014–2020,! 2).! Arki! monikulttuuristuvassa!

yhteiskunnassa! on! monenlaisten! erojen! sävyttämää:! ihmisten! koetaan! jakaantuvan! ryhmiin!

heitä! erottavien! tekijöiden! perusteella! (ks.! esim.! Suurpää! 2002).! Tällaisen! jakautumisen! voi!

tulkita!synnyttävän!yhteiskunnallisia! jännitteitä.!Suurpään!(2005,!60)!mukaan!samankaltaisuus!

ymmärretään! helposti! harmoniaksi! ja! erilaisuudet! jännitteiksi.!Monikulttuurisuus! nähdäänkin!

usein! sinällään! ongelmallisena! ja! haasteena.! Honkasalo! ja! Harinen! (2006,! 51)! kysyvätkin,!

voitaisiinko!monikulttuurisuuden!yhteydestä!jo!hälventää!määrite!”haasteellinen”?!!

!

Suomalaisten! kansallinen! identiteetti! tuntuu! olevan! tiukasti! vartioitu.! Lepolan! (2000,! 367)!

mukaan!Suomeen!muuttanutta!ulkomaalaista! saatetaan!kutsua!ulkomaalaiseksi! vielä!pitkään,!

vaikka! hän! olisi! saanut! Suomen! kansalaisuuden! ja! oppinut! suomen! kielen.! Joukkoon!

kuulumiseen! ei! tunnu! riittävän! kieli! ja! kansalaisuus.! ! Huttunen! kumppaneineen! (2005,! 24)!

toteavat! kärjistäen,! että! Suomesta! toivotaan! monikulttuurista! yhteiskuntaa,! kunhan!

valtakulttuuria! ei! muuteta.! Saatetaan! järjestää! suvaitsevaisuuspäiviä,! mutta! samalla! pyritään!

säilyttämään!kaikki!suomalaiseen!kulttuuriin!liittyvät!perinteet.!

!

Huttusen! ja! muiden! (2005,! 33–34)! mukaan! monikulttuurisuutta,! myös! suomalaista!

monikulttuuria,!voidaan!pitää!ylirajaisena.!Käsitteellä!ylirajainen!(transnationaali).tarkoitetaan!

valtion! rajat! ylittäviä! arkisia! sosiaalisia! ja! kulttuurisia! käytäntöjä,! kuten! ystävyys<! ja!

perhesuhteiden! ylläpitoa.! Ylirajaisuus!mielletään!myös! kulttuurien! rajapinnoiksi,! joilla! käydyt!

keskustelut! voivat! sekä! rikastuttaa,! että! synnyttää! erimielisyyksiä.! Yksilön! nähdään! liittyvän!!

joustavasti! monenlaisiin! paikkoihin,! ihmisiin! ja! kulttuureihin! sekä! yhdistävän! elämässään!

erilaisia!kulttuurisia!käytäntöjä.!(Huttunen!ym.!2005,!33–34.)!

!

Dervin! ja! Keihäs! (2013,! 145)! ehdottavatkin,! että! monikulttuurisuuden! ja! kulttuurierojen!

korostamisen! sijaan! käytettäisiin! käsitettä!kulttuurinen.moninaisuus.!Moninaisuus!on! terminä!

laajempi:!sillä!voidaan!viitata!keneen!tahansa!yksilöön!tai!ryhmään,!joka!itse!määrittelee!itsensä!

tai! jonka! yhteiskunta! tai! toiset! ihmiset!määrittelevät! esimerkiksi! kielen,! alueen,! sukupuolen,!

elämänkatsomuksen! tai! sosiaalisen! aseman! –! tai! näiden! yhdistelmien! perusteella.! Näin!
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määriteltynä!kulttuurinen!moninaisuus!ei!ole!siten!pelkästään!maahanmuuttoon!liittyvä!käsite!

(Kallio<Tavin!2015,!26).! !Kulttuurinen!moninaisuus!on!myös!dynaamista,! jatkuvasti!muuttuvaa.!

Vuorovaikutusta! korostava! käsite! kulttuurienvälisyys! eli! interkulttuurisuus! pyrkii!

vastavuoroiseen!vuorovaikutukseen!(Dervin!&!Keihäs!2013,!31).)

)

Nuorten)monikulttuurisuus)eli! kantasuomalaisten! ja!maahanmuuttajien! kohtaaminen! tuntuu!

olevan! erityinen! ongelma.! Honkasalon,! Harisen! ja! Anttilan! (2006)! haastattelemien! nuorten!

mukaan! "keskivertosuomalainen! ei! mene! monikulttuuriseen! paikkaan"! (Harinen! 2006,! 43).!

Myöskin! Kilpisen! (2009,! 55)! selvityksessä! haastateltujen! maahanmuuttajaopiskelijoiden!

mukaan! kontaktien! vähyys! johtui! kantaväestön! haluttomuudesta! olla! tekemisissä! heidän!

kanssaan.! Erojen! ja! yhtäläisyyksien! merkitys! vaikuttaisi! olevan! suurimmillaan! nuorena.!

Monikulttuurisuutta! ja! monikulttuurisia! suhteita! tuntuu! edelleen! leimaavan! monenlainen!

pelko,! joka!näkyy!erityisesti! nuorten!mielipiteissä,! vaikka! toisaalta!nuoruuteen! kuuluva!oman!

itsen! määrittely! ja! paikan! etsiminen! voivat! myös! ilmetä! esimerkiksi! hankalana! suhteena!

vierautta! ja! toiseutta! edustaviin! ihmisiin! (Harinen! 2006,! 42).! Tämä! voi! osaltaan! legitimoida!

rasismia!ja!korostaa!sen!luonnollisuutta!(Harinen!2006,!40).!Huomionarvoista!kuitenkin!on,!että!

Honkasalon!ja!kumppaneiden!(2006)!tutkimuksen!haastatteluaineisto!on!kerätty!vuosina!2005–

2006!ja!heijastelee!siis!yli!kymmenen!vuoden!takaista!mielipideilmastoa.!

!!

Nuoret!kokevat,!että!toisiin!tutustumiseen!vaikuttaa!tutustumisympäristön!lisäksi!ratkaisevasti!

oma! asenne:! avoin! ja! ulospäinsuuntautunut! suhtautuminen! toisiin! helpottaa! myös!

monikulttuuristen! ystävyyssuhteiden! solmimista! (Anttila! 2006b,! 27–28).! Tämä!

aktiivisuusvaatimus! on! usein! kuitenkin! yksinäisen! nuoren! näkökulmasta! pelottavin! ja!

psyykkisesti!vaativin!vaihtoehto!(Harinen!2006,!44).!Vastavuoroisuus!on!tiukka!vaatimus!vasta!

maahan!(usein!vastoin!omaa!tahtoaan)!tulleelle,!ehkä!aralle,!kielitaidottomalle!ja!mahdollisesti!

traumatisoivia!asioita!kokeneelle!maahanmuuttaja<!tai!pakolaisnuorelle!(Harinen!2006,!44).!

!

Sosiaalinen! selviäminen! Suomessa! näyttäisi! Honkasalon! ja! muiden! (2006,! 47)! mukaan!

edellyttävän! suomalaisuuden! normin! hyväksyntää! ja! pyrkimystä! sen! täyttämiseen! kaikin!
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käytettävissä! olevin! keinoin.! Myös! monikulttuuriset! nuoret! puhuvat! teemasta!

itsestäänselvyytenä,! alistaen! itsensä! sen! sosiaaliselle! voimalle! (Honkasalo! ym.! 2006,! 47).!

Monikulttuurisuus!nähdäänkin!hyvin!helposti!"ongelmana"!(Huttunen!ym.!2005,!27).!

!

Kivijärvi! (2013)! on! tutkinut! nuorisotyön! ryhmätoiminnan! mahdollisuuksia! toimia!

maahanmuuttajataustaisten! ja! kantaväestön! nuorten! välisten! rajanvetojen! purkajana.!

Kivijärven! (2013,! 5)! havainnot! vahvistavat! aiemmissakin! tutkimuksissa! tehtyjä! havaintoja!

nuorten! monikulttuurisuudesta.! Ensinnäkin! nuorten! vapaa<ajanviettopaikkojen! katsotaan!

olevan! tiloja,! joissa! vältetään! korostamasta! kulttuurisia! eroavaisuuksia! siinä! pelossa,! että!

aiheutettaisiin!vastakkainasettelua!nuorten!välille.!Toiseksi!havaittiin!partikularistista.ajattelua,!

jossa! tunnistetaan! kulttuurien! välisiä! eroja,! mutta! ei! tunnisteta! rajojen! sosiaalista!

organisoitumista.! Kivijärven! (2013,! 5)! mukaan! molemmat! näkökulmat! jättävät!

maahanmuuttajataustaisen! ja! kantaväestön! nuorten! väliset! rajanvedot! koskemattomiksi! tai!

saattavat! jopa! vahvistaa! niitä.! Nuorisotyön! ryhmätoiminnassa! ei! siten! ole! tilaa!

maahanmuuttajanuorten!aidolle!osallistumiselle,!vaan!heidän!odotetaan!asettuvan!”valmiisiin!

ryhmiin”.! Nuorisotoiminnan! käytännöt! voisivatkin! muotoutua! etnis<kulttuurisia! rajanvetoja!

purkavan!dialogisuuden!kautta!(Kivijärvi!2013,!16).!!!

!

Monikulttuurisuuskasvatuksessa) toiminnan! järjestäjän! merkitys! näyttäisi! olevan! hyvin!

keskeinen! –! kohtaamisissa! tarvitaan! "kolmansia! osapuolia",! jotka! astuvat! kulttuuriseen!

välitilaan! järjestämällä! aidosti! monikulttuurista! nuorisotoimintaa! (ks.! esim.! Keskisalo! 2003;!

Keskisalo! &! Perho! 2001).! ! Kulttuurien! kohtaamisissa! tarvitaan! kulttuurienvälistä! osaamista!

(Paavola!&!Talib!2010,!74–75).!!

!

Monikulttuuristen!taitojen!opettaminen!on!kuitenkin!Huttusen!ynnä!muiden!(2005,!23)!mukaan!

ongelmallista,! sillä! oikea! toimintapa! on! aina! tilannesidonnainen! ja! arki! jatkuvaa! dialogia!

yhdessä! elämisen! periaatteista! ja! käytännöistä.) Kulttuurienvälisen! kasvatuksen! keskeisiä!

haasteita!ovat!globaalien!yhteiskuntien!kulttuuriset,!kielelliset!ja!sosiaaliset!muutokset!ja!niiden!

tuottama! moninaisuus! ja! erilaisuus! (Pantzar! 2009,! 96).) Pantzarin! (2009,! 96)! mukaan!
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kasvatuksen! tehtävänä!on! valmistaa! ihmisiä! elämään! yhteiskunnassa,! jota! ei! voida!määritellä!

yhteisen! menneisyyden,! kulttuurin! tai! yhteisten! arvojen! kuvauksilla.! Sen! sijaan!

kulttuurienvälisen! kasvatuksen! lähtökohdaksi! on! otettava! dyynaminen! kulttuurikäsitys,! jossa!

korostuvat!vuorovaikutus!ja!toiminta.!

)

Kaikkosen! (2004,! 137)! mukaan! kulttuurienvälisessä! kasvatuksessa! on! keskeistä! pyrkiä!

edistämään!vierauden! ja!erilaisuuden!ymmärtämistä! ja!kunnioittamista.!Pantzarin! (2009,!105)!

mielestä!koulujen!kasvatuskäytännöissä!oppilaiden!erilaisuus!esitetään!usein!käyttämällä! liian!

vähän! muuttujia.! Maahanmuuttajaopiskelijat! tulevat! usein! nimetyiksi! etnisyyden,! kielen! tai!

kulttuurin! kautta.! Kulttuurin! arkiymmärrystä! on! hämärtänyt! kulttuurin! yhtenäisyyden! ja!

selvärajaisuuden!harha!(Pantzar!2009,!97).!Kulttuurien!ymmärtäminen!suurkollektiivien!–!kuten!

maiden,! valtioiden,! kansojen,! kansakuntien! tai! yhteiskuntien! –! sisälle! määrittyvinä! johtaa!

helposti! yksioikoisiin! yleistyksiin.! Näin! rakentuvat! kulttuurit! rakentuvat! jonkinlaisen!

keskivertokansalaisen! tunnuspiirteille! (Pantzar! 2009,! 97).! Erilaisiin! paikkoihin! kiinnittyvä!

kulttuurin! käsite! heijastelee! pitkäaikaisia! historiallisia! eroja! eri! maanosien! välillä! tai! myös!

hallinnon!tarpeeseen!luotuja!rajoja!(Massey!2003,!73).!!

!!

Tällöin!myös! tuotetaan! eroja! normaalin! ja! vieraan! välille! (Pantzar! 2009,! 105).! Siksi! Lehtosen!

(2015,!278)!mukaan! sen! sijaan!olisi! tärkeämpää!nähdä!kansallisuus!monenlaisten!kuulumisen!

muotojen! joukossa.! Kulttuurin! näkeminen! muuttumattomana! rakenteena! tulisi! Pantzarin!

(2009,!98)!mielestä!vaihtaa!neuvottelevan!keskustelun!ja!merkitysten!uudelleen!rakentamisen!

näkökulmaan.!Tällöin!käsitteessä!painottuvat!vuorovaikutus!ja!viestintä.!

!

Vieraus! ei! ole! lähtökohtaisesti! joitakin! ihmisiä,! sosiaalisia! ryhmiä! tai! asioita! määrittävä!

ominaisuus,! vaan! se!määrittyy! sosiaalisesti! ja! suhteessa! kontekstiinsa:! vieraus! liitetään! lähes!

yksipuolisesti! vähemmistöjen!kuvauksiin,! joka!puolestaan! johtaa!valta<asetelman!syntymiseen!

(Pantzar! 2009,! 99).! Kulttuurienvälisessä! kasvatuksessa! on! pidetty! keskeisenä! tiedon!

hankkimista! ja! välittämistä! vieraista! kulttuureista.! Tällainen! informaatio<pedagogiikaksikin!

kutsuttu! kasvatustoiminta! on! tyypillisimmillään! kulttuurisen! tiedon! vertailua! oman! ja! vieraan!
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kulttuurin! välillä! !(Kaikkonen! 2004,! 150).! Ruuskan! (2015,! 101)! mukaan! samalla! tapahtuva!

juurien! korostaminen! kertoo! toisaalta!halusta! kuulua! johonkin,!mikä! sinänsä! voi! olla! yksilölle!

merkityksellinen!kokemus.!

!

Pantzar! (2009,! 100–101)! tähdentää,! että! kulttuurienvälisessä! kommunikaatiossa! tärkeää! on!

halu! ja!pyrkimys!yhteisten!merkitysten! löytämiseen,!vaikka! siihen!ei!aina! löytyisi!edellytyksiä:!

keskeistä!on!tunnustaa,!että!toisen!ihmisen!täydellinen!ymmärtäminen!ei!ole!mahdollista.!Siksi!

kulttuurien! ymmärtämiseen! pyrkivää! toimintaa! leimaa! aina! väliaikaisuus! ja! keskeneräisyys.!

Tämän! tunnustaminen! vähentää! myös! ymmärtämisen! avulla! tehtävän! hallinnan!

mahdollisuuden!riskiä!(ks.!Ruuska!2015,!89).!Oikeastaan!ymmärtämisen!sijaan!voisi!siten!puhua!

mieluumminkin!toisen!näkökulmaan!kiinni!pääsemisestä!(Pantzar!2009,!101).!

!

Löytyn! (2015,! 238)! mukaan! erityisiä! riskejä! liittyy! siihen,! että! ymmärtämystä! ja!

suvaitsevaisuutta! osoittamalla! nimetään! erilainen! ja! tuotetaan! näin! ero! jonkin! normaaliksi!

mielletyn! ja!siitä!poikkeavan!välille.! !Suvaitsevaisuus!tuntuu!aina!sisältävän!oletuksen,!että!on!

luonnollisia! ja!normaaleja!asioita,! joita!ei! tarvitse!erikseen!suvaita.! Suvaitseva! suhtautuminen!

erilaisuuteen! näyttäytyy! näin! eräänlaisena! erilaisuuden! sietämisenä.! Aito! dialoginen!

vastavuoroisuus! kulttuurienvälisen! kasvatuksen! tavoitteena! voi! rakentua! vain! erilaisuuden! ja!

yhdenvertaisuuden!periaatteen!tunnustamiselle!(Pantzar!2009,!96).!

!

Erilaisuuden! huomioiminen! lasten! ja! nuorten! toiminnassa! ei! kuitenkaan! tuo! välttämättä!

toivottua! tulosta.! Harisen! (2006,! 43–45)! mukaan! nuorten! maailman! ulkopuolisten! tahojen!

pyrkimykset!vaikuttaa!asenteisiin!ja!mielipiteisiin!erilaisilla!silloittamisen!ja!väliintulon!keinoilla!

ovat! äärimmäisen! vaikeita! ja! voivat! jopa! kääntyä! itseään! vastaan! nostaen! “monikulttuuriset”!

katseitten! keskiöön,! epäonnistuneiden! projektien! syiksi! ja! erityisjärjestelyiden! vaatijoiksi.!

Nuorten! itsensä! mukaan! nuorisotoiminnan! tärkein! tehtävä! olisikin! turvallisten! puitteiden!

luominen!olemiselle!ja!tekemiselle!–!helpommin!sanottu!kuin!tehty.!(Harinen!2006,!43–45.)!
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3.4 Taide kotouttamisessa 

Taide!kotouttamisen!keskiössä!on!nähty!erityisesti!hyvinvoinnin,!osallisuuden,! ilmaisukyvyn! ja!

empatian! tukijana! (Korkalo! &! Levonen<Kantomaa! 2014,! 6).! Sederholmin! (2007,! 144–146)!

mukaan! nykytaiteen! toimintatapoja! ovat! taiteidenvälisyys,!moniaistisuus,! intertekstuaalisuus,!

kerronnallisuus,!yhteisöllisyys!ja!toiminnallisuus.!Yhteisöllisyyteen!liitettävät!käsitteet!osallisuus!

ja! vuorovaikutus! sisältyvät! nykytaiteeseen,! erityisesti! yhteisötaiteen! ja! soveltavan. taiteen!

kenttään.! Nykytaiteen! yhteisöllisissä! projekteissa! taidetta! tehdään! yhdessä! keskustelemalla.!

Tästä! Kantonen! (2005,! 16)! käyttää! sanaa! keskustelutaide,! jossa! synnytetään! keskusteleva!

prosessi! taiteilijan! ja! yhteisön! välille.! Taiteen! yhteisöllisessä! prosessissa! tarjoutuu! sijaa!

osallistumiselle!ja!vaikuttamiselle!(Kantonen!2005,!43).!

!

Jokelan,!Hiltusen!ja!Härkösen!(2015,!440)!mukaan!nykytaiteessa(esiintyvät(aktivistinen(taide(ja(

yhteisölliset)prosessit)toimivat!myös!vuorovaikutuksen!ja!osallistumisen!tilojen!mahdollistajina.!

Taiteella! voidaan!asettaa!uudelleen!arvioitavaksi! vakiintuneita! käsityksiä! ja! toisaalta!heijastaa!

kulttuurissa! tapahtuvia! muutoksia.! Taide! voi! myös! tarjota! kohteen! sosiaalisten! kysymysten!

tutkimiselle.!Varton!(2007,!62)!mukaan!taiteellisessa!toiminnassa!olennaista!onkin!dialogisuus,!

erityinen! yhteyden!muoto,! jossa! ihmiset! jakavat! kokemuksiaan.! Performatiivinen! taide! antaa!

tilaa!improvisoinnille!ja!dialogille,!jonka!avulla!taas!voidaan!löytää!uusia!näkökulmia!(Jokela!ym.!

2015,!440).!

!

Saukkosen! (2010,! 41)! mukaan! taiteen! avulla! voidaan! edistää! kotoutumista! tukemalla!

maahanmuuttajien!identiteetin!rakentamisprosessia.!!Kotoutumisessa!tapahtuu!aina!muutosta!

maahanmuuttajan! rakentaessa! suhdettaan! uuteen! ympäristöön,! kieleen! ja! kulttuuriin.! Jotain!

vanhaa!lähtee,!jotain!uutta!tulee!tilalle.!Esimerkiksi!oman!kielen!ja!kulttuurin!säilymistä!voidaan!

tukea!sisällyttämällä!ne!taiteen!ja!kulttuurin!toimintaympäristöön.!(Saukkonen!2010,!41.)!

!!

Rantalan! (2013,! 91–92)! mukaan! taidelähtöinen! toiminta! saattaa! nostaa! esiin! yhteisössä!

esiintyviä! ongelmia:! taiteen! avulla! on!mahdollisuus! tehdä! ne! näkyviksi,! jolloin! niihin! voidaan!

tarttua.! Taidetoiminnan! keinoin! on! !mahdollista! tukea! esimerkiksi! avoimen! ja! suvaitsevan!
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ilmapiirin! syntymistä,! vähentää! syrjintää! ja! lisätä! positiivista! vuorovaikutusta! ja! auttaa! näin!

uusien! sosiaalisten! suhteiden! solmimisessa! (Saukkonen! 2010,! 42).! Taiteen! tuominen!mukaan!

oppimisprosessiin! lisää! myös! Paalasmaan! (2014,! 103)! mukaan! osallistujien! osallisuutta,!

hyvinvointia!ja!yleensä!myös!intoa!ja!motivaatiota.!!

!

Kulttuurin!välityksellä!voidaan!saada!myös!tietoa!vieraista!kulttuureista!ja!luoda!vuoropuhelua!

eri! kulttuurien! välille! (Saukkonen! 2010,! 42).! Tässä! on! kuitenkin! oltava! erityisen! tarkkana:! on!

tiedostettava! vaara! siitä,! että! syntyy! “suvaitsevaisuustilaisuuksia”,! joissa! vieraita! kulttuureja!

esitellään!ja!tietoa!tarjotaan!puolin!ja!toisin,!mutta!nämä!tilaisuudet!jäävät!irrallisiksi!yhteisön!

arkisesta,! muuttumattomasta! toimintakulttuurista! ja! näin! vahvistavat! entisestään!

eroavaisuuksille! rakentunutta! järjestelmää! (Huttunen! ym.! 2005,! 23–24).! Taidetta! pitäisi!

Pääjoen! (2014,! 69)! mukaan! monikulttuurisessa! taidekasvatuksessa! ajatella! paikkana,! jossa!

omaa! identiteettiä! ja! omaa! turvapaikkaa! voi! rakentaa! sen! sijaan,! että! ajateltaisiin! jokaisella!

olevan!jokin!vakiintunut!kulttuuri<identiteetti,!jota!taiteella!pyrittäisiin!ilmaisemaan.!

 
Kulttuuri! ja! taiteellinen! toiminta! voi! siis! auttaa! maahanmuuttajaa! kehittämään! itseään! sekä!

hankkimaan!työelämässä!ja!arjessa!tarvittavia!tietoja!ja!taitoja.!Taidetoimintaan!osallistuminen!

tuottaa! parhaimmillaan! osallistujalle! kokemuksen! osallisuudesta,! mitä! voidaan! pitää!

kotoutumisen! tärkeänä! osana! (Saukkonen! 2010,! 41).! Sederholmin! (2007,! 144–146)! mukaan!

taideteos! voi! kätkeä! sisäänsä! tekijänsä! taiteellisen! prosessin! aikana! käsiteltyjä! kokemuksia! ja!

tunteita.! Taide! voi! myös! tarjota! aikaa! ajatella! ja! mahdollisuuden! kokemusten! järjestelyyn!

(Sederholm! 2007,! 147).! Vaikka! tässä! yhteydessä! ei! keskitytä! taiteen! terapeuttisiin!

mahdollisuuksiin,! voi! taiteen! luomisen! kautta! saavuttaa! kokemuksen! eheydestä! ja! käsitellä!

tehokkaasti! esimerkiksi! surua! ja! traumoja:! taiteellisen! ilmaisun! avulla! voidaan! viestiä!

kuvallisesti! sellaisia! ajatuksia! ja! tunteita,! joita! on! liian! tuskallista! ilmaista! sanoin! (Malchiodi!

2010,!9).!Varto!(2007,!63–64)!korostaa!taideteosten!merkitystä:!teokset!ovat!kuin!tekijöidensä!

puheenvuoroja,! jotka! tuovat! esiin! jotakin! tekijänsä! kokemasta! sellaisessa! muodossa,! jossa!

katsoja!voi!sen!ymmärtää.!

!

!
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Pääjoki!(2004,!76)!kuitenkin!huomauttaa,!että!taidetta!ei!pitäisi!pitää!yksinkertaisena!ratkaisuna!

ongelmaan.! Taiteen! avulla! voimme! silti! tutkia! ympäröivää! maailmaa! ja! päästä! kohti! uusia!

ajatuksia! ja! toimintatapoja.! Pääjoen! (2004,! 92)! mukaan! taidekokemus! on! kokonaisvaltainen!

ymmärtämisen! prosessi,! jossa! eri! elementit! ja! tietämisen! tavat! yhdistyvät! toisiinsa.! Siksi!

taidetta!voi!tutkia!tapana!tuottaa!tietoa!ja!käsitellä!totuuteen!liittyviä!kysymyksiä.!Kallio<Tavinin!

(2015,!25–29)!mukaan!taideopetuksessa!olisi!hyvä!rohkeasti!ottaa!esiin!sosiaalisia!kysymyksiä!ja!

lisätä! oppilaiden! tietoisuutta! kulttuurisista! eroista! ja! oikeudenmukaisuuden! kysymyksistä!

nykytaiteen!toimintatapojen!mukaisesti.!

!

Rantalan!(2013,!91–92)!mukaan!taidelähtöisen!toiminnan!vaikutuksia!on!vaikea!todentaa,!sillä!

toiminta! on! usein! eritasoista,! eriaikaista! ja! monisuuntaista.! Vaikutukset! ovat! myös! aina!

yhteisökohtaisia,!eikä!niitä!voida!taata!tapahtuvan.!Muutokset!voivat!olla!hienovaraisia!ja!näkyä!

lähinnä! toimintaan! osallistuneen! arkipäivässä.! Tällöin! muutoksen! havaitsija! on! yksilö! itse! tai!

joku!muu!toimintaan!osallistunut!henkilö.!Toiminnan!vaikutusten!yleistämiseksi!samankaltaisia!

kokemuksia! ja! niiden! näkyväksi! tekemisen! jälkiä! on! kuultava! riittävästi! yhteisön! jäseniltä.!

Vastuu!muutoksen! tapahtumisesta! ja! sen!ylläpitämisestä!on!aina!yhteisöllä! itsellään.! (Rantala!

2013,!91–92.)!

!

Taidelähtöisen! toiminnan! mahdollisuudet! luoda! tiloja! kaksisuuntaiselle. kotoutumiselle!

toteutuvat! useimmiten! toisen! keskeisen! käsitteeni,! osallisuuden,! kautta.! Siten! molemmat!

käsitteet! esiintyvät! kotouttamisen! yhteydessä! tässä! luvussa! ja! jäljempänä! taidelähtöisen!

toiminnan!osallistavia!vaikutuksia!ei!enää!esitellä.!!

!

!
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3.5 Monikulttuurista taidetoimintaa 

3.5.1. Hankkeita.
.
Mäkinen) (2016)) ja) Weimer! ohjasivat! vuosina! 2009–2015! taidetoimintaa!

maahanmuuttajaryhmille! (Suomeen! yksin! tulleille! turvapaikanhakijanuorille)! osana! Myrsky<

hanketta.!Taideprojektien!kautta!haluttiin!tarjota!yksin!Suomessa!asuville!nuorille!osallisuuden!

kokemuksia! sekä! keinoja! välitilaan! rakentuvan! paikkasuhteen! käsittelemiseen.!

Ympäristölähtöisen! ja! paikkasidonnaisen! taidetyöskentelyn! tavoitteena! oli! syventää! nuorten!

ympäristöherkkkyyttä! ja! paikan! tajua.! Toimintaan! sisältyi! kuvataidetta,! ympäristötaidetta! ja!

teatteri<ilmaisua!yhdistäneitä!työpajoja,!luontoretkiä!ja!museovierailuja,!monikulttuurisia!juhlia!

sekä!nuorten!teoksista!rakennettu!näyttely.!(Mäkinen!2016,!93.)!

!

Korkalo) ja) Levonen2Kantomaa) (2014)! ovat! koonneet! kokemuksia! erilaisesta!

maahanmuuttajanuorille! suunnatusta! taidetyöpajatoiminnasta.! Maahanmuuttajien! kanssa!

toteutettavan! soveltavan! taidetoiminnan! lähtökohtana! oli! luoda! mahdollisuuksia! kohdata!

toinen!ihminen,!yhteisen!kielen!puuttumisesta!huolimatta.!Taidetyöpajatoiminnassa!yhteiseksi!

kieleksi!muodostuukin!itse!toiminta!–!taide.!Työpajatilannetta!saatettiin!elävöittää!käyttämällä!

kuvia,!esineitä,!musiikkia! tai!erilaisia!ääniä!sekä! leikkejä.! (Korkalo!&!Levonen<Kantomaa!2014,!

35.)!

!

Oikarinen2Jabai) (2014)) on! toteuttanut! taideperustaista! ja! osallistavaa! tutkimusprojektiaan!

