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Tutkielma avaa näkökulmia dialogin syntymiseen järjestetyssä tilanteessa. Työssä nojaudutaan
sandplay-menetelmään, jota käytetään psykoterapian apuna. Toimin kuitenkin tarinallisen
taidekasvatuksen ja kommunikaatiotaiteen kentällä. Uutta on menetelmästä tehty käytännön sovellus,
jossa sandplay, santailu, toimii välitilana kahden erillisen ihmisen kohtaamiselle tai yksilön sisäiselle
dialogille. Santailun kautta lähestytään dialogisen ﬁlosoﬁan peruskysymyksiä siitä, kuinka Minä voi
kohdata Sinän.
Santailu on kaksitahoinen menetelmä.
SUBCONCIOUS SAND: Intuitiivinen santailuprosessi yhdistää santailijan omaan itseensä mutta myös
ympäröivään maailmaan. Henkilöstä tulee tekija pelkän kokijan sijaan. Joskus itse leikkiminen, ajatusten
konkretisoiminen hiekkaan vapauttaa ja auttaa ymmärtämään. Joskus taas santiksen maailma toimii
siltana reaalimaailmaan. Tällöin se on kuin muistikartta, jossa näkyy polkuja tärkeisiin kohteisiin.
COMMUNICATIVE SAND: Santailu toimii mahdollisuutena tutkia kommunikaation keinoja, joita
käytämme kohdatessamme Toisen. Sanattomassa santailussa ilmenee kahden kohtaavan ihmisen
dynamiikka, sensitiivisyys, kuuntelu ja reﬂektio. Syntyvä vuoropuhelu on kuva maailmasta, joka on
santailijoiden yhteinen. Työskentelemme yhdessä, yhteisessä maailmassa, mutta silti täysin erillisinä
yksilöinä.
Tutkielmassa käytetty tutkimusmenetelmä on luonteeltaan fenomenologis-hermeneuttinen.
Aineisto: Kokonaisaineistona on valokuvat praktisesta santailu-työskentelystä vuosina 2005-2006
sekä kuvien pohjalta kirjoitetut tarinat. Tässä työssä keskityn santailuilmiön tarkasteluun analysoimalla
yhtä kohtaamista.
Asiasanat: eettinen kasvatus, taidekasvatus, taideterapia, leikki, hermeneutiikka, dialogi - sisäinen,
toiseus, muukalaisuus, hiekka
Säilytyspaikka: TAIK:n kirjasto

5

6

SISÄLLYS
OSA 1: JOHDANTO 9
1.1 Tutkielman rakenne
11
1.2 Yksin leikistä kaksi leikkiin 13
1.3 Homo Ludens, leikkivä ihminen
1.4 Roviolla 14
1.5 Aineisto 15

14

OSA 2:SANTAILU 19
2.1 Sandplay psykoterapian viitekehyksessä 21
2.2 Santailu hermeneuttisena kerrontamenetelmänä 22
2.3 Santailu dialogisena tilana
28
OSA 3: HERMES JA LASIPALLO 35
3.1 Olipa kerran sulttaani ja hänen poikansa 37
3.2 Hermeksen horisontti 37
3.3 Lohikäärme 38
3.4 Odysseus ja Aabraham 40
3.5 Esiymmärryksen hahmottelua
41
3.6 Etukäteisjärjestelyt 42
3.7 Lasipallon eettinen kuunteleminen 43
3.8 Horisonttiensulautumisen ensi askeleet 46
3.9 Santis transitionaalitilana 47
3.10 Santailu suhteena. Santailun eettis-sosiaalinen ulottuvuus
3.11 Alttiiksi asettuminen 52
3.12 Sandplayn jälkeen 53
3.13 Kohti valtakuntaa 54

49

OSA 4: LOPPUPÄÄTELMÄT 59
4.1 Santailun kaksoisluonne 61
4.1.1 Subconsious Sand
61
4.1.2 Communicative Sand 61
4.2 Rehellisyys 62
4.3 Sinä mielikuvissa 65
4.4 Muukalaista kasvattamassa 66
LÄHDEKIRJALLISUUS:
MUUT LÄHTEET

71

KUVALUETTELO

73

69

LIITE: Hennan ja Gabrielin santailuprosessi Choronissa 18. 12. 2005.

