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Soile Niiniskorpi 
 
KÄDEN TAIDOT JA KAUNEUDEN TAJU 
Keskustelua taidekasvatuksen tavoitteista 1900-luvun Suomessa 
 
 
HYVÄÄ, KAUNISTA JA TOTTA 
 
”Antautuminen ja oikea mieli” 
 
Kasvatustieteilijät ja taidekasvattajat ovat käsitelleet kirjoituksissaan 
esteettistä kasvatusta. Juho A. Hollo korostaa kirjoissaan Kasvatuksen 
teoria (1959) sekä Mielikuvitus ja sen kasvattaminen (1917) esteettisen 
kasvatuksen merkitystä. Hänen mukaansa kasvatuksen teoria perustuu 
kasvatuksen tekemiseen kyseenalaiseksi, sen näkemiseen ongelmana. Hän 
puhuu käytännöllisestä kasvatustaidosta kasvatustaiteena ja käsittää 
kasvatuksen teorian olevan kasvatuksen kritiikkiä. 
Kuvataiteen opetus on myös taidekasvatusta. Taidekasvatus on Hollon 
mielestä liian hataralla perustalla, koska opettajat toteuttavat sitä paljolti 
vain omien mieltymystensä mukaan. Toisille taide on pelkkä uskonnon tai 
moraalin palvelija, toisille sosiaalinen tekijä ja toisten mielestä taidetta 
tehdään taiteen itsensä vuoksi.1 
Hollo arvosteli 1900-luvun alussa taidekasvatuksen käsitteellistä 
epämääräisyyttä. Hän piti termiä "taidekasvatus" harhaanjohtavana, koska 
se painotti liikaa taidetta ja unohti varsinaisen asian eli kasvattamisen 
laajassa merkityksessä. Sanana "taidekasvatus" korosti käsitystä taiteen 
kaikkivoipaisuudesta. Taidekasvatus -termin tilalle hän ehdotti "esteettistä 
kasvatusta", joka liittää esteettisen kulttuurin käsitykseen elämästä yleensä. 
Hollo puhuu huumorista yhtenä esteettisen ilmentymänä. ”Humoristiselle 

                                                 
1 Hollo 1917. 146. 
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katsomukselle maailma ja elämä paljastuvat kaikessa alastomuudessaan. 
Suuren huumorin perustana on avara myötätunto ja ystävällisyys, jonka 
sisään mahtuu kaikki inhimillinen vikoineen ja virheineen.”2  
Hollon mielestä taide ja taidekasvatus ovat monenkirjavien ja toisiaan 
kumoavien väitteiden kokonaisuus. Hän kirjoittaa, että sellainen aate, joka 
ei kykene esittämään selvää, yhtenäistä ohjelmaa ja on lisäksi käsityksiltään 
itsensä kanssa ristiriidassa ei pysty vaikuttamaan onnistuneesti kasvatuksen 
kokonaisuuteen.  
Hollo viittasi taidekasvatukseen aatteena. Taidekasvatuksessa voikin 
tunnistaa ideologian tunnusmerkkejä. Se kykenee elämään aatteellisesti 
omaehtoista elämää ja sulkeutumaan omaan erinomaisuuteensa. 
Taidekasvatuksella on oma käsitejärjestelmänsä, sanastonsa ja 
uskomuksensa, joilla se oikeuttaa itseriittoisen olemassaolonsa. Jos jokin 
vaikuttaa epämääräiseltä tai puutteelliselta, sen perustellaan nimenomaan 
kuuluvan taidekasvatuksen olemukseen. Taidekasvatus on ottanut asiakseen 
ihmisen pelastamisen, johon vain se omahyväisessä käsityksessään pystyy 
sille ominaisella kokonaisvaltaisuudella. Taidekasvatus antaa virikkeitä, 
pistää ihmisen ajattelemaan, sen avulla ihminen oppii tuntemaan itseään, 
kunnioittamaan toisten erilaisuutta, vieraita kulttuureja, ymmärtämään 
menneisyyttä ja valmistautumaan tulevaan. Taidekasvatus on kriittistä, joten 
se kykenee arvostelemaan itseään. Jos taidekasvatus aiheuttaa ongelmia, 
siitä löytyvät myös keinot korjata omat virheensä.  
 
Opettajan kiireitä 1950-luvulla 
 
Kasvatusopin professori Matti Koskenniemi kirjoitti ohjeita nuorelle 
opettajalle vuonna 1953 julkaistussa kirjassaan Opettamisen taito. Kirja oli 
tarkoitettu oppaaksi oppi- ja ammatillisten koulujen opettajan työhön eli 
nykyisen peruskoulun yläkoulun sekä lukion ja ammattiin johtavan toisen 
asteen koulujen opettajille. Kirjassa käsitellään myös esteettistä kasvatusta 
ja pohditaan ihmisen kasvattamista hyväksi ihmiseksi. 
Koskenniemi kirjoitti vuoden 1950 oppikoulukomitean näkemyksiin 
viitaten, että esteettinen kasvatus kehittää kykyä tajuta kauneutta, joka tekee 
elämän rikkaaksi. Tätä kykyä voidaan kasvattaa kaikissa oppilaissa, joilla 
on myös edellytyksiä kauniin luomiseen. Koulussa kasvatuksen tavoitteena 
on terve, vireä ja onnellinen, yritteliäs ja rohkea ihminen, vastaanottava ja 

                                                 
2 Hollo, 1917. 142-147 ; 1959. 107-108. 
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harkitseva yksilö, joka rakastaa tietojaan, ihminen, joka kunnioittaa myös 
sitä, mikä on muiden silmissä pyhää.3 
Opettamisen taito -kirjassa ei puhuta prosesseista eikä itsereflektiosta kuten 
nykyään on tapana. Kirjassa tosin annetaan käyttökelpoisia ohjeita, joita 
tämän ajan opettaja voi soveltaa oman opettajuutensa pohtimiseen, kun hän 
opetustyötään aloittavana pedagogina hankkii materiaalia omaan kasvun 
kansioonsa opettajaidentiteetin ja opettajuutensa reflektoimiseksi. 
Opettaja on yhteiskunnan jäsen, joka on ollut ja on huomattavasti alttiimpi 
yleiselle arvostelulle kuin monen muun ammatin edustaja. Varsinkin 
pienemmillä paikkakunnilla yhä edelleen opettajan liikkeitä tarkkaillaan, 
kassoilla tiedetään ruokaostokset, apteekissa lääkkeiden käyttö ja moni 
ikkunaverho heilahtaa kun opettaja palaa myöhään kotiin. Opettajan 
yksityiselämän pitää olla moitteeton.  
Koskenniemi kehotti oman aikansa nuorta opettajaa ymmärtämään, että 
opettaja on myös oppilaidensa ohjaaja ja ystävä. Opettajan on tärkeää oppia 
tuntemaan oppilaidensa nimet mahdollisimman pian, sekä kerätä heistä 
lisätietoja koulun matrikkelista ja muista lähteistä. Lisäksi nuoren opettajan 
on etsittävä kosketusta oppilaiden koteihin. Opettajan on suotavaa olla 
ystävällinen mutta pidättyväinen ja välttää liikaa tuttavallisuutta oppilaita 
kohtaan. Hänen on tutkittava virallisia oppiennätyksiä ja tehtävä jatkuvia 
muistiinpanoja sekä tarkkailtava niiden avulla, millaisiin tuloksiin oppilaat 
ovat hänen johdollaan päässeet. Nuoren opettajan on vaikeuksien tullen 
etsittävä vikaa ensin itsestään.  
 