Suomalainen,. ulkomaalainen. vai. ylirajainen. hoppari! Helsingin! seudun! nuorten! kanssa!

nuorisotaloilla,!kouluissa!ja!vapaa<ajanviettopaikoissa.!Tässä!esittelyt!kokemukset!koskevat!yhtä!

laajaa! osaprojektia,! jonka! hän! toteutti! yhdessä! kuvaaja! Sami! Sallisen! kanssa! Helsingin!

Nuorisoasiainkeskuksen! Aseman! seudun!monikulttuurisella! olohuoneella! vuosina! 2009–2010.!

(Oikarinen<Jabai!2014,!113.)!

!

Honkasalo,) Harinen) ja) Anttila) (2006)) ovat! raportoineet! 38:n! monikulttuurisista! taustoista!

tulevan! nuoren! kanssa! käydyt! haastattelut,! jotka! suoritettiin! vuosina! 2005–2006! eri! puolilla!
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Suomea.! Haastattelujen! tavoitteena! oli! hahmotella! nuorten! osallistumista! heille! järjestettyyn!

vapaa<ajan!toimintaan!monikulttuurisuuden!näkökulmasta.!(Honkasalo!ym.!2006,!4.)!

!

Hiltunen) (2009)! on! tutkinut! monikulttuurista! yhteisötaidetta! Lapin! alueella!

yhteisötaideprojekteissa.! Hiltusen! Tulikettu<hankkeessa! yhteisötaidekasvatus! toimi!

monikulttuurisen! Utsjoen! kylän! kulttuurienvälistä! yhteistyötä! lisäävänä! toimijana.! Taide!

muodosti! ikään! kuin! sisäisistä! jännitteistä! vapaan,! ! neutraalimman! alueen,! joka! mahdollisti!

ihmisten! kohtaamisen.! Toiminta! aloitettiin! yleisistä! ja! yhteisistä! aiheista,! kuten! luonnon!

kokemisesta!ja!siirryttiin!vähitellen!kohti!subjektiivisia!kokemuksia,!kuten!tunteita!tai!muistoja.!

Lopulta! käsiteltiin! myös! kulttuurisia! näkökulmia,! kuten! yhteisön! arvoja! ja! haasteita! sekä!

elinympäristöön!liittyviä!teemoja.!(Hiltunen!2009,!175,!214–220.)!

!

Lea) ja) Pekka) Kantonen) (2005)! ohjasivat! Teltta<projektia,! johon! kuului! monikulttuurisia!

taidetyöpajoja,! tutkimusta! ja!näyttelyitä!maahanmuuttajataustaisten! ja! valtaväestön! lasten! ja!

nuorten! kanssa! Suomessa,! Virossa,! Ruotsissa,!Meksikossa! ja! Yhdysvalloissa.! (Kantonen! 2005;!

Kantonen!2007).!

!

Seuraavissa!luvuissa!vedän!yhteen!yllä!olevissa!hankkeissa!saatuja!havaintoja!monikulttuurisen!

taidekasvatuksen! järjestämisestä! jakaen! ne! käytännön! järjestelyihin,! haasteisiin,! toiminnan!

vaikutuksiin!ja!projektioppimiseen.!Havaintojen!tukena!käytän!muuta!kirjallisuutta.
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3.5.2. Käytännön.järjestelyt.

Riittävä) perehdytys) ja) kohderyhmään) tutustuminen! ovat! alkuvaiheessa! erittäin! tärkeitä!

(Korkalo!&!Levonen<Kantomaa!2014,!34).!Jokelan,!Hiltusen,!Huhmarniemen!ja!Valkosen!(2006,!

luku! 3)! mukaan! ympäristö<! ja! yhteisötaideprojektin! lähtökohtana! on! aina! paikan! ja!

sosiokulttuurisen!tilanteen!kartoitus.!Ympäristöstä,!jossa!toimitaan,!ja!yhteisöstä,!jonka!kanssa!

työskennellään,! nousevat! toiminnan! todelliset! tarpeet,! sisällöt! ja! menetelmät.! Ainoastaan!

sellaisissa! projekteissa,! joissa! tunnetaan! toimintaympäristö! ja! osallistuva! yhteisö,! voidaan!

saavuttaa!pysyviä!positiivisia!vaikutuksia.!(Jokela!ym.!2006,!luku!3.)!

!

Ajankohta,) kesto,)paikka) ja) tiedottaminen)on! suunniteltava!mahdollisimman! saavutettavaksi!

kohderyhmälle.! Korkalon! ja! Levonen<Kantomaan! (2014,! 37)!mukaan! voi! olla! järkevää! kutsua!

ryhmä! mukaan! aikataulun! suunnitteluun.! Myös! paikkavaraukset! on! tehtävä! ajoissa.!

Tiedottamisen! tulee! olla! riittävää! ja! kohderyhmälle! suunnattua.! Nuorille! kannattaa! järjestää!

lyhyitä! työpajoja,! joissa! tekemiseen! pääsee! nopeasti! kiinni.! (Korkalo! &! Levonen<Kantomaa!

2014,!37.)!

!

Ryhmän) rakenteella)on! havaittu! olevan!merkitystä.! Ryhmän! pieni! koko! voi! olla! luottamusta!

rakentava!tekijä!(Korkalo!&!Levonen<Kantomaa!2014,!30).!Taide.heijastaa! ja!Taide.kotouttaa!<

projekteissa! raportoinnissa! todettiin,! että! taidetyöskentelyn! kotouttamisvaikutukset! tulisivat!

parhaiten! esille! maahanmuuttajia! ja! kantasuomalaisia! yhdistävissä! sekaryhmissä! (Korkalo! &!

Levonen<Kantomaa! 2014,! 29).!Myös!Honkasalon! kumppaneineen! (2006,! 46)! haastattelemista!

nuorista! suurin! osa! kannatti! nuorisotoimintaa,! jossa! kaikki! nuoret! ovat! yhdessä.! Eriytettyä!

nuorisotoimintaa! pidettiin! rasistisena! ja! ennakkoluuloja! ylläpitävänä! ratkaisuna.! Kivijärven!

(2013,! 16)! mukaan! riittävän! heterogeenisessa! ryhmässä! on! mahdollisuus! purkaa! etno<

kulttuurisia! rajanvetoja,! kun! taas! liian! suuri! enemmistön! edustus! voi! ruokkia!

yhdenmukaisuuden!vaatimuksia!tai!vastakkainasettelua.!Erojen!ja!eriarvoisuuden!esiintuomisen!

mahdollistava!ympäristö!myös!antaa!tilaa!sosiaalisten!suhteiden!luomiselle,!oppimisprosesseille!

ja! uudenlaiselle! itsensä! ilmaisulle! (Kivijärvi! 2013,! 16).! Toisaalta! Taide. heijastaa! <työpajoissa!

tärkeiksi!nousivat!sukupuoleen!liittyvät!asiat:!koettiin,!että!on!asioita,!joita!voi!jakaa!vain!saman!
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sukupuolen! edustajien! kanssa! (Korkalo! &! Levonen<Kantomaa! 2014,! 31).! Verso<hankkeessa!

tärkeäksi!koettiin!ohjaajien!ja!ryhmän!yhteinen!maahanmuuttajatausta!(Mt.!32).!

!

Työpajan) sisältö) sekä) materiaalin) ja) tekniikan) valinta) on! suunniteltava! ryhmän! tavoitetta!

silmälläpitäen.) Tavoitteenasettelussa! tulee!miettiä,! mihin! toiminnalla! pyritään:! itseilmaisuun,!

kielitaidon!tai!itsetunnon!kehittymiseen,!taiteen!tekemiseen!innostamiseen!vai!jonkin!erityisen!

ongelman! ratkaisemiseen! (Korkalo! &! Levonen<Kantomaa! 2014,! 38).! Ryhmän! kanssa! on! hyvä!

tutustua! etukäteen! ja! suunnitella! tekemistä! yhdessä.! Tavalliset! projektityön!hyvät! käytännöt,!

kuten! tavoitteiden! selkeyttäminen! ja! roolien! ja! vastuualueiden! jako! ovat! taidetyöpajoissakin!

sovellettavissa! (Mt.! 34).! Tavoitteiden! määrittäminen! ja! niistä! keskustelu! kaikkien! projektiin!

osallistuvien! kanssa! helpottaa! jatkossa! yhteistyötä! ja! kommunikointia! eri! tahojen! välillä!

(Kantonen!2007,!89).!Korkalon! ja!Levonen<Kantomaan! (2014,!38)!mukaan!säännöistä!on!hyvä!

sopia!etukäteen.!Kiireen!ja!keskeneräisyyden!tunteen!syntymistä!tulisi!välttää.!Ohjaustilannetta!

voi!jäsentää!tuntisuunnitelmalla!tai!työpajan!rungolla.!(Mt.!39.)!

)

Työpajatilanteen! tulee! olla! rauhallinen! ja! turvallinen! ryhmälle! (Korkalo!&! Levonen<Kantomaa!

2014,! 39).! Johdattelevat! tehtävät! voivat! auttaa! työn! äärelle! rauhoittumista.! Mäkisen! ja!

Weimerin! (Mäkinen! 2016,! 94)! projekteissa! taideharjoitteisiin! osallistumisen! kynnystä!

madallettiin! käyttämällä! nuorille! tuttuja! itseilmaisukeinoja! (esim.! piirtäminen! ja! valokuvien!

ottaminen! puhelimella).! Alkuvaiheessa! ohjaajat! olettivat,! että! luonnonympäristö! voisi! tarjota!

nuorille! rauhoittavan! ja! kulttuurisesti! neutraalin! paikan! tunteiden! käsittelyyn! ja!

ympäristösuhteen! käsittelyyn.! Nuoria! oli! kuitenkin! vaikea! saada! mukaan! luonnossa!

toteutettuihin! mielikuva<! ja! aistiharjoitteisiin! tai! luonnonmateriaaleja! hyödyntävään!

ympäristötaiteen! tekemiseen.! Etenkin! projektien! alkutaipaaleella,! kun! luottamus! ohjaajien! ja!

nuorten! välillä! ei! ollut! vielä! kehittynyt,! nuoret! saattoivat! tyrmätä! ehdotukset! ja! poistua!

paikalta.!(Mäkinen!2016,!94.)!Hiltusen!(2009)!Tulikettu<hankkeessa!hyväksi!ratkaisuksi!todettiin!

paikan! valinta! niin,! että! se! ei! ollut! johonkin! kulttuuriin! erityisesti! kuuluva! paikka! vaan! jaettu!

erillinen!projektitila!(Hiltunen!2009,!175,!214–220).!

!
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Mäkinen! ja! Weimer! (Mäkinen! 2016,! 94)! kokivat! osallistuja<! ja! ympäristölähtöisyyteen,!

yhteisöllisyyteen! ja! vastavuoroisuuteen! perustuvat! työmuodot! toimivimmiksi! tavoiksi! tukea!

nuorten! paikkaidentiteetin! rakentumista! ja! kotoutumista! Suomeen.! Lähiympäristö! tarjosi!

kaikkien! aistittavissa! ja! koettavissa! olevia! lähtökohtia! yhteisölliselle! toimimiselle! tilanteissa,!

joissa!yhteistä!kieltä! ja!kokemuspohjaa!ei!vielä!ollut.! !Yksilötyöskentely!puolestaan! tuki!heitä,!

joille!kokemus!yhteisöön!kuulumisesta!oli!vielä!heikkoa.!(Mäkinen!2016,!94.)!

!

Honkasalon!ja!Harisen!(2006,!50)!mukaan!oman!kulttuurin!vaaliminen!ei!vaikuta!olevan!nuorille!

niin! tärkeää! kuin! heidän! vanhemmilleen.! Siksi! esimerkiksi! erilaiset! "kulttuuriesittelyt"! eivät!

vaikuttaneet! hyviltä! monikulttuurisen! nuorisotoiminnan! toteuttamisen! tavoilta.!

Keskustelunaiheena! monikulttuurisuus! näyttäisi! Honkasalon! ja! Harisen! (2006,! 50)! mukaan!

poikivan!lähinnä!latteaa!keskustelua!suvaitsevaisuuskasvatuksesta!ja!kulttuurien!kohtaamisesta!

sekä!"rasistit!on!aina!meillä!keskuudessamme"!–puhetta.!Sen!sijaan!kokemusten!ja!näkemysten!

vaihtaminen! yhteisön! sisällä! voi! Valtosen! (1999,! 33)! mukaan! vahvistaa! jäsenten! myönteistä!

suhtautumista! uuteen! yhteiskuntaan.!Näin! ollen! kollektiivinen! kotoutumiskokemus! on! tärkeä!

väline! vähemmistöyhteistöjen! ja! valtaväestön! välisten! suhteiden! kehittämisessä! (Valtonen!

1999,! 33).! Kantosen! (2005,! 15–16)! kokemusten!mukaan! taidetoiminnan! aikana! on! annettava!

aikaa!kokemuksen!käsittelylle! ja!pysähdyttävä!keskustelemaan,!että!kokemus!ei! jää! irralliseksi!

ja!käsittelemättä.!

!

Taiteidenvälisyys! ja! monialaisuus! näyttäytyivät! projekteissa! tärkeinä! (Korkalo! &! Levonen<

Kantomaa! 2014,! 33–34).! Eri! ammattilaisten! osaamisen! hyödyntäminen! antoi! projekteille!

näkyvyyttä! ja! vaikuttavuutta.! Taiteidenvälisyys! houkutteli! myös! erilaisia! osallistujia! mukaan.!

Ohjaajien! näkökulmasta! yhteistyö! mahdollisti! useampien! eri! työmuotojen! ja! harjoitteiden!

käytön,!kun!kaikkea!ei!ole!tarvinnut!osata!itse.!Toisaalta!taiteidenvälinen!ja!taiteilijoiden!välinen!

työ!voi! tuoda!tullessaan!myös!"kielimuureja",! jotka!syntyvät!eri! taidemuotojen!historioiden! ja!

sanastojen!kohtaamisissa.!Yhteistyön!sujumisen!kannalta!on!siten!tärkeää!pitää!jatkuvasti!esillä!

yhteistä!päämäärää!sekä!ohjaajien!että!ryhmän!näkyvillä.!

!
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Ohjaajan) roolin)on! havaittu! vaikuttavan! tekemisen! laatuun.! Korkalon! ja! Levonen<Kantomaan!

(2014,! 36)! projekteissa! ohjaajan! herkkyys,! sensitiivisyys! ja! intuitiivinen! läsnäolo!

työpajatilanteessa! koettiin! tärkeäksi.! Ohjaajan! huomaavaisuus! koettiin! tärkeäksi! erityisesti!

silloin,!kun!palautteita!kerätään!osallistujilta,!joiden!suomen!kielen!taito!on!heikko.!Tällaisessa!

tilanteessa!reflektointia!mahdollistivat!muut!keinot,!katseet,!hymyt,!naurut!ja!muut!sanattomat!

viestit.!Myös!kokemustieto!on!arvokasta.!(Korkalo!&!Levonen<Kantomaa!2014,!36.)!

!

Palaute) ja) työpajan) kehittäminen! ovat! työpajojen! onnistumisen! ja! toiminnan! jatkuvuuden!

kannalta!olennaisia!asioita!(Korkalo!&!Levonen<Kantomaa!2014,!39).!Työpajoissa!tehtyä!on!hyvä!

koota! aika<ajoin! yhteen.! Se! antaa!myös! tilaisuuden! kysymysten!esittämiseen! ja! oivallusten! ja!

vaikeuksien! jakamiseen.! Palautteen! avulla! työskentelyä! voidaan! myös! kehittää.! Korkalo! ja!

Levonen<Kantomaa!(2014,!41)!kokoavat!asioita!tulevaisuuden!hankkeiden!suunnittelua!varten!

seuraavasti:!!

1. Maahanmuuttajien.parissa.toteutetut.projektit.ovat.luonteeltaan.yhteisöllisiä..

2. Prosessin. ja. näkyvän. tuotoksen. lisäksi. projekteissa. korostuvat. kohtaaminen,.
vuorovaikutus.ja.läsnäolo..

3. Taiteen.tekeminen.edellyttää.substanssin.hallinnan.lisäksi.sensitiivisyyttä..

4. Taiteen. ammattilaiset,. erilaiset. työryhmät. ja. yhdistykset. tekevät. merkityksellistä.
ruohonjuuritason.työtä,.instituutioiden.reunalla..

5. Tavoitteena. on. vapaan. kentän. ja. instituutioiden. yhteistyö. esim.. palvelusopimusten.
muodossa..

6. Työllä.on.emansipoiva.vaikutus,.kaksisuuntaisesti..

7. Moniammatillinen.ja.taiteidenvälinen.yhteistyö.tuottaa.uudenlaisia.toimintamalleja.ja..

Mmuotoja..

)

. .
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3.5.3. Haasteita.

Nuorille!järjestetyn!toiminnan!monikulttuurisuus!näyttäisi!jäävän!toteutumatta!siksi,!että!se!ei!

kiinnosta!suomalaisia!nuoria!(Honkasalo!&!Harinen!2006,!50).!Yhtenä!haasteena!olisikin,!miten!

nihkeästi! monikulttuurisuuteen! suhtautuvat! suomalaisnuoret! saataisiin! avoimemmin!mukaan!

toimintaan.! Järjestettyyn! toimintaan! tuntuvat! myös! osallistuvan! lähinnä! he,! joilla! on! jo!

entuudestaan!vahvat!sosiaaliset!verkostot!(Kallio,!Stenvall,!Bäcklund!&!Häkli!2013,!84).!!

!

Korkalon! ja! Levonen<Kantomaan! (2014,! 29–30)! raportoimissa! projekteissa! haasteet! liittyivät!

erityisesti! rahoitukseen,!palvelurakenteisiin! ja! jatkuvuuden!epävarmuuteen.!Haasteita!koettiin!

myös! ryhmän! heterogeenisuudessa! ja! osallistujien! erilaisissa! toiveissa.! Työpajatoiminnan!

suunnittelun! ja! toteutuksen! näkökulmasta! ikäryhmällä,! sukupuolella! ja! koulutustaustalla!

nähtiin! olevan!merkitystä.! Taidetyöpajojen! lyhytkestoisuudesta! ja! epäsäännöllisyydestä,! sekä!

muun!muassa! taloudellisista! syistä! johtuen! toiminnan! suunnittelu,! toteutus! ja!eri! toimijoiden!

tutustuttaminen!ja!perehdytys!koettiin!kuitenkin!haastavaksi.!Säännöllisyyden!kautta!tähänkin!

saataisiin!korjausta.!(Korkalo!&!Levonen<Kantomaa!2014,!34.)!

!

Korkalon! ja! Levonen<Kantomaan! (2014,! 34)! raportoimissa! projekteissa! havaittiin! myös!

osallistujien! sitoutumiseen! liittyviä! haasteita.! Osittain! sitoutumisen! puute! johtui! myös!

tiedottamisen!ongelmista,!joissa!yhteyshenkilön!merkitys!korostui.!Myös!Oikarinen<Jabai!(2014,!

117)! koki,! että! pitkäkestoisten! projektien! toteuttaminen! oli! vaikeaa! vapaa<ajan! toiminnassa.!

Samalla!myös!tutkimukseen!liittyvät!lupa<asiat!hankaloituivat!(Oikarinen<Jabai!2014,!117).!!

!

Vaikka! maahanmuuttajataustaisten! kanssa! työskentelevien! kokemuksista! voi! oppia! jotakin!

yleispiirteitä,!on!varottava!niputtamasta!maahanmuuttajia!yhteen.!Monikulttuurisuuden!monet!

merkitykset! tulisi! ottaa! huomioon.! Projektiin! osallistuneet! ovat! keskenään! hyvin! erilaisia! –!

iältään,! sukupuoleltaan,! asuinpaikoiltaan! ja! kuulumisestaan! eri! vähemmistöryhmiin.! Siksi!

myöskään! tutkimuksella! ei! voida! saada! selville! sitä,! mikä! olisi! maahanmuuttajille! sopivaa!

toimintaa.! Toisille! myös! monikulttuurisuus! on! jatkuvasti! arjessa! läsnä,! toiset! ihmettelevät!

joutumistaan!monikulttuurisuustutkimuksen!"kohdejoukoksi"!(Honkasalo!&!Harinen!2006,!50).!



 

 

32 

3.5.4. Toiminnan.vaikutuksia.

Taide.kotouttaa!<projektin!tulokset!osoittavat,!että!taiteen!soveltamisella!kotoutumistyössä!oli!

myönteisiä!vaikutuksia.!Korkalon!ja!Levonen<Kantomaan!(2014,!17)!mukaan!projektissa!nähtiin!

tärkeäksi! se,! että! taiteen! keinoin! tehdään! jälkiä! muiden! nähtäväksi.! Työpajoissa! tutkittiin!

taidelainaamon!teoksia,!mikä!mahdollisti!sekä!subjektiivisen!tulkinnan,!että!tilaisuuden!kertoa!

jotakin! itsestään!muille! –! itse! valitsemallaan! tasolla! (Mt.! 35).! Taide! voikin! tuoda! tilanteeseen!

jotakin!sellaista,!jota!ei!tavallisessa!ryhmäopetuksessa!jaeta.!Taidetyöpajat!mahdollistavat!näin!

uudenlaisen! jakamisen! tilan,! jossa! ihmisten! välinen! vuorovaikutus! lisääntyy! (Mt.! 35).!

Taidetyöskentely!myös!vahvisti!itseilmaisua!ja!itseluottamusta!(Mt.!29).!!

!

Mäkisen! ja!Weimerin! (Mäkinen! 2016,! 94)! projekteissa! myönteiset! ja! myötäelämistä! lisäävät!

kokemukset! näyttivät! syntyvän! nuorten! omaehtoisuudesta! sekä! positiivisesti! rajatuista!

harjoitteista.! Ohjaajien! yhteinen! kokemus! oli!myös! se,! että! kun! vastavuoroinen! luottamus! ja!

kunnioitus! pääsi! rakentumaan,! nuorten! innostaminen! mihin! tahansa! taidetyöskentelyyn! oli!

helpompaa.! Projektit! osoittivat,! kuinka! perustaa! muutoksen! keskellä! rakentuvalle!

paikkasuhteelle! ja! paikan! tajulle! ei! luo! niinkään! paikkojen! pysyvyys! vaan! ennen! kaikkea!

kokemukset!yhteisöön!kuulumisesta!ja!hyväksytyksi!tulemisesta!(Mäkinen!2016,!97).!

!

Oikarinen<Jabain! (2014,! 122)! mukaan! osallistava! taideperustainen! työskentely! avasi! sellaisia!

näkökulmia! osallistujien! koettuun! todellisuuteen,! joita! ei! ehkäpä! olisi! voinut! tavoittaa!

perinteisempiä,! akateemisia! tutkimusmenetelmiä! käyttäen.! Myös! toiminnan! saama! julkisuus!

antoi! nuorille! uskoa! oman! työskentelynsä!merkityksellisyyteen! ja! loi! vuoropuhelua! erilaisten!

ryhmien!välille!(Oikarinen<Jabai!2014,!123).!

. .
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3.5.5. Projektioppiminen.

Jokelan! (2014,! 50)! mukaan! nykytaiteen! kanssa! toimivasta! uudesta! oppimisen! paradigmasta!

seuraa! luonnollisesti! pedagogisia! vaatimuksia! myös! oppimisjärjestelyihin! ja!

oppimisympäristöihin.! Oppimisen! on! aina! tilannesidonnaista! ! ja! kontekstiinsa! sidottua!

toimintaa!ja!sen!tulee!tapahtua!autenttisessa!ympäristössä!(Jokela!2014,!50).!!

!

Lapin! yliopiston! kuvataidekasvatuksen! koulutusohjelmassa! on! 1990<luvun! puolivälistä! alkaen!

toteutettu! kehittämisprojekteja,! joissa! opiskelijat! luovat! taiteellista! toimintaa! sellaisiin!

paikkoihin,! joissa! sitä! ei! vielä! ole! (Jokela! 2014,! 48).! Taideperustainen! toimintatutkimusta!

tehdään!usein!projekteissa,!jotka!ovat!työpajamuotoisia.!Tämä!toiminta!nojaa!projektiopiskelun!

periaatteisiin,! mutta! liittyy! näissä! erityisesti! taiteelliseen! oppimiseen.! Siten! siinä! tapahtuva!

oppiminen! lähenee! käsitettä! projektioppiminen.! Projektioppimisella! tarkoitetaan! suhteellisen!

pitkäkestoista,! mielekkäiden! ongelmien! ympärille! rakentuvaa! prosessia,! joka! integroi! eri!

tieteen<! tai! tiedonalojen! käsityksiä! ja! käsitteitä! (Eteläpelto! &! Rasku<Puttonen! 1999,! 202).!

Projektioppimisen! on! nähty! olevan! motivaatiota! paremmin! ylläpitävä! opiskelumuoto! kuin!

perinteinen! opettajajohtoinen! luokkahuoneopetus! tai! yksin! tapahtuva! opiskelu! (Eteläpelto! &!

Rasku<Puttonen!1999,!183).!!

!
Projektiluonteisessa! tekemisessä! opettajan! rooli! on! ratkaiseva! suotuisan! vuorovaikutuksen!

edistäjänä.!Projektitoiminta!ei!siis!tee!opettajaa!tarpeettomaksi,!vaan!opettajan!rooli!on!entistä!

haasteellisempi! ja! vaativampi! (Eteläpelto!&!Rasku<Puttonen!1999,! 183).! Eteläpellon! ja!Rasku<

Puttosen! (1999,! 191)! mukaan! pitkäaikainen! sitoutuminen! projektityön! edellyttämään!

ponnisteluun! vaatii! motivaation! säilyttämistä! ja! sitä! tukevien! työskentelytapojen! luomista!

projektin! aikana.! Työtä! kohtaan! on! synnyttävä! tietynlainen! omistajuus.! Oppimisen! laatuun!

vaikuttaa! suuresti! se,! pitävätkö! opiskelijat! projektia! kiinnostavana! ja! arvokkaana.! Myös!

Honkasalon!ja!Harisen!(2006,!51)!mukaan!nuoret!korostavat!yksimielisesti!yhteisten!ja!nuorista!

itsestään!lähtevien!projektien!tärkeyttä.!

!

!
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Eteläpellon! &! Rasku<Puttosen! (1999,! 192–193)! mukaan! projektityön! vaativuus! näyttäisi!

syntyvän! siitä,! että! se! edellyttää! oppijoilta! itsensä! ilmaisukykyä! ja! kykyä! tarkastella! asioita!

useasta!eri!perspektiivistä.!Heidän!pitäisi!pystyä!keskustelemaan!ideoistaan,!kommunikoimaan!

selkeästi! ja! tekemään! kysymyksiä! tarkasteltavasta! ilmiöstä.! Projektityöskentely! näyttäisi! siis!

edellyttävän! sekä! korkeatasoisia! vuorovaikutustaitoja! että! myös! oman! toiminnan! ohjaus<! ja!

arviointitaitoja.!Yksi!projektityön!tunnetuista!ongelmista!on!myös!epätasainen!työnjako!ryhmän!

sisällä.! Opiskelijat! saattavat! helposti! luottaa! siihen,! että! muut! ryhmässä! ottavat! vastuuta!

tekemisestä! ja! vähentää! näin! omaa! itsenäistä! ajattelua! ja! vastuunottoa.! Toisaalta!

projektityöskentelyä!pidetään!mukavana!oppimisen!muotona,!koska!siinä!voi!olla!välittömässä!

sosiaalisessa!vuorovaikutuksessa.!(Eteläpelto!&!Rasku<Puttonen!1999,!192–193.)!!
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4 OSALLISUUS 

4.1 Osall isuuden määrittelyä 

Osallisuuden) käsite! tulee! englanninkielisistä! termeistä! participation! ja! engagement,! joilla!

viitataan! osallistuvuuteen! ja! sitoutuvuuteen! (Niemi,! Heikkinen! &! Kannas! 2010,! 53).! Termi!

participation! on! yhteiskunnallista! osallisuutta,! jossa! aloitteentekijänä! on! jokin! instituutio.!

Kokemukseen! osallisuuden! tunteesta! taas! viitataan! sanalla! empowerment,! joka! kantaa!myös!

suomalaisessa! kielenkäytössä! yleistyneitä! merkityksiä! voimaantuminen! ja! valtaantuminen!

(Gretschel! 2002b,! 94).! Näillä! tarkoitetaan! osallistumisen! muotoja,! joiden! tavoitteena! on!

ryhmän! tukeminen! ja! kannustaminen! jatkossa! myös! itsenäiseen! toimintaan.! Osallistuminen,!

jossa! yksilön! tavoitteena! on! sitoutua! yhteisöön! määritellään! englanniksi! käsitteellä! social.

engagement! (Häikiö! 2000,! 21).! Tällä! tarkoitetaan! omaehtoista! ja! yhteisöön! sitoutunutta!

osallisuutta.!Häikiö! (2000,! 20)! korostaakin,! että! edellä! esitetyillä! kolmella! käsitteellä! on! selvä!

laadullinen!ero!ja!koska!ne!tarkoittavat!jokainen!omanlaistansa!osallisuuden!muotoa,!ne!myös!

tuottavat!erilaista!osallisuutta.!

!!

Osallisuuden! käsitteen! tarkka! määritteleminen! on! osoittautunut! vaikeaksi! tehtäväksi! (mm.!