75

7

8

1
JOHDANTO

9

10

1.1. TUTKIELMAN RAKENNE

T

kerroksissa: aiheessa, tutkimusotteessa sekä
aiteen
maisterin
opinnäytetyöni
analyysimenetelmässä. Tutkielman kautta sankäsittelee santailu-menetelmän mahtailu paljastaa itseään omassa ymmärryksessädollisuuksia dialogissa. Tutkielman
ni. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena ja
pääteemä on kahden ihmisen koheräänlaisena opetuskokeiluna, jossa toimin sekä
taaminen
santailemiseksi
nimetyn
osallistuvana havainnoijana että kanssaoppijana.
toiminnan välityksellä. Santailu-menetelmän
kaksinaisen luonteen vuoksi tarkastelen
myös yksilön henkilökohtaisen ymmärryksen
Tutkielma koostuu neljästä osasta. 1-osassa,
syvenemistä eli sisäistä dialogia. Santailu
johdannossa, esittelen tutkimuskysymyksen
on kehittämäni sovellus sandplay-metodista,
sekä viitekehyksen, josta on löydettävissä ne
jota käytetään psykoterapian apuvälineenä.
innoittajat ja haasteet, jotka ovat saaneet minut
Santailulla tarkoitetaan
työskentelyä, jossa
kiinnostumaan kehittämään ajatukminiatyyriobjekteilla
luodaan
siani aiheesta eteenpäin. Esittelen
draamallisia tilanteita hiekkaan.
myös aineiston ja käytetyt metodit.
Santailu tapahtuu yleensä santislaatikossa. Santailussa työskentely
Tutkielman
2-osassa, varsinaion aikaan ja paikkaan konkreettisesti
sessa teoriaosuudessa, esittelen
sidottua. Siinä toimitaan välittömästi
santailu-metodin. Käyn pääkohdilintuition, ruumiillisuuden, läsnäolon
taan läpi sandplayn historian psyja sosiaalisuuden tasolla. Santaikuva 1: Hennan ja Heinin
koterapian viitekehyksessä3 Tämän
luprosessi tallentuu vaihe vaiheelta
santailuprosessi, vaihe 14.
jälkeen otan esille ne näkökulmat,
digikuvina. Jälkeenpäin santailujoita olen käyttänyt luodessani
dialogia reﬂektoidaan ja syvennetään
menetelmän sovellusta omaan työhöni. Tutkin
tutkimalla prosessista jääneitä jälkiä, valokuvia.
santista välitilana ja apuvälineenä hermeneuttiSantailuun osallistuneet henkilöt kirjoittavat
sessa ja dialogisessa prosessissa. Tukeudun
tarinan muotoon oman henkilökohtaisen
Jussi T. Kosken ajatuksiin gadamerilaisesta herkokemuksensa
valokuvia
katsomalla.
meneutiikasta4 ja tekstintulkinnasta5. Santiksen
mahdollisuutta dialogisena tilana pohdin dialoSelvitän tässä työssä kohtaamisen ehtoja ja sitä,
gisen ﬁlosoﬁan peruskäsitteiden kautta. Tärkeät
kenet leikkijä tosiasiassa kohtaa. Santailussa
vaikuttajat ovat Martin Buber ja Emmanuel Levikietoutuu yhteen oma sisäinen taju sekä ymmärrys
nas. Määrittelen kummaltakin ﬁlosoﬁlta aiheeni
Toisen olemassaolosta. Keskityn välitilan
kannalta tärkeimmät käsitteet ja rajaan näin tarolemassaolon ja sen syntymisen tematiikkaan
kastelukulmaani6.Huomionarvoista on se, että
sekä kohtaamiseen osallistujien rooleihin ja
teoria on kiinteä osa tutkimuksellista lähestyolemuksiin. Tutkimusotteeni on luonteeltaan
mistapaa, ja se on vahvasti ohjannut metodolohermeneuttinen1 ja fenomenologisen2 perinteen mukaisesti avoin ja dialoginen. Dialoginen
gisia käytänteitä. Kiinnostavaa on ollut huomata
ote kertautuu yhä uudestaan tutkimukseni eri
teorian kaksoisluonne: se toimii myös aineistona.
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Muilta kirjoittajilta lainatut ajatukset esitetään
kursivoituina ja lainausmerkein eristettyinä.