Lahjakkuus ja tunnollisuus 
 
Tytöt ja pojat ovat myös oppijoita. Pojat ovat poikia ja tytöt ovat tyttöjä, 
eikä asia siitä muuksi muutu. Tyttöjen tunnollisuus ja poikien 
koulukielteisyys oli tuttua jo 1950-luvulla. Koskenniemi kannustaa nuorta 
opettajaa oivaltamaan sen arkipäiväisen tosiasian, ”että yleisimpänä syynä 
huonoihin koulusuorituksiin (varsinkin pojilla) on haluttomuus. Tätä ei 
kauniista teorioista huolimatta ole voitu kouluista poistaa – mikä ei ole 
ihmekään, sillä koulu on itse asiassa luonnonvastainen laitos. Mutta vaikka 
koulu on väkivaltaa, se voi silti olla miellyttävää ja hauskaa väkivaltaa.”4 
Koskenniemi kirjoittaa, että nuoren opettajan ei pidä menettää 

                                                 
3 Koskenniemi, 1953. 14, 165. 
4 Koskenniemi 1953. 156. 
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elämänhaluaan ja pedagogista optimismiaan, vaikka tyttöjenkin ahkeruus 
saattaa olla aivan näennäistä. Tyttö, joka luokassa tajuaa asiat nopeasti 
hoitaa kuitenkin kotitehtävät huonosti. Hän istuu monta tuntia läksyjensä 
ääressä ajatellen suurimman osan ajasta jotakin muuta.  
Koskenniemi muistuttaa, että nuoren opettajan on syytä olla tietoinen, että 
vanhemmilla on tapana kuulustella lasten kotitehtävät. Äidit ovat 
Koskenniemen käsityksen mukaan tässä toiminnassa erityisen ahkeria. Hän 
antaa esimerkin lapsen läksyjä kuulustelevasta äidistä, joka kysyy, mikä on 
Ranskan pääkaupunki. ”Etkö nyt muista: Paa-, Paa-, Pari --- Niin juuri, 
Pariisi! Hyvinpä muistitkin!” Koskenniemen mielestä saattaa olla vain hyvä, 
että isä, joka on kärsimätön ja kiireinen ei ehdi kuulustelemaan lapsensa 
läksyjä. Hän toteaa, että monikaan oppilas ei ole ”probleemioppilas” vaan 
varsinainen ongelma ovat hänen vanhempansa.5 
 
”Unissakävelijän varmuudella” 
 
1960-luvulla taidekasvattaja Anna-Liisa Saalaksen mielestä kuvaamataidon 
tärkein tehtävä oli esteettisen tunteen herättäminen ja lapsen luovan voiman 
vahvistaminen. Kuvataiteen opetuksessa on pitkä perinne puheelle lapsen 
luovasta itseilmaisusta, joka edustaa alkuperäistä, spontaania ja jota on 
varjeltava. Saalas kirjoittaa lapsen luovan toiminnan olevan luonnonlakien 
seurausta, joka ei voi syntyä ulkopuolisten voimien vaikutuksesta. Lapsen 
alkukantaiset luovat voimat ”pulppuavat ihmissielun tiedostamattomista 
lähteistä, aistihavaintojen tuolta puolen”. Lapsi piirtää taiteilijan tapaan, 
mutta täysin itsetiedottomasti unissakävelijän varmuudella. Ympäristön 
tarjoamista elämyksiä lapsi kuvaa sen, mikä häntä tunteenomaisesti 
kiinnostaa eniten.6 
Saalas sanoo opettamista luovaksi työksi, opettamisen taiteeksi. Hän antaa 
selkeitä neuvoja oman aikansa nuorelle opetustyötään aloittavalle 
kuvaamataidon opettajalle. Opettajan on eläydyttävä ja valmistauduttava 
jokaiseen oppituntiin samalla tavalla, kuten näyttelijä paneutuu rooliinsa. 
Luokkaan astuessaan opettajan on syytä pysähtyä luokan eteen ja vaadittava 
hiljaisuutta ennen kuin oppilaat saavat luvan istua. Ennen opetuksen 
aloittamista on valvottava, että jokainen on hiljaa, valmiina kuuntelemaan 
opetusta. Lukuaineissa opettajan ja oppilaan välinen keskustelu saattaa olla 

                                                 
5 Mt. 156-157. 
6 Saalas, 1960. 13-14. 32. 
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vilkasta, mutta kuvaamataidon tunnilla keskustelu supistuu vain 
oleellisimpaan, työhön virittämiseen. Suurin osa tunnista on oppilaiden 
hiljaista työskentelyä. Opettaessa on pysyttävä paikallaan luokan edessä, 
seurattava katseella luokkaa, jotta saa kontaktin oppilaisiin eikä tilanne 
riistäydy käsistä. Opettamisen taide vaatii opettajalta hyvää pedagogista ja 
taiteellista vaistoa, tietoa ja ennen muuta elävää yhteyttä luokkaan työn 
aikana.7  
 