Kiilakoski! 2008).! Määrittelyn! vaikeus! on! ongelmallista,! koska! merkitykseltään! näin! laajan!

käsitteen!avulla!voi!perustella!lähes!mitä!hyvänsä!(Kiilakoski!2008,!10).!Määrittelyn!vaikeus!on!

myös! johtanut! siihen,! että! toisinaan! on! siirrytty! käyttämään! osallisuuden! sijasta! esimerkiksi!

käsitteitä! osallistuminen,! vaikuttaminen,! kuuleminen! ja! aktiivinen! kansalaisuus,! jotka!

Hanhivaaran! (2006,! 1)! mukaan! kykenevät! kattamaan! vain! osan! osallisuuden! käsitteen!

merkityksestä.! Koska! osallisuuden! määrittely! on! luonnollisesti! riippuvainen! kontekstistaan!

(Hanhivaara!2006,!8),!se!on!määriteltävä!jokaisessa!tilanteessa!uudelleen!(Kiilakoski!2008,!14).!!

!

Hanhivaara! (2006,! 3–4)! esittää! osallisuuden! tiivistetysti:! osallisuuden! voi! nähdä! yksilön! ja!

ryhmän,! yksilön! ja! yhteisön! sekä! yksilön! ja! yhteiskunnan! välisenä! suhteena,! jossa! korostuu!

yksilön! oikeus! mukaan! kuulumisen! kokemukseen! sekä! toisaalta! vastuu! muiden! ryhmän,!
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yhteisön! ja! yhteiskunnan! jäsenten! mukaan! ottamisesta.! Keskeistä! on! kasvaminen!

osallisuuteen! !aluksi! pienessä! ryhmässä! koetun! osallisuuden! laajentuessa! suurempiin!

yhteisöihin!ja!lopulta!yhteiskunnassa!koettuun!osallisuuteen!(Hanhivaara!2006,!4).!

!!

Osallisuuteen!liitetään!toistuvasti!kansalaisvaikuttamisen!ulottuvuus!(mm.!Hanhivaara!2006,!4)!

sekä! poliittisen! vaikuttamisen! ulottuvuus! (Vehviläinen! 2006,! 82–83).! Nuorten! osallisuutta!

tutkinut!Vehviläinen!(2006,!80)!esittää!kiinnostavan!ajatuksen!siitä,!että!osallisuudessa!on!kyse!

nimenomaan! yhteiskuntaan! kiinnittymisen! laadusta! tai! tavasta.! Hanhivaara! (2006,! 3)!

haastaakin! ajattelemaan! sitä,! millaista! on! osallisuuden! myötä! syntyvä! vaikuttaminen:!

yhteiskunnallista! aktiivisuutta! esimerkiksi! nuorisovaltuustoissa! vai! omaehtoista!

kansalaisaktivismia?!

!!

Osallisuutta! voidaan! tarkastella! myös! osallisuutena! johonkin! ja! osattomuutena! jostakin!

(Hanhivaara!2006,!2).!Osallisuuden!vastakohdaksi!Kiilakoski!(2008,!12)!esittää!osattomuutta!eli!

esimerkiksi! taloudellisen,! kulttuurisen! tai! sosiaalisen! pääoman! puutetta.! Myös!

välinpitämättömyys!ympäristön!asioita!kohtaan!voi!näyttäytyä!osallisuuden!vastakohtana,!sillä!

osallisuuden! kokemus! synnyttää! halua! olla! osa! ympäristöään! (Kiilakoski! 2008,! 11).! !Cloke! ja!

Davies! (1995,!17)!ovat!havainneet,!että!osallisuuden!ulkopuolelle! jäävät!herkästi! lapset,! jotka!

kärsivät! luottamuksen! puutteesta! tai! eivät! jostain! syystä! kykene! ilmaisemaan! itseään,!

tarpeitaan!ja!tunteitaan.!Näin!ollen!osallisuus!voi!olla!näiden!tarpeiden!kuuntelua.!!

!!

Osallisuuden! vastakohdaksi! voidaan! nähdä! syrjäytyminen! (Kiilakoski! 2008,! 12).! Syrjäytyvä!

vetäytyy! pois! ryhmästä! ja! yhteisöstä! joko! omasta! tahdostaan! tai! ulkopuolisen! painostuksen!

vuoksi.! Vaikka! osallisuuden! lisääminen! syrjäytymistä! ehkäisemällä! onkin! tärkeä! osallisuuden!

edistäjä,!se!koskettaa!kuitenkin!vain!pientä!osaa!lapsista!ja!nuorista!(Kiilakoski!2008,!12).!Tästä!

lähtökohdasta! toiminta! osallisuuden! edistämiseksi! saattaa! kohdentua! vain! tiettyjen,!

syrjäytymisvaarassa! olevien! tukemiseksi! jättäen! kaikkia! muita! koskevan! työn! huomiotta.!

Toisaalta! syrjäytymisen! ehkäisemisen! sijaan! on! ehkäpä! myönteisempää! puhua! osallisuuden!

edistämisestä!(Hanhivaara!2006,!2).!!
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Hanhivaaran! (2006,! 5)! mukaan! osallisuutta! on! yksilötason! tarkastelun! sijaan! ! tarkasteltava!

ennen! kaikkea! ryhmäilmiönä.! Näin! ollen! pitäisi! kysyä,! millaisia! ominaisuuksia! ryhmältä!

edellytetään,!jotta!yksilöiden!osallisuuden!toteutuminen!on!siinä!mahdollista!(Hanhivaara!2006,!

5).! Eskolan! ja! Jauhiaisen! (1994,! 13)! mukaan! ryhmäilmiötä! voi! tarkastella! kolmesta!

näkökulmasta:! 1)! osallistujien! yksilöllisen! toiminnan,! 2)! ympäristövaikutusten! ja! 3)!

ryhmädynaamikan!kautta.!Näin!ollen!ryhmä!tulee!nähdä!dynaamisena,! jatkuvasti!muuttuvana!

ilmiönä,!joka!on!vaikutuksissa!ympäristöönsä!(Eskola!&!Jauhiainen!1994,!13).!

!

Nuorten) osallisuuden) kokemus) voi! Kiilakosken! (2008,! 15–16)! toteutua! monenlaisilla!

sosiaalisilla! kentillä:! perheen! valinnoissa,! nuorisovaltuustoissa,! oppilaskunnissa,!

nettikeskusteluissa,! ystäväpiirissään,! harrastuksissan! ja! koulussa! tai! jopa! poliittisissa! elimissä.!

Osallisuuden!ja!osattomuuden!kokemus!voi!siis!vaihdella!kontekstista!toiseen.)

!!

Nuorten!osallisuutta!tutkineen!Gretschelin!(2002a,!91–94)!mukaan!erityisesti!nuorten!osallisuus!

lähenee! aiemmin! mainittua! voimaantumisen! ja! valtautumisen! tunnetta.! Se! on! osallisuuden!

tunnetta,! joka! ilmenee!nuorten! kertomuksista.!Onnistuneessa! osallistavassa! projektissa! nuori!

tuntee! pätevyyttä! ja! pitää! kertomuksissaan! itse! omaa! rooliaan! merkittävänä.! Hanhivaaran!

(2006,!2)!mukaan!Gretschelin!käsitys!nuorten!osallisuudesta!on!kuitenkin!turhan!yksioikoinen,!

sillä! siitä! on! pääteltävissä,! että! nuorten! lähtökohtaisesti! osaavat! asettaa! itsensä! aktiivisen!

toimijan! rooliin.! Hanhivaaran! (2006,! 2)! mielestä! tällainen! käsitys! on! ristiriidassa! esimerkiksi!

koulun! todellisuuden! kanssa! ja! siksi! sen! soveltaminen! kouluun!on! vaikeaa.!Hanhivaara!pohtii!

myös,! onko! osallisuus! tunnetta,! toimintaa! tai! kenties! molempia:! voiko! !ilman! toimintaa! olla!

osallisuutta?!

!

Tässä! tutkimuksessa! osallisuudella! viitataan! kolmeen! sen! ulottuvuuteen.! ! Ensinnäkin!

tutkimuksessa! käytetään! osallistavaa! tutkimusparadigmaa,! jossa! tutkittavat! osallistuvat!

tutkimustiedon! tuottamiseen.! Toisaalta! keskeisenä! toimintaperiaatteena! on! opiskelijoiden!

osallistaminen! oppimisprosessissa.! Kolmanneksi! osallisuus! toimii! yhtenä! avaintekijänä!

kaksisuuntaisen!kotoutumisen!mahdollistamisessa.!
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4.2 Osall isuuden mahdollistaminen 

Osallisuuden) merkitys) on) suomalaisessa! yhteiskunnassa! selkeästi! ymmärretty,! sillä! siitä! on!

säädetty!usein! lainsäädännössä.! Kuntalaissa! taataan! (§!22)! kuntalaisille!oikeus! sekä!osallistua!

että! vaikuttaa! kunnan! päätöksentekoon.! Perustuslain! 6! §:ssä! puolestaan! turvataan! lasten!

oikeus! vaikuttaa! heitä! koskeviin! asioihin! kehitystasonsa!mukaisesti.!Myös! nuorisolaissa! (§! 8)!

korostetaan! kunnan! velvollisuutta! ottaa! nuoret! mukaan! heitä! koskevaan! päätöksentekoon.!

Koululaisten!osallisuuden!vahvistamisesta!ja!kuulemisesta!säädetään!perusopetuslaissa!(§!47).!

!!

Lainsäädännön!avulla!ei!kuitenkaan!voida!taata!osallisuuden!lisäämisen!onnistumista.!Euroopan!

komission! laajassa! tutkimuksessa! (2011,! 46)! havaittiin,! että! edellä! mainitun! perusopetusta!

koskevan!lainsäädännön!puitteissa!toimivat!oppilaiden!osallisuuden!varmistamiseksi!tarkoitetut!

oppilaskunnat! ja! nuorisovaltuustot! eivät! parhaalla! mahdollisella! tavalla! sovellu! osallisuuden!

lisäämiseen:! muodolliset! rakenteet! mahdollistavat! käytännössä! vain! marginaalisen!

oppilasryhmän! osallistumisen! eivätkä! esimerkiksi! maahanmuuttajat,! vammaiset! tai! muuten!

tuen!tarpeessa!olevat!oppilaat!osallistu!niiden!toimintaan.!

!!

Kiilakoski! (2008,! 8)! esittää,! että! osallisuuden! edistäminen! ei! aina! vaadi! taloudellista!

panostamista,! vaan! useimmiten! kyse! on! ajattelu<! ja! toimintatapojen! sekä! arvomaailman!

muutoksesta! sekä! luottamuksesta! osallistamisen! kohteen! omiin! taitoihin! ja! kykyihin.!

Osallistaminen! voidaankin! ymmärtää! lähinnä! menettelytavoiksi! ja! toimintamalleiksi,! joilla!

annetaan!mahdollisuus!ja!tilaa!(vaikuttavalle)!osallistumiselle!(Gretschel!2002a,!94).!

!

Osallistava) kasvatus) on! osallisuuden! kokemuksen! tavoitteellista! vahvistamista.!

Elinkeinoelämän! keskusliiton! (2011)! mukaan! yhteistyökyky! on! tulevaisuuden! työelämässä!

keskeinen!taito.!Osallisuuden!kokemuksen!vahvistaminen!on!näin!yhteydessä!työelämätaitojen!

kartuttamiseen.! Opettajilla,! kouluttajilla! ja! kouluilla! on! merkittävä! rooli! tämän! tavoitteen!

saavuttamisessa!(Elinkeinoelämän!keskusliitto!2011).!Useiden!tutkimusten!(Janhunen!2013,!81;!

Konu! 2002,! 62–63;! Öhrling! 2006,! 74–75)! mukaan! osallisuuden! tunne! ja! osallistumisen!

mahdollisuudet!ovat!yhteydessä!myös!kouluhyvinvointiin.!Koulukiusaamista! tutkinut!Hamarus!
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(2006,!7;!9–13)!on!interventiotutkimuksillaan!havainnut,!että!itsetuntemusta!ja!vuorovaikutusta!

kehittävillä! harjoituksilla! voidaan! vaikuttaa! luokan! ilmapiiriin! merkittävästi! ja! vähentää!

kiusaamista.!Ei!ole!siis!ihme,!että!osallisuus!on!kiinnostuksen!kohteena!myös!kouluissa.!!

!!

Osallisuuden!pedagogiikan!juuria!voi!etsiä!muun!muassa!kriittisestä!pedagogiikasta!!(mm.!Freire!

1972;!Giroux!&!McLaren!2001)!tai!kriittistä!ajattelua!edustavasta!feministisestä!pedagogiikasta!

(Vuorikoski!2005,!49).!Näistä!molemmissa!keskeisenä!ajatuksena!on!autoritäärisen!opetuksen!

mallin!murtaminen!sellaisella!pedagogiikalla,!joka!antaa!tilaa!opiskelijoiden!omille!kokemuksille!

ja!vahvistaa!näin!heidän!subjektiuttaan!(Vuorikoski!2005,!49).!Pedagogisena!ilmiönä!osallisuus!

perustuu! yhteistoiminnallisuuteen! ja! kokemuksellisuuteen:! siinä! korostuvat! oppijoiden!

toimijuus!ja!itseohjautuvuus,!konstruktivistinen!tiedon!rakentaminen!sekä!opettajan!ja!oppilaan!

tasa<arvoinen! ja! vuorovaikutuksellinen! suhde! (Hanhivaara! 2006,! 7).! Osallistavan! kasvatuksen!

tavoitteena! on! avoimesti! ja! kriittisesti! maailmaan! suhtautuva! kansalainen,! joka! tiedostaa!

olemassaolevat!asiat!ihmisten!vaikuttamisen!tuloksina!(Vesikansa!2002,!15).!

!

Osallistamisen)taustalla!on!kokemuksellinen!ja!sosiokonstruktivistinen!oppimiskäsitys.!Niemi!ja!

muut! (2010,! 54)! määrittelevät! osallistamisen! lähtökohtia! sosiokulttuurisen. opettamisen!

käsitteen! kautta,! jossa! oppimisprosessi! lähtee! opiskelijoiden! kokemuksista,! oppiminen!

tapahtuu! dialogissa! ja! opetustilanteet! perustuvat! yhteistoimintaan.! Tynjälän,! Heikkisen! ja!

Huttusen! (2013,! 28)! mukaan! sosiokulttuurisissa! teorioissa! tiedon! ajatellaan! muodostuvan!

ennen! kaikkea! sosiaalisessa! vuorovaikutuksessa,! ei! yksilön! ajattelun! tai! havaintojen! pohjalta.!

Myös! ajattelun! välineiden,! kuten! kielen,! symbolien! ja! erilaisten! ihmisten! luomusten! eli!

artefaktien! merkitystä! korostetaan! (Tynjälä! ym.! 2005,! 28).! Osallisuus! oppimisprosessissa! voi!

merkitä!myös!sitä,!että!opiskelija!ottaa!entistä!enemmän!vastuuta!oppimisestaan!(Mt.!30).!

!!

Hanhivaaran! (2006,! 7)! mukaan! osallisuuden! edistäminen! koulussa! tarkoittaa! pohjimmiltaan!

yksilökeskeisestä! toimintakulttuurista! luopumista! ja! huomion! kiinnittämistä! ryhmään! ja!

yhteisöön.! Osallisuutta! koulussa! voidaan! opettajan! ja! oppilaan! välistä! suhdetta! laajemmalla!

yhteisötasolla!käsitellä!esimerkiksi! inkluusio<käsitteen!avulla!(Ks.!esim.!Murto!2001).!Suomeksi!
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käännettynä!inkluusio!voisi!tarkoittaa!mukaan!kuulumista!(Väyrynen!2001,!20).!Väyrysen!(2001,!

15)! mukaan! inkluusio! on! filosofia! tai! toimintatapa,! joka! vastustaa! kaikkea! syrjintää! niin!

periaatteen! kuin! käytännönkin! tasolla! ja! korostaa! kaikkien!oppilaiden!oppimisen! edellytysten!

parantamista.! Siten! se! eroaa! myös! yleisestä! integraation! käsitteestä,! joka! korostaa! tuen!

tarpeessa!olevien,!esimerkiksi!vammaisten!oppilaiden!tuomista!yleisopetuksen!piiriin!(Väyrynen!

2001,!16).!!

!!

Hart! (1992,!8)! käsittelee!osallisuutta!koulussa! jakamalla! sen!kahdeksaan!eri! tasoon,! joita!hän!

nimittää!osallisuuden!tikapuiksi! (The.Ladder.of.Participation).!Hartin!mallissa!(KUVIO!2)! lasten!

osallisuus! oppimisprosessissa! lisääntyy! noustaessa! tikapuiden! askelmia! ylöspäin.! Alkupäässä!

lapset! ovat! täysin! passiivisesti! kasvattajien! ohjauksen! kohteena.! Ylimmällä! tasolla! lapset! ja!

aikuiset! ideoivat,! suunnittelevat! ja! tekevät!päätökset! yhdessä! tasavertaisina.! Samaa! ideaa!on!

soveltanut!myös!Horelli!(1994,!39)!omalla!viisiportaisella!mallillaan,!jossa!osallistuminen!etenee!

alatason!sopeuttamisesta!valmiisiin!suunnitelmiin!kohti!lasten!omaa!suunnittelua.!Shier!(2001,!

110)! on! täydentänyt! tikapuumallia! ulottuvuudella,! jossa! mitataan! lasten! osuutta!

päätöksentekoprosessissa! viisiportaisella! asteikolla.! Matalin! taso! sisältää! lasten! kuuntelua! ja!

korkein!taso!päätöksenteon!vallan!ja!vastuun!jakamisen!lasten!kanssa.!

)

)

)

)

)

KUVIO)2.!Osallisuuden!portaat!Hartia!(1992,!8)!mukaillen.!

!!

LASTEN JA AIKUISTEN YHTEISTOIMINNALLISUUS 

LASTEN OMAT PROJEKTIT, AIKUISET TUKENA 

LAPSET PÄÄTÖKSENTEKOON AIKUISTEN PROJEKTEISSA 

LAPSET KONSULTTEINA AIKUISTEN PROJEKTEISSA 

AIKUISTEN EHDOILLA KUULLUKSI TULEMINEN 

MUODOLLINEN LASTEN KUULEMINEN 

TUNNELMAN LUONTI LASTEN OSALLISTUMISELLA 

MANIPULOIDAAN LASTEN AJATTELUA JA SANOMISIA 
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Edellä! kuvatut! mallit! esittävät! osallisuuden! pelkistetysti! lineaarisena! vähemmän–enemmän! <

ilmiönä.! Thomas! huomauttaakin! (Oranen! 2008,! 10),! että! osallisuudessa! on! enemmän!

ulottuvuuksia! eikä! sen! laatua! tai! määrä! siksi! voi! kuvata! suoraviivaisella! asteikolla.! Thomas!

esittää!osallisuudelle!kaikkiaan!kuusi!ulottuvuutta:!mahdollisuus!valita,!saada!tietoa,!vaikuttaa!

päätöksentekoprosessiin,!ilmaista!itseään,!saada!apua!ja!tukea!itseilmaisuun!sekä!mahdollisuus!

itsenäisiin!päätöksiin.!Thomasin!mallissa!korostuvat!siis! lasten!yksilölliset! tarpeet!osallisuuden!

suhteen.!Malleja! vertaillessa! korostuu! jälleen!myös!osallisuuden!määrittelyn! vaikeus! (Eskel!&!

Marttila!2013,!81–83).!

!!

Poikkeuksen,! Rasku<Puttosen,! Lerkkasen! ja! kumppaneiden! (2013,! 112)! mukaan! osallisuuden!

vahvistaminen! on! yksi! syrjäytymiseltä! suojaavan! kouluympäristön! tekijöistä.! Syrjäytymistä!

ehkäisevässä! kouluympäristössä! huomiota! kiinnitetään! opettajan! ja! oppilaiden!

vuorovaikutukseen! ja! suhteisiin,!opettajien!opetuskäytäntöihin! sekä!oppilaiden!osallistumisen!

ja! osallisuuden! kokemusten! vahvistamiseen.! Oppilaan! kokemus! kouluyhteisöön! kuulumisesta!

sekä! opettajan! myönteinen! tuki! edistävät! oppilaan! osallistumista! oppimiseen! (Poikkeus! ym.!

2013,! 113).! Kemppaisen! ja! Lakkalan! (2014,! 151)! raportoimassa!osallisuushankkeessa!oppilaat!

kokivat! sekä! itsetunnon! kohoamista! että! oman! roolin!merkitykselliseksi! tulemista.! Osallisuus!

myös!lisäsi!oppilaiden!toimintakykyä!monin!tavoin!(Kemppainen!&!Lakkala!2014,!166).!

!

Menetelmätasolla!osallisuuden!pedagogiikka!käyttää!monia! vuorovaikutuksen!alalajeja,! kuten!

dialogisuutta!(mm.!Jalava!&!Virtanen!1998,!54).!Neuvottelu!yhteisesti!jaetuista!tavoitteista!sekä!

tutkiva! oppiminen! ja! dialogiset! keskustelukäytännöt! antavat! tilaa! osallisuuden! kokemuksille!

(Poikkeus!ym.!2013,!118).!Hanhivaaran!(2006,!6)!mukaan!osallisuuden!kokemus!edellyttää,!että!

yksilö! tulee! hyväksytyksi! omana! itsenään.! Osallisuuteen! liittyvät! vahvasti! mielipiteen!

ilmaiseminen,! toisten! kuunteleminen,! neuvottelu! sekä! kompromissien! ja! sopimusten!

tekeminen.! Omia! mielipiteitään! perustellessaan! oppilas! kokee! olevansa! osallisena!

päätöksenteossa! ja! harjoittaa! samalla! sosiaalisia! taitojaan,! kuten! itseilmaisu<,! kuuntelu<! ja!

neuvottelutaitojaan! (mm.! Turja! 2007).! Gretschelin! (2002a,! 86)! mukaan! nuorten!

osallisuustoiminnassa! yksi! tärkeimmistä! arvoista! on! nuorten! maailman! kunnioittaminen.!
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Osallisuustoiminnan! järjestäminen!voi! toimia!nuorten!subjektiusterapiana! (Gretschelin!2002a,!

92).! Hyvästä! tarkoituksesta! huolimatta! voidaan! kuitenkin! saada! aikaan! voimakkaitakin! ei<

osallisuuden!kokemuksia!ja!pettymyksiä!(Gretschel!2002a,!96–102).!

!!

Rasku<Puttosen! (2008,! 160)! kokoamien! tutkimusten!perusteella!näyttäisi! siltä,! että! yläluokilla!

olevat! oppilaat! eivät! ole! omaksuneet! aktiivisen! toimijan! roolia! tai! eivät! ole! tottuneet!

merkityksistä! neuvotteluun.! Koskisen! (2010,! 56)! mukaan! lasten! ja! nuorten! osallistumisen!

raamit! ovatkin! varsin! ahtaat! sekä! kouluissa! että! kunnissa.! Esimerkiksi! oppilaitoksissa! heidän!

osallistumisensa! on! edelleen! riippuvaista! yksittäisten! innostuneiden! opettajien! halusta! ja!

sitoutumisesta.! Koskisen! (2010,! 51)!mukaan! osallisuus! luokassa! edellyttää! aina! osallisuudelle!

tilaa!antavan!opettajan.!Opettaja!on!vastuussa!osallisuuden!mahdollistamisesta!ja!tukemisesta!

(Kiili!2006,!211;!Rasku<Puttonen!2005,!99–100;!Rasku<Puttonen!2008,!158).!Opettajalta!se!taas!

vaatii! hyvän! itsetunnon! ja! ideoivan! otteen! (Rasku<Puttonen! 2005,! 99),! vastuunantoa!

oppilaille!!ja!osin!omasta!kontrolloinnista!luopumista!(Kiili!2006,!64,!210;!!Öhrling!2006).!Lasten!

tuottama! tieto!pitää!myöskin!ottaa!käyttöön!eikä! jättää! sitä!pelkästään! ideatasolle! (Koskinen!

2010,!48).!!

!

Koulun! toimintaa! ohjaavat! kuitenkin! opettajan! lisäksi! useat! rakenteelliset! elementit,! jotka!

voivat!edistää!tai!estää!osallisuutta.!Osallisuuden!toteutuminen!on!vahvasti!riippuvainen!koulun!

hallinto<!ja!päätöksentekojärjestelmästä,!koulun!säännöistä,!tiloista,!aikatauluista!ja!opettajien!

koulutuksesta.! Nämä! rakenteet! tulisi! Hanhivaaran! (2006,! 8)! mukaan! nähdä! osana! koulun!

pedagogisia! ratkaisuja! –! kasvatuksellisten! tavoitteiden! olisi! oltava! linjassa! koulun!

toimintakulttuurin!kanssa.!

!!
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4.3 Osall isuutta tukevia menetelmiä 

Nykytaiteen) menetelmistä) kaksisuuntaisen! kotoutumisen! sekä! osallisuuden! tukijoina! olen!

kirjoittanut! kattavasti! luvussa! 3.4.! Kaksisuuntainen! kotoutuminen! näyttäisi! mahdollistuvan!

ensisijaisesti! vahvistamalla! osallisuutta! ja! siten! nämä! kaksi! asettuvat! taiteellisen! toiminnan!

kentällä! osittain! päällekkäin.! Tässä! alaluvussa! laajennan! osallisuuden! vahvistamisen! käsitettä!

myös!muille!kuin!taiteellisen!tekemisen!kentille.!

)

Osallistava) suunnittelu) on! yleiskäsite! toimintamallista,! jossa! kehittämistoimintaan! otetaan!

mukaan!asiakkaita,! työntekijöitä! ja!sidosryhmien!edustajia.!Osallistumisessa!on!kaksi!suuntaa:!

kehittäjät! osallistuvat! käytännön! toimintaan! ja! toimijat! osallistuvat! tekemiseen.! Käsitteenä!

osallistaminen! tarkoittaa! mahdollisuuksien! tarjoamista,! kun! taas! osallistuminen! on!

mahdollisuuksien! hyödyntämistä.! Nämä! kaksi! käsitettä! liittyvät! siis! tiiviisti! toisiinsa.!

Osallistumisen! taso! voi! vaihdella! kehittäjien! ja! toimijoiden! tiiviistä! yhteistyöstä! etäisempään!

vuorovaikutussuhteeseen.!(Toikko!&!Rantanen!2009,!90–91;!98–99.)!

!

Tulevaisuusverstas2menetelmä! on! ongelmanratkaisumenetelmä,! jossa! koko! yhteisön! voimin!

demokraattisesti! työskennelleen! pohditaan! yhteisesti! sovittuun! asiaan! liittyviä! ongelmia! ja!

ideoita,! joita!sitten!yhteisesti!toteutetaan.!Menetelmä!kehitettiin!Saksassa!ja!Itävallassa!1950<

luvulla! (Jungk!&!Möllert!1989),!mutta! sitä!on! laajasti! kokeiltu! suomalaisissa!yhteyksissä! (mm.!

Anunti! &! Vesikansa! 2000).! Menetelmä! korostaa! luovuuselementtiä:! se! eroaa! normaalista!

kehittämistyöstä,! jossa! edetään! yleensä! suoraan! tuottamaan! suunnitelmia! ilman! luovuutta!

kirvoittavaa! hulluutta! ja! löysäämistä.! Menetelmässä! painotetaan! kaikkien! osallistumista! ja!

estetään! se,! että! tietyt! henkilöt! (esim.! sosiaalisesti! taitavat! tai! vaikuttamaan! tottuneet)!

hallitsisivat! suunnittelua! ja! jälleen! hiljentäisivät! vaikenemaan! tottuneet.! Osallistuminen!

verstasprosessiin!vaikuttaa!osallistujien!asennoitumiseen,!itsetuntoon!ja!sosiaalisiin!valmiuksiin!

luovuutta! ja! aktiivisuutta! edistävällä! tavalla.!Menetelmässä! on! viisi! vaihetta,! joissa! se! etenee!

valmistelusta!jatkotyöskentelyn!suunnitteluun.!Menetelmä!on!suunniteltu!3!tuntia!kestäväksi!ja!

siinä! jokainen! vaihe! on! tärkeä.! Ajankäyttö! on! myös! nähty! soveltamisessa! ongelmaksi,! sillä!

projektien!ideointiin!harvoin!resursoidaan!riittävästi!aikaa.!(Anunti!&!Vesikansa!2000.)!
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OSAKO2hanke) )tulee! sanoista! osallistava! koulu.! Hankkeessa! kehitettiin! hyviä! käytänteitä!

osallisuuden! tukemiseen! kuudessa! Lapin! alueelta! valitussa! pilottikohteessa,! joista! kolme! oli!

peruskouluja,! kaksi! ammattioppilaitosta! sekä! yksi! lukio.! Kouluihin! perustettiin! OSAKO<tiimi,!

johon!kuului!edustajia!opiskelijoista,!vanhemmista,!opettajista,!muusta!koulun!henkilökunnasta!

ja! nuorisotoimesta.! Tiimin! tavoitteena! oli! laatia! oppilaitoskohtainen! osallisuusstrategia,! jossa!

selvitettiin! keinoja! kaikkien! koulun! tahojen! osallisuuden! parantamiseksi.! Suunnittelun!

lähtökohdaksi! otettiin! eri! toimijoiden! omat! toiveet! ja! tarpeet.! Suunnitteluun! yhdistettiin!

samanaikainen! toteutus! ja! arviointi.! Strategiatyön! tavoitteena! oli! mahdollistaa! nuorten! ja!

aikuisten! tasavertainen! osallistuminen! kouluyhteisön! kehittämiseen.! (Hanhivaara! &! Pekkala!