Tutkielman päättää 4-osa, loppupäätelmät. Se
sisältää ennakko-oletusten päivittämistä ja tutkimusprosessin reﬂektointia.Tässä osassa selvitän johtopäätöksiä ja nostan esille olennaisia
avainsanoja. Tämän pyrkimyksenä on syventää
ymmärrystä santailu-ilmiöstä. Tavoitteena on
parantaa mahdollisuuksiani kehittää santailua
omaan opetukseni ja taiteellisen toiminnan kontekstissa. Tutkielman lopuksi liitän santailun mahdollisuudet ja haasteet laajempaan kasvatukselliseen kontekstiin. Pohdin toisen kohtaamisen
ja dialogisuuden tärkeyttä taidekasvatuksessa.
Ajatteluuni vaikuttavia henkilöitä ovat eettisestä
kasvatuksesta kirjoittanut Veli-Matti Värri ja identiteetin sosiaalista luonnetta pohtiva
Matti Hyrck. Hyrckin ajattelu kietoutuu toivon näköaloja maalaavana
tutkimuksen päättäviin ajatuksiin.

Tutkimuksen 3-osa, “Hermes ja lasipallo”, on
konkreettisen santailu-dialogin pohdintaa teorian valossa. Laajasta aineistosta olen valinnut analyysin kohteeksi yhden kohtaamisen,
joka tapahtui 18.12.2005 Venezuelassa Gabriel
Gonzalesin kanssa. Teoriaa soveltava käytännön osuus on kirjoitettu vuoropuhelun muotoon.
Pohdinta on vapaampaa ja soveltavampaa kuin
teoriaosassa. Olen valinnut vuoropuhelun sen
takia, koska se mahdollistaa erilaisten, jopa
ristiriitaistenkin, näkökulmien keskusteluttamisen keskenään. 3-osan vuoropuhelussa lukija johdatetaan santailun
maailmaan ﬁktiivisen matkaoppaan,
aavikolle karkoitetun prinssi Hermeksen johdolla. Prinssi Hermes
toimii metahenkilönä ja -kokijana
Käytän tutkielmassa kirjoitetun
vuoropuhelussa. Kuvitteellisessa
tekstin tukena kuvallista materiaavikko-maisemassa Hermes taraalia. Kuvat toimivat tekstin kanssa
kuva 2: Hennan ja Heinin
kastelee dialogia käyvien henkilöirinnakkaisena mutta myös uutta
santailuprosessi, vaihe 15.
den toimintaa kaksipäisen lohikääkertovana materiaalina. Tutkielrmeen kanssa. Tarkastelun kohtman lopussa on kuvaliite, jossa on
eena ovat Hermeksen taikaesineen, mystisen
esitetty Hennan ja Gabrielin santailuprosessi
lasipallon, sisällä santailevat Minä ja Toinen.
kokonaisuudessaan sekä näistä kirjoitetut tariMinällä tässä tarkoitetaan Henna Ahoa, joka
nat. Tarinoiden ja kuvien pohjalta muodostuvien
on myös tämän tutkimuksen tekijä. Toinen puhenkilökohtaisten merkitysten ja aktiivisen komolestaan on yleisnimitys jokaiselle Sinälle tai
munikaation keinojen analysointi jää tämän työn
Sille, jonka Henna kohtaa santailun välityksellä.
ulkopuolelle.
Se, minkälainen yhteinen tila santailuprosessissa rakentuu, on nähtävissä dokumentoituna
valokuvien välityksellä kuvaliitteessä (s. 75-89).
Näissä kuvissa näkyy, jos ei dialoginen maailma,
niin ainakin merkkejä ja jälkiä siitä suhteesta,
joka kohtaavien persoonien välille syntyy. Kuviin
liittyvät narraatiot on liitetty kuvien yhteyteen.
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Santailu –toiminnan oheismateriaalina mainitsen
vielä galleria Jangvassa Helsingissä pidetyn
taidenäyttelyn.7 Näyttely on osa santailu-ilmiön
tutkimista taiteen kontekstissa, mutta se ei ole
osa tätä tutkielmaa.