Tyttöjen ja poikien aiheet 
 
Anna-Liisa Saalas on laatinut kirjaansa Luovat kädet paljon tehtävä-
esimerkkejä eri kouluasteiden kuvaamataidon opetukseen. Osa tehtävistä on 
sellaisia, jotka sopivat erityisesti tytöille ja toiset tehtävät ovat poikien 
mieleen. Useimmat tehtävät soveltuvat molemmille. 
Mitä mahtaa ajatella tämän ajan feministinen kuvataideopettaja seuraavista 
lapsille ja nuorille laadituista tehtävistä? 
Saalaksen laatimien tehtäväehdotusten joukossa on aihe ”Kodin töitä”. 
Tehtävänannossa sanotaan, että tytöt kuvaavat äidin leipomassa, 
silittämässä, ompelemassa jne. Poikien aihe kodin töistä on isä sahaamassa, 
hakkaamassa puita, nikkaroimassa jne. ”Sampo Lappalainen” on talvinen 
kuvitustehtävä, joka sopii sekä tytöille että pojille. ”Bensiiniasemalla” on 
poikien aihe. Kuvan etualalle kuvataan miehiä erilaisissa puuhissa autojen 
luona, taustalla ovat tarpeelliset rakennukset. Saalas mainitsee aiheen 
olevan pojille tuttu ja mieluinen. ”Aurinkokeijut ja talven kuningas” on 
tytöille suunniteltu mielikuvitusaihe. Tehtävänannossa pyydetään 
kuvittelemaan, kuinka keijut tulevat pieninä ja keveinä auringon säteiden 
mukana kookkaan, jäisen talvenkuninkaan luo ja tanssivat hänen 
ympärillään.8 
Pojille on suunniteltu aihe ”Ratsastaja”. Ennen muovailun aloittamista 
Saalas kehottaa poikia tarkkailemaan hevosta ulkona, havaitsemaan sen 
rakennetta, liikkeitä ja muotoa. Sillä aikaa kun pojat ahkeroivat 
hevoskuviensa parissa tytöt voivat muovailla jonkin kotieläimen, 
metsäneläimen, mummon, kalastajaukon tai muuta heitä kiinnostavaa.9 
Vuosikymmenten kuluessa kuumien ja viileämpien feminismin aaltojen 

                                                 
7 Mt. 35, 42. 
8 Mt. 180, 183. 
9 Mt. 187-188. 
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myötä naisidentiteetti on rakentunut uudelleen, koska tytöt ovat omineet 
hevosen omaksi suosikkiaiheekseen. 
Koulun tehtävä on kulttuuriperinnön siirtäminen sukupolvelta toiselle. 
Lisäksi koulun tulee kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta 
kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.10 Saalaksen laatimien 
tehtäväehdotusten joukossa on runsaasti aiheita, jotka suorastaan 
houkuttelevat nykyiseen postmoderniin aatteita ja tyylejä sekoittavaan 
kuvalliseen toteutukseen sekä muuttuvien identiteettien ja sukupuolieron 
pohdintaan.  
Miten siinä sanallisessa ja kuvallisessa dialogissa huomioidaan 
bensiiniasemalla oleva Sampo Lappalainen, joka kiskoo keskikaljaa bensa-
aseman baarissa ja haaveilee uudesta vaihtoautosta. Nykyisen Corollan 
kyljet kukkivat komeasti ruosteesta, olisi hankittava uusi. Sampo 
suunnittelee somistavansa uuden vaihtoautonsa omien esteettisten 
mieltymystensä mukaisesti. Tarvitaan ’tuninkia’, alumiinivanteet, spoileri ja 
tummennetut lasit takaikkunoihin. Sampolla on silmää kauneudelle ja hän 
on kätevä käsistään.  
 
 
 
MUUTTUVATKO ASIAT, JOS NIILLE ANNETAAN UUDET NIMET?  
 
Käsityksiä käden taidoista 
 
”Ihmisen tärkein työväline on käsi”, kirjoitti taidekasvattaja Anna-Liisa 
Saalas vuonna 1960 kirjassaan Luovat kädet.11 Maailma ja käsitykset 
muuttuvat. Kuvaamataito-oppiaine on nykyään nimeltään "kuvataide". 
Peruskoulun (2004) ja lukion (2003) opetussuunnitelman valtakunnallisissa 
perusteissa määritellään kuvataideopetuksen uudet tavoitteet ja sisällöt, 
joiden perusteella olisi korkea aika lopettaa puhe ’käden taidoista’ ja lakata 
haikailemasta niiden perään. Uusissa kuvataiteen opetussuunnitelmassa ei 
puhuta kertaakaan käden taidoista. Yhtä tuntematon sana on kauneus ja 
ihminenkin mainitaan sanana vain yhden kerran. Myöskään peruskoulun 
opetussuunnitelman oppiaine Käsityö ei tunne myyttistä sanaparia ’käden 
taidot’.  

                                                 
10 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 12.  
11 Saalas, 1960. 13. 
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Sen sijaan koulun arjessa, opettajien, oppilaiden ja vanhempien keskuudessa 
elää sitkeästi käsitys kuvataiteen tekemisestä käden taitoina, koska oikean 
taiteen ajatellaan olevan näkyvän maailman pikkutarkkaa jäljentämistä, 
johon tarvitaan tarkkaa silmää ja kättä. Jäljentäminen pysyy aina samana, 
vaikka maailma muuttuu.  
Osalle kuvataiteen opettajista kuvien tekeminen siisteinä käsitöinä on 
ensiarvoisen tärkeää, koska se osoittaa heidän olevan täsmällisiä ja vaativia 
opettajia, joiden tunneilla työt tehdään huolellisesti valmiiksi. Joillekin 
luovuus ja omaperäisyys näyttäytyvät rennolla otteella maalatussa työssä, 
jossa ei pikkuasioiden kanssa nyhrätä.  
Kuvataiteen opettajat ovat perustelleet taiteen tekemistä puhtaan hengen ja 
järjen työnä. Taiteen on sanottu olevan ajattelua ja yleissivistystä. Lisäksi 
taiteen tekeminen kulkee geeneissä. Oli aikoja, jolloin oppilaiden mielestä 
ei-esittävän taiteen tekemiseen ei tarvittu edes aivoja. Teoreettisiin, 
lukuaineisiin painottuneessa koulussa kuvataideopetus on pirstotun tiedon 
keskellä olevaa terapeuttista tunteiden ja mielikuvituksen ilmaisua sekä 
mahdollisuus huonosti menestyville oppilaille kokea onnistuvansa edes 
jossakin. Kuvataideopetuksesta ei turhaan puhuta ihmisen 
kokonaisvaltaisena kehittämisenä.  
Kuvataiteen tunneilla opittua voi hyödyntää jatkuvasti kaikilla 
elämänalueilla. Onko olemassa asiaa, josta voisi suoriutua tuntematta 
päävärejä? Hajalle mennyt minuus kootaan kasaan vesivärisiveltimellä. 
Eikö ihminen lopullisesti vieraannu Luojan luomasta alkuperästään, jos 
hänen ei ole mahdollista saada kuvataideopetuksessa kosketusta saveen, 
maan tomuun? 
 