2005,! 51–52.)! Hanhivaaran! (2006,! 5)! Osako<hankkeessa! saamien! kokemusten! mukaan!

parhaatkaan! menetelmät! eivät! takaa! osallisuuden! toteutumista,! jos! ilmapiiri! mielipiteen!

ilmaisemiselle! ei! ole! suotuisa.! Hän! korostaakin,! että! osallisuutta! pitää! yksinomaan! yksilön!

näkökulmasta! tarkastelun! sijaan! tarkastella! myös! ryhmäilmiönä.! Pitäisikin! kysyä,! minkälaisia!

ominaisuuksia! ryhmältä! edellytetään,! jotta! yksilöiden! osallisuuden! toteutuminen! on! siinä!

mahdollista! (Hanhivaara! 2006,! 5).! Ympäristö! saattaa! saada! aikaan! voimakkaitakin! ei<

osallisuuden! kokemuksia! toimintaan! osallistuvissa! nuorissa,! hyvistä! aikeista! huolimatta!

(Hanhivaara!&!Pekkala!2005,!53).!

!

MIABE2menetelmä!on!Norjassa!kehitetty!tiedonkeruumenetelmä,!jonka!avulla!kerätään!tietoa!

lasten! kokemuksista! rakennetusta! ympäristöstä.! Aluksi! sitä! käytettiin! paikka<analyyseissä,!

mutta! myöhemmin! sitä! on! käytetty! menestyksekkäästi! myös! erilaisissa! lasten! ja! nuorten!

vaikuttamisprojekteissa.! Menetelmä! on! sidoksissa! vahvasti! Norjan! peruskoulun!

opetussuunnitelmaan.! Prosessi! koostuu! erilaisista! osista,! jotka! voivat! olla! valokuvausta,!

karttojen! piirtämistä,! raporttien! kirjoittamista! ja! esimerkiksi! pienoismallien! rakentamista.!

Yhtenä! tavoitteena!on,!että!mahdollisimman!moni! löytää! sellaisen! toimintamuodon,! jossa!on!

hyvä.! Toiminnalla! on! tarkoituksena! lisätä! tietoisuutta! rakennetusta! ympäristöstä! sekä! antaa!

kokemuksia! vaikuttamisesta.! Menetelmän! tärkeänä! keinona! ovat! aistien! tehostaminen.!

Tiedonkeruun! jälkeen! keskustellaan! siitä,! mitä! paikassa! pitäisi! säilyttää! ja! muuttaa! ja! miten!

nämä! toimet! voitaisiin! tehdä.! Oppilaat! toimivat! oikeassa! kuntaympäristössä! harjoitellen!
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kuntasanaston! käyttöä! ja! esimerkiksi! tekemällä! kyselyitä! kuntalaisille.! (Hodneland! 2010,! 35–

39.)!

)

Osallistuvan) tai) vuorovaikutteisen) suunnittelun) menetelmät! (Kyttä! &! Kaaja! 2001)! on!

yhdyskunta<! ja! kaupunkisuunnittelun! tarpeisiin! kehitetty! menetelmäkokonaisuus.!

Vuorovaikutteisen! suunnittelun! metodipaketti! sisältää! erilaisia! työkaluja! oppimis<! tai!

suunnitteluprosessin! eri! vaiheisiin.! Niin! sanotut! diagnostiset!menetelmät! auttavat! vallitsevan!

tilanteen!arvioinnissa.!Näitä!ovat!esimerkiksi!tulevaisuusverstas,!ainekirjoitukset!ja!ajatuskartat.!

Nykytilanteeseen! perehtymisen! välineitä! ovat! myös! paikkasidonnaiset! situationaaliset!

menetelmät,! esimerkiksi! kävelykierros! tai! aistikävely.! Ilmaisulliset! menetelmät,! kuten!

pienoismallirakentelu! taas! auttavat! vapautumaan! aiheeseen! liittyvistä! totutuista!

ajattelutavoista.! ! Mallien,! käsitteiden! ja! toimintatapojen! ymmärtämistä! helpottavat!

käsitteelliset!eli!konseptuaaliset!menetelmät,!kuten!ajatuskartat.!Prosessin! tulosten!esittelyyn!

sopivat! puolestaan!organisatoriset!menetelmät,! kuten!näyttely.! Poliittiset!menetelmät,! kuten!

paneelikeskustelu!taas!ovat!välineitä,! joilla!vaikutetaan!aiheeseen! liittyvään!päätöksentekoon.!

(Aura,!Horelli!&!Korpela!1997,!175;!Horelli,!Kyttä!&!Kaaja!1998,!14–15;!Kyttä!&!Kaaja!2001.)!

!!

Horelli,! Kyttä! ja! Kaaja! (1998)! ovat! tehneet! laajaa! selvitystä! lasten! ja! nuorten! osallistumisen!

tutkimuksista! Suomessa,! Ranskassa! ja! Sveitsissä.! Tutkimuksilla! on! kyetty! osoittamaan,! että!

lasten!ja!nuorten!toissijaistamista!on!mahdollista!ainakin!hetkellisesti!murtaa!ottamalla!heidät!

mukaan! elinympäristöjen! suunnitteluprosesseihin.! Tämä! on! kuitenkin! vaikeaa:! lasten! ja!

nuorten! osallistuminen! jää! usein! kokeiluasteelle,! vaikka! he! ovat! osoittautuneet! kriittisiksi!

ympäristön!arvioijiksi!ja!innovatiiviksi!ideoijiksi.!(Horelli,!Kyttä!&!Kaaja!1998,!1.)!

!!

SoftGIS! on! nettipohjainen! sovellus,! joka! nojaa! vuorovaikutteisen! suunnittelun! periaatteisiin.!

Sitä! käytetään! aluesuunnitteluun! liittyvään! tiedonkeruuseen.! Asukkaat! tai! käyttäjät! voivat!

osallistua! suunnitteluprosessiin! antamalla! SoftGISin! karttasovelluksen! avulla! paikkatietoihin!

sidottuja! kertomuksiaan! ja! kokemuksiaan! osaksi! suunnitteluun! käytettävää! tietovarantoa.!

Sovellus! yhdistää! näin! kokemustietoa! ja! paikkatietosovelluksista! saatavaa! “kovaa”! tietoa!



 

 

46 

yhteen!ja!tuo!käyttäjänäkökulman!suoraan!suunnitteluprosessiin.!Nettipohjaisuus!mahdollistaa!

tehokkaan! digitaalisen! tiedonkäsittelyn! ja! ohittaa! siksi! perinteiset! osallistuvan! suunnittelun!

menetelmät.!(Kyttä!2012,!334–336.)!

!

Tämän!tutkimuksen!lähtökohdat!ovat!muodostuneet!edellä!esitellyn!aikaisemman!tutkimuksen!

havainnoista! siitä,! miten! nuorten! kaksisuuntaista. kotoutumista! ja! osallisuuden. kokemusta!

voitaisiin!kasvatuksessa!–!tai! tässä!yhteydessä!monikulttuurisessa!taidekasvatuksessa!–!tukea.!

Toiminnan! keskeisenä! pyrkimyksenä! on! vahvistaa! osallisuuden! kokemusta! erityisesti!

taiteellisen! työskentelyn! kautta.! Lisäksi! toiminnan! suunnittelussa! on! otettu! huomioon!muilla!

aloilla!kehitettyjä!osallisuuden!vahvistamisen!menetelmiä,!erityisesti!osallistuvan!suunnittelun!

menetelmiä!(Kyttä!&!Kaaja!2001).!!
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Taidevaihde<hankkeessa! toteutetaan! kaksisuuntaiseen! kotoutumiseen! tähtäävää! toimintaa!

taidelähtöisin!menetelmin.!Hankkeessa!toteutetun!OMA!TILA!<projektin!tavoitteena!oli!edistää!

vuorovaikutusta! opiskelijoiden! kesken! yhteisessä,! taideperustaisessa! oleskelutilan!

uudistusprojektissa.! Toiminnan! tarkoituksena! oli! kohtauttaa! eri! kulttuureista! ja!

koulutusohjelmista! tulevia! opiskelijoita! ja! luoda! tilaisuuksia! kaksisuuntaiselle! kotoutumiselle!

sekä! osallisuuden! kokemuksille.! Lisäksi! tavoitteena! oli! kehittää! toimintaa! ja! toimijaryhmien!

välistä! yhteistyötä.! Toiminnassa! käytettiin! soveltaen! osallistuvan. suunnittelun. menetelmiä!

(Kyttä! &! Kaaja! 2001).! Projektin! taiteellisena! tavoitteena! oli! saada! tilasta! taidetyöskentelyllä!

opiskelijoille!mieluinen!ajanviettopaikka,!johon!kaikki!ovat!tervetulleita.!

Tässä! tutkimuksessa!pyritään! taideperustaisen! toimintatutkimuksen!menetelmin! selvittämään!

sitä,! millaista! voisi! olla! se! konkreettinen! taideperustainen! toiminta,! jossa! mahdollistuisi!

osallisuuden.kokemus!sekä!sitä!kautta!kaksisuuntainen.kotoutuminen.!!

!

Tutkimusta!ohjaavat!seuraavat!kysymykset:!

!

Millaista!on!se!toiminta,!jossa!kaksisuuntainen.kotoutuminen!on!mahdollista?!

Miten!luodaan!osallisuuden!mahdollisuuksia!taiteen!avulla?!

Mitkä!ovat!työpajatoiminnan!onnistumiset!ja!kehittämiskohdat?!
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6 TAIDEPERUSTAINEN TOIMINTATUTKIMUS 

6.1 Toimintatutkimuksen määrittelyä 

Heikkisen! (2007,! 16)! mukaan! toimintatutkimuksen! ideana! on! tuottaa! tietoa! käytännön!

kehittämiseksi.! Tutkittavana! on! ihmisen! toiminta! ja! erityisesti! vuorovaikutukseen! pohjautuva!

sosiaalinen! toiminta.! Tavallisesti! toimintatutkimus! on! ajallisesti! rajattu! tutkimus<! ja!

kehittämisprojekti,!jossa!suunnitellaan!ja!kokeillaan!uusia!toimintatapoja.!Toimintatutkimus!voi!

olla! myös! oman! työnsä! kehittämistä,! mutta! laajentua! monenlaisissa! yhteistyösuhteissa!

toimimisen!myötä!myös!yhteiskunnalliseksi!toiminnaksi!(Heikkinen!2007,!17).!

!

Hiltusen! (2009,! 78–79)! mukaan! toimintatutkimus! on! lähestymistapa,! jonka! avulla! päästään!

suunnittelemaan,! toteuttamaan! ja!havainnoimaan!kehittämisen!alla!olevaa!toimintaa!suoraan!

ytimeen.! Heikkisen! (2007,! 20)!mukaan! toiminta! on! lähtökohdiltaan!myönteisesti! virittynyttä:!

onhan! tavoitteena! valaa! uskoa! ihmisten! omiin! kykyihin! ja! toimintamahdollisuuksiin.!

Toimintatutkimuksen! yhteydessä! puhutaankin! usein! käsitteistä! voimaannuttaminen! ja!

valtauttaminen!(Heikkinen!2007,!20).!!

!

Tutkija! toimii! tämän! muutoksen! alkuunsaattajana.! Toimintatutkija! osallistuu! tutkimaansa!

toimintaan! interventiolla,! joka! tähtää! tutkimuskohteensa! muutokseen! ja! on! siten! aktiivinen!

vaikuttaja! ja! toimija! (Heikkinen!2007,!19).!Toimintatutkijan!suhde!tutkittavaan!kohteeseen!on!

näin!ollen!osallistuva,!sisältä!päin!tulkitseva!(emic.view)!(Heikkinen!2007,!20).!Kiviniemen!(1999,!

74)!mukaan!tutkija!on!ikään!kuin!väline,!jonka!avulla!tutkimuskohteesta!saadaan!tietoa.!Ilmiötä!

on!helpompi!ymmärtää,!kun!on!siinä!itse!läsnä!(Hiltunen!2009,!79).!Toimintatutkijan!ymmärrys!

kehittyy! hiljalleen! ns.!hermeneuttiseksi. kehäksi! (Greenwood!&! Lewin! 1998)! kutsutulla! tavalla!

(KUVIO!3),!johon!vaikuttaa!myös!tutkijan!oma!välitön!kokemus!(Heikkinen!2007,!20).!

!

)
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!

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

KUVIO)3.!Hermeneuttinen!kehä!(Greenwood!&!Lewin!1998)!

 

6.2 Toimintatutkimuksen piirteitä 

Toimintatutkimus)perustuu)interventioon.!Heikkisen!(2007,!28)!mukaan!kehitykseen!tähtäävä!

muutos!voi!paljastaa! jotakin!uutta:! tiedostamattomia!toimintatapoja!tai!sosiaalisia!rakenteita,!

perinteitä! tai! vallankäyttöä.! Lewin! (Greenwood! &! Lewin! 1998,! 17)! kuvailee! interventiota!

termofysiikan! termein! seuraavasti:! ennen! sosiaalisen! toiminnan!muuttamisen! aloittamista! se!

täytyy! sulattaa! (unfreezing).! Toiminnan! tarkastelun! ja! perusteiden! pohdinnan! avulla!

valmistellaan! yhteisön! ilmapiiriä! toiminnan! muuttamista! varten.! Vasta! sen! jälkeen! on!

muutosten! (changing)! vuoro.! Uuden! käytännön! testaamisen! ja! kokeilemisen! jälkeen! se!

pakastetaan! (freezing)! eli! kehitetyt! käytänteet! vakiinnutetaan.! Toimintaympäristön! muutos!

johtaa! taas! uudenlaisiin! tarpeisiin! ja! muodostaa! näin! loppumattoman! kehän.! Kulloisenkin!

prosessin! tutkija! asettuu! johonkin! kohti! tuota! kehää! asettaen! toiminnalleen! alkupisteen! ja!

lopun!(Heikkinen!2007,!29).!

)

HAVAINNOINTI

REFLEKTOINTI

SUUNNITTELU

TOIMINTA
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Toimintatutkimus)yhdistää)teorian)ja)käytännön.!Se!pyrkii!tuloksiin,!jotka!ovat!sovellettavissa!

(Heikkinen!2007,!29).!Tutkija!aktivoi!ja!kehittää!toimintaa!yhteistyössä!organisaation!kanssa!ja!

käyttää! paljon! aikaa! suunnitteluun! ja! arviointiin! (Heikkinen! 2007,! 29).! Tutkimustapa! lähenee!

näin! tutkiva. opettaja! <käsitettä! (mm.! Kemmis! &!McTaggart! 2000,! 569–570),! sillä! erolla,! että!

toimintatutkimuksen! tulokset! saatetaan! julkiseen! tarkasteluun! (Heikkinen! 2007,! 30).!

Käytännönläheisyydessään!toimintatutkimus!voi!parhaimmillaan!olla!yhteiskuntaa!ja!yliopistoa!

yhdistävää!toimintaa!(Heikkinen!2007,!31)!–!mikä!on!Taidevaihde<hankkeenkin!tavoitteena.!!

Toimintatutkimuksessa! toimintaa! kehitetään! reflektiivisen) ajattelun! avulla! (Heikkinen! 2007,!

33–34).! Reflektiivisellä! ajattelulla! tarkoitetaan! tässä! omien! ajatussisältöjen,! kokemustensa! ja!

itsensä! tarkastelua.! Reflektointi! on! siten! totuttujen! toiminta<! ja! ajattelutapojen! perusteiden!

pohdintaa.! Toimintatutkimus! mielletään! itsereflektiiviseksi! kehäksi,! jossa! toiminta,! sen!

havainnointi,!reflektointi!ja!uudelleensuunnittelu!seuraavat!toisiaan.!(Heikkinen!2007,!34.)!

Toimintatutkimus) on) prosessimaista.! Toimintatutkimus! on! tiettyyn! aikaan! ja! paikkaan!

sijoittuva!sosiaalisen!toiminnan!ketju,! jossa!tietyt! tapahtumat!edeltävät!seuraavia! tapahtumia!

(Heikkinen! 2007,! 36).! Ymmärrys! ja! tulkinta! lisääntyvät! prosessissa! vähitellen.!

Toimintatutkimuksessa!pyritään!pikemminkin!selvittämään!sitä,!miten!asiat!ovat!olleet!ja!mitä!

niille!pitäisi!tehdä,!kuin!sitä,!miten!asiat!ovat.!Sosiaalisen!maailman!ymmärtäminen!on!prosessi!

sinänsä.!(Heikkinen!2007,!36–37.)!

Toimintatutkimus! on! usein! kuvattu! syklinä,! jossa! on! sekä! konstruoivia! vaiheita! kuten!

suunnittelua! ja! sosiaalista! toimintaa,! että! rekonstruoivia! vaiheita! kuten! havainnointia! ja!

reflektointia! (Heikkinen,! Rovio! &! Kiilakoski! 2007,! 78–79).! Syklin! vaiheet! vaihtelevat!

kehämäisesti! ja! syventävät! tietoa.! Useiden! peräkkäisten! toimintatutkimussyklien! avulla!

toiminta!kehittyy!vaiheittain!ja!tutkimustieto!syvenee!spiraalimaisesti!(Heikkinen!ym.!2007,!78–

79).! Toimintatutkimuksen! syklimäistä! rakennetta! kuvataan! toistuvasti! kehittävästä!

työtutkimuksesta!pohjautuvalla! ja! kehittävän! tutkimuksen! (Engeström!2004,! 61)! vaihemallina!

toimivalla!ekspansiivisella.oppimissyklillä.(KUVIO!4).!Aluksi!arvioidaan!toiminnan!kehittymistä!ja!

kuvataan! nykykäytäntöjä! erilaisilla! etnografisilla! menetelmillä.! Aineistoa! käytetään!

suunnittelussa! ja! kehittämisessä! analyysin! pohjana.! Tämän! jälkeen! kehitellään! uusia!
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toimintamalleja! ja! sovelletaan! niitä! käytäntöön.! Ekspansiivisen! oppimissyklin! eri! vaiheissa!

tehdään! erilaisia! oppimistekoja:! kyseenalaistetaan,! analysoidaan,! kehitetään! ja! otetaan!

käyttöön!uusia!välineitä.!

!

!

)

)

)

)

)

)

)

)

KUVIO)4.!Ekspansiivinen!oppimissykli!ja!oppimisteot!(Engeström!2004,!61)!

 

6.3 Taideperustaisuus toimintatutkimuksessa 

Jokelan! ja! kumppaneiden! (2015)! mukaan! toimintatutkimusta! on! käytetty! opettamisen! ja!

oppimisen! tutkimiseen!esimerkiksi! koululuokissa,!mutta!niissä!ei!ole!oikeastaan!ollut! taiteella!

mitään! roolia.! Taideperustainen) toimintatutkimus! alkoi! kehittyä! sisällyttämällä!

toimintatutkimuksen! menetelmiä! taiteelliseen! toimintaan! (Jokela! ym.! 2015,! 434).!

Taideperustaista!toimintatutkimusta!(ArtMBased.Action.Research)!on!kehitetty!Lapin!yliopistossa!

taideperustaisen!tutkimuksen!käsitteen!alla.!Taideperustaisessa!toimintatutkimuksessa!yhteisö<!

ja! ympäristötaide! yhdistyvät! dialogiseen! nykytaiteeseen,! projektimuotoiseen! toimintaan! sekä!

yhteisölliseen! taidekasvatukseen.! Se! taustalla! on! vaikutteita! sosiaalipedagogiikasta! ja!

Vakiintuneen 
käytännön 

kyseenalais-
taminen

Vakiintuneen 
käytännön 

analyysi

Uuden 
käytännön 

mallittaminen

Uuden mallin 
käyttöönotto

Uuden 
käytännön 
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kriittisestä! pedagogiikasta.! Taideperustaisessa! toimintatutkimuksessa! oleellista! on! myös!

osallistavuus!tutkija<taiteilijan!kehittämisen!sijaan.!(Huhmarniemi!2016,!42;!45.)!

!

Baronen! ja! Eisnerin! (1997,! 95–96)! mukaan! taideperustaisuus! toimintatutkimuksen! alalajina!

tarkoittaa! ensinnäkin! sitä,! että! tutkimukseen! liittyy! taiteellista! toimintaa,! joka! kehittää!

inhimillistä! toimintaa.! Toiseksi! ! tutkimuksessa! esiintyy! esteettisiä! ominaisuuksia! tai!

muotoilullisia! elementtejä,! joita! hyödynnetään! tutkimusprosessissa! tai! tutkimustulosten!

esittämisessä.!Taideperustaisen!tutkimuksen!tavoitteena!on!Baronen!ja!Eisnerin!(1997,!95–96)!

mukaan! laajentaa! ymmärrystä,! paljastaa! uusia! näkökulmia! sekä! herättää! keskustelua!

kulloisistakin!kasvatuskäytännöistä!ja!<kulttuureista.!!

!

Taideperustaista! toimintatutkimusta! ohjaa! teoria,! mikä! erottaa! sen! esimerkiksi! taiteellisesta!

tutkimuksesta.! Taideperustaisessa! toimintatutkimuksessa! interventiot! tehdään! teoriaan! ja!

huolelliseen! taustasuunnitteluun! pohjautuen,! yhdistäen! tiede! ja! käytännön! taidetoiminta.!

(Huhmarniemi!2016,!45–46;!Jokela!ym.!2015).!!

!

Jokelan! ja! muiden! (2015,! 439–440)! mukaan! yhteisöllisyydestä! ja! tilannesidonnaisuudesta!

puhuttaessa! nykytaiteessa! ja! taidekasvatuksessa! painotetuvat! kriittisen! sekä! osallistavan!

toimintatutkimuksen! teoriat.! Koko! toimintatutkimuksen!historian! aikana!on!pidetty! tärkeänä,!

että! tutkimukseen! osallistuvat! muutkin! kuin! ammattitutkijat! (Heikkinen! 2007,! 32).!

Osallistavassa. toimintatutkimuksessa! pyritään! edistämään! eri! osapuolten! välistä!

vuorovaikutusta! toiminnan! kehittämiseksi.! Heikkisen! (2007,! 32–33)! mukaan! tutkimukseen! ja!

kehittämiseen! pyritään! ottamaan! mukaan! yhteisön! jäseniä! suunnitteluvaiheesta! arviointiin!

saakka.! Tutkimushanke! on! myös! läpinäkyvä,! jos! se! sisältää! avointa! dialogia! tutkijoiden! ja!

käytännön! toimijoiden! kesken.! Osallistuminen! voi! laajentua! myös! yhteiskunnallisiin!

käytänteisiin,! jolloin! osallistavuus! on! yhteiskunnallista! ja! poliittista! vaikuttamista.! Osallistava!

toimintatutkimus! on! saanut! useita! merkityksiä! historiassaan! sekä! eri! maanosissa,! mutta!

suomalaisissa! yhteyksissä! osallistavuudella! viitataan! pääasiassa! osallistumiseen! (Heikkinen,!

Kontinen!&!Häkkinen!2007,!50–51).!
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Osallistavassa. toimintatutkimuksessa.painotetaan! tutkittavan! ryhmän! jäsenten!osallistumista.!

Siinä! tutkija! toimii! kanssatutkijana,! <taiteilijana! ja! osallistavana! työntekijänä! tavoitteenaan!

osallistujien! valtaistuminen,! vaikkakin! konkreettisena! tavoitteena! voi! ollakin! erityinen!

taideteos.!Taideperustainen!toimintatutkimus,! jonka!toiminta!on!yhteisöllistä! taidekasvatusta,!

on! tavoitteellinen! ja! kumulatiivinen! prosessi,! jossa! taide! toimii! performatiivisesti! (Jokela! ym.!

2015,! 439–440).! Taideperustainen! toimintatutkimus! muistuttaa! palvelumuotoiluprosessia,!

jossa! pyritään! ratkaisemaan! yhteisöjen! ja! ympäristöjen! ongelmia! yhteisöllisten! ja!

vuorovaikutteisten!menetelmien!avulla!(Huhmarniemi!2016,!42;!Jokela!ym.!2015,!442).!!

!

Osallistuva! toimintatutkimus! muodostaa! metodologisen! lähestymistavan,! jonka! avulla!

seuranta,! jatkuva! arviointi! ja! tutkimus! liittää! osaksi! vuorovaikutteista! suunnittelua! (Horelli,!

Kyttä! &! Kaaja! 2002,! 34).! Tällöin! vuorovaikutteisesta! suunnittelusta! ja! tutkimuksesta! voi!

parhaillaan! muodostua! itse<organisoituva! oppimisprosessi.! Osallistavat! työkalut! toimivat!

samalla!myös!tiedon!tuottamistekniikoina,!kun!ne!on!liitetty!osaksi!toimintatutkimusta!ja!siihen!

sisältyvää!seuranta<!ja!arviointijärjestelmää!(Horelli!ym.!2002,!34–35).!

!

Taideperustaisessa! tutkimuksessa! on! monenlaisia! paradigmoja.! Greenwood! (2012,! 2–3)!

tunnistaa!ainakin!kaksi!pääsuuntausta.!Ensimmäisessä!taide!toimii!työkaluna!esimerkiksi!jonkin!

sosiaalisen! aiheen! tutkimisessa.! Taideprosesseissa! voidaan! kerätä! tietoa! ja! niiden! avulla!

voidaan! analysoida! ja! esittää! tuloksia.! Toinen! lähestymistapa! tutkii! taidetta! itseään! ja! pyrkii!

erilaisten! merkitysten! ymmärtämiseen! ja! kuvaamiseen! taideteoksessa! tai! taidemuodossa.!

Toisaalta!näiden!kahden!yhdistelmät!ovat!myös!mahdollisia.!(Greenwood!2012,!2–3.)!

 

Toimintatutkimus! kohdistuu! tavallisesti! johonkin! yhteisöön,! jonka! asioihin! tai! ympäristöön!

pyritään! vaikuttamaan.! Taiteeseen! liittyessään! siitä! puhutaan! usein! yhteisöllisenä!

taidekasvatuksena.! Yhteisötaide! pohjautuu! sosiokonstruktivistiseen! oppimiskäsitykseen,! mikä!

tarkoittaa,!että! toimintaan!aktiivisesti!osallistuvat! jäsenet! tuottavat! tietoa!yhdessä!sosiaalisen!

vuorovaikutuksen! kautta! sitoutuen! yhteiseen! tehtävään! ja! sen! tavoitteen! saavuttamiseen!

(Jokela!ym.!2006,!4.1.)!
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Taidekasvattajan!(ja!toimintatutkijan)!tulee!tehdä!pohjatyönsä!huolellisesti!asettuessaan!osaksi!

jotakin! yhteisöä.! Lähtötilanteessa! yhteisön! vakiintuneet! käytännöt! asetetaan! arvioinnin!

kohteeksi.! Hiltunen! (2009,! 264)! huomauttaakin,! että! sekä! toimintatutkimus! että! yhteisötaide!

ovat! aina! arvosidonnaista! toimintaa.! Sekä! tutkimuksessa! että! taiteessa! täytyisikin! selvittää,!

miten!tieto,!taito!ja!taide!sosiaalisessa!yhteisössä!muodostuvat!ja!mitä!ja!miten!niitä!käyttäen!

voitaisiin!tehdä!(Hiltunen!2009,!264).!!

!

Hiltusen! (2009,! 77)! mukaan! taiteen! tehtävänä! yhteisöllisessä! taidekasvatuksessa! on! tuottaa!

sisältöä.! Jokelan! ja! kumppaneiden! (2015,! 440)! mukaan! osallistujien! keskinäisessä!

vuorovaikutuksessa! syntyy! uutta! tietoa! ja! taide! toimii! osallistavana! elementtinä,! johon! on!

helppo! tulla! mukaan.! Taiteellista! toimintaa! ja! oppimista! painottava! taideperustainen!

toimintatutkimus! tarjoaa& tilan& rakentaa& toiminnallista& ja& symbolista& yhteisöllisyyttä.( Se( taas!

tukee%yksilöiden%ja%yhteisöjen%toimijuutta,%valtautumista!ja!vapautusta.!(Jokela!ym.!2015,!440.)!

!

Kuten!aikaisemmin!olen!kirjoittanutkin! (Luku!2.4),! taide!voi! toimia! ikään!kuin!havahduttajana!

yhteisössä:!sen!avulla!voidaan!havahtua!huomaamaan!huomiotta!jääviä!asiaintiloja!ja!ryhmiä!–!

toisaalta! taiteen!kautta!yhteisö!voi! tuoda!esille! ja! jakaa! itselleen!merkityksellisiä!asioita! (mm.!

Rantala! 2013,! 90–91).! Yhteisöllinen! taidekasvatus! onkin! Hiltusen! (2009,! 267)!mukaan! ennen!

kaikkea! tilanteen! luomista.! Yhteisöllisessä! taidekasvatuksessa! voidaan! kohdata!

yhteiskunnallisen! moniarvoistumisen! kysymyksiä! luomalla! tiloja! nykyhetkessä! tapahtuvalle!

vuorovaikutukselle!ja!yhdessä!toimimiselle!(Hiltunen!2009,!267).!!

!

Taideperustainen! toimintatutkimus! on! ollut! useiden! Lapin! yliopiston! taideopiskelijoiden!

opinnäytetöiden! tutkimustapa.! Tutkielmissa! on! tarkasteltu! taiteen& yhteisöllisiä,& sosiaalisia! ja!

osallistavia! muuttujia,! pedagogisia! järjestelyitä! sekä! oppimisen! prosessia! kehityshakuisesti.!