1.2. YKSINLEIKISTÄ
KAKSINLEIKKIIN

L

heijastuksille. Pelkkä performatiivinen työskenopputyötäni varten olen kehittänyt
tely leikkinä ei kuitenkaan sellaisenaan riittänyt
sandplay-menetelmän pohjalta diaymmärtämisen syventämiseksi. Käytin kuvallilogisen sovelluksen, jolle olen antasen työskentelyn analyysivaiheessa kirjoittamisnut nimen santailu8. Työskentelyssä
käytettävää hiekkalaatikkoa kutsun
ta. Johtopäätöksenä on, että menetelmä toimi
santikseksi. Tutustuin sandplay-menetelmään
uuden tiedon tuottajana ja vanhan jäsentäjänä.
seminaarityöni9 kautta vuonna 2004. Sandplay
Tarkastelin sen avulla sisäistä dialogia, tietoisen
on yksi psykoterapian muoto sekä sen apuväline.
ja tiedostamattoman vuorovaikutusta sekä tämän
Psykoterapian viitekehyksessä sandplayssa käykautta tapahtuvaa ymmärryksen kasvua. Taidetetään “puheen” tuottamisessa laatikkoa, joka on
kasvatusseminaarissa minulle oli jo selvää, että
täytetty hiekalla. Asiakas muodostaa laatikkoon
menetelmässä on jotain niin kiinnostavaa ja toimiintuitiivisesti draamallisen tilanteen
vaa, että haluan jatkaa sen tutkimista
käyttäen apuna pieniä miniatyyriobja soveltamista myös lopputyössäni.
jekteja, vettä tai hiekkaa itsessään.
Työskentely muistuttaa leikkiä, ja
Lopputyössä keskityn santailun
prosessi nähdään itsessään paranmahdollisuuksiin toimia dialogisena
tavana. Seminaarityöni praktisessa
tilana silloin, kun kohtaamisessa taosassa sovelsin sandplay-menepaavat kaksi erillistä ihmistä. Tutkitelmää omaan käyttööni. Kokeilin
mustehtävä pohjautuu seuraaviin
kuva 3 Hennan ja Heinin
sitä oman taiteellisen työskentelyni
ennakko-oletuksiini:
santailuprosessi, vaihe 16.
tutkimiseen. Käytin hiekkalaatikkoa
ja intuitiivista prosessityöskentelyä
selventämään aiemmin tekemäni Piiska-instal1. Todellinen dialogisuus on mahdollista kahden
laation10 merkitystä ja viitekehystä. Tutkin intuitiiihmisen välillä, ja kumpikin osapuoli säilyy omana
visen hiekkaleikin avulla sitä, miksi installaatiosta
itsenään.
tuli juuri sellainen kuin siitä tuli, ja mihin viiteke2. Dialogi eli suhde on välitilassa, joka ei ole
hykseen taideteoksen yksittäiset teemat liittyvät.
kummankaan oma tila vaan yhteisesti rakenSuurla (1996) on käsitteellistänyt sisäistä vuoronettu todellisuus.
vaikutusta kirjoituksessaan “Sisäinen dialogi”.
3. Suhteen syntyminen on tärkeää, sillä ihminen
Hän kirjoittaa siitä, kuinka dialogisuus toteutuu
määrittyy suhteiden kautta.
parhaiten silloin, kun henkilö on intuitiivisessa
4. Mitä välittävämpi ja syvempi suhde on, sitä
tilassa, jolloin hänen suhteensa maailmaan tomerkityksellisempänä ihminen kokee olemassateutuu valittömän tajuamisen kautta.11 Löysin
olonsa.
omassa taidelaboratoriotyöskentelyssäni jota5. Dialogisen kokemuksen innoittamana henkilö
kin ”unexpected” joka saattaisi olla “possibly
ymmärtää pyrkiä suurempaan dialogisuuteen ituseful”.12 Sandplay-maailma toimi leikkikentsensä ja ympäristönsä kanssa tulevaisuudessa.
tänä oman sisäisen maailmani konkreettisille
Dialoginen asenne on eettisyyden perusta.
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Tutkimuksen kohteena on se, voiko santailu
toimia tilana, jossa eettinen dialogi kahden ihmisen välillä voi syntyä? Vai heijastaako leikkijä santiksesta ainoastaan omaa sisäistä
maailmaansa?