Mukana ajan hengessä  
 
Opetussuunnitelmia on aikojen kuluessa hiottu ja peruskorjattu. 
Oppiaineiden nimissä on tapahtunut pientä viilausta. Isompi remontti on 
2000-luvun alussa ollut se, että peruskoulun ja lukion uuden 
opetussuunnitelman perusteiden mukaan jokaisen koulun tuli kirjata 
paikalliseen opetussuunnitelmaansa toiminta-ajatus, arvo-perusta, 
toimintakulttuurin pääpiirteet ja tietostrategia ja ottaa ne osaksi koulun 
arkea. Opettajat osaavat pyörittää sanoja, joten pykälät on täytetty ja paperit 
mapitettu. Toiminnan tasolla koulussa ollaan maltillisia eikä 
muotivirtausten perässä juosta. Vaikka opettajat ja oppilaat ovat kiireisiä, 
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moni asia kouluissa tapahtuu hyvin hitaasti, toisten mielestä oppiminen, 
toisten mielestä opetusmenetelmien muutokset. Toisten mielestä kouluissa 
ei muutu mikään. 
Kuvataideopettajien luottamus opettamansa oppiaineen välttämättömyyteen 
ja sen ihmistä sivistävään ja jalostavaan voimaan on säilynyt muuttuneista 
sanallisista ilmaisuista huolimatta. Lukion uusi kuvataiteen 
opetussuunnitelma oikoo vanhentuneita korulauseita ihmisen 
kokonaisvaltaisesta kehittämisestä uusien täsmällisempien ja 
ajanmukaisempien termien avulla. Enää ei tunteilla, jahkailla eikä 
askarrella. Komenneltavissa oleva koululainen on kasvanut asiakkaaksi ja 
monipuolista tarjontaa vaativaksi kuluttajaksi, yhteiskunnan toimijaksi, joka 
reflektoi prosesseja ja toteuttaa projekteja eikä nyhjää käden taitojensa 
kanssa. Kuvataiteenopettaja edustaa visuaalisen kulttuurin asiantuntijuutta 
koulussa.  
 
Nykyisen opetussuunnitelman mukaan kuvataideopetuksen tarkoituksena on 
kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista 
ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Kuvataiteen opetuksen lähtökohtana on 
opiskelijan oma kokemus, jonka pohjalta hän toteuttaa monipuolisia kuvien 
tuottamis- ja tulkintaprosesseja. Ympäröivään yhteiskuntaan avautunut 
koulu antaa opiskelijalle mahdollisuuden hankkia kuvataiteen oppitunneilla 
projekti- ja kulttuuriosaamista työskennellessään yhdessä paikallisten 
toimijoiden kanssa.12  
Kuvataiteen, kuten kaikkien muidenkin oppiaineiden opettaminen 
peruskoulussa ja lukiossa pohjautuu vallitsevaan oppimiskäsitykseen, jonka 
mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta 
toiminnasta, jossa hän vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajan 
ja ympäristön kanssa ja aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja 
tulkitsee vastaanottamaansa informaatiota.13  
Miltä kuulostaisi, jos vielä nykyäänkin puhuttaisiin ”kuvataidollis-
esteettisestä koulutuksesta, jonka katsotaan kohtuudella kuuluvan 
yleissivistykseen” tai että kuvaamataidon tulisi tuoda oppilaille virkistystä 
ja luovan työn iloa?14  
 
 
                                                 
12 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003. 200-203. 
13 Mt. 14. 
14 Saalas, 1960, 209. 
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TAVOITTEENA TERVE JA NORMAALI IHMINEN  
 
Terveystietoa 
 
Vanhempien ja lasten väliset ongelmat näkyvät monin tavoin oppilaan 
koulutyössä. Koskenniemi kirjoitti 1950-luvulla, että lahjakas poikaoppilas 
saattaa etsiä lohtua ja alkaa tuntea sympatiaa jotakin opettajaa kohtaan. 
Vanhemmat tosin herkästi loukkaantuvat siitä, että heidän lapsensa kiintyy 
enemmän opettajaan kuin vanhempiin. Jos poikaoppilas kiintyy 
miesopettajaan, on viimeksi mainitun pidettävä riittävää välimatkaa 
oppilaaseen. On varottava liikaa toverillisuutta, erityisesti silloin, jos oppilas 
käy opettajan kotona. Oppilaan taholta tullut kiintymyksen osoittaminen 
opettajaansa kohtaan saattaa yhtäkkiä katketa. Tuolloin opettajan olisi 
ymmärrettävä sen olevan luonnollinen merkki siitä, että kriisi on ohi.15  
Koskenniemi painottaa, että varsinkin naisopettajalla on hyvä tilaisuus 
kriisitilanteessa jalostaa oppilaan tunne-elämää. Elämän moninaisuutta 
ymmärtävänä avarakatseisena pedagogina Koskenniemi tyynesti toteaa, 
kuinka meillä Suomessa ei ”esim. naisopettajalta vaadita - kuten eräissä 
Yhdysvaltain kouluissa – sitoumusta olla ottamatta vastaan miesvieraita tai 
olla rakastumatta poikaoppilaisiin.”16  
Mitä ovat tunteet ja tunne-elämä, jota naisopettaja voi oirehtivassa 
oppilaassaan jalostaa? Tunnekasvatus on ajankohtainen kysymys myös 
oman aikamme koulussa. Peruskoulun vuosiluokilla 7-9 opetetaan 
Terveystietoa omana oppiaineenaan. Opetussuunnitelmassa kuvaillaan 
terveystiedon opettamisen perustuvan monitieteiseen tietoperustaan. 
”Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, 
psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi.” Keskeisiin sisältöihin 
kuuluvat selviytymistaitojen opettaminen, tunteet ja niiden ilmaiseminen 
sekä tunteiden säätelyä ohjaavien, toiminnallisten ja eettisten valmiuksien 
kehittäminen. ”Terveystiedon sekä biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, 
kotitalouden, liikunnan ja yhteiskuntaopin opetusta tulee suunnitella 
yhteistyössä.”17 
Miksi edellä mainitusta melko kattavasta oppiaineluettelosta puuttuu 
kuvataide, jossa on pitkään puhuttu ja pohdittu taiteen terapeuttisista 
                                                 
15 Koskenniemi, 1953, 158. 
16 Mt. 162. 
17 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 198. 
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vaikutuksista? Koulussa kuvataiteen opettajan hoidettavaksi on aiemmin 
uskottu ja suorastaan tungettu oppilaiden mielentasapainosta huolehtiminen. 
Luettelosta puuttuvat myös elämänkatsomustieto, musiikki ja 
matematiikka? Toisaalta nykyään puhutaan henkilökemiasta, lääkkeillä 
hoidetaan terveysongelmat ja säädetään tunteet, joten on ymmärrettävää, 
että biologian, fysiikan ja kemian opettajien ihmisen terveyttä koskeva 
asiantuntemus otetaan terveystiedon opetukseen mukaan. 
 