Nykytaidetta! on! tuotettu! vuorovaikutuksellisesti! ja! dialogissa.! Taideperustaisen!

toimintatutkimuksen! keskiössä! on! siten! taide! (Jokela! ym.! 2015,! 441)! ja! taiteen! keinoin!

pystytään! pureutumaan! yhteisöjen! yhteistoiminnallisiin! haasteisiin! (Huhmarniemi! 2016,! 45).!

Taideprojektien!tavoitteena!on!useimmiten!sosiaalinen!muutos!(Jokela!ym.!2015,!440–441).!
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6.4 Taideperustaisen toimintatutkimuksen tuottama tieto 

Millaista! tietoa! taideperustainen! toimintatutkimus! tuottaa?! Huhmarniemen! (2016,! 44–45)!

mukaan! taideperustaisessa! toimintatutkimuksessa! taiteellinen! toiminta! on! toiminnan!

kehittämisen! menetelmä! ja! taiteelliset! tuotokset! ja! niihin! liittyvät! havainnot! ovat!

tutkimusaineistoa.! Toiminnan! kautta! syntyneet! taiteelliset! teokset! eivät! kuvaa! suoraan!

tutkimustuloksia.! Toimintatutkimuksen! luonteen! vuoksi! tietoa! ihmisten! toiminnasta! ei!!

myöskään! voi! esittää! syys<seuraussuhteina,! vaan! ratkaisuja! pyritään! ymmärtämään! ihmisten!

päämäärien!ja!motiivien!kautta,!intentionaalisesti!(Heikkinen!2007,!21).!

!

Rollingin!(2010,!110)!mukaan!syitä!ja!seurauksia!ei!taiteessa!voi!erottaa!selkeästi!toisistaan,!sillä!

ilmiöt! ovat! usein! monimutkaisia! ja! niihin! vaikuttavat! monenlaiset! muuttujat.! Siksi!

taideperustaisen! tutkimuksen! tulokset!ovat!usein! kuvailevia! ja! toiminnassa!havaituille! asioille!

etsitään! useita! vaihtoehtoisia! tulkintoja.! Ilmiöiden! toistuminen! pitkän! ajan! kuluessa! voidaan!

katsoa!myös!luotettavuutta!lisäävänä!tekijänä!(Rolling!2010,!110).!!

!

Varto! (1992,! 88–107)! kirjoittaa! oikeasta! ja! virheellisestä! lukutavasta! hermeneuttisen! tiedon!

tulkitsemisessa!ja!ymmärtämisessä.!Virheellisellä.lukutavalla!hän!tarkoittaa!tapaa,!jossa!tutkija!

alkaa! lukea! tutkittavaa! ilmiötä! oman! merkitysmaailmansa! kautta.! Merkitykset! syntyvät!

kokemusten!kautta!ja!siten!samassa!kulttuurissa!elävät!tuntevat!ja!luovat!hyvin!samankaltaisia,!

mutta! kuitenkin! lopulta! erilaisia! merkityssuhteita.! Varto! (1992,! 90)! huomauttaakin,! että!

samaan!esinemaailmaan!ja!kulttuuriin!tottuneen!yksilön!merkityssuhteiden!tulkintaa!on!vaikea!

erottaa! tutkijan! omasta.! ! Oikealla! lukutavalla! Varto! (1992,! 90)! tarkoittaa! tapaa,! jossa! tutkija!

tiedostaa! kykenemättömyytensä! täyteen! ymmärrykseen! toisesta! henkilöstä! ja! asettaa! siten!

itselleen! realistiset! tavoitteet.! Näin! ollen! hermeneuttinen! kehä! ja! toimintatutkimuksen! syklit!

yhdessä! muodostavat! toimintakehyksen,! jossa! oman! ymmärryksen! lisääntyminen! tapahtuu!

hyvällä! tavalla! erottaen! oman! maailman! toisen! maailmasta! (Varto! 1992,! 107–108).! Joka!

tapauksessa! tutkijan! oma! näkökulma! vaikuttaa! tiedosta! johdettuihin! johtopäätöksiin! ja!

tutkimuksen!tuloksiin!(Heikkinen!&!Jyrkämä!1999,!48).!
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6.5 Tutkimusmenetelmät 

Taideperustainen) toimintatutkimus! on! tutkimusstrateginen! lähestymistapa,! joka! voi! sisältää!

erilaisia! tutkimusmenetelmiä.! Tutkielman! tutkimusmenetelmät! ovat! valikoituneet! sillä!

perusteella,! että! ne! tuottaisivat! vastauksia! tutkimusongelmiini! sekä! soveltuisivat! prosessin!

tutkimiseen.!Taideperustaiselle!toimintatutkimukselle!tyypilliseen!tapaan!tutkimus! ja!käytäntö!

ovat!kulkeneet!yhtä!matkaa.!Menetelmien!avulla!olen!pyrkinyt!saamaan!tietoa!myös!toiminnan!

kehittämiseksi!sekä!käytännöllisen!hyödyn!saavuttamiseksi!tutkimalleni!yhteisölle.!

 

Tutkimusasetelma) muodostui! työpajatoiminnan! ja! sen! aikaisen! aineistonkeruun! ympärille.)

OMA! TILA! <projektijakso! toteutettiin! lukuvuonna! 2016–2017! ja! työpajatoimintaa! järjestettiin!

tammi–toukokuussa! 2017.! Projektin! aikana! tutkin! toimintaa! kaksisuuntaisen! kotoutumisen,!

osallisuuden! ja! toiminnan! kehittämisen! näkökulmista.! Tutkimuksen! aineistoa! kerättiin! koko!

projektin!ajan.!

!

Tutkijan) roolit) ja) tehtävät) ovat! taideperustaisessa! toimintatutkimuksessa! moninaiset.!

Heikkisen! (2007,! 23–24)! mukaan! tutkija! on! itse! toimintatutkimuksen! tärkein! tutkimusväline.!

Olen! osallistunut! itse! toimintaan! yhdessä! tutkittavien! kanssa! päästäkseni! lähelle!

kaksisuuntaisen! kotoutumisen! ja! osallisuuden! ilmiöitä.! Työskentelyn! aikana! olen! kierrellyt!

opiskelijoiden! seassa! ja! kuunnellut! heidän! kertomuksiaan! tekemisestä.! Tutkijana! reflektoin!

jatkuvasti! toimintaani! ja! näin! ollen! myös! kehitän! omaa! opetustani.! Tutkija<opettaja<

dokumentoijan!roolini!on!ollut!haastava! ja!vaatinut!äärimmäisen! intensiivistä!osallistumista! ja!

herpaantumatonta!otetta!työpajatilanteissa.!!

!

Taiteen) tehtävänä! on! toimia! sekä! yhteisen! tekemisen! välineenä! ja! osallisuuden! sekä!

kaksisuuntaisen! kotoutumisen! mahdollistajana.! Taideteokset! voivat! toimia! eräänlaisina!

tekijöidensä!puheenvuoroina!ja!näin!helpottaa!vuorovaikutusta!yhteisössä!(Varto!2007,!63–64).!

Toisaalta! taide! toimii! myös! itsenäisesti! esteettisenä,! taiteellisen! kokemisen! kohteena! ja!

kouluviihtyvyyden!tukena.!

!
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Tutkimuseettiset) kysymykset! asettuvat! pohdintaan! tutkijan! asettuessa! osaksi! tutkittavaa!

yhteisöä.! Tutkimuksen! tekemisessä! noudatan! yleisiä! eettisiä! periaatteita! ja! hyvää! tieteellistä!

käytäntöä! (Hirsjärvi,! Remes! &! Sajavaara! 2005,! 25–28).! Tutkimukselleni! on! myönnetty!

tutkimuslupa! Lapin! ammattiopistolta! sekä! hankkeeseen! osallistuneilta! opiskelijoilta.!

Tutkimukseen!osallistujia! tiedotettiin! tutkimuksen! tarkoituksesta! ja! aineiston! käsittelytavasta.!

Tutkittavan! ryhmän! tarkat! tunnistetiedot! on! hävitetty! opiskelijoiden! yksityisyyden! suojan!

turvaamiseksi.! Aineiston! käsittelyssä! tunnisteina! käytin! opiskelijoiden! etunimiä! ja! lisätietona!

maahanmuuttaja/kantasuomalainen! <statusta.! Raportointivaiheessa! nimet! hävitettiin! ja!

sitaateissa!on!näkyvillä!pelkästään!opiskelijan!sukupuoli!ja!ikä.!Tutkimusaineisto!on!ainoastaan!

tutkijan! käytössä! ja! se! hävitetään! tutkimusprojektin! päätyttyä! asianmukaisesti.! Tutkimuksen!

toteutuksessa! ja! raportoinnissa! pyrin! avoimuuteen! ja! riittävän! yksityiskohtaiseen! kuvaukseen!

tieteelliselle!tiedolle!asettujen!vaatimusten!mukaisesti.!

!

Heikkinen!ja!Syrjälä!(2007,!149–151)!huomauttavat,!että!toiminta!ei!koskaan!ala!tyhjästä!vaan!

sijoittuu! tiettyyn! historialliseen,! poliittiseen! ja! ideologiseen! yhteyteensä.! Tämän! huomioiden!

olen! pyrkinyt! kattavasti! selvittämään! aikaisemmissa! hankkeissa! saatua! tietoa! sekä!

perehtymään! syvällisesti! aiheeni! kirjallisuuteen.! Tutkimuksen! reflektiivisyyden! kannalta! on!

merkityksellistä,!että!tutkija!pyrkii!tiedostamaan!oman!tietämisen!mahdollisuuksia!ja!rajoituksia!

ja! pohtii! esioletuksiaan! (Heikkinen! &! Syrjälä! 2007,! 152–154).! Olen! tehnyt! havaintoni!

luokanopettajan! ja! kuvataideopettajan! näkökulmasta! ja! oman! tutkimustehtäväni! koko! ajan!

huomioiden.! Nämä! linssit! ovat! saattaneet! jättää! ulkopuolelle! kiinnostavia! näkökohtia,! jotka!

tässä!tutkielmassa!eivät!ole!tulleet!huomioiduiksi. 

!

Triangulaatio! merkitsee! useiden! rinnakkaisten! menetelmien! ja! myös! useiden! rinnakkaisten!

tutkimusstrategioiden! käyttöä! samassa! tutkimuksessa! (Anttila! 2006a,! 469;! Tuomi!&! Sarajärvi!

2011,!143).!Triangulaatiolla!pyritään!kohottamaan!tutkimuksen!luotettavuutta!ja!osoittamaan,!

että!tulokset!eivät!ole!sattumanvaraisia,!koska!tulos!on!saavutettu!useilla!eri!lähestymistavoilla!

(Anttila! 2006a,! 469).! Triangulaation! avulla! tutkija! kykenee! myöskin! ylittämään! omat!

ennakkoluulonsa,! sillä!hän!ei! voi! sitoutua!vain!yhteen!näkökulmaan! (Tuomi!&!Sarajärvi!2011,!
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143).! Menetelmätriangulaatiossa! yhdistetään! erilaisia! tutkimusmenetelmiä,!

aineistotriangulaatiossa! taas! tietoa!kerätään!useilta!henkilöitä! (Huovinen!&!Rovio!2008,!104–

105).! Olen! kerännyt! tutkimusaineistoa! monella! eri! tavalla,! eli! käyttänyt! ns.!

menetelmätriangulaatiota.! Tutkimusjakson! aikana! kokoamani! havaintopäiväkirja! eli! omat!

havaintoni! ovat! tutkimukseni! pohjalla.! Opiskelijoita! ja! opettajia! haastattelemalla! sekä!

kyselylomakkeilla! olen! saanut! varmistuksia! siitä,! että! tulkintani! ovat! yhteisön! näkemysten!

kanssa!samassa!linjassa!ja!voin!pyrkiä!uskottavampiin!tutkimustuloksiin!(ks.!Kiviniemi!1999,!79–

81).!Aineistoni!on!moniääninen!ja!siten!täyttää!myös!aineistotriangulaation.määritelmän.!

6.6 Aineistonkeruu 

Huovisen! ja! Rovion! (2008,! 104)! mukaan! toimintatutkimukselle! tyypillisiä!

tiedonkeruumenetelmiä! ovat! osallistuva! havainnointi,! tutkimuspäiväkirja! ja! haastattelu.!

Aineistona! voidaan! käyttää! myös! toiminnan! aikana! tuotettua! kirjallista! materiaalia,! kuten!

muistioita,! sähköpostiviestejä! ja! toiminnassa! tuotettuja! opiskelijoiden! tuotoksia.! Lisäksi!

aineistoa! voidaan! kerätä! määrälliselle! tutkimukselle! tyypillisillä! kyselylomakkeilla.! Tässä!

tutkimuksessa!aineistoa!on!kerätty!kaikilla!edellä!mainituilla!tavoilla!mahdollisimman!kattavan!

aineiston!saamiseksi.!Aineiston!perusta!on!taideperustaiselle!toimintatutkimukselle!tyypillinen:!

laadullisen!tutkimuksen!perinteisillä!menetelmillä!kerätty!aineisto!sekä!osallistujien!taiteellisen!

prosessin!aikaisen!toiminnan!tarkastelu!(Leavy!2017,!197).!!

!

Havainnointi! on! kaiken! tieteellisen! työskentelyn! perusedellytys! ja! merkitsee! järjestelmällistä!

tietojen!kokoamista!sekä!tieteelliseen!työskentelyyn!suuntautunutta!toimintaa!(Anttila!2006a,!

190).!Osallistuvassa. havainnoinnissa! tutkija! on! mukana! havainnoimassaan! toiminnassa,! joko!

aktiivisesti! vaikuttamalla! tapahtumien! kulkuun! tai! passiivisesti! (Anttila! 2006a,! 190;! Tuomi! &!

Sarajärvi!2011,!82).!Toimintatutkija!pyrkii!ymmärtämään!yhteisön!toimintaa!rajaamatta!ennalta!

jotakin!pois!(Huovinen!&!Rovio!2007,!106).!Tutkimusjakson!aikana!kirjoitin!havaintopäiväkirjaa,!

johon! kirjasin! toistuvasti! 1)! omat! tuntemukset! ennen! työpajaa,! 2)! työpajan! tavoitteet,! 3)!

työpajan!sisällön!ja!tavoitteiden!saavuttamisen!sekä!4)!omat!tuntemukset!ja!havainnot!muiden!

tuntemuksista!työpajan!jälkeen.!Toisinaan!saatoin!kirjoittaa!myös!työpajojen!aikana.!Käytin!siis!
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sekä! osallistuvan! havainnoinnin! että! suoran! havainnoinnin! menetelmiä.! Havainnointitapaani!

voi!myös!kuvailla!strukturoiduksi,!sillä! jäsentelin!havainnointia!etukäteen!(Anttila!2006a,!191).!

Havainnointiani! ohjasivat! tutkimustehtäväni! käsitteet:! kaksisuuntainen! kotoutuminen,!

osallisuus!sekä!taidetoiminnan!kehittäminen.!Olen!havainnoinut!sekä!verbaalia!ilmaisua!että!ei<

kielellistä!viestintää,!mikä!onkin!havainnoinnissa!keskeistä!(Anttila!2006a,!189).!Havainnoinnin!

tavoitteena! oli! myös! kytkeä! muita! aineistonkeruumenetelmiä! paremmin! saatuun! tietoon!

(Tuomi!&! Sarajärvi! 2011,! 81).!Havainnoinnin! on! havaittu! sopivan! erityisesti! tilanteisiin,! joissa!

tutkittavilla!henkilöillä!on! kielellisiä! vaikeuksia! tai! kun!halutaan! saada! tietoa,! josta! tutkittavat!

eivät!halua!kertoa!suoraan!haastattelijalle!(Hirsjärvi!ym.!1997,!210).!!

!

Tutkimustiimimme)suunnitteluprosessia!kirjattiin!Google!Drive!<asiakirjaan,!jota!muokkasimme!

projektin! edetessä.! Asiakirja! oli! myös! Taidevaihde<hankkeen! projektipäällikön! sekä!

yhteisöprojektin! ohjaajani! nähtävissä,! jotta! he! saattoivat! seurata! projektin! etenemistä.!

Taiteilijaparini! kanssa! käymiämme! keskusteluja! suunnitteluprosessista! kirjasin! myös!

havaintopäiväkirjaani.!Projektia!saattoi!seurata!myös!Taidevaihde<hankkeen!Facebook<sivulta.!

)

Toiminnan) aikaiset) dokumentit) koostuvat! työpajoissa! otetuista! valokuvista! ja! videoista! sekä!

havaintopäiväkirjani!merkinnöistä.! Dokementointi! tukee! osallistuvaa! havainnointia! (Huovinen!

&! Rovio! 2007,! 106).! Dokumentoinnin!menetelmät! ja! välineet! ovat! valikoituneet! suunnitellun!

käyttötarkoituksen! perusteella! (ks.! Jokela! ym.! 2006,! 9.4).! Dokumentointini! oli! alkuvaiheessa!

prosessia! tallentavaa,! mutta! kohdistui! tutkimuskysymysten! tarkentuessa! yhä! selkeämmin!

tutkimukseni!keskeisten!teemojen,!kaksisuuntaisen!kotoutumisen!ja!osallisuuden!kokemuksen!

dokumentointiin.! Jokelan! ja!muiden! (2006,! 9.4)!mukaan! dokumentoinnilla! voidaan! kasvattaa!

projektin! yleisöä! ja! vaikuttavuutta,! kun! dokumenttien! avulla! katsojat! pääsevät! lähemmäksi!

tapahtunutta.! Taidekasvatushankkeissa! dokumentoinnilla! on!merkitystä! etenkin! oppimisen! ja!

motivaation! tukijana.! Osallistujien! puhetta! ja! kysymyksiä! muistiin! kirjoittamalla! ja!

oppimistapahtuman! kuvallisella! dokumentaatiolla! pyritään! tekemään! oppimisprosessi!

näkyväksi.! Dokumenttiaineistoni! tavoitteena! on! siten! toimia! muun! aineiston! tukena!

(triangulaatio)!sekä!projektin!tallentajana!ja!kokoajana.!Huovisen!ja!Rovion!(2007,!107)!mukaan!
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tutkimuspäiväkirja! myös! jäsentää! tutkijan! ajatuksia! prosessista.! Vaikka! tutkija–opettaja–

dokumentoija! <roolini! vaati! useinkin! venymistä,! pidin! dokumentoijan! roolin! itselläni! sillä!

käsityksellä,!että!itse!projektin!ja!yhteisön!tuntevana!saisin!parasta!dokumentointia!projektista!

(ks.! Jokela!ym.!2006,!9.4)! tutkimukseni!näkökulmasta.!Koottua!dokumenttiaineistoa!käytettiin!

myös!stimuloidun!ryhmähaastattelun!materiaalina.!

)

Ryhmähaastattelu) järjestettiin! projektiin! osallistuneille! opiskelijoille! projektin! viimeisessä!

tapaamisessa.!Anttilan!(2006a,!198)!mukaan!ryhmähaastattelun!tarkoituksena!on!saada!aikaan!

yhteinen! tilanne! useiden! henkilöiden! kesken.! Tässä! tutkimuksessa! ryhmähaastattelu! toimi!

myös!yhteisenä,!projektia!kokoavana!kokoontumisena,!jossa!oli!mahdollisuus!antaa!palautetta.!

Ryhmähaastattelu!määritellään! sellaiseksi! ryhmäkeskusteluksi,! jolla! on! tietty! tarkoitus.! Hyvin!

järjestetyssä! ryhmähaastattelussa! ryhmän! jäsenten! on! mahdollista! kuunnella! toistensa!

ajatuksia,! johdatella!keskustelua! ja!myös!oppia!muiden!ajatuksista! (Anttila!2006a,!198;!Pietilä!

2010,! 217).! Valtonen! (2005,! 223–224)! erottaa! ryhmähaastattelun! ryhmäkeskustelusta! sen!

vuorovaikutuksen! luonteen!mukaan:! haastattelussa! vuorovaikutus!on! vetäjän! ja! ryhmäläisten!

välistä,!kun!taas!ryhmäkeskustelussa!!pyritään!todelliseen!keskustelutilanteeseen.!Käytän!tässä!

yhteydessä! käsitettä! ryhmähaastattelu! sen! todellisen! luonteen! mukaisesti! –! sillä! varsinaista!

keskustelua! ryhmätilanteessa! ei! rohkaisustani! huolimatta! syntynyt.! Menetelmänä! käytin!

teemahaastattelua,!vaikkakin!rakensin!tutkimuskysymykset!valmiiksi.!Haastattelurunko!(LIITE!5)!

muodostui! tutkimuksen! keskeisen! teemojen,! kaksisuuntaisen! kotoutumisen,! osallisuuden! ja!

taidetoiminnan!kehittämisen!teemoista.!Ryhmähaastattelun!stimulantteina!käytettiin!projektin!

aikana! otettuja! kuvia,! jotka! valitsin! auttamaan! mieleen! palauttamisessa.! Ryhmähaastattelu!

eteni!suunnittelemani!rungon!mukaisesti,!mutta!tarvittaessa!tarkensin!kysymyksiä!haastattelun!

aikana.! Ryhmähaastattelu! nauhoitettiin! kokonaisuudessaan.! Anttilan! (2006a,! 196)! mukaan!

haastattelutilanteessa! on! myös! hyvä! tehdä! muistiinpanoja! sellaisista! seikoista,! jotka! eivät!

tallennu! nauhalle.! Nääin! tehtiin! myös! tässä! haastattelussa.! Haastatteluun! osallistui! 12!

opiskelijaa.!Se!tehtiin!opiskelijoiden!omassa!luokassa!ja!kesti!noin!20!minuuttia.!!

!

)
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Kyselyillä) opiskelijoille) pyrittiin! täydentämään! havainnoinnilla! saatua! aineistoa.! Projektin!

alkuvaiheessa! opiskelijoiden! ajatuksia! oleskelutilasta! kartoitettiin! alkukyselyllä! (LIITE! 1).!

Kyselytutkimuksen! tarkoituksena! oli! saada! koottua! valitulta! joukolta! vastauksia! samoihin!

kysymyksiin!(Anttila!2006a,!260).!Kysely!rajattiin!koskemaan!oleskelutilan!nykyistä!ilmettä!sekä!

siinä! koettavia! henkilökohtaisia! tuntemuksia.! Alkukartoituksessa! (LIITE! 1)! kysyttiin! tilan!

ominaisuuksia! 23! adjektiiviparilla.! Opiskelijan! tehtävänä! oli! laittaa! rasti! seitsenportaiselle!

asteikolle! siihen! kohtaan,!mikä! kuvaa!hänen! tuntemustaa! tilasta.!Alkukartoituksessa!mitattiin!

myös!opiskelijoiden!henkilökohtaisia!kokemuksia!opiskelijatilasta!viidellätoista!väitteellä,!joihin!

vastaajat! ottivat! kantaa! seitsenportaisella! asteikolla! (0=! ei! lainkaan,! 6! =! täysin).! Alkukyselyyn!

vastasi!kahdeksan!opiskelijaa.!Kyselyn!tarkoituksena!oli!lähinnä!toimia!prosessin!alkuunsaattaja,!

sillä!se!kannusti!opiskelijoita!tutkimaan!tilaa!ja!omia!tuntemuksiaan.!Näin!ollen!myös!kyselyllä!

saadut! tiedot! oleskelutilan! laadusta! eivät! ole! tämän! tutkimuksen! kannalta! olennaisia.!

Oleskelutilan! valmistuttua,! projektin! viimeisellä! kokoontumiskerralla! oleskelutilaa! arvioitiin!

uudelleen!loppukyselyllä!(LIITE!2),!jossa!oli!osittain!samoja!kysymyksiä!ja!lisäksi!mitattiin!myös!

opiskelijoiden! kokemuksia! projektin! työskentelystä! ja! lopputuloksesta.! Loppukyselyyn! vastasi!

yksitoista! opiskelijaa.! Selkeyden! vuoksi! loppukyselyä! varten! kyselylomakkeesta! poistettiin!

projektikohteen! tarkasteluun! sopimattomia! adjektiivipareja.! Opiskelijoille! tehdyt!

kyselylomakkeet!pohjautuvat!Kytän!ja!Kaajan!(2001)!osallistuvan!suunnittelun!metodipaketissa!

käytettyihin! kyselymenetelmiin! (semanttinen. differentiaali. sekä. ympäristön. elvyttävyyden.

mittari.<menetelmät).!!

 

Kysely) opettajille) tehtiin! pyrkimyksenä! selvittää! opettajien! asennoitumista! taidetoimintaan.!

Taidetoiminnan!toteutuminen!ammattiopistolla!on!hyvin!riippuvaista!opettajien! innostuksesta!

ja! ammattiopiston! toimintakulttuurista.! Siksi! projektijakson! jälkeen! kaikille! ammattiopiston!

opettajille!lähetettiin!sähköpostissa!linkki!nettikyselyyn!(LIITE!3),!jossa!kyseltiin!taidetoiminnan!

järjestämisestä! Lapin! ammattiopistolla.! Vastaajien! saamiseksi! kyselylomake! tehtiin! helposti!

saavutettavaksi! nettikyselyksi! ja! kysymysten! määrä! rajattiin! 9! monivalintakysymykseen! ja!

kahteen!avoimeen!kysymykseen.!Anttilan!(2006a,!261)!mukaan!kyselylomakkeeseen!kannattaa!

liittää!henkilöllisyyttä!koskevia!tietoja!vain!juuri!sen!verran,!kun!niiden!analysoinnissa!katsotaan!
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tarvittavan.!Näin! ollen! ainoaksi! tunnisteeksi! kyselyyn! vastanneista! opettajista! oli! koulutusala,!

jolla!he!toimivat!opettajina.!Kyselyyn!vastasi!12!opettajaa.!Osaan!kysymyksistä!oli!mahdollista!

valita! useita! vaihtoehtoja.! Opettajien! vastaukset! on! koottu! yhteen! nettikyselyn! vastausten!

koonnissa!(LIITE!4).!

)

Opiskelijoiden) tuotokset) ja) oleskelutila! muodostavat! projektin! taiteellisen! aineiston.! Vaikka!

tutkimukseni! varsinaisena! kohteena! ovat! ryhmässä! tapahtuneet! sosiaaliset! ilmiöt,! voidaan!

taiteellisen! työskentelyn! tuloksia! pitää! myös! yhtenä! aineistolähteenä.! Erityinen! merkitys!

taiteella! oli! prosessin! aikana:! tuotokset! toimivat! keskustelun! alkuunsaattajina! ja!merkitysten!

välittäjinä!silloinkin,!kun!varsinaista!keskustelua!ei!välttämättä!syntynytkään.!!

6.7 Aineiston analyysi 

Sisällönanalyysi! on! yleinen! laadullisen! tutkimuksen! aineiston! käsittelyssä! käytettävä! kehys!

(Tuomi!&!Sarajärvi!2011,!91).!Sisällönanalyysi!on!koko!aineistoani!koskeva!perustavanlaatuinen!

menetelmä! sisällön! järjestämiseen! ja! käsittelyyn.! Analyysimenetelmällä! pyritään! saamaan!

tutkittavasta! ilmiöstä! tiivistetty! kuvaus! (Tuomi!&! Sarajärvi! 2011,! 103).! Tuomen! ja! Sarajärven!

(2011,! 92)! sisällönanalyysin! ohjetta! mukaillen! olen! rajannut! kiinnostukseni! kohteen!

kaksisuuntaisen!kotoutumisen,!osallisuuden!ja!toiminnan!kehittämisen!näkökulmiin.!Näin!ollen!

sisällönanalyysini! on! luonteeltaan! teoriaohjaava. (ks.! Tuomi!&! Sarajärvi! 2011,! 117).! Aineiston!

läpikäyntivaiheessa! merkitsin! aiheeni! kannalta! kiinnostavat! tai! toistuvat! asiat! yhteen.!

Luokittelun! tein! tutkimustehtäväni! mukaisesti! kolmeen! teemaan:! kaksisuuntainen!

kotoutuminen,! osallisuus! ja! toiminnan! kehittäminen.! Analyysin! tulokset! on! kirjoitettu!

yhteenvedon!tapaan!jaoteltuina!edellisiin!teemoihin.!Tuomen!ja!Sarajärven!(2011,!103)!mukaan!

sisällönanalyysi!on! ikään!kuin! tapa! järjestellä!aineistoa! luettavaan!muotoon,! joten!aineistosta!

tehtävät!johtopäätökset!ovat!tutkijan!itsensä!vastuulla.!

!

Aineistoni! koostuu! sekä! omista! havainnoistani! ja! dokumenteistani! että! tutkimuskohteiltani!

saaduista!tiedoista.!Siten!aineistoni!jakautuu!luontevasti!kahteen!luokkaan:!omiin!havaintoihini!

ja! dokumentointiini! sekä! kyselyihin! ja! ryhmähaastatteluihin.! Alla! olevassa! tarkennan! vielä!
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aineiston!käsittelyä!yllä!kuvatun!sisällönanalyysin!perusmenetelmän!käyttämisen!lisäksi.!