1.3. HOMO LUDENS, LEIKKIVÄ
IHMINEN13

muotoon. Santailu on leikkiä, joka otetaan tosissaan ja sille antaudutaan, vaikka tiedetäänkin,
että se ei ole totta. Näkökulma yhdistää luovuuden ja itseilmaisun konkreettiseen toimintaan ja
todellisuuden käsitteelliseen hahmottamiseen.
Intuitio ja kognitio liittyvät luonnollisella tavalla
yhteen tuhoamatta toisiaan. Tärkeää on prosessi ja henkilökohtainen sitoutuminen tunnetasolla. Oppiminen on Räsäsen (2000) mukaan
mahdotonta ilman, että se suhteutetaan omaan
henkilöhistoriaan.19

Santailu perustuu tarinallisuuteen ja taiteelliseen
oppimiseen14. Nykyään kehitetään vauhdilla
prosessimaiseen työskentelyyn perustuvaa
1.4. ROVIOLLA
tarinallista taidekasvatusta. Sava ja Katainen
Kun
tutkimuksen
kohteena
(2004) pohtivat tarinallisuutta ja tarion
kokemus
tai
taiteellinen
noituja identiteettejä eettisinä labotapahtuma, tulee sen käsittelyssä
ratorioina.Työskentelyn kautta luokuva 4 : Mario Fidel
ja analysoinnissa olla tietoinen
daan (kuvallista) tarinaa esimerkiksi
santailee Havannassa.
tutkittavan
aiheen
erityisestä
omasta elämänkaaresta. Näkymätluonteenlaadusta.
Hannula,
tömiä ja abstrakteja ideoita järjesSuoranta ja Vaden (2003) ottavat
tellään ja kokeillaan eri yhteyksissä.
tämän esille kirjassaan “Otsikko
Itselle ja muille paljastuu näkyvänä
uusiksi. Taiteellisen tutkimuksen
jotakin sellaista, joka aikaisemmin
kuva 4 : Mario Fidel
suuntaviivat”. Filosoﬁ Juha Vartoa
oli vailla muotoa.15 Tarinallisuus
santailee Havannassa.
näkyy kasvatuskeskustelussa erilainaten kirjoittajat ovat sitä mieltä,
laisina muunnoksina ja eri painotukettä
taiteellisen
tutkimuksen
sin. Esimerkkeinä mainitsen leikin16,
kohteena oleva tapahtuma on
sadut ja sadutus-menetelmän17. Santailu on
aikanaan tehty roviolla ollen, joten tästä syystä
näihin verrattava työskentelymuoto. Toiminnasmyös tutkijoiden on tultava johdatetuiksi tälle
sa pyritään tietorakenteiden hahmottamiseen ja
samaiselle roviolle. Muuten
hallintaan kognitiivisia kykyjä ja metakognitiota18
kasvattamalla. Tässä on tarinallisuuden ja san“puheenaihetta on vaihdettu ja tutkimuksen
tailun yksi päätehtävistä, merkityssuhteiden luomerkitys petetty”.20
minen. Olennaista on ymmärtämisen seuraukOlen pitänyt tämän haasteen mielessäni suhtausena tapahtuvat muutokset toiminnassa.
tuessani santailu-ilmiöön. Koen tutkimus- ja kirjoitusvaiheen sekä itse santailu kokemusten olevan
Santailussa heittäydytään
luovaan prosesosa samaa prosessia. Ne limittyvät toisiinsa ja insiin, jossa yksilö käyttää koko olemustaan. Tienoittavat toinen toisiaan eteenpäin. Ne kulkevat
dostamattomia kokemuksia ja tunteita käsitelkäsi kädessä, mutta silti erillisinä, eri näkökulmia
lään, ja ne muuntuvat kuvallisten tarinoiden
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huomioivina olemassolon tapoina. Tutkimukseni
valokuvamateriaalin, osallistujien kirjoittamat
aineiston analysointi perustuu pitkälti Jussi T.
tarinat sekä heidän kanssaan käymäni
Kosken (1995) määrittelemään gadamerilaiseen
suulliset
keskustelut.
Valokuvamateriaali
hermeneutiikkaan ja hermeneuttiseen tutkimukoostuu prosessikuvista sekä työskentely- ja
sotteeseen. Olen pyrkinyt näkemään santailun
tilannekuvista. En käy läpi systemaattisesti koko
maailman omalakisena ja minusta riippumattoaineistoa vaan keskityn minun ja Gabrielin yhmana. Tärkeää on ollut säilyttää avoin ja herkkä
teiseen santailuprosessiin. Perustelen valintaa
asenne. Ajatuksena on, että näin santailu pystyy
sillä, että näen jokaisen yksittäisen tapauksen
ilmentämään itseään minulle olennaisista näköolevan esimerkki tai näyte samasta ilmiöstä.23
Laadullisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu
kulmista. Tutkijana ja tulkitsijana, en ole jähmeä
se, että otoksen ei tarvitse olla mahdollisimman
ja muuttumaton, vaan olen prosessissa, jossa
laaja. Olennaista on valitun kohteen mahdollisubjektina muutan situaatiotani. Hermeneuttisimman syvällinen ja monipuolinen ymmärtämisen kielen käsittein ilmaistuna esiymmärrykseni
nen. Jokainen santailu-kohtaaminen on ikkuna
muuttuu koko ajan. Santailu näyttäytyy aina uusantailu-menetelmään, mutta erillidessa valossa. Tutkimusmetodini on
set kohtaamiset toimivat myös porttoimintatutkimuksen erityistapaus,
teina dialogisuuden syvempään
jossa olen mukana osallistuvana
ymmärtämiseen.
havainnoijana. Päämääränä on rikastaa inhimillistä olemassaoloa ja
syventää osallistujien ymmärrystä
Valitsin minun ja Gabrielin santailuitsestä ja maailmasta. Roolini on
tilanteen
esimerkkitapaukseksi,
kaksinainen; osallistun santailukoska koen, että minun ja santailukohtaamiseen ja olen osa tutkimukkuva 5: Henna Aho
menetelmän välinen vuoropuhelu
sen kohdetta. Olen kuitenkin myös
santailee Havannassa.
oli jo tuolloin syventynyt ja kehittynyt
tarkkailija ja tutkija, joka määrittelee
aikaisempien kokemusten pohjalta
tutkittavan asian ja kerää aineistoa