Tunnekasvatusta 
 
Taideaineiden opettajilla voisi olla sanottavaa ja asiantuntemusta myös 
terveystiedon tunnekasvatukseen. Onhan yleistä, että tunteiden ilmaisu 
liitetään taiteen tekemiseen ja niiden sanotaan kuuluvan taiteesta sekä 
esteettisestä nauttimiseen.  
Tunteista puhuttaessa on ihmetelty sitä, miten tunteita olisi ilmaistava ja 
kuinka tärkeitä ne ovat. Asiantuntijoiksi on useimmiten ehdotettu ja 
tyrkytetty naisia. Naisella väitetään luonnostaan olevan sellaista 
tunneherkkyyttä, joka miehiltä puuttuu. Tätä naisen ominaisuudeksi 
luonnehdittua feminiinistä, järjen vastaista kaoottista tilaa jäsentää ja pohtii 
kasvatustieteilijä Tapio Puolimatka (2004) kirjassaan Kasvatus, arvot ja 
tunteet. 
Puolimatka kirjoittaa perustavansa tunne-elämää tarkastelevan kirjansa 
oletuksille, että tunteet (emootiot) koostuvat seitsemästä eri osatekijästä. 
Ensimmäinen niistä on laadullinen tuntemus (feeling), joka tarkoittaa, että 
tunteiden luonteenomaisin piirre on se, että kaikki eri tunteet tuntuvat 
erilaisilta. Tunteille on ominaista mm. spontaani kokemus arvojen 
keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä, jossa tunteet asetetaan tiettyyn 
arvojärjestykseen tietoisesti tai tiedostamatta. Tunteiden ominaisuuksiin 
kuuluu maailmankatsomuksellis-intuitiivinen sävy, joka asettaa tunteet 
kokonaisvaltaiseen tunnetaustaan. Tunteet aiheuttavat myös fysiologista 
aktivoitumista. Luonteenomaisia fyysisiä ilmenemismuotoja ja 
toimintataipumuksia ovat mm. ruumiin asento, äänensävy, hymyileminen, 
itkeminen ja huutaminen. Nämä tunteen fyysiset ilmenemismuodot ovat 
läheisessä yhteydessä tunteen aiheuttamaan käyttäytymistaipumukseen. 
Esimerkiksi syyllisyydentunne saa ihmisen tunnustamaan ja hyvittämään. 
Pelko saa ihmisen pakenemaan tai puolustautumaan.18 

                                                 
18 Puolimatka 2004. 30-32. 
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Puolimatka esittelee huonon omatunnon, moraalin ja tunteiden keskinäisiä 
yhteyksiä Stokerin (1925) kirjoituksiin viitaten. Jokainen huonon 
omatunnon kokemus sisältää kolme perustekijää, jotka painottuvat eri 
tavoin eri tunteissa. Huonon omatunnon omaava kokee olevansa syyllinen 
persoona, joka on tehnyt syyllisyyttä aiheuttavan pahan teon ja hän odottaa 
vastuuseen asettamista, moraalista tuomiota. Puolimatka toteaa huonon 
omatunnon olevan inhimillinen peruskokemus, jossa ”ihminen aavistaa 
olevansa tekemisissä sellaisen todellisuuden tai olennon kanssa, jolla on 
kaikki tieto.” Puolimatkan mukaan ”tämä tietoisuus on läsnä kaikkialla” 
eikä ole olemassa ”mitään paikkaa, johon ihminen voisi paeta tietoisuutta 
omasta pahuudestaan. 19 
 
Matkalla Markiisin Lyseoon 
 
Moraalin, tunteiden, lasten ja vanhempien keskinäisiä suhteita on pohdittu 
vuosisatoja. Samoin on kirjoitettu moraalin, eettisen ja esteettisen 
keskinäisistä suhteista. On esitetty, että hyvyys, kauneus ja totuus ovat 
kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Kauneuden ja hyvyyden on sanottu olevan 
yksi ja sama asia, jolloin hyvä näyttäytyy kauniina.  
Markiisi de Sade (1795) tarkastelee moraalia kirjassaan Filosofiaa 
budoaarissa. Hän kuvailee yhteisöllisesti sovittujen normien syntymistä, 
syyllisyyden tunnetta ja ruoskii suorilla sanoilla kaksinaismoraalia. 
Puolimatka kirjoitti, ettei ole olemassa sellaista paikkaa johon ihminen voisi 
paeta pahuutensa aiheuttamaa syyllisyyden tunnetta. Markiisi de Sade 
osoittaa sekä paikan että toisenlaisen näkökulman tarkastella ihmisen 
mahdollisuutta vapautua syyllisyyden tunteestaan. Puolimatkan tavoin de 
Sade kirjoittaa ihmisen fysiologisen aktivoitumisen, toimintataipumusten ja 
ruumiin asentojen merkityksestä käyttäytymissääntöjen yhteydessä, tosin de 
Saden opit perustuvat toisenlaiseen käsitykseen ihmisen vapaudesta ja 
vastuullisuudesta. Kirjassa esitetty dialogimuotoinen opetus asettaa 
keskustelijat ja lukijan pohtimaan omaa suhdettaan yhteisöllisesti 
sovittuihin normeihin ja käsitykseen ihmisen asemasta ’luonnon herrana’. 
Kirjan kolmannessa dialogissa de Sade esittää lukijalle kysymyksen, ovatko 
ihmiselle välttämättömiä itse hyveet vai niiden ulkoiset piirteet? Dialogissa 
kuvaillaan, kuinka opettaja ja nuori tyttöoppilas keskustelevat hyveistä. 
Tyttö kysyy, tuottaako laupeus ja hyväntekeväisyys tekijälleen onnea? Hän 