)

1))Omat)havainnot)ja)dokumentit)

Havaintopäiväkirjastani!sekä!prosessin!aikaisista!dokumenteista!olen!tehnyt!päätelmiä!omasta!

tutkijan! ja! opettajan! näkökulmastani.! Havaintojani! on! ohjannut! tietoisuuteni!

tutkimusongelmistani! ja! niiden! asettamista! lähtökohdista! olen! myös! käsitellyt! keräämääni!

aineistoa.!Aineiston!käsittelyssä!olen!käyttänyt!edellä!kuvaamaani!sisällönanalyysin!tapaa.!

)

2))Kyselyt)ja)ryhmähaastattelu)

Kyselyaineiston! olen! käsitellyt! määrällistä! tutkimusta! lähentelevään! tapaan,! mutta! aineiston!

ollessa!hyvin!pieni!ja!tutkimus!tyypiltään!tapaustutkimus,!en!ole!käyttänyt!tiukkaa!määrällisen!

tutkimuksen!tilastollista!käsittelyä!ja!esittämistapaa.!

!

Haastatteluaineiston! litteroin! ensin! haastattelun! etenemisjärjestyksessä! ja! järjestelin! sitten!

teemoittain.!Haastatteluista!saatu!tieto!on!lähinnä!deskriptiivistä!eli!kuvailevaa!(Anttila!2006a,!

285).! Haastatteluaineston! analyysia! ohjasi! aikaisempi! tieto,! joten! se! oli! lähtökohtaisesti!

teoriasidonnaista! eli! abduktiivista! (Tuomi! &! Sarajärvi,! 2011).! Viitekehyksenä! toimi! nuorten!

osallisuutta!ja!kaksisuuntaista!kotoutumista!käsittelevä!kirjallisuus.!Haastattelun!tavoitteena!oli!

etsiä!onnistumisia!ja!kehittämiskohtia.!Analysoinnissa!tarkastelin!asiakokonaisuuksia!yksilöiden!

vastauksien! tarkastelun! sijaan.! Analysoinnin! tapaa! lähentelee! käsitettä! abstrahointi,! joka! on!

aineiston! järjestelyä! muotoon,! jossa! johtopäätökset! voidaan! irrottaa! yksittäisistä! henkilöistä!

sekä!tapahtumista! ja!siirtää!yleiselle!käsitteelliselle! ja! teoreettiselle! tasolle! (Tuomi!&!Sarajärvi!

2011,! 111).! Pietilän! (2010,! 216)!mukaan! ryhmäkeskusteluissa!ei! ole!olennaista!etsiä! “ryhmän!

mielipidettä”! –! toisaalta! yksittäisten! osallistujien! käsityksiä! ei! tule! käsitellä! ryhmätilanteesta!

erillään.! Tämän! tiedostaen! olen! nostanut! muutamia! haastateltavien! kommentteja! esille!

tutkimusraporttiin,! jotta! lukijan! omat! tulkinnat! mahdollistuvat.! Näin! ollen! mielipiteissä! on!

saattanut!olla!ristiriitaisuuksiakin,!mutta!olen!raportoinut!sen!lukijalle!näkyviin.!

!
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7 OMA TILA –PROJEKTIN TOTEUTUS 

!
Suunnitteluvaiheessa! menetelmät! ja! työtavat! muotoutuivat! tutkija–taiteilija<työparin!

yhteistyönä!Timo!Jokelan!ja!Elina!Härkösen!ohjauksessa.!Työpajatoiminnan!suunnittelu!perustui!

aikaisemmissa! vastaavissa! projekteissa! koettuihin! toimiviin! ratkaisuihin! tai! tärkeäksi!

havaittuihin!kokemuksiin.!)Jokelan!ja!kumppaneiden!(2006,!9.2)!mukaan!yhteisöllisen!projektin!

todellinen! tarve! nousee! yhteisöstä,! jonka! kanssa! on! tarkoitus! työskennellä.! Siksi!

etukäteiskartoitukseen! sisältyi! keskusteluja! yhteisön! jäsenten! kanssa! sekä! huolellista!

tutustumista! paikkaan,! jossa! jatkossa! työskenneltiin.! Ammattiopistoon! tutustumiseen! sain!

oppaaksi!ammattiopiston!opettajan,!joka!esitteli!oppilaitosta!ja!kertoi!sen!toimintakulttuurista.)

Tutkimukseni! suunnittelua! ohjasi! myös! Heikkisen! ja! Syrjälän! (2007,! 149–162)! kokoama!

arviointikriteeristö,!joiden!perusteella!toimintatutkijan!tulee:)

1)!sijoittaa!tutkimuksensa!historialliseen!kenttään!(historiallinen.jatkuvuus)!

2)!harjoittaa!jatkuvaa!reflektiivisyyttä!(reflektiivisyys)!

3)!raportoida!tutkimus!moniäänisesti!ja!autenttisuus!säilyttäen!(dialektisuus)!

4)!pyrkiä!käytännön!vaikutuksiin!(toimivuus)!

5)!havahduttaa!(havahduttavuus)!

!

Työpajatyöskentely)valikoitui!projektin!työtavaksi.!Työpajakokoontumisia!oli!yhteensä!13!ja!sen!

lisäksi! käytettiin! aikaa! toiminnan! suunnitteluun! ja! materiaalien! valmisteluun.! Työpajat! olivat!

yleensä! muutaman! tunnin! mittaisia,! toisinaan! myös! koko! päivän! työpajoja.) Työpajat!

järjestettiin! ammattiopiston! luokkahuoneissa,! sekä! työskentelyn! kohteena! olevassa!

oleskelutilassa.! Lisäksi! kävimme! kaupoissa! ja! kirpputoreilla! hankkimassa! materiaaleja! tilaa!

varten! sekä! taidemuseo! Korundissa! inspiroitumassa! taiteelliseen! työskentelyyn.! Työpajoihin!

osallistui! vaihteleva! määrä! VALMA<ryhmän! opiskelijoita! aikataulujensa! mukaan.!

Työpajatoiminta! tähtäsi! ennen! kaikkea! yhteisen! oleskelutilan! suunnitteluun! ja! toteutukseen.!

Työpajatoimintaan!sisältyi!myös!ryhmäyttäviä!ja!luovaa!ajattelua!virittäviä!tehtäviä.!

)

) )
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Taideperustaisten) menetelmien) valinta) perustui! aikaisemmissa! projekteissa! havaittuihin!

toimiviin! työtapoihin,!omiin!kokemuksiimme!toimivista!menetelmistä!sekä!tähän!tutkielmaani!

valitsemani! kirjallisuuden! antamista! lähtökohdista.! Työpajoihin! sisältyi! erilaisia!

lämmittelyleikkejä.(KUVA!1).!Niiden!tehtävänä!oli!luoda!myönteistä!ilmapiiriä!ja!virittää!luovaa!

ajattelua! myöhempiä! taiteellista! työskentelyä! varten.! Aluksi! teimme! matalan! kynnyksen!

harjoitteita,!joissa!toimittiin!jonkin!välineen!avulla!ja!saatiin!näin!vielä!etäisyyttä!suoraan!itsestä!

puhumiseen.! Työpaja! työpajalta! siirryimme! hieman! haastavampiin! harjoitteisiin,! joissa! oli!

mahdollisuus!kertoa! tunteistaan! ja!ajatuksistaan! toisille,!edelleen!kuitenkin! jonkin! taiteellisen!

tekemisen!tai!esineen!kautta.!

!

!

!
KUVA)1.!Yhteistä!ongelmanratkaisua!työpajan!aluksi!(KUVA:!Anni!Hintsala).!

!

!

Vaikka! työpajatoiminta! sisälsi!monenlaista! tekemistä,! toiminnan! varsinaisena! päämääränä! oli!

opiskelijoiden! yhteisen! oleskelutilan! suunnittelu! ja! toteutus.! Tilan! suunnittelussa! käytettiin!

osallistuvan. suunnittelun. menetelmiä! (Kyttä! &! Kaaja! 2001).! Menetelmäpaketista! valittiin!

työtapoja,! jotka!tukivat!tilan!suunnitteluprosessia.!Pääosin!työskentely!oli!yhteistoiminnallista,!
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mikä! loi! tiloja! kaksisuuntaiselle! kotoutumiselle! ja! osallisuuden! kokemuksille.! Alkutilanteessa!

oleskelutilaa! arvioitiin!muun!muassa! semanttisen. differentiaalin! avulla! (Kyttä! &! Kaaja! 2001),!

joka!suuntasi!opiskelijoiden!ajatuksia!tilan!suunnitteluun.!Semanttinen!differentiaali!<tekniikkaa!

käytetään! paljon! tutkittaessa! ihmisten! suhtautumista! arkkitehtonisiin! ärsykkeisiin! (Kyttä! &!

Kaaja!2001)!ja!siten!se!toimi!uudistusprojektin!alkuunsaattajana!mainiosti.!

!

)

KUVA)2.!Oleskelutilaa!arvioitiin!aloitusvaiheessa!monin!tavoin!(KUVAT:!Anni!Hintsala).!

!

Suunnittelun! alkuvaiheessa! tehtiin! paljon! luovia! tehtäviä! rajaamatta!mitenkään! käytettävissä!

olevia! resursseja! tai! mahdollisuuksia.! Tilan! suunnittelun! alkuvaiheessa! kuvittelimme! erilaisia!

tiloja! ja! juttelimme! tiloista,! jotka! koimme! itse! mukaviksi.! Opiskelijoita! pyydettiin! myös!

piirtämään!post<it!<lapuille!hassujakin!haaveitaan!ja!unelmiaan.!Tällaisen!ympäristöelämäkerran.

analyysi! <tekniikan! (Kyttä! &! Kaaja! 2001)! tavoitteena! on! palauttaa! mieliin! omaan!

elämänhistoriaan! liittyviä!merkittäviä! ympäristöjä! sekä! niihin! liittyviä! kokemuksia! ja! tunteita.!

Menetelmän! avulla! voidaan! havaita! omien! esteettisten! käsitysten! ja! tilallisten! kokemusten!

yhteyksiä! elämänhistoriaan.! Ajattelua! viritetään! usein! mielikuvarentoutuksella,! jossa!

kuunnellaan!instrumentaalimusiikkia!ja!viritellään!ajatuksia!muutamin!kysymyksin:!Missä.olet?.

Minkälaisia. ääniä. kuulet?. Millaista. siinä. on?. Miltä. paikka. tuntuu?! ja! niin! edelleen.!

Monikulttuurisessa! ryhmässä! kokemukset! olivat! hyvin! erilaisia! ja! koskettavia,! mutta! myös!

jollakin!tapaa!hyvin!universaaleja!–!mikä!tuntui!lähentävän!ryhmää.!

!
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Tilan!tunnun!konkretisoimiseksi!tehtiin!oleskelutilaan!kuplainstallaatio!taiteilijan!ohjeistuksella!

(KUVA!3).!Ohuesta!muovista!teipattiin!suuri!pussi!ja!siihen!sisäänmenotunneli.!Toiseen!päähän!

laitettiin! tuuletin! puhaltamaan! kuplaan! ilmaa.! Sitten! kuplaan! sai! mennä! sisään.! Kokemus! oli!

mahtava! sekä! minusta! että! opiskelijoista!! Yksi! opiskelijoista! istahti! rentoutuneen! oloisena!

lattialle!ja!tokaisi!”Missä.meidän.piknikMeväät?”.!Itselleni!tuli!tunne,!kuin!kupla!olisi!lähentänyt!

meitä! ihmeellisellä! tavalla.! Sen! sisässä! oli! luontevaa! istua! lähekkäin! ja! jutella! rentoutuneesti.!

Keskustelimme!siitä,!miten!vähillä!elementeillä!tilaan!saa!luotua!aivan!uuden!tunnelman.!Pelkkä!

läpinäkyvä! muovi! erotti! uuden! tilan! arkisesta! tilasta! ja! loi! ihmeellisen! kotoisan! tunteen.!

Harmillista! oli,! että! osa! opiskelijoista! ei! suostunut! tulemaan! kuplaan! sisälle! ja! jäi! siten! vaille!

yhtä!projektin!kohokohdista.!!

!

!

!
KUVA)3.!Kuplainstallaation!sisällä!oli!kotoisa!tunnelma!(KUVA:!Anni!Hintsala).!

!

!
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Ideoita! ja! inspiraatiota! tilan! suunnitteluun! ja! ylipäätään! taiteelliseen! työskentelyyn! haettiin!

vierailulla!Rovaniemen! taidemuseossa!Korundissa.!Esillä!oli!näyttelyt!Suomen. taiteen. tarina.–.

Ateneumin. kiertävä. kokoelma! sekä! Kohti. uutta. rytmiä.! Taidemuseokäynti! oli! virkistävän!

erilainen!monikulttuurisessa!ryhmässä,!jossa!suomalainen!taide!herätti!kummastusta!ja!paljon!

kysymyksiä.! Kävimme! myös! tutustumassa! Korundin! alakerrassa! olevaan! aulatilaan,! jossa! on!

mielenkiintoisia!tilallisia!ratkaisuja!oleskelusyvennyksineen.!!

!

Suunnittelun! päästessä! vauhtiin! kokeiltiin! myös! pienoismallirakentelua! (KUVA! 4).! Kytän! ja!

Kaajan! (2001)! mukaan! pienoismallin! tekeminen! ryhmätyönä! kehittää! ongelmanratkaisu<! ja!

ryhmätyötaitoja.! Pienoismallityöskentely! on! myös! kaikille! sopiva! matalan! kynnyksen! työtapa!

toisin!kuin!esimerkiksi!mallinnusohjelmat.!Tätä!työtapaa!kokeiltiin!aluksi!kuvataidekasvatuksen!

opiskelijoiden! kanssa! Yhteisöprojekti<kurssilla,! missä! saadut! havainnot! auttoivat! varsinaisen!

työpajan!suunnittelua.!Tuolloin!käytössä!olivat!erilaiset!rakennuspalikat!(duplot!ja!puupalikat),!

jotka! opiskelijat! kokivat! mielikuvitusta! rajoittavina.! Tämän! vuoksi! valitsimme! omaan!

työpajaamme! pahvia,! aikakauslehtiä,! rautalankaa,! styroxia,! kangasta,! väripaperia! ja! muuta!

vähemmän! rajoittavaa! materiaalia.! Kytän! ja! Kaajan! (2001)! mukaan! pienoismallirakentelussa!

ideat! konkretisoituvat! suunnitelmaksi,! joka! on! havainnollinen! ja! helposti! tulkittava.! Myös!

yhteisymmärrys!rakentuu!yhteisessä!tekemisessä!luontevasti!konkreettisen!tekemisen!kautta.!

!

KUVA)4.!Pienoismallirakentelu!teki!ideat!konkreettisiksi!(KUVA:!Anni!Hintsala).!

!
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Päätimme! ohjaajaparini! kanssa! käyttää! mahdollisimman! paljon! kierrätettyä! materiaalia! tilan!

uudistamisessa.! Siten! yksi! työpajakerta! käytettiin! kierrellen! kirpputoreja! ja! kauppoja!

opiskelijoiden! kanssa! laaditun! ostoslistan! kanssa.! Kouluympäristöstä! pois! lähteminen!

osoittautui! hyväksi! kokemukseksi:! opiskelijat! irtaantuivat! tavallisesta! opiskelijan! roolistaan! ja!

vuorovaikutus! oli! vapautunutta.! Valintatilanteissa! jouduimme! toisinaan! kiusallisesti!

ratkaisevaan! rooliin,! kun! päätöstä! sopivasta! tavarasta! ei! tahtonut! syntyä.! Osa! opiskelijoista!

tulkitsi!kuitenkin!kierroksen!vapaapäiväksi!ja!istui!koko!päivän!ravintolassa!kiertelyn!sijaan.!

!

Vaikka! pääosin! työskentely! oli! yhteistoiminnallista,! koimme! tarpeelliseksi! tarjota! myös!

yksilöllisiä! tehtäviä.! Jokainen! sai! tehdä! valitsemallaan! tekniikalla! noin! A6<kokoisen! teoksen,!

jossa!oli!jokin!tärkeä!muisto.!Toisena!tehtävänä!oli!kirjoittaa!valitsemallaan!kielellä!jokin!omaa!

elämää! kannatteleva! tärkeä! elämänohje.! Opiskelijoiden! työt! kehystettiin! ja! ripustettiin! tilaan!

opiskelijoiden!toiveiden!mukaisille!paikoille.!Mäkisen!ja!Weimerin!(Mäkinen!2016,!94)!mukaan!

taideharjoitteisiin! osallistumisen! kynnystä! voi! madaltaa! käyttämällä! nuorille! tuttuja!

itseilmaisukeinoja.! Ratkaisimme! tuon! kysymyksen! tuomalla! tarjolle! runsaasti! välineitä!

taiteelliseen! tekemiseen:! valinnan! saattoi! tehdä! oman! kokeilunhalunsa!mukaan.! Töistä!myös!

keskusteltiin! ja! vieraskielisiä! tekstejä! avattiin! muille.! Yhteisessä! keskustelussa! huomasimme,!

että!samanhenkiset!elämänohjeet!olivat!edustettuina!kaikissa!kulttuureissa!–!vähän!eri!sanoin.!

Hämmästelin!sitä,!kuinka!avoimesti!opiskelijat!jakoivat!muistojaan!ja!tärkeitä!lauseitaan.!

!

!

)

)

)

)

)

)

)

)))KUVA)5.!Muistoja!ja!elämänohjeita!jaettiin!kuvallisesti!(KUVA:!Anni!Hintsala).!
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Koska! opiskelijoiden! elämään! näyttivät! jopa! häiritsevän! kiinteästi! kuuluvan! puhelimet,!

päätimme! hyödyntää! niitä! työskentelyssä.! Opiskelijoiden! tehtävänä! oli! kuvata! puhelimellaan!

lyhyt!esittelyvideo! uudesta! oleskelutilasta:!mitä! siellä! voisi! tehdä! ja!miten! sitä! voisi! käyttää?!

Alunperin! projektin! tiedottamista! varten! luotu! Whatsapp<ryhmä! toi! tekemiselle! myös!

uudenlaisen! tason.! Työpajatoiminnassa! tuotettuja! materiaaleja! voitiin! jakaa! ryhmässä,! mikä!

vahvisti!yhteisöllisyyden!kokemusta.!Videot!jaettiin!ryhmän!Whatsapp<ryhmässä!muille.!!

!
Opiskelijoiden! toiveet! oleskelutilan! suhteen! olivat! hyvin! maltillisia.! Alkuperäisessä! ideassa!

opiskelijoiden! toiveiden! toteuttamisesta! siis! pitäydyttiin! ja! heidän! toivomansa! muutokset!

tehtiin.!Aluksi! tilassa!oli! hurja!määrä!huonekaluja,! joista!opiskelijoiden!mielestä!mukavimmat!

jätettiin! tilaan.! Avointa! tilaa! rajattiin! hankkimalla! verho! eristämään! tilaa! käytävästä.!

Mukavuutta! lisättiin!hankkimalla!matto,! jonka!päälle!aseteltiin!säkkituoleja,! tyynyjä! ja!huopia.!

Opiskelijat! tekivät! tilaan! taidetta! omista! mukavista! muistoistaan! ja! elämänohjeistaan.! Tilaan!

hankittiin!myös!vedenkeitin!ja!mikroaaltouuni!sekä!siirrettiin!kaksi!tietokonetta.!

!

!

))KUVA)6.)Oleskelutilan!uusi!ilme!miellytti!opiskelijoita!(KUVA:!Anni!Hintsala).)

!

!
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Tilan! avajaiset! järjestettiin! juhlallisin! menoin! 20.4.2017! Amispäivässä,! joka! myös! oli!

Taidevaihde<hankkeeseen! liittyvä! tapahtuma.! Amispäivästä! tiedotettiin! Facebook<kanavalla,!

Whatsappissa,! Snapchatissa,! Instagram<tilillä! sekä! julisteilla.! Oleskelutilan! avajaiset! olivat! osa!

tapahtumapäivää.! Tila! koristeltiin! viirinauhoin! ja! sen! avoinna!olevalle! sivulle! vedettiin! nauha,!

joka! leikattiin! tilan! avaamisen!merkiksi.! Tilan! uudesta! ilmeestä! oli! haastateltu! opiskelijoita! ja!

kokemuksista! oli! koottu! puhe,! joka! esitettiin! avajaistilaisuudessa.! Oleskelutila! toimi! myös!

Amispäivän! keskeisenä! tapahtumapaikkana,! jossa! mm.! arvottiin! "vuoden! makaronit"! ja!

tarjoiltiin!mikropitsaa! valokuvakisoihin! osallistuneille.! Paikalla! oli!myös!Taidevaihde<hankkeen!

valokuvaaja.! Avaisjaistapahtumalla! saatiin! tilalle! näkyvyyttä! ja! tila! tuli! myös! tutuksi!

opiskelijoille,! jotka!eivät!olleet!mukana!uudistusprojektissa.!Maahanmuuttajaopiskelijat!tulivat!

myös! näkyviksi! projektissa! tehtyjen! taulujen! kautta,! joissa! on! tekstejä! heidän! omilla!

äidinkielillään.! ! Avajaistapahtumassa!maahanmuuttajat! olivat! myös! fyysisesti! mukana! päivän!

aktiviteeteissa!muiden!opiskelijoiden!kanssa,!mikä!mahdollisti!kulttuurien!kohtaamisia.!

)

!

)))))KUVA)7.!Oleskelutila!avattiin!juhlallisesti!Amispäivä<tapahtumassa!(KUVAT:!Anni!Hintsala).)
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8 OMA TILA -PROJEKTI KAKSISUUNTAISEN KOTOUTUMISEN 

JA OSALLISUUDEN TUKIJANA 

 

8.1 Tulosten esitystavasta 

Taideperustaiselle! toimintatutkimukselle! tyypilliseen! tapaan! aineistosta! tehdyt! havainnot! on!

esitetty! kuvailevasti.! Tietoa! on! koottu! yhteen! useasta! eri! lähteestä:! omista! havainnoistani,!

dokumenteista,! opiskelijoiden! ja! opettajien! kyselyvastauksista! sekä! ryhmähaastattelusta.!

Tutkimusaiheina! osallisuus! ja! kaksisuuntainen. kotoutuminen! ovat! ilmiöitä,! jotka! eivät! ole!

selkeästi! mitattavissa.! Keräämäni! aineiston! perusteella! pyrin! kuitenkin! tekemään!

johtopäätöksiä! näiden! tavoitteiden! toteutumisesta.! Seuraavassa! esittelen! yhteenvetäen!

tutkimukseni! keskeisistä! teemoista! –! osallisuudesta,! kaksisuuntaisesta! kotoutumisesta! ja!

taidetoiminnan! kehittämisestä! –! saadut! keskeisimmät! havainnot.! Peilaan! myös! saatuja!

havaintoja!aiempaan!tutkimukseen.!

!

Tulosten!tulkintaa!varten!huomattakoon,!että!tekstissä!on!toisinaan!mainittu!vastaajien!määrä.!

Opiskelijoiden! alkukyselyyn! vastasi! 8! opiskelijaa! ja! loppukyselyyn! 11! opiskelijaa.!

Ammattiopiston! opettajille! lähetettyyn! kyselyyn! vastasi! 12! opettajaa.! Osaan! kysymyksistä! oli!

mahdollista!valita!useita!vaihtoehtoja.!Siksi!vastaukset!(suluissa)!on!merkitty!tuloksiin!"ääninä",!

ei! opettajina.! Kyselyaineistoille! ei! tehty! tilastollista! testausta! eikä! esimerkiksi! yksittäisten!

vastaajien!vastausten!muuttumista!projektin!aikana!pyritty!selvittämään.!!

) !
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8.2 Kaksisuuntaista kotoutumista yhdessä toimimalla 

Yhdessä) työskentelyn) opiskelijat! kokivat! todella! tärkeäksi.! Vaikka! toisinaan! tehtiin! myös!

yksilötehtäviä,! toisten! työskentelyn! seuraaminen! ja! tuotosten! näkeminen! oli! opiskelijoiden!

mielestä! kiinnostavaa.! Työskentelytavoista! kysyttäessä! opiskelijoiden! vastauksissa! korostui!

yhdessä! tekemisen!merkitys.! Ryhmässä! tai! parin! kanssa! työskentely! tuntui! yksilötyöskentelyä!

mukavammalta.! Kun! asioita! tehtiin! yhdessä,! piti! myös! pystyä! keskustelemaan! valinnoista! ja!

tekemään! kompromisseja.! Konkreettinen! tekeminen! tuntui! useasta! opiskelijasta!

keskustelutehtäviä! mukavammalta.! Toisaalta! keskustelu! ja! yhdessä! suunnittelu! nähtiin!

tärkeänä!yhteisessä!projektissa.!

!

Ennen.tekemistä.pitää.aina.keskustella...Jos.ei.keskustella.ennen.kun.aletaan.tekemään,.

se.sekoittaa.ja.tulee.kaaos..Pitää.olla.hyvä.suunnitelma.niin.tulee.hyvä.lopputulos..

(Nainen,!38).

!

Useissa! nuorille! järjestetyissä! hankkeissa! (mm.! Honkasalo! &! Harinen! 2006,! 50)! toiminnan!

monikulttuurisuus!on! jäänyt! toteutumatta! siksi,!että! se!ei! kiinnosta! suomalaisia!nuoria.!Tässä!

projektissa! ryhmän!monikulttuurisuus! nähtiin! ryhmähaastatteluissa! ennen! kaikkea!mukavana!

asiana.! Omat! havaintoni! käytännön! toiminnasta! vahvistivat! tätä! käsitystä.! Kielivaikeuksia!

opiskelijat!eivät!havainneet!suhteessa!toisiinsa!eikä!myöskään!meihin!ohjaajiin.!Työpajoissa!oli!

mahdollista!oppia!suomen!kieltä!ja!oppia!tuntemaan!toisiaan!paremmin.!Ryhmähaastattelussa!

yhdeksi! mukavimmista! tehtävistä! nousi! opiskelijoiden! mielestä! tehtävä,! jossa! tuli! opettaa!

toiselle! jokin! lause! omalla! äidinkielellään.!Näin! ollen! tulkitsin,! että!muista! kulttuureista! oltiin!

myös!kiinnostuneita.!

Me.tullaan.kaikki.omista.kulttuureista,.niin.on.hyvä.kun.ollaan.yhdessä.niin.voi.jakaa.

kokemuksia..(Nainen,!38).

Taide) toimi) välillämme) vuorovaikutusta) helpottavana! tekijänä.! Opiskelijoiden! taiteellisesta!

tekemisestä! oli! helpompaa! esittää! kysymyksiä,! jotka! saattoivat! viedä! keskusteluita! paljon!

odotettua!syvemmällekin.!Varton!(2007,!62)!mukaan!taiteellisessa!toiminnassa!olennaista!onkin!
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dialogisuus,!erityinen!yhteyden!muoto,!jossa!ihmiset!jakavat!kokemuksiaan.!Toisaalta!toisinaan!

ajattelin,! että! itse! tekeminen! voisi! jo! riittää! –! tarvitseeko! kaikkea! tekemistä! aina! purkaa?!

Jokaisen! tuotoksen! perusteellinen! läpikäyminen! saattaa! tuntua! jopa! vastenmieliseltä.! Varto!

(2007,!63–64)!korostaa!taideteosten!merkitystä:!teokset!ovat!kuin!tekijöidensä!puheenvuoroja,!

jotka! tuovat! esiin! jotakin! tekijänsä! kokemasta! sellaisessa! muodossa,! jossa! katsoja! voi! sen!

ymmärtää.! Taide! voi! jo! pelkästään! tarjota! aikaa! ajatella! ja! mahdollisuuden! kokemusten!

järjestelyyn!(Sederholm!2007,!147)!–!mikä!jo!sellaisenaan!voisi!olla!tarpeellista.!

!

Kaksisuuntaista) kotoutumista! tapahtui! myös! meidän! ohjaajien! ja! opiskelijoiden! välillä.!

Taiteilijaparini! on! myöskin! maahanmuuttaja,! mikä! saattoi! helpottaa! lähestymistä! meihin.!

Ryhmähaastattelussa!opiskelijat!kertoivatkin,!että!mukavaa!oli!myös!tutustua!meihin!ohjaajiin.!

Parhaimmillaan! vuorovaikutus! edistää! molemminpuolista! muutosta! ja! välittää! kotoutumisen!

kannalta! olennaisia! tietoja! ja! taitoja! (ks.! Pöyhönen! ym.! 2010,! 75–79).! Itse! tunsin! ohjaajana!

saaneeni!vuorovaikutuksesta!maahanmuuttajaopiskelijoiden!kanssa!paljon!ajateltavaa!ja!tunsin!

pätevyyttä! voidessani! auttaa! heitä! arkipäivän! kysymyksissä! –! kuten! miten! pukea! lapsensa!

koulun!juhliin.!

!

Honkasalon! ja! Harisen! (2006,! 50)! aiempia! havaintoja! tukien!myöskään! tällä! tutkimuksella! ei!

voida! suoraan! osoittaa! millaista! olisi! maahanmuuttajille! sopiva! toiminta.! Myöskään!

kotoutumisen! tai! osallisuuden! kokemusten! määrää! ja! laatua! ei! ole! tällä! tutkimuksella! voitu!

tarkkaan!mitata.!Näiden!sijaan!voidaan!kuitenkin!todeta,!että!kaksisuuntaiselle!kotoutumiselle!

ja!osallisuuden!kokemuksille!on!järjestämässämme!toiminnassa!ollut!mahdollisuuksia!ja!tiloja.!!