niin paljon,että osasin esittää
toiminnasta. Minä tutkijan roolissa
ilmiölle hedelmällisiä kysymyksiä,
määrittelen arvot, joiden mukaisesti
jotka vaikuttivat mm. käytännön
toiminnan muutokseen ohjataan.21
toiminnan toteutukseen. Ymmärsin santailun
logiikkaa ja näin oman paikkani prosessissa.
Gabrielin ja minun välillä dialogisuus toteutuikin
1.5. AINEISTO
mielestäni hedelmällisimmin ja moniulotteisimmin.
Aineistoa olen kerännyt vuosina 2005-2006.
Toisen osapuolen innokkuus merkitsee paljon.
Kokonaisaineisto
koostuu
kokemuksistani
Tapahtumapaikka Venezuelassa, Choronin
praktisesta
santailu-työskentelystä.
Tämä
luonnon rannalla, antoi kohtaamiselle kauniit
tarkoittaa hiekkaleikkien kautta tapahtuneita
puitteet ja yhteistyön tuloksena prosessista syntyi
kohtaamisia ja kerrottuja tarinoita. Materiaalia
kauniita ja taiteellisestikin ansiokkaita kuvia.
minulla on viidestä eri santis-kohtaamisesta.22
Kuvamateriaali on myös ollut syynä kyseisen
Aineisto kattaa työskentelyn kautta kertyneen
tapauksen nostamisessa esimerkiksi.
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1.Hermeneutiikka on teoriaa ymmärtämisen ehdoista ja siitä, mistä ja miten ymmärtäminen ja tulkinta muodostuu. Ymmärtämisen prosessi
syvenee onnistumisten mutta myös erehdyksistä oppimisen kautta. Nimitys hermeneutiikka pohjautuu kreikan kielen sanaan hermeneuo. Tämä
viittaa ilmaisemiseen, selittämiseen ja ymmärrettäväksi tekemiseen. Nojaan erityisesti Jussi T. Kosken (1995) ajatuksiin gadamerilaisesta
hermeneutiikasta.
2. Fenomenologisen tutkimuksen pääperiaatteista Hankamäki 2003,34, 248-21. Eskola & Suoranta 2003, 146; Huhtinen ym. 1994, 157
3.Korostan tässä sitä, että en toimi terapeuttisessa viitekehyksessä, vaan käytän sandplayn tarjoamia tietoja ainoastaan inspiraationa ja
ehdotuksina sille, kuinka taidekasvatuksen viitekehyksessä menetelmää voi soveltaa muihin tarkoituksiin.
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Kuva 6: Hennan tyhjä Santislaatikko.
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2.1 SANDPLAY PSYKOTERAPIAN
VIITEKEHYKSESSÄ
Lyhyesti esiteltynä sandplay-sessio noudattaaseuraavanlaista rakennetta. Istunto aloitetaan,
kun terapeutti sanoo asiakkaalle, että asiakas
voi tehdä hiekassa ja objekteilla mitä haluaa.
dellä oleva lausahdus on kuvitteelAsiakas työskentelee hiekkalaatikolla ja käytlinen taideterapia-asiakkaan ajatus.
tää halutessaan objekteja tai vettä. Työskentely
Se kuvaa hyvin myös sitä, mistä
tapahtuu yleensä hiljaisuudessa. Terapeutti on
sandplay-terapiassa on kyse. Steläsnä ja tarkkailee asiakkaan työskentelyä ja
wart (1990) esittelee sandplayn
sen intensiteettiä sekä eleitä, objektien valintaa
syntyhistoriaa sen eri kehitysmuotojen kautta.
ja valitsemisen ja hiekkaan asettelun järjestystä.
Sandplayn juuret on löydettävissä
Hän on tapahtuman todistaja ja
vuodelta 1911. Tällöin H.G. Wells
eettinen näkijä. Kun asiakkaan toitutki lastensa leikin rakennetta, ja
minnallinen osuus on valmis, hiekalkoi kehitellä tekniikkaa nimeltä
kaan syntynyt tilanne valokuva“ﬂoor Games”. Margaret Lowenfeld
taan. Valokuva annetaan yleensä
kehitti vuonna 1935 “World Techniasiakkaalle kotiin vietäväksi. Josquen”, jossa hiekkaan rakennettiin
sain tilanteessa terapeutti saatmaailmoja25. Tämän pohjalta kehittaa myös kerätä kuvia omaan
tyi sandplay, sellaisena kuin se nyarkistoonsa, jonka avulla prosekyään tunnetaan.26 Sandplaykirjallissia saatetaan tarkastella vuosien
kuva 7: Miniatyyriobjekteja.
suudessa menetelmää ja sen työtapäästä uudestaan. Valokuvauksen
poja kuvataan laadullisesti erilaisia
jälkeen sandplayn maailmaa saatapauksia (“keissejä”) analysoimalla. Metodista
tetaan käsitellä puhumalla.30 Hiekkaan tallentunut työskentelyn jälki toimii terapian
on saatavissa myös käsikirjan tapaisia oppaita,
apuna ja keskustelun herättäjänä, vaikka
joissa kuvataan sitä, kuinka sandplay-välineet,
toisaalta prosessi nähdään itsessään jo papaikka ja aika valitaan.27
rantavana. Koko session lopuksi asiakas
Boik & Goodwin (2000) esittelevät perustavanpurkaa kuvan keräämällä objektit hyllyyn.31
laatuisesti sandplayssa tarvittavia välineitä.
Yksi sandplay-sessio kestää yhden terapiSandplayssa keskeisenä välineenä on laatikko,
aistunnon ajan, terapeutista riippuen yhdestä
jonka pohja ja seinät on maalattu siniseksi. Nämä
kahteen tuntiin. Säännölliset tapaamiset terakuvaavat vettä ja taivasta. Laatikko on täytetty
peutin kanssa ja toistuva sandplay-tekeminen
hiekalla, joka on maa-aineksen vertauskuva.
alkaa tuottaa tuloksia ikään kuin itsestään.
Laatikon läheisyydessä on hylly, jossa on erilaiYmmärrys syvenee aktiivisessa tekemisessä
sia miniatyyriobjekteja.28 Objektit ovat sandplaymaailman toimijoita, subjekteja ja objekteja.29
ja pikkuhiljaa. Joskus ymmärryksen syveneEn tiedä, kuinka kuvailla sitä sanoin,
... mutta voisin piirtää siitä.