                                                 
19 Mt. 282-283. 
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kertoo äidistään, joka on omistautunut Äitien yhdistyksen ja Filantrooppisen 
yhdistyksen toimintaan, lahjoittamalla huomattavan osan perheen rahoista 
hyväntekeväisyyteen. Perheen isä pitää perheen rahojen lahjoittamista 
laupeuden työhön silkkana rahan haaskaamisena. Opettaja esittää 
näkemyksen, jonka mukaan hyveiden seurauksena on ainoastaan 
kiittämättömyys. Hyväntekeväisyys ei ole aito sielun hyve, koska 
lähimmäisen taakkaa kevennetään vain omahyväisessä mahtailun mielessä. 
Opettaja pyytää oppilastaan pohtimaan, mitä tapahtuisi jos annettu almu ei 
saisi osakseen kaikkea kuviteltavissa olevaa huomiota, vaan se ohitettaisiin 
vähin elein?20 
 
 
KAUNISTA JA RUMAA 
 
Tunteet ja luova itseilmaisu taidekasvatuksessa 
 
Taide kuuluu asioihin, joka nostaa välillä tunteet pintaan ja aiheuttaa 
kiivaita kannanottoja. Joidenkin julkisten taideteosten yhteydessä 
keskusteluun osallistuvat yhtä intomielisesti sekä ns. taiteen asiantuntijat 
että suuri yleisö. Ei löydy yksimielisyyttä siitä mikä on kaunista ja mikä on 
rumaa. Toisille taide on makuasia, josta on turha kiistellä. Jos taiteessa ei 
kiinnosta pohdinta siitä mikä on taidetta, niin kiinnostuksen herättää 
taiteeseen tuhlattu raha. On suoranainen häväistys, jos kansallissankariksi 
kohotettu henkilö kuvataan parin erikokoisen ja muotoisen pölkyn 
näköisenä.  
Taide ja tunteet liitetään myös ilmiöön nimeltä kitsch, joka monien taiteen 
asiantuntijoiden mielestä edustaa huonoa makua, halpaa 
sentimentaalisuutta, herkkiä tunteita ja sieviä esineitä. 
Matkamuistorihkamaa ja ns. toritaidetta pidetään kitschinä, jonka sanotaan 
sekä jäljittelevän että mitätöivän taidetta. 
Käsitystä kitschin epäselvästä luonteesta on kirkastanut kirjailija Milan 
Kundera ilmoittamalla sen olevan paskan absoluuttista negaatiota (”the 
absolute denial of shit”), koska se kieltää kaikki elämän ristiriitaisuudet ja 
epämiellyttävät totuudet. Kitsch on nautinnollinen valhe, koska se lupaa 
unelman maailmasta ilman vaikeuksia. Kitschistä pitävät ne, joiden mielestä 

                                                 
20 de Sade 1795/2003. 40-41, 71. 
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taide on elämän koristetta.21 Myös taidekriitikko Clement Greenberg (1939) 
on sanonut sanottavansa asiasta. Hän kirjoittaa, että kitsch elää loisen 
kaltaista elämää, joka edustaa sijaiskokemusta ja väljähtyneitä tunteita.22 
Koulussa taiteen tekemistä on perinteisesti pidetty ja yhä edelleen pidetään 
kädentaitoina, joilla ilmaistaan tunteita. Kuvataiteen opettajan on otettava 
kantaa myös sellaisiin nuorten ja lasten tekemiin kuviin, joissa ovat helposti 
tunnistettavissa kitschkuvan sentimentaaliset ja kaavamaiset piirteet. Tuttuja 
aiheita ovat auringonlaskut, rakastavaiset palmujen katveessa, kuutamolla 
ulvovat sudet ja tummat hahmot hautausmaalla. Kitschille altis mieli on 
luova ja kädet ovat kätevät. Yhdessä ne kykenevät toteuttamaan 
kitschkuvan mistä aiheesta tahansa. Tekemistä innoittavat ’ikuinen paluu 
samaan’, suuret tunteet ja selkiintymättömät ajatukset.  
”Ihanien, söpöjen ja henkevien” kuvien edessä ovat kuvataideopettajan 
retoriset ja pedagogiset taidot koetuksella ja moraali tiukalla. Nähtävänä on 
jotakin hyvin liikuttavaa, suurella innolla ja hartaudella tehtyä, joka saisi 
sille kuuluvan arvostuksen muualla kuin kuvataiteen oppitunneilla. Ihanat ja 
söpöt lemmikkieläinten kuvat ovat juuri niitä, jotka kuvataideopetuksessa 
pyritään kokonaan poistamaan kieltämällä niiden tekeminen, suhtautumalla 
niihin välinpitämättömästi tai ottamalla ne kriittisen keskustelun 
lähtökohdaksi, kun opettaja keskustelee oppilaan kanssa oppilaassa 
kytevästä omaperäisemmästä ilmaisusta.  
Mitä sanoa oppilaalle, joka innoissaan esittelee tekemäänsä kuvaa, jossa 
kuun loisteessa vaeltaa huppupäinen hahmo hautakivien ympäröimänä? 
Kuva, jollaisen opettaja on nähnyt samalla tavalla toteutettuna lukemattomia 
kertoja aiemmin. Olisiko opettaja kannustava ja miellyttävä ja valehtelisi 
sanomalla ”ihan kiva” vaikka rehellisesti sanottuna hän ajattelee, että ”taas 
ja vielä R.I.P. – täyttä paskaa”. Ei kiroileminen eikä rehellisyys kuulu 
kouluun. Viisainta lienee valita valehtelemisen ja rehellisyyden väliltä eli 
olla puhumatta totta.  
Koulussa oppii valehtelemaan. Sitä opetetaan ja siihen kannustetaan vaikka 
valehtelemisen sijaan käytetään siistimpiä ilmaisuja. Esimerkiksi 
kuvataideopetuksessa valehteleminen voidaan naamioida osaksi 
portfoliotyöskentelyä. On yleistä, että kuvataiteellisen prosessin kuvaukseen 
kuuluvat luonnokset tehdään kiireessä jälkeenpäin. Niitä on oppilaiden 
mielestä mukavampi tehdä kun työ on valmis. Lisäksi kiireessä tehdyistä 

                                                 
21 Kelly, 1998, 66. Sederholm 2000, 31. 
22 Greenberg, 1939. 



 57

luonnoksista tulee parempia, koska silloin ne ovat sotkuisempia ja 
epämääräisempiä, enemmän oikeiden luonnosten näköisiä. Mitä siitä 
sanoisi? Onhan luovuus rajojen rikkomista. 
 