!
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8.3 Osall isuus vahvistui merkityksell isissä hetkissä 

Osallisuus) ei) synny) hetkessä.) Osallisuuteen! rohkaiseminen! ei! havaintojeni! perusteella! ollut!

ammattiopiston!toimintakulttuurille!tuttu!toimintatapa.!Opiskelijat!olivat!melko!tottumattomia!

aktiivista!osallistumista!ja!heittäytymistä!vaativiin!tehtäviin.!Varsinkin!alkuvaiheessa!tekemisen!

vaatima! motivointi! oli! haasteellista! ja! meitä! ohjaajia! hämmentävää.! Horelli! kumppaneineen!

(2004,! 142)! huomauttaakin,! että! osallisuus! ei! ole! itsestään! selvää! vaan! vaatii! onnistuakseen!

järjestelmällistä! tukea! sekä! erilaisten! vuorovaikutustekniikoiden! soveltamista.! Hyvin! harvalla!

nuorella! on! osaamista! ja! voimavaroja! täysipainoiseen! osallistumiseen! –! siksi! siihen! tarvitaan!

ennen! kaikkea! tukea! (Horelli! ym.! 2004,! 143).! Päätimme! madaltaa! kynnystä! osallistumiseen!

heittäytymällä!itse!ohjaajina!tehtäviin!rohkeasti.!Erityisesti!taiteilijaparini!osasi!luoda!tilanteisiin!

sopivan! rentoa! henkeä! olemuksellaan! ja! hulluilla! ideoillaan.! Pikku! hiljaa!myös! osallistumisen!

kynnys!madaltui!ja!tekemiseen!syntyi!rentoutta.)

!

Tehtävien) merkityksellisyys) vaikuttaa) tekemiseen.) Alkutilanteessa) oleskelutila! ei! kyselyiden!

perusteella!ollut!opiskelijoille!kovinkaan!merkityksellinen!paikka!ja!he!suhtautuivat!tilaan!melko!

kielteisesti.! Opiskelijat! kokivat! alkukartoituksessa! tilan! muun! muassa! rumaksi,! värittömäksi,!

vanhaksi,! meluisaksi,! julkiseksi,! perinteiseksi,! huonosti! hoidetuksi! ja! merkityksettömäksi.!

Toisaalta!esimerkiksi!turvallisuuden!suhteen!vastaukset!hajautuivat.!Tila!koettiin!yleisesti!myös!

avoimeksi! ja! tilavaksi.! Hyvä–huono! <käsiteparin! vastaukset! hajautuivat,! mutta! selkeästi!

huonoksi! tilan! koki! silti! vain! kaksi! vastaajaa.! Edellisten! perusteella! tulkitsin! tilan! siis! vaativan!

selkeästi! uutta! ilmettä.)Opiskelijat! eivät! myöskään! alkutilanteessa! juurikaan! viettäneet! aikaa!

tilassa.! Kaikki! vastaajat! vastasivat! väitteeseen! “Vietän! aikaa! tässä! tilassa”! vastauksella! ei!

lainkaan! tai! erittäin! vähän.! Kokemus! tilassa! viihtymisestä! tukee! edellistä.! Vain! yksi! vastaaja!

kertoo! keksivänsä! useita! tapoja! viihtyä! tilassa.! Kolme! vastaajaa! puolestaan! koki! keksivänsä!

erittäin!vähän!tai!ei!lainkaan!tapoja!viihtyä.!Tila!ei!vastaajien!mielestä!tuntunut!paikalta,!johon!

voi! paeta! arkipäivää.! Yksi! opiskelija! koki! tilan! paikaksi,! jossa! hän! voisi! rentoutua! koulupäivän!

aikana.!Viisi!seitsemästä!vastaajasta!ei!myöskään!kokenut!tilaa!kiehtovaksi!ja!kuusi!kertoi,!ettei!

voi!tehdä!tilassa!asioita,!joista!pitää.)Oleskelutilan!uudistusprojekti!ei!siten!alkukyselyn!mukaan!

suuremmin! kiinnostanut! opiskelijoita.! Opiskelijat! eivät! olleet! motivoituneita! tutustumaan!
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tilaan,! sillä!vain!yksi!vastaaja! ilmoitti!haluavansa! tutustua! tilaan!paremmin.!Samoin!vain!kaksi!

vastaajaa!kertoi!haluavansa!viettää!enemmän!aikaa! tilassa.!Omat!havaintoni! tukivat!edellistä,!

sillä!projektia!esitellessämme!opiskelijat!eivät!vaikuttaneet!erityisen!kiinnostuneilta!projektista.!

Tehtävän! merkityksettömyys! vaikutti! myös! selkeästi! tekemisen! laatuun,! sillä! motivointi! tilan!

uudistamiseen!oli!haasteellista.)

)

Yksilötehtäviin! paneutuminen! sen! sijaan! näytti! aivan! toisenlaista! osallisuutta! –! työt! haluttiin!

tehdä!huolella!ja!opiskelijat!halusivat!selkeästi!löytää!töilleen!hyvät!paikat!oleskelutilan!seiniltä.!

Tutkijana!tulkitsin,!että!omaehtoinen!tekeminen!salli!paremmin!osallisuuden!kokemuksia,!kuin!

ulkoa! tulevat! tehtävänannot.! Koskinen! (2010,! 47)! painottaakin,! että! toimintaan! ryhtymistä!

edeltää!halu!toimia.!Mikäli!toiminnan!kohde!ei!nuorista!ole!kiinnostava,!se!näyttäisi!paljastuvan!

tekemisen!laadussa!välittömästi.!

!

Vuorovaikutuksella) on) väliä.! Horelli,! Sotkasiiran! ja! Haikkolan! (2004,! 141)! mukaan! nuorten!

osallistumisen! laatu! riippuu! myös! nuorten! ja! aikuisten! välisestä! kanssakäymisestä.! Nuorten!

osallisuustoiminnassa! yksi! tärkeimmistä! arvoista! on! nuorten! maailman! kunnioittaminen!

(Gretschel! 2002a,! 86).! Ohjaajina! pyrimmekin! kuulemaan! avoimesti! opiskelijoiden! toiveita! ja!

tarpeita.! Vaikka! toisinaan! oma! taiteellinen! silmämme! olisi! sanonut! toista,! pyrimme!

kunnioittamaan! opiskelijoiden! toiveita! tilan! ulkoasusta! ja! rohkaisimme! heitä! sopimaan!

keskenään! valinnoista.! Poikkeuksen! ja! tutkimusryhmän! (2013,! 118)! mukaan! neuvottelu!

yhteisesti! jaetuista! tavoitteista! sekä! tutkiva! oppiminen! ja! dialogiset! keskustelukäytännöt!

antavat!tilaa!osallisuuden!kokemuksille.!Toisinaan!jouduimme!kuitenkin!ottamaan!ohjaajina!itse!

vastuun!tekemisestä,!kun!aktiivisuutta!päätösten!tekemiseen!ei!tahtonut!tulla.!

!

Osallisuus) voi) syntyä) ilman) aktiivista) toimintaa.)Kuten! Korkalo! ja! Levonen<Kantomaa! (2014,!

30)!ovat! jo!aiemmin!todenneet,! ryhmän!pieni!koko!oli! selkeästi! luottamusta!rakentava!tekijä.!

Jokaisen!opiskelijan!panosta!yhteiseen!projektiin!kaivattiin!ja!jokaisen!mielipide!haluttiin!kuulla.!

Opiskelijoiden!omaehtoinen!osallistuminen!oli!silti!varsin!pientä,!useinkin!muutamaa!opiskelijaa!

koskevaa.!Hanhivaara!(2006,!2)!pohtiikin,!onko!osallisuus!tunnetta!vai!toimintaa!ja!voiko!ilman!
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toimintaa! olla! osallisuutta?! Pidimme! tärkeänä,! että! projektiin! saattoi! osallistua! omalla!

aktiivisuuden!tasollaan,!oli!se!sitten!mitä!tahansa.!Vaikka!joidenkin!opiskelijoiden!aktiivisuus!ei!

näyttäytynyt! kovinkaan! suurena,! kyselyvastausten! sekä! ryhmähaastattelun! perusteella!

osallisuuden! kokemuksia! projektissa! saatiin.! Opiskelijoista! jopa! seitsemän! koki! saaneensa!

osallistua!tilan!tekemiseen!riittävästi.!Myös!tilan!vähittäinen!kohentuminen!tuntui!opiskelijoista!

palkitsevalta.! Oli! mukavaa! nähdä! oman! työn! jälki.! Omiin! havaintoihini! sekä! opiskelijoiden!

haastattelun! ja! kyselyiden! tuottamiin! vastauksiin! perustuen! voi! mielestäni! todeta,! että!

osallisuuden! kokemus! voi! syntyä! ilman! kovin! aktiivista! toimintaa! (vrt.! Gretchel! 2002! ja!

Hanhivaara!2006).!!

!

Tarkasteltaessa) työpajatoimintaa) osallisuuden) portaisiin) (Hart) 1997)) suhteutettuna!

tekeminen!näyttäytyy!reunaehdoiltaankin!melko!matalan!tason!osallisuutta!luovana.!Ohjaajien!

valitsema! tehtävänanto! ja! työmuodot! muodostavat! jo! lähtökohdiltaan! asetelman,! jossa!

osallisuuden! kokemisen! mahdollisuus! rajoittuu! vain! itse! tekemiseen! ja! siihen! liittyvään!

vuorovaikutukseen.!Toisaalta!Thomas’n!esittämät!osallisuuden!kuusi!ulottuvuutta!ovat!jokainen!

edustettuina!jossakin!projektin!vaiheista!(Oranen!2008,!10).!!

!

Vakiinnuttaminen)on)haasteellista.)Aikaisemmissa!tutkimuksissa!on!havaittu,!että!osallisuus!on!

mahdollista! lähinnä!erilaisten!kokeilujen! tai!projektien!puitteissa,!mutta!pysyvien!rakenteiden!

ja! käytäntöjen!muodostuminen! lasten! ja!nuorten!äänen!kuulumiseksi!on!edelleen!harvinaista!

(Horelli! 1998;! Koskinen! 2010,! 29).! Organisaatioiden! sitoutumista! osallisuusprosessiin! voi!

arvioida!Shierin!(2001)!kehittämien!sitoutumisen!tasojen!avulla.!OMA!TILA!<projektin!aineiston!

perusteella!opiskelijoiden!osallistuminen!on!vahvasti!avauksen.tasolla.!Sitoutumisen.tasoa,!jolla!

tietystä! tavasta! toimia! olisi! muodostunut! koko! organisaation! yhteinen! linja! ja! nuorten!

osallistamisesta! sisään! rakennettu! systeemi,! ei! ollut! viitteitä.! Cantellin! (2005,! 42)!mukaan!on!

paljon!helpompaa! lisätä!oppilaiden!tietoja! ja!taitoja!kuin!vaikuttaa!heidän!toimintatapoihinsa.!

Näin!ollen!osallisuuden!kokemuksien!tuottaminen!–!erityisesti!sen!aktiivisessa!merkityksessä!–!

näyttäytyi!haasteellisena.!Vaikka!parhaimmillaan!toiminta!olisi!hyvä!saada!pysyväksi,!Gretschel!

(2002a,! 87)! korostaa! myös! hetkellisten! vaikuttamisen! kokemusten! merkitystä,! varsinkin! jos!
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niistä!jää!pysyviä!mielikuvia!omista!vaikuttamismahdollisuuksista.!Kyselyvastausten!perusteella!

näin! tapahtunui.!Osallisuuden! ja! kuulumisen! kokemukset! eivät!myöskään! rajoitu! vain! yhteen!

ympäristöön,!vaan!niiden!vaikutus!voi!heijastua!myös!muualle! (Poikkeus!ym.!2013,!119).!Siksi!

ajattelen,!että!pienetkin!kuuluvuuden!kokemukset!voivat!antaa!opiskelijalle!myönteisen!viestin!

siitä,!että!opiskelijoiden!äänellä!on!merkitystä!ja!heitä!halutaan!kuulla.!Nämä!kokemukset!taas!

voivat!rohkaista!opiskelijaa!osallisuuteen!muissa!ympäristöissä.!!

)

Valitettavasti! Kallion! sekä! muiden! (2013,! 83)! havainnon! mukaan! erilliset!

osallistumisjärjestelmät! eivät! kiinnosta! lapsia! ja! nuoria! niin! paljon! kuin! aikuiset! ja! erityisesti!

osallistumisesta! vastaavat! poliittis<hallinnolliset! tahot! usein! olettavat.! Myös! Poikkeus!

kumppaneineen!(2013,!113)!huomauttaa,!että!osallisuus!pelkästään!kouluyhteisön!yhteydessä!

ei! ole! riittävän! kattava! huomioimaan! nuorten! yksilöllisiä! kiinnittymisen! kokemuksia.! Kallio! ja!

muut! (2013,! 84)! ehdottavatkin,! että! lasten! ja! nuorten! aktiivista! toimijuutta! tuettaisiin!

institutionaalisten! osallistumisjärjestelmien! muodostamisen! sijaan! arjen! osallisuuden!

tukirakenteita!vahvistamalla.!

8.4 Onnistumiset ja kehittämiskohdat 

Toiminnan! kehittämisen! kannalta! havaitsin! prosessissa! sekä! onnistumisia! että!

kehittämiskohteita.! Jokelan! ja! kumppaneiden! (2006,! 9.5)! mukaan! projektin! osallistujien!

käsitykset,!kokemukset!sekä!niiden!analysointi!ovat!koko!projektin!arvioinnin!perusta.!Arviointi!

on! tehtävä! yhteistyössä! osallistujien! kanssa! esimerkiksi! kokoamalla! palautetta! ja! tekemällä!

haastatteluja! tai! kyselyjä.! Itsearvioinnissa! arvioidaan! omaa! oppimista,! toimintaa! ja! sen!

vaikutuksia.! Sen! avulla! voidaan! laajemminkin! pohtia! toiminnan!merkityksiä! suhteessa! omaan!

ajatteluun,!käsityksiin!ja!toimintaedellytyksiin.!

!

Työpajatoiminta) tuntui) alkulähtökohdista! huolimatta! opiskelijoista! pääasiassa! mukavalta.!

Kahdeksan!vastaajaa!kertoi!työskentelyn!olleen!mukavaa,!kolme!melko!mukavaa.!Työskentelyn!

ilmapiiri! oli! hyvä! seitsemän! vastaajan! mielestä,! kolme! koki! ilmapiirin! neutraaliksi! ja! yksi!

huonoksi.! Opiskelijoiden! mukaan! tekeminen! oli! mielekästä! ja! monipuolista.! Seitsemän!
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vastaajan!mielestä! tekeminen! ei! ollut! lainkaan! turhauttavaa! ja! neljän!mielestä! tekeminen! oli!

osittain!turhauttavaa.!Taidetoiminnan!lisäksi!työpajoissa!oli!myös!runsaasti!ajattelua!viritteleviä!

tehtäviä.!Taidetyöpajoissa! toteutettuja! leikkejä! ja!harjoituksia!ei!myöskään!muissa!opinnoissa!

ollut! ollenkaan,! joten!opiskelijoiden!mielestä!oli!mukava! tehdä! jotain! ihan!erilaista.!Varsinkin!

vanhemmat!opiskelijat!pitivät! tehtäviä!hauskoina.!Osa!nuoremmista!opiskelijoista!oli! kokenut!

ne!hieman!lapsellisina.!

!

Aika.moni.niistä.jutuista.mitä.tehtiin,.oli.aika.lapsellisia.ja.semmosia,.mitä.ollaan.tehty.

jossain.eskarissa.ja.se.oli.siksi.aika.ärsyttävää.!(Nainen,!17)!

!

Osallistuvan!suunnittelun!menetelmät!todettiin!tässä!projektissa!varsin!toimiviksi.!Analyyttiset!

menetelmät! (semanttinen. differentiaali. ja. ympäristöelämäkerran. analyysi). ohjasivat!

opiskelijoiden! ajatteluprosessia! ja! toiminnalliset! menetelmät! (tarrakartta. ja.

pienoismallirakentelu). tekivät! ideoista! konkreettisia.! Valitsimme! metodipaketista! sekä!

toiminnallisia! että! analyyttisiä! menetelmiä.! Osallisuuden! kokemus! ilmeni! siinä,! että!

opiskelijoista! tuntui! mukavalta! päästä! vaikuttamaan! yhteisen! oleskelutilan! ilmeeseen,! vaikka!

tilalla! ei! alkutilanteessa! ollut! joillekin! heistä! juurikaan! merkitystä.! Muutamat! opiskelijoista!

kokivat! muutosprojektin! myös! konkreettisesti! tärkeänä,! sillä! tilaan! saatiin! heidän!

toivomuksestaan!vedenkeitin,!mikroaaltouuni!ja!kaksi!tietokonetta.!

!

Taidetoiminnan! sijoittaminen! ammattiopistoympäristöön! oli! haasteellista.! Projektimme!

kosketti! valitettavasti! vain! pientä! osaa! ammattiopiston! opiskelijoista,! sillä! opiskelijoiden!

saaminen!mukaan!oli!aluksi!vaikeaa!tiedottamisestamme!huolimatta.!Opiskelijoiden!opintojen!

aikataulussa! oli! ! vain! vähän! joustoa,! joten! useampien! opiskelijaryhmien! tavoittaminen! ei!

valitettavasti! onnistunut.! Myös! Koskisen! (2010,! 56)! tutkimuksessa! lasten! ja! nuorten!

osallistumista! hankaloittivat! erilaiset! tavoittamisen! ja! yhteydenoton! ongelmat.! Useimpien!

aiempien! hankeraporttien! (mm.! Kantonen! 2007;! Korkalo! &! Levonen<Kantomaa! 2014)!

suositusten! perusteella! pyrimme! määrittelemään! tavoitteet! selkeästi! ja! jäsentelemään!

työpajojen!aikataulutusta!opiskelijoille!näkyville.!Vaikka!se!Kantosen!(2007,!89)!mukaan!helpotti!
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työskentelyä! jatkossa,! työpajoissamme! tavoitteet! eivät! yleistyneet! näkymään! opiskelijoiden!

omaehtoisuutena! tai! erityisen! tavoitteellisena! toimintana.! Näin! ollen! opiskelijoiden!

henkilökohtainen! sitoutuminen! projektiin! oli! vähäistä.! Koskisen! (2010,! 50)! mukaan!

omistajuuden!syntyminen!edellyttää!kohtaamista!ja!ajan!tasalla!pitämistä.!!Näin!ollen!nuorten!

suunnitelmat!täytyy!pitää!koko!ajan!esillä,!ei!vain!"ohjaajien!puheessa".!Pyrimme!helpottamaan!

sitoutumista! ahkeralla! tiedottamisella! ja! myös! pyysimme! opiskelijoita! ilmoittamaan!

osallistumisestaan! työpajoihin.! Useista! tiedotuskanavista! ja! muistutuksista! huolimatta!

kokoontumispaikoissa! ja! <ajoissa! oli! ! epäselvyyksiä! ja! siten! opiskelijoiden! määrä! vaihteli!

kahdesta! kahteentoista! opiskelijaan.! Sitoutuneisuuden! puute! saattoi! johtua! myös! siitä,! että!

opiskelijat!eivät!kokeneet!oleskelutilan!uudistusprojektia!tarpeeksi!tärkeäksi!hankkeeksi.!Myös!

Korkalon! ja! Levonen<Kantomaan! (2014,! 34)! raportoimissa! projekteissa! havaittiin! osallistujien!

sitoutumiseen! liittyviä! haasteita.! Sitoutumisen! puute! ja! satunnainen! osallistuminen!

yhdistettynä! pitkään! aikaskaalaan! voivat! myös! johtaa! omistajuuden! katoamiseen! kaikilta!

osapuolilta!(Koskinen!2010,!56),!mikä!edelleen!heikentää!yhteisen!tavoitteen!saavuttamista.!

!

Vaikka! prosessi! on! tutkielmassani! ollut! keskeisin! tutkimuskohde,! on! hyvä! arvioida! myös!

produktiota.! Jokelan! ja!muiden! (2015,! 435)!mukaan! projektin! tuotos! voikin! kertoa! prosessin!

onnistumisesta! ja! antaa! projektille! mielekkään! päätöksen,! joten! tutkimuksen! näkökulmasta!

sitäkin! on! syytä! analysoida.! Tuotosta! ei! myöskään! Hiltusen! (2009,! 260)! mukaan! voi! irrottaa!

edeltäneestä! prosessista! vaan! se! on! tekijöilleen!merkityksellinen! sen! symbolisen! yhteisyyden!

rakentumisessa.!

)

Viimeisessä!kokoontumisessa!opiskelijat!arvioivat!projektia! ja!projektin! tuotoksena!syntynyttä!

tilaa! sekä! kirjallisesti! että! suullisesti! ryhmähaastattelutilanteessa.! Oleskelutilan! uuteen!

ilmeeseen! oltiin! pääosin! tyytyväisiä.! Seitsemän! opiskelijan!mielestä! oleskelutilan! ilme! parani!

projektin!aikana,!yhden!mielestä!ilme!ei!parantunut.!Seitsemän!vastaajista!oli!tyytyväisiä!tilaan!

projektin! jälkeen.! Alkukyselyyn! verrattuna! opiskelijoiden! kokemus! tilasta! parani:! yhdeksän!

opiskelijaa! koki! tilan! hyväksi,! seitsemän! kauniiksi! ja! uudeksi! sekä! yksitoista! turvalliseksi.!

Toisaalta! viisi! vastaajaa! koki! tilan! kiinnostavaksi! ja! neljä! tylsäksi.! Viisi! vastaajaa! koki! tilan!
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selkeäksi,! hyvin! hoidetuksi,! valoisaksi! ja! avoimeksi,! kuusi! yksinkertaiseksi! ja! hiljaiseksi.! Kuusi!

vastaajaa!puolestaan!koki!tilan!värikkääksi!ja!tilavaksi.!

!

Opiskelijoiden!henkilökohtaiset!kokemukset.tilasta!vaihtelivat.!Viisi!vastaajaa!kertoi!viettävänsä!

aikaa! tilassa! toisinaan,! yksi!melko! vähän! ja! viisi! kertoi! ettei! edelleenkään! vietä! aikaa! tilassa.!

Neljä!vastaajaa!kertoi!myös,!ettei!voi!tehdä!tilassa!asioita,!joista!pitää.!Neljä!kertoi!huomionsa!

kiinnittyvän! tilassa!moniin! kiinnostaviin! asioihin! ja! samoin! neljä,! ettei! tilassa! ole! kiinnostavia!

asioita.! Tilassa! olemisen! soveltuminen! vastaajan! persoonaan! vaihteli:! neljä! koki! tilan! sopivan!

persoonaansa!ja!viisi!arvioi!tilan!epäsopivaksi!persoonalleen.!Edelleen!viisi!vastaajaa!koki!tilan!

paikaksi,!jonne!he!eivät!lainkaan!kuulu.!Kuusi!vastaajaa!kuitenkin!koki!tilan!kiehtovaksi!ja!kertoi!

löytävänsä! tilasta! paikkoja,! joissa! voisi! viihtyä.! Neljä! vastaajaa! kertoi! haluavansa! oppia!

tuntemaan! paikan! paremmin,! kolme! ei.! Tilan! soveltuvuus! arjesta! pakenemiseen! jakoi!

mielipiteitä.! Kuusi! vastaajaa! koki! tilan! paikaksi,! jonne! he! saattoivat! paeta! arkipäivää! ja!

rentoutua,! neljä! ei.! Hämmentävää! tulos! on! tämäkin:! 5! vastaajista! haluaisi! viettää! enemmän!

aikaa!oleskelutilassa!–!kuusi!ei!haluaisi.!Uudistettu!oleskelutila!näytti!lopetustilanteessa!olevan!

kuitenkin! aktiivisessa! käytössä.! Toivottavasti! myös! projektiin! osallistuneet! Valma<ryhmäläiset!

ovat!saaneet!uskallusta!ottaa!tilaa!omaan!käyttöönsä.!

Alkukartoituksen! kielteisestä! suhtautumisesta! ja! opiskelijoiden! motivoinnin! vaikeudesta!

huolimatta! osalle! projekti! tuntui! joillekin! opikelijoille! olleen! varsin! merkityksellinen! sekä!

prosessina,!että!konkreettisen!tilan!aikaansaamisen!merkityksessä.!!

!

It.was.very.good.project.and….It.really.can.help.students.that.they.keep.envolved.to.this.

kind.of.tilaprojekti..And...We.can.recognize.themselves.and.meet.each.other..We.can.be.

very.creative..(Nainen,!32).

!

Actually,.we.don´t.have.other.place..We.have.library,.but.it.is.open.two.days.on.week..

So,.this.was.very.important.to.us..When.I.came.here,.it.was.not.clean.and.it.was.not.so.

good.athmosphere...to.be.seen.something.like.that..When.you.came.here,.it.was.good.

idea.M.let.do.something.for.ourselves,.like.that..(Nainen,!38)!
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Ammattiopiston! toimintaympäristö! oli! projektin! vetäjille! uusi! kokemus! ja! siksi! varsin!

opettavainen.! VALMA<ryhmän! kokoonpano! laajalla! ikähaitarilla! oli! kiinnostava! ja! erilaiset!

kulttuuritaustat! olivat! tekemisessä! vahvasti! läsnä.! Projektin! pitkäkestoisuudesta! ja!

yhteistekemisen! luonteesta! johtuen! ehdimme! myös! tutustua! toisiimme.! Näin! ollen!

Taidevaihde<hankkeen! keskeiselle! tavoitteelle,! kaksisuuntainen! kotoutumiselle,! oli! tässä!

projektissa!paljon!mahdollisuuksia.)

!

Taidetoiminnan!tarjoaminen!ammattiopistolle!olisi! sen!haasteellisuudesta!huolimatta!tärkeää.!

Opiskelijoiden! kokemukset! projektista! olivat! myönteisiä! ja! he! olivat! valmiita! osallistumaan!

taidetoimintaan! myös! tulevaisuudessa.! Mikäli! taidetoimintaa! jatkossa! ammattiopistolla!

järjestetään,!olisikin!hyvä!kiinnittää!huomiota!erityisesti!rakenteellisiin!asioihin.!Taidetoimintaa!

olisi! hyvä! tarjota! sisältyneenä! opiskelijoiden! opintoihin! esimerkiksi! kurssimuotoisena.! Tällöin!

toimintaan! saataisiin! vakiintunut! osallistujajoukko! ja! toiminnasta! olisi! mahdollisuus! saada!

opintopisteitä.! Opiskelijoiden! tavanomaiseen! aikatauluun! liittyvät! asiat,! kuten! tauotus,!

osoittautuivat!heille! erittäin! tärkeiksi! asioiksi! <! ne! tulisi! siis! ottaa!huomioon.!Myös!opettajien!

sitouttaminen!toimintaan!olisi!jatkossa!tärkeää,!jotta!yhteistyötä!voisi!syntyä.!

!

Osallisuuden! toteutumisen! yhteydessä! kuvaamani! tehtävän! merkityksellisyys! asetti! minut!

pohtimaan! sitä,! millainen! on! mielekäs! tehtävänasettelu.! VALMA<ryhmän! opiskelijoiden!

lähtökohdista! katsottuna! pesämäisen! tilan! rakentaminen! yhdessä! tuntui! alkuvaiheessa! aivan!

nappivalinnalta! juuri! tälle! ryhmälle.!Vaikka!usealle!opiskelijalle! tehtävä!tuntuikin!mukavalta! ja!

toiminta! mielekkäältä,! osa! opiskelijoista! tunsi! tehtävän! havaintojeni! mukaan!

merkityksettömäksi! ja! siten! sitoutuminen!projektiin!oli! heikkoa.!Näinpä!muun!muassa!Kallion!

(2013,! 83)! ja! Poikkeuksen! (2013,! 113)! tutkimusryhmien! havainnot! siitä,! että! toimintaa!

ohjaavien! käsitykset! ja! hyvät! tarkoitusperät! eivät! kuitenkaan! aina! kohtaa! nuorten! toivoman!

osallisuuden! kanssa,! tulivat! tässäkin! tutkimuksessa! koetuiksi.! Kallio! ja! muut! (2013,! 84)!

ehdottavatkin,! että! lasten! ja! nuorten! aktiivista! toimijuutta! tuettaisiin! tavallisessa! arjessa!

erityisten! osallisuustilaisuuksien! sijaan.! Itse! näen! monenlaisten! osallisuushankkeiden! takana!

kuitenkin! aidon! huolen! nuorten! osattomuudesta! ja! sen! vakavasti! otettavista! yhteyksistä!
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esimerkiksi! syrjäytymiseen! (mm.! Poikkeus! ym.! 2013,! 112–113).! Mitäpä! emme! tekisi,! jotta!

tilanne!voisi!jatkossa!olla!parempi.!

!