E
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mistä ei edes huomaa, ennen kuin muistaa
suhteuttaa nykyhetken kokemustaan aikaisempaan aikaan.31 Sandplay-toiminnalle on
terapiakirjallisuudessa asetettu hyvin vähän rajoituksia. Spare (1990), joka toimii sandplayterapeuttina, nimeää ainoastaan kolme sääntöä, joita
sandplayssä tulisi noudattaa. Hänen mielestään
aloitteen sandplayhin on tultava asiakkaalta.
Terapeutin tehtäviin kuuluu ainoastaan tarkkailla, milloin (jos koskaan) asiakkaalle on sopivaa ehdottaa sandplaylla työskentelyä. Toinen
haaste sandplayn käytölle on ryhmätyöskentely. Ryhmä tuottaa niin paljon merkityksiä, että
sandplayn hiljaiseen työskentelyyn perustuva
herkkyys tuskin pystyy kantamaan
tällaista volyymia. Kiistanalaisena
nähdään myös terapeutin rinnakkainen työskentely omassa hiekkalaatikossa. Tämä saattaa vaikuttaa siten,
että asiakas vaikuttuu liiaksi terapeutin
sandplay-maailmasta, jolloin hän saattaa jättää oman maailmansa ja siirtyä
terapeutin maailmaan.32