Prosessin kuvauksia  
 
Nykyihmisen elämä on erilaisten prosessien prosessointia. Sanotaan, että 
tärkeintä ei ole lopputulos, vaan prosessi. Tieteellistä ja taiteellista 
työskentelyä ja tutkimusta yhdistää puhe prosesseista, joita löytyy niin 
määrällisen kuin laadullisen tutkimuksen menetelmillä. Lisäksi prosesseja 
löytyy tiede- ja taideyhteisön ulkopuolelta. Ne ovat pesiytyneet myös 
avioliittoihin ja parisuhteisiin sekä niiden hoitamiseen.  
Prosessi kuulostaa asiantuntemusta osoittavalta sanalta, jossa ei ole kyse 
mistään pinnallisesta ja kevyestä, vaan vakavasta asiasta. Nykysuomen 
sivistyssanakirja selittää termin prosessi tarkoittavan tapahtumasarjan ja 
kehityskulun lisäksi myös oikeudenkäyntiä.23 Vierassanojen etymologisen 
sanakirjan mukaan prosessi-sanan alkuperä viittaa mm. jupakaan, 
käräjöintiin ja oikeudenkäyntitapoja koskeviin kirjallisiin sopimuksiin ja 
määräyksiin.24  
Jos ajatellaan avioliittoa ja kuvataiteen opiskelua prosesseina, niistä löytyy 
hämmästyttävän paljon yhteistä. Molemmissa prosessin koho- ja 
käännekohtia dokumentoidaan kuvallisesti ja sanallisesti. Syntyy 
portfolioita, päiväkirjoja, valokuva-albumeja, videoita ja kirjoitettuja 
elämäkertoja – prosessin kuvauksia. Taiteen tekemisestä ja avioliitosta 
puhutaan samanlaisia ilmaisuja käyttäen ja niissä on keskenään 
samankaltaisia tapahtumasarjoja ja kehityskulkuja. On hurmioitumista, 
sitoutumista, sivupolkuja, harharetkiä sekä pettymyksiä ja suoranaisia 
umpikujia. On hetkiä, jolloin on jätettävä kaikki entinen ja aloitettava alusta, 
heittäydyttävä elämän syliin hakemaan toisenlaisia virikkeitä ja uutta 
innoitusta. 
Prosessista on tullut käyttökelpoinen sana yhdistämään keskenään erilaisia 
elämän ilmiöitä ja alueita. Se sopii juhlaan ja arkeen, iloon ja suruun. Jos ei 
ole muuta tekemistä aina voi ryhtyä prosessoimaan, varmasti jokaiselta 
löytyy sen verran epäselviksi jääneitä käsittelemättömiä asioita, joita pieni 
prosessointituokio voi selkeyttää.  

                                                 
23 Nykysuomen sivistyssanakirja, 337. 
24 Koukkunen, 1990, 455-456. 
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ESTEETTISIÄ ELÄMYKSIÄ 
 
Varoituksen sanoja taidekasvattajalle vai opetusmateriaalia 
tunnekasvatukseen? 
Peruskoulun Terveystieto-oppiaineeseen sisältyvällä tunnekasvatuksella on 
paljon saatavaa ristiriitaisia ajatuksia herättävästä kitschistä. 
Opetussuunnitelman mukaan tunnekasvatuksen tavoitteena on, että oppilas 
osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita. Hänen olisi kyettävä 
kuvaamaan tunteiden syitä sekä antamaan esimerkkejä siitä, miten niihin 
perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen 
sopivalla tavalla.25 Kaikesta monimielisyydestään huolimatta kitsch antaa 
selkeitä esimerkkejä siitä, miten tunteita tulkitaan ja tunnistetaan. 
Kitschkuvasta voi opetella sen, miltä näyttävät surulliset kasvot, miltä 
näyttää ihminen, joka tarvitsee empatiaa ja lohdutusta. Kuka on peloissaan 
tai iloisesti yllättynyt. 
Kitschiä tutkineen Tomas Kulkan mielestä kitschin huolellinen ja 
ennakkoluuloton tarkastelu edistää myös taiteen ymmärtämistä. Hän 
kirjoittaa, että kitschistä pitävä saa kitschkuvasta yhtälailla esteettisen 
elämyksen kuin joku toinen saa taideteoksesta.26 Asia on monisyinen, eikä 
Kulka asetu sen enempää puolustamaan kuin tuomitsemaan kitschiä. Hän 
pohtii sitä, mistä kitschin vetovoima johtuu ja toisaalta mikä sulkee sen 
arvostetun taiteen ulkopuolelle. Kitsch ei Kulkan mukaan voi olla osoitus 
huonosta mausta, koska ei ole mitään varmuutta siitä, että kitschin ihailijat 
pitäisivät vain huonosta taiteesta. 
 Kulka antaa ohjeita laatukitschin maalarille. Vastakarvaan lukemalla 
ohjeista voi tunnistaa ne strategiset kohdat, joissa kädentaidot palvelevat 
paremmin tunnekasvatusta kuin taidekasvatusta. Kuvataiteen opettaja saa 
käyttökelpoisia neuvoja kitschkuvan tunnistamiseen. Toisaalta samat 
piirteet toimivat tunnekasvatuksessa oppimista herkistävän tunnelman 
virittäjinä.  
Minkälaisiin seikkoihin kuvataiteen opettajan on sitten syytä suhtautua 
erityisellä tarkkaavaisuudella ja määrätietoisella henkilökohtaisella 
ohjauksella, jos hän huomaa kitschherkkyyttä oppilaassaan? Jos 

                                                 
25 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 200. 
26 Kulka, 1994. 21. 
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kuvataideopettajan ammatista haaveileva tunnollinen ja ahkera oppilas on 
opettajan asiantuntevasta ohjauksesta huolimatta viehättynyt kuvaamaan 
auringonlaskuja, kyynelehtiviä lapsia ja kuutamoaiheita niin silloin lienee 
viisasta kannustaa oppilasta tuottamaan oppimateriaalia terveystiedon 
opetukseen tai harkitsemaan tunnekonsultin ammattia. 
 