Tutkimuksen)ansioita!voidaan!Baronen!ja!Eisnerin!(1997,!102–103)!mukaan!punnita!kolmesta!

näkökulmasta.! Ensinnäkin! voidaan! arvioida! sitä,! millä! tavoin! se! valaisee! aikasemmin!

huomaamatonta!tietoa.!Toiseksi!voidaan!tarkastella!tutkimuksen!kykyä!laajentaa!näkökulmia!ja!

nostaa! esiin! uusia! kysymyksiä.! Kolmanneksi! voidaan! mitata! tutkimuksen! osuvuutta! eli! sitä,!

kuinka! hyvin! se! pureutuu! (kasvatuksen)! kannalta! merkittäviin! kysymyksiin.! Lisäksi! tulee!

tarkastella! sitä,! kuinka! relevanttia! ja! saavutettavaa! tuotettu! tieto! on! esimerkiksi! käytännön!

kannalta!(Barone!&!Eisner!1997,!102–103).!Tämän!tutkimuksen!ansioina!pidän!erityisesti!aiheen!

ajankohtaisuutta!ja!tarpeellisuutta!kuvataidekasvatuksen!kentällä.!Tutkielman!tarkoituksena!on!

ollut!erityisesti!nostaa!esiin!konkreettista!ymmärrystä!siitä,!miten!kaksisuuntaista!kotoutumista!

ja!osallisuuden!kokemuksia!voitaisiin!taidetoiminnassa!mahdollistaa.!

!

Käytännön) vaikutusten) eli! hyödyn! näkökulmasta! (esim.)Heikkinen! &! Syrjälä! 2007,! 155–158)!

tarkasteltuna! tutkimus! toi! esiin! konkreettista! ymmärrystä! siitä,! millaiset! ratkaisut! voivat!

mahdollistaa! kaksisuuntaista! kotoutumista! ja! osallisuuden! kokemuksia.! Toisaalta! tutkimus!

myös!osoitti,!että!tehtävän!merkityksellisyys!nuorten!näkökulmasta!on!otettava!tosissaan,!sillä!

hyödyt! voivat! jäädä!mitättömiksi,!mikäli! tehtävät! eivät! ole! nuorista! kiinnostavia.!Heikkisen! ja!

Syrjälän! (2007,! 155–158)!mukaan! hyödyllisyyden! näkökulmasta! tarkasteltuna! tutkimus! voikin!

tuoda!esille!myös!piiloisia!valtarakenteita!–!esimerkiksi!suhteessa!tehtävänantoon.!!

 

8.5 Taidetoiminnan kehittäminen ammattiopistolla 

Taidetoiminnan! kehittämissuuntia! kyseltiin! projektijakson! jälkeen! sekä! opiskelijoilta!

ryhmähaastattelussa! sekä!ammattiopiston!opettajilta!nettikyselyssä.!Sen! lisäksi!olen!kirjannut!

omia! havaintojani! toiminnan! kehittämisestä! kuvataideopettajan! ja! toimintatutkijan!

näkökulmasta!havaintopäiväkirjaani.!
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!

Suurin! osa! opettajista! (8)! oli! osallistunut! taidetoimintaan! ammattiopistolla! opiskelijoidensa!

kanssa.! Opettajat! suhtautuivat! taidetoimintaan! kyselyn! perusteella! myönteisesti:! kaikki! yhtä!

lukuunottamatta! toivoivat,! että! taidetoimintaa! järjestettäisiin! ammattiopistolla! edelleenkin.!

Taidetoimintaa! myös! toivottiin! ammattiopistolle! lisää,! sillä! opettajista! kymmenen! mielestä!

taidetoimintaa! ei! ole! ollut! riittävästi! tarjolla! opiskelijoille.! Myönteinen! suhtautuminen! ei!

kuitenkaan! näkynyt! tämän! taideprojektin! osallistujien! runsaudessa.! Havaintomuistiinpanoni!

kertovat! kokemastani! arvostuksen! puutteesta,! joka! ei! kuitenkaan! ilmene! opettajien!

kyselyvastauksista.!Koskinen!(2010,!47)!havaitsi!lasten!ja!nuorten!osallisuushankkeessaan,!että!

osallistumista!ei!arvostettu! riittävästi,! jotta! siihen!varattaisiin! riittävästi! resursseja.!Arvelinkin,!

että!taidetoimintaan!suhtauduttiin!lähtökohtaisesti!myönteisesti,!mutta!kuitenkin!toisarvoisesti!

tavanomaisiin!työtehtäviin!verrattuna.!

!

Opettajilta! kysyttiin! myös,! millaista! taidetoimintaa! ammattiopistolla! olisi! hyvä! järjestää.!

Halutuimmiksi! nousivat! valokuvaus! (10),! elokuva! (9),! ympäristötaide! (9)! ja! yhteisötaide! (8).!

Lisäksi! toivottiin! musiikkitoimintaa.! Myös! opiskelijat! toivoivat! valokuvausta! ja! elokuvaa! sekä!

lisäksi! rakentelu<! ja! käsityötoimintaa.! Vaikka! tärkeäksi! nousi! opiskelijoiden! omien! ideoiden!

toteutus,!opiskelijoiden!vastauksissa!opettajien!ja!toiminnan!ohjaajien!merkitys!korostui:!

!

En.kyllä.yhtään.tiiä,.kun.en.oo.mikään.taiteilija..(Nainen,!17).

.

On. vaikea. itse. tietää,. mitä. haluaa,. niin. opettaja. voi. antaa.monenlaisia. tehtäviä,. niin.

niistä.voi.sitten.löytyä.se.oma.juttu..Opettaja.tietää,.mitä.voi.ehdottaa.kellekin..

(Nainen,!48)!

!

Nämä! kommentit! osoittavat,! että! Hartin! (1997)! osallisuuden. portaiden! korkeatasoiselle!

aikuisten!ja!lasten!(tässä!tapauksessa!ohjaajien!ja!ohjattavien)!aidolle!yhteistoiminnallisuudelle!

ei! ollut! tässä! ryhmässä! edellytyksiä.! Toisaalta! nämä! lauseet! kertovat! totutuista!

toimintatavoista,!joissa!opettaja!on!vahvasti!toiminnan!ohjaaja.!
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Taidetoiminnan) käytännön) järjestelyihin! opettajat! näkivät! monta! toteuttamistapaa.!

Toiminnan! sitouttaminen! opiskelijoiden! opintoihin! nähtiin! toimivimpana! ratkaisuna!

taidetoiminnan! järjestämiseen.! Kurssimuotoinen! toiminta,! josta! opiskelijat! saavat!

opintopisteitä,! oli! kannatettavin! ratkaisu! (10).! Toimivana! ratkaisuna! nähtiin! myös!

yhteisötaidetapahtumat,! joihin! osallistuttaisiin! ryhmittäin! (9).! Opiskelijoiden! omaan!

aktiivisuuteen! perustuvaa! toimintaa! kannatettiin! myös,! mutta! selkeästi! vähemmän.! Vähiten!

toimivaksi!nähtiin!vapaaehtoinen!toiminta,!johon!opiskelija!voisi!halutessaan!osallistua!(5).!!

!

Taidetoiminnan! aikataulutuksen! suhteen! opettajien! vastaukset! hajautuivat.! Sekä!

pitkäjänteisempi! työskentely! (5),! lyhyt! intensiivinen! jakso! (4),! että! yhden! päivän! mittainen!

tapahtuma! (3)! saivat! tasaisesti! kannatusta.! Opiskelijoiden! mielestä! aikataulut! pitäisi!

lähtökohtaisesti! sopia! heidän! lukujärjestyksensä! pohjalta! ja! tarvittaessa! sopia! seuraavat!

tapaamisajat! aina! kokoontumisten! yhteydessä.! Opiskelijat! kannattivat! pitkäkestoista! jaksoa,!

jossa!tapaamisia!olisi!1–2!kertaa!viikossa.!Kokoontumisten!olisi!hyvä!olla!lyhyitä,!ei!pitkää!aikaa!

kerrallaan.!

!

Siinä.oli.se,.että.tauot.ei.ollu.silleen.oikeisiin.aikoihin.niin.se.mua.silleen.ärsytti..Ja.välillä.

ei.päässy.syömään.sillon.niinku.heti.kun.ruokailu.alko..Että.niinku.pitäjilläki.ois.tieto,.että.

millon.meillä.on.yleensä.ollut.ne.tauot.ja.ruokailut..(Nainen,!17)!

.

Aikataulutukseen! liittyi! myöskin! eniten! taidetoiminnan! järjestämisessä! koettuja! ongelmia.!

Taidetoimintaan! aikaisemmin! osallistuneiden! opettajien!mielestä! ongelmakohtia! olivat! olleet!

ennen! kaikkea! aikataulujen! sopimattomuus! (4),! riittämätön! tiedotus! (3)! ja! tiloihin! tai!

materiaaleihin! liittyvät! puutteet! (3).! Opiskelijat! eivät! nähneet! ongelmia! aikatauluissa! eivätkä!

kokeneet!tiedotusta!riittämättömäksi!tässä!projektissa.!Lisäksi!opettajat!mainitsivat!ongelmaksi!

henkilökunnan!sitoutumattomuuden!yhteisölliseen!toimintaan.!

!

Opettajien! kyselyistä! kävi! selväksi,! että! taidetoiminta! on! vielä! hyvin! heikosti! integroitunut!

osaksi! oppilaitoksen! arkea.! Se! ei! kuulu! normaaliin! työnkuvaan! eikä! siihen! varattuun! aikaan.!
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Taidetoimintaa!ei!kuitenkaan!kyselyn!perusteella!nähty!ylimääräisenä!toimintana,!vaikka!siihen!

osallistuminen! koettiinkin! osittain! vaikeana.! Taidetoimintaan! osallistumattomuuden! syiksi!

mainittiin! ennen! kaikkea! aikataulujen! sopimattomuus! (3)! ja! riittämätön! tiedottaminen!

toiminnasta! (3).! Lisäksi! mainittiin! “työn! paljous”! sekä! “en! ole! huomannut”.! Taidetoiminnan!

organisointi! tuntuikin! olevan! riippuvan! yhden,! toiminnasta! kiinnostuneen! opettajan!

aktiivisuudesta.!Koskinen!(2009,!30)!on!tehnyt!saman!havainnon!tutkiessaan!lasten!ja!nuorten!

ympäristökansalaisuuden!toteutumista!koulussa.!!

!

Opettajille! suunnatussa! kyselyssä! kahteen! viimeiseen! kysymykseen! oli! mahdollisuus! vastata!

omin! sanoin.! Millaiseen! taidetoimintaan! sinä! opettajana! olisit! valmis! osallistumaan! ryhmäsi!

kanssa?! <kysymykseen! vastasi! 6! opettajaa.! Opettajien! vastauksissa! tärkeäksi! teemaksi! nousi!

taidetoiminnan! sisällyttäminen! opintoihin.! Opetusohjelmaan! sopiminen! nousi! vastauksissa!

taidetoiminnan! sisältöä! tärkeämmäksi.! Ratkaisuiksi! ehdotettiin! integrointia! ammatilliseen!

sisältöön! sekä! työssäoppimisen! yhteyteen.! Konkreettisia! ehdotuksiakin! annettiin.! Integrointi!

voisi! tarkoittaa! esimerkiksi! anatomian! opettelua! erilaisissa! tieto<! ja! taitopajoissa! esimerkiksi!

videoimalla! ja! anatomisia! malleja! muovailemalla.! Toimintaa! voisi! järjestää! myös!

työssäoppimisen! yhteydessä! esimerkiksi! vanhusten! ja! vammaisten! kanssa! yhdessä.!

Työssäoppimisen! yhteyteen! ehdotettiin! myös! valokuvanäyttelyä.! Valokuvausta! ehdotettiin!

myös!yhdeksi!oppimisen!ja!itsensä!toteuttamisen!muodoksi.!Pitkäkestoisen!projektin!varhainen!

suunnittelu!ja!aikataulutus!koettiin!tärkeäksi.!

!

Opettajien! kyselyvastauksista! saamani! hyvin! myönteinen! kuva! asettuu! osittain! ristiriitaan!

havaintomuistiinpanojeni! kanssa.! Toiminnassa! havaitsemani! opettajien! suhtautuminen!

maahanmuuttajaopiskelijoiden!monenlaisiin! tarpeisiin! hätkähdytti:! aikaa! ei! tuntunut! riittävän!

koulun! varsinaisesta! tehtävästä! ulkopuolisiin! kysymyksiin! vastaamiseen! ja! monikulttuurisuus!

nähtiin!useinkin!ennen!kaikkea!haasteellisena.!Pöyhösen!tutkimusryhmän!(2010,!144)!mukaan!

monikulttuurisuuteen! vastaaminen! työyhteisöissä! on! vahvasti! kytköksissä! työyhteisöjen!

hierarkkisiin! rakenteisiin! ja! tarkasti! rajattuihin! ammattitontteihin.! Aidosti! monikulttuurisen!

yhteisön! syntyminen! edellyttää! henkilökunnan! sitoutumista! ja! kouluttamista! (Mt.! 144).!!
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Toisaalta! osa! opettajista! kieltäytyi! osallistumasta! koko! koulun! yhteiseen! Amispäivä<

tapahtumaan,! mikä! taas! asettuu! vastakkain! kyselyvastausten! kanssa:! opettajat! suhtautuivat!

yhteisötapahtumiin! myönteisesti.! Kyselyn! otanta! on! pieni! (n! =! 12),! mutta! onneksi! se! antaa!

myönteisen! viestin! siitä,! että! kiinnostuneita! opettajia! on! ja! toimintaa! kannattaa! siis! jatkaa.!

Yhdessä!kyselyvastauksessa!nimenomaan!kaikenlainen!yhteisöllisyyttä! lisäävä!toiminta!nähtiin!

merkityksellisenä.!

!

Yhdessä.tekemistä,.vapautta,.luovuutta,.liikettä!.(Ammattiopiston.opettaja)!

!

!
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9 POHDINTA 

9.1 Tutkimuksen merkitys 

OMA! TILA! <projekti! oli! Taidevaihde<hankkeen! ensimmäinen! ammattiopistoympäristössä!

toteutettu! projekti.! Tutkimus! oli! taideperustaiselle! toimintatutkimukselle! tyypilliseen! tapaan!

kehityshakuinen!ja!siksi!tämän!tutkielman!tieto!voi!hyödyttää!Taidevaihde<hankkeen!seuraavia!

toimijoita,!esimerkiksi!vastaavia!projekteja!suunnittelevia.!

!

Taidevaihde<hankkeen! keskeinen! tavoite,! kaksisuuntainen! kotoutuminen! on! aiheena!

ajankohtainen! ja! merkittävä.! Osallisuuden! kokemukseen! liittyy! myös! Suomessa! paljon!

puhututtava!nuorten!syrjäytyminen.!OMA!TILA!<projektissa!kaksisuuntaiselle!kotoutumiselle!ja!

osallisuuden! kokemukselle! annettiin! mielestäni! tilaisuuksia! ja! mahdollisuuksia.! Huolimatta!

taidetyöpajatoiminnassa! ilmenneistä! haasteista! myös! jatkossa! taidetyöpajatoiminnan!

tarjoaminen! ammattiopistossa! olisi! kokemusteni! sekä! aikaisempien! tutkimusten! mukaan!

tärkeää.! En! siten!epäile! toiminnan!merkityksellisyyttä.! Jatkossa!olisikin! syytä! kiinnittää!ennen!

kaikkea! huomiota! rakenteellisiin! asioihin:! muun! muassa! siihen,! miten! työpajatoiminta!

sitoutetaan! opiskelijoiden! opintoihin.! Tutkimuksen! aikana! ilmeni! monenlaista! sitoutumista!

yhteiseen! tehtävään.! Yksi! tämänkaltaisen! toimintatutkimuksen! tarjoamista! mahdollisuuksista!

voisi!ollakin! riskiryhmään!kuuluvien!opiskelijoiden!tunnistaminen,! jotta!heille!voitaisiin! tarjota!

apua!mahdollisimman!varhain.!

!

Kuten! Rantala! (2013,! 91–92)! on! todennut,! taidelähtöisen! toiminnan! vaikutuksia! on! vaikea!

todentaa,! sillä! toiminta! on! usein! eritasoista,! eriaikaista! ja! monisuuntaista.! Olen! pyrkinyt!

tietoisesti! välttämään! tutkimuksen! analysoinnissa! ylitulkintaa! eli! toisin! sanoen! olemaan!

aineistolleni! lojaali.! Taideperustaiselle! toimintatutkimukselle! tyypilliseen! tapaan! ymmärrys!

kehittyi!vähitellen,!sykleittäin,!ja!siten!yhden!syklin!antiin!on!syytä!olla!tyytyväinen!sellaisenaan!

kuin!se!näyttäytyy.!Yhden!tutkimuksen!ei!ole!tarpeellista!olla!tyhjentävä.!
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9.2 Tutkimuksen rajoitukset, luotettavuus ja eettiset kysymykset 

Tutkimuksen) rajoituksia)aiheuttaa! erityisesti! toimintatutkimuksen! luonne.! ! Taideperustaisten!

menetelmien! löytäminen! vaativat! aluksi! hyvin! paljon! suunnittelua! ja! perehtymistä!

aikaisempaan! tutkimukseen,! kokeiltuihin! menetelmiin! ja! niistä! saatuihin! tuloksiin.! Varsinkin!

projektin! alkaessa! valintojen! tekeminen! tuntui! vaikealta:! tuntui! mahdottomalta! luottaa!

toimintatutkimukselle! tyypillisesti! siihen,! että! kiinnostavia! tutkimusongelmia! voi! löytyä! vasta!

projektin!alettua.!Samaan!aikaan!olisin!jo!halunnut!ennakoida!tulevia!vaiheita.!

!

Yleistettävyyden! näkökulmasta! rajoitusta! tutkimustulosten! arviointiin! aiheutti! ennen! kaikkea!

tutkimuksen! paikka<! ja! aikasidonnaisuus.! Tässä! tutkimuksessa! saadut! tulokset! ovat! siten!

kontekstisidonnaisia.!Mikäli! olisi! haluttu! tutkia! kaksisuuntaisen! kotoutumisen! tai! osallisuuden!

kokemuksen!kehittymistä,! tutkimusjakso!olisi!voinut!olla!pidempi! ja!useamman!toimintasyklin!

kestävä.! Tällöin! myös! toiminnan! välillä! tapahtuvalle! itsereflektiolle! ja! arvioinnille! olisi! ollut!

enemmän! sijaa.! Toisaalta! tämä! tutkimus! toimii! mielestäni! ikään! kuin! päänavauksena!

ammattiopiston!suuntaan!ja!on!hedelmällinen!lähtökohta!uusille!projekteille!ja!tutkimuksille.!!

!

Kaksisuuntaisen! kotoutumisen! seuraaminen! myös! muissa! Taidevaihde<projekteissa! tuottaisi!

mahdollisesti! laajempaa! ymmärrystä! tutkimuskysymyksistäni.! Tässä! tutkielmassa! ei! seurattu!

kaksisuuntaisen! kotoutumisen! tai! osallisuuden! kokemuksien! tiloja! opiskelijoiden! muissa!

opinnoissa! eikä! vapaa<ajalla,! mikä! jättää! tulkinnan! varaa! OMA! TILA! <projektin! painoarvoon.!

Myöskään! ammattiopiston! toimintatapoja! ei! tässä! tutkimuksessa! kontrolloitu! –! joskin! ne!

vaikuttivat!tuntuvasti!työpajatoimintaan.!!

!

Noin!puolet!opiskelijoista!oli!maahanmuuttajia,!jotka!eivät!vielä!osanneet!suomen!kieltä!kovin!

hyvin.!Maahanmuuttajaopiskelijoilla!vieraan!kielen!tuottamisen!vaikeus!saattoi!myös!vaikuttaa!

vastaamiseen.! Vaikka! kyselyitä! tehdessä! heillä! oli!mahdollisuus! kysyä! kohdista,! joita! he! eivät!

ymmärrä,! väärinymmärrysten! mahdollisuus! oli! ilmeinen.! Vaikka! tarkkaa! tutkimushypoteesia!

(kaksisuuntainen! kotoutuminen)! ei! opiskelijoille! alkuvaiheessa! erityisesti! kerrottu! ja! heitä!

kannustettiin! vastaamaan! rehellisesti,! vastauksiset! saattavat! olla!myös!miellyttämisen! halulla!
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värittyneitä.! Anttilan! (2006a,! 200–201)! mukaan! haastatteluaineiston! luotettavuus! saattaa!

kärsiä! myös! siitä,! että! haastateltava! kiusaantuu! joutuessaan! observoinnin! kohteeksi.! Näiden!

rajoitteiden! läsnäollessa! tutkimusaineisto! on! analysoitu! kuvailemalla! ja! aineistosta! tehdyt!

päätelmät!ovat!tätä!projektia!koskevia.!

!

Tutkimuksen) luotettavuuden) osoittamiseksi! tutkijan! tulee! tunnustaa! erilaisten! arvojen,!

intressien! ja! konfliktien! moninaisuus! ja! esittää! tutkimustietoa! autenttisesti,! aidosti,!

oikeudenmukaisesti! ja! tasapainoisesti! (Lincoln! &! Guba! 1985).! Tulkintojen! vahvistamiseksi!

tutkijan! tulee! tuoda! avoimesti! esiin! omat! lähtökohtansa! ja! tulkintaan! vaikuttavat! tekijät.!

Innostuksensa!vallassa!tutkija!saattaa!myös!sokeutua!helposti!tutkimustilanteen!objektiiviselle!

arvioinnille!(Eskola!&!Suoranta!1998,!212).!Näin!ollen!ymmärrän!olevani!kuvataidekasvattajana!

mielelläni! tuomassa!esiin! taideperustaisten!menetelmien!etuja! ja! hyötyjä!oman!kokemukseni!

kautta.!Toki!tämänkaltaiseen!projektiin!osallistuminen!edellyttää!tutkijalta!aitoa!kiinnostusta!ja!

myönteistä! suhtautumista! taideperustaisten!menetelmien! kehittämiseen.! Yhtenä! tavoitteena!

tutkimukselle!olikin!kehittää!omaa!opettajuuttani!uusilla!kokemuksilla.!

!

Tutkimuksen! teoreettiset! lähtökohdat! on! kuvattu!menetelmäosuudessa! tarkasti! ja! perusteltu!

laajalla! tutkimustaustalla,! jotta! lukija! voi! arvioida! menetelmien! soveltuvuutta! ja!

käyttökelpoisuutta.! Tutkijan! osallistuminen! toimintaan! oli! tässä! tutkimuksessa! hyödyllistä.!

Aidoissa! keskusteluissa! opiskelijoiden! ja! opettajien! kanssa! sain! palautetta! ja! tein! suoria!

havaintoja! projektin! onnistumisesta.! Vaikka! tutkijana! astuin! ryhmään! ensin! ulkopuolisena,!

pienetkin! tekemisen! lomassa! havaitut! yhteenkuuluvuuden! ja! yhteishengen! parantumisen!

viestit!saatoin!tulkinta!osoituksena!projektin!myönteisistä!vaikutuksista.!!

!

Oman!opetukseni!tutkiminen!asettaa!omia!haasteitaan!tutkimuksen!eettisestä)näkökulmasta.!

Tutkimukselliset! lähtökohdat! sekä! projektin! toteutus! on! kuvattu! tarkkaan! ja! perusteltu!

aiemmalla! tutkimuksella.! Osallistuvasta! roolistani! huolimatta! tutkijana! toimiessani! pyrin!

suhtautumaan! tehtävääni! mahdollisimman! objektiivisesti.! Hyväksyn! kuitenkin! oman!

henkilökohtaisen! tulkintani! asettamat! lähtökohdat! tutkimukseni! toteutuksessa! sekä!
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raportoinnissa! ja! toivon! niiden! välittyvän! myös! tutkimusraporttini! lukijoille.! Olen!

dokumentoinut!projektin!pääosin!itse!ja!siten!omat!lähtökohtani!ovat!myös!dokumentoinnissa!

vahvasti!läsnä.!Menetelmäluvussa!olen!perustellut!dokementointiani!päätarkoituksenani!saada!

tallennettua! aineistoa! tutkimusongelmiani! varten! ja! siksi! ne! kestävät! Anttilan! (2006a,! 205)!

arvioinnin.!!

9.3 Päätelmät oman opetukseni kehittämiseksi 

Toimin! tutkijana! ennen! kaikkea! kuvataideopettajan,! sekä! myös! aikaisempien! koulutusteni,!

luokanopettajan! ja! musiikinopettajan! lähtökohdista.! Tämänhetkisen! työnkuvani! jalansijoista!

halusin! tutkimuksellani! saavuttaa! konkreettista! tietoa,! ymmärrystä! ja! kokemusta!

taideopettajana! toimisesta.! Tämän! tutkimuksen! kontekstina! toimiva! VALMA<ryhmä!

maahanmuuttajaopiskelijoineen!sekä!osittain!vaikeista!taustoista!tulleine!opiskelijoineen!tarjosi!

hyvän!oppimismahdollisuuden!oman!opettajuuteni!kehittämiselle.!

!

OMA! TILA! <projektissa! olen! rikastunut! uusilla! kokemuksilla! sekä! tutkimusmenetelmien,!

opetusmenetelmien!että!opetettavien!suhteen.!Taideperustainen!toimintatutkimus!oli!minulle!

uusi! tutkimuskenttä.! Taideperustainen. toimintatutkimus! vei! minut! tietyllä! tavalla!

mukavuusalueeni! ulkopuolelle,! kun! jouduin! ikään! kuin! luottamaan! siihen,! että! tutkimus!

kehkeytyy!matkan!varrella,!eikä!sitä!voi!ennalta!tarkalleen!suunnitella.!Juuri!näinhän!sen!kuului!

mennä,!totesin!jälkeen!päin,!sillä!jotakin!herkkyyttä!prosessista!olisi!ehkä!muutoin!puuttunut.!!

.

Osallistuvan. suunnittelun. menetelmien. kokeileminen! oli! minulle! myöskin! uusi! juttu.! Tämän!

projektin! kokemusten! mukaan! osallistuvan! suunnittelun! menetelmät! ovat! ehdottomasti!

käyttökelpoisia.! Näen! niiden! soveltuvan! monen! ikäisille! ja! hyvin! erilaisille! ryhmille.! Mikäli!

aktiivisen! toimijan! roolia! ei! ole!omaksuttu! jo! aiemmin! koulu<uralla! (ks.! esim.!Rasku<Puttonen!

2008,! 160),! sen! opetteleminen! on! myöhemmissä! vaiheissa! varsin! työlästä.! Siten! lasten! ja!

nuorten!osallisuuden!vahvistaminen!jo!varhaisessa!vaiheessa!on!tärkeää.!Tämä!havainto!myös!

asettaa! minut! pohtimaan! tämänhetkisessä! luokanopettajan! ja! kuvataideopettajan! työssä!

tuottamiani!osallisuuden!mahdollisuuksia.!
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Ammattiopistokonteksti! oli! minulle! vieras! ja! maahanmuuttajaopiskelijoiden! kanssa!

työskentelystä!minulla!oli!melko!vähän!kokemusta.!Vaikka!ohjaajana!toisinaan!koin,!että!oman!

ymmärrykseni!rajat!tulivat!välillä!vastaan,!olivat!ne!valtavan!hienoja!oppimisen!paikkoja.!Pyrin!

olemaan! ohjaajana! mahdollisimman! sensitiivinen! –! mutta! toisaalta! toivoin! rentoa! otetta!

työskentelyyn.! Ajatuksiani! kirkasti! Enni! Mikkosen! (2017)! lause:! ”He! eivät! ole! kulttuuriensa!

edustajia,! vaan! ennen! kaikkea! ihmisiä".! Odotukset! toisistamme! olivat! varmasti!

molemminpuolisia:!myös!minusta!ohjaajana! ja! ihmisenä!oli!opiskelijoilla!varmasti!monenlaisia!

odotuksia!ja!ennakkoluuloja.!Näitä!pyrimme!työskentelyssä!hälventämään!molemmin!puolin!–!

ja!mielestäni!onnistuimme.!
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* Kaikkia kyselyssä olevia kysymyksiä ei ole tässä koonnissa tarpeettomuuden vuoksi. 
 

  



 

 

Liite 5. Haastattelurunko 

OSALLISUUS)
!
1.!Käytännön!järjestelyt!

• Millaiselta!tuntui!tulla!työpajoihin?!
• Miten!saitte!tietoa!työpajoista?!
• Millaista!ajankäyttö!oli?!

!
2.!Vuorovaikutus!

• Miltä!ryhmätyöskentely!tuntui?!
• Miltä!yksilötyöskentely!tuntui?!

!
3.!Toiminnallisuus!

• Mikä!työskentely!oli!mukavaa?!Miksi?!
• Mikä!työskentely!ei!ollut!mukavaa?!Miksi?!

!
4.!Vaikuttaminen!

• Saitko!vaikuttaa!tekemiseen?!
• Olisitko!halunnut!vaikuttaa!enemmän!työskentelyyn!tai!tuotokseen?!

!
!
KAKSISUUNTAINEN)KOTOUTUMINEN)
!
1.!Kulttuurien!kohtaaminen!

• Mitä!ajatuksia!teillä!herää!siitä,!että!ryhmä!on!monikulttuurinen?!
• Miltä!tuntui!työskennellä!monikulttuurisessa!ryhmässä?!

!
2.!Oppiminen!

• Mitä!opit!muista!kulttuureista?!
• Oliko!vaikeuksia!ymmärtää!toisia!tai!meitä!ohjaajia?!

!
TAIDETOIMINNAN)KEHITTÄMINEN)
!
1.!Osallistuminen!

• Osallistuisitko!jatkossa!taidetoimintaan?!
!
2.!Toiminnan!järjestäminen!

• Miten!taidetoiminta!pitäisi!järjestää:!ajankohta,!työskentelytavat!jne.?!
!
3.!Toiveet!

• Millaista!taidetoimintaa!toivoisit!ammattiopistolle?!
!