Sen, joka todella haaveilee laatukitschin maalaamisesta, on Kulkan mielestä 
syytä ottaa huomioon seuraavat seikat. On valittava voimakkailla tunteilla 
latautunut aihe, jota yleisesti pidetään kauniina ja sievänä. Äärimmäisen 
latautunut tunne synnyttää välittömän valmiin reaktion, jolloin katsoja 
tietää, että muutkin tuntevat ja liikuttuvat samoin. Katsoja rauhoittuu, koska 
hän tietää muidenkin tuntevan samoin. Hän vakuuttuu tunteen oikeasta 
kokemisesta.  
Kitschiä maalaavan on poistettava kuvasta kaikki elämän epämiellyttävät 
piirteet, koska kuvan on tarkoitus rauhoittaa eikä häiritä saati kyseenalaistaa 
uskomuksiamme. Kuva itkevästä lapsesta on esitettävä niin, että itku on 
hiljaista nyyhkytystä eikä hermoille käyvää huutamista. Kuvan tarkoitus on 
herättää myötätuntoinen ja suojeleva asenne lasta kohtaan. 
Maalaus on toteutettava niin, että se on välittömästi ja helposti 
tunnistettavissa. Ei- esittävällä tai kubistisella tyylillä maalattu kuva 
pörröisestä kissanpennusta ei viehätä kitschistä pitävää katsojaa. On 
viisaampaa valita luonnonmukainen ilmaisu ja romanttinen tyyli, joka ei 
jätä aiheen tunnistettavuutta arvailujen varaan. On suotavaa käyttää 
stereotypioita, tutuinta mahdollista kuvastoa, koska maalaus ei saa kertoa 
katsojalle mitään uutta. Kuvasta on oltava yksi ainoa oikea tulkinta, joka 
selviää ensi silmäyksellä.  
 
Viimeinen Kulkan antamista ohjeista on ehkä vaativin. Mitä kuvalle voi 
tehdä, että se pysyy kitschinä eikä muutu taiteeksi. Kitschillä on 
hämmästyttävä kyky sietää sekä vahingoittamista että parantelemista, ilman 
että se selvästi paranisi tai huononisi. Sitä voi muunnella huomattavasti 
enemmän kuin teosta, jota pidetään taideteoksena. Kulka toteaa, että 
täydellisen tasapainoista taideteosta ei voi enää parannella, mutta sitä on 
helppo vahingoittaa eli pilata se.27 
 
 

                                                 
27 Kulka 1993. 1994. 



 60

 
Korkeaa ja matalaa 
 
Mikä yhdistää jätteenkäsittelyä, kitschiä ja postmodernia taidetta? Kierrätys. 
Kitsch ja postmoderni ovat monimielisiä käsitteitä ja ilmiöitä. 
Jätteenkäsittely lienee mainituista kolmesta helpoimmin käsitettävissä 
oleva. Kuvataiteessa postmodernilla tarkoitetaan eri materiaalien, taiteiden 
lajien ja eri aikakausien ilmaisutapojen vapaata yhdistelyä, ja mukaan 
mahtuu myös kitsch. Tosissaan oleva kitsch saa postmodernissa taiteessa 
pellen roolin. Sen tehtävänä on olla taiteen itseironiaa, ettei taide muuttuisi 
kitschiksi. Kitsch tasoittaa tietä ja madaltaa aitaa korkean ja matalan taiteen 
välillä. Rankka rooli tosikoksi kutsutulle kitschille, jonka sanotaan 
edustavan sekä ’taiteellista sontaa’ että herkkätunteisuutta. 
 
Valitsemisen taito 
 
Juho Hollo kirjoittaa, ettei kauneus ole rihkamaa, vaan suuri inhimillinen 
arvo ja kokemus.28 Hän pohtii kauneuden tehtävää elämän kokonaisuudessa 
ja toteaa, ettei sen tehtävästä ole täyttä selvyyttä. Hollon mielestä kauneus 
näyttää meille ilmetessään lepäävän rauhallisena omassa itsessään aivan 
kuin sillä ei olisi mitään muuta tarkoitusta kuin kohota näkyviimme 
valmiina ja täydellisenä. Kauneutta käsittelevät kysymykset ovat vaikeasti 
ratkaistavissa tai jäävät kokonaan ilman ratkaisua salaisuudeksi. Hän 
ehdottaa, että voisimme tyytyä ottamaan vastaan kauneuden ilmennyksiä ja 
koettaa itse todellistaa kauneutta.  
Kauneus vaatii tekoja ja taitoa. Meidän on jollakin tavalla annettava muoto 
ja ilmennettävä kokemaamme kauneutta. Kun ihminen antaa etusijan 
kauniille ja hylkää ruman, hänessä kehittyy valitsemisen taito. Tämä taito 
voi Hollon mielestä olla välttämätön, jotta ihminen oppisi tekemän 
valintoja, erottamaan kauniin ja ruman toisistaan. Kauneudentaju pyrkii 
avartamaan aluettaan ihmisessä, joka on sille altis. 
 
”Tyylididaktiikka” 
 
Hollo arvosteli taidekasvatuksen käsitteellistä epämääräisyyttä ja kapea-
alaisuutta sekä taidekasvatuksessa vallitsevaa hajanaisuutta toisiaan 
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kumoavien väitteiden monenkirjavana kokonaisuutena, tyylittömyytenä. 
Hän ehdottaa, että tyylin käsite voisi korvata opetusopissa metodin käsitteen 
ja toimia kasvatusta ja opetusta yhdistävänä tekijänä. Opetusmenetelmä on 
ollut opetuksen keskeisiä käsitteitä. Metodi on koulun ulkopuoliselle 
elämälle vieras käsite. Ei ole tapana puhua elämisen menetelmästä. Tyylin 
käsite taas liittyy niin laajaan kokonaisuuteen kuin elämä. Puhutaan 
esimerkiksi elämän yleisestä tyylistä. Hollo kirjoittaa tarkoittavansa tyylillä 
kokonaisuutta ja eheyttä, jonka jokin tapahtuma, olio tai asia saa. Hän 
puhuu tyylididaktiikasta. Tyylin avulla liitetään toisiinsa opetettava asia ja 
opetustapa, opetettava asia ja opettajan persoonallisuus sekä oppilas ja 
hänen persoonallisuutensa.  
Tyyli didaktiikan käsitteenä voisi ottaa yksilöllisemmin huomioon tyttöjen 
keskinäiset ja poikien keskinäiset erot eikä keskityttäisi ihmiskategorioiden 
välisiin eroihin. Tiukka vastakkainasettelu tyttö-poika ja mies-nainen 
jaotteluun voisi tulla kyseenalaistetuksi. 
Tyyli on keskeinen käsite estetiikassa. Hollo kirjoittaa tyylin ja metodin 
olevan muotokäsitteitä, joista tyyli on kaikkein laajin. Kun koulussa metodi 
hajoaa eri oppiaineiden ja opettajien menetelmiksi, kokoaa tyyli 
olemuksensa mukaan asioita yhteen ja luo yhtenäisyyttä opetukseen. Tyyli 
ei Hollon mukaan ole kuitenkaan pelkkää muotoa, vaan tyyli merkitsee 
sellaista saavutusta, jossa muoto ja sisältö löytävät toisensa. Tyyli on 
sisällön muovautumista muotoon. Siellä missä on tyyliä, on jo tapahtunut 
sisällön ja muodon yhteen kasvamista.29 
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