2.2 SANTAILU
HERMENEUTTISENA
KERRONTAMENETELMÄNÄ
Sandplay-kirjallisuuden ja taideterapian syventävien opintojen33 inspiroimana olen muokannut sandplay-menetelmästä sovelluksen,
jota voi käyttää dialogisena välineenä, yhteisenä tekemisenä. Santailu noudattaa monin
paikoin sandplay-toiminnan kaavaa, mutta se ei
ole terapiatoimintaa. Se perustuu ihmisen leikkivään luonteeseen ja luontaiseen haluun kosketella hiekkaa. Jokaisella lienee kokemuksia
lapsuudesta, jolloin rakennettiin hiekkalinnoja
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rannalla tai hiekkalaatikoilla. Santailu antaa ajan
ja paikan sanattomalle alitajuiselle materiaalille
muotoutua konkreettisempaan ja tiedostetumpaan muotoon. Tärkeää santiksen kielessä on
metaforisuus ja symbolisuus.
Tarkastelen santailua hermeneuttisena apuvälineenä. Santailu-menetelmän tarkoituksena on
syventää ihmisen ymmärrystä omasta sisäisestä
maailmastaan. Merkitysten muodostuminen
tapahtuu dialogin kautta, jolloin kohde ja tulkitsija vaikuttavat toisiinsa. Santailussa hiekkaan
syntynyt kuva ja kuvan tekijä käyvät sanatonta
dialogia vaikuttaen kumpikin toisiinsa. Dialogissa kaksi eri merkityshorisonttia
sulautuvat toisiinsa, ja tästä syntyy
uutta ymmärrystä.34 Santailu-prosessi vaatii onnistuakseen sen, että
leikkijä pystyy luomaan dialogisen
ja luottamuksellisen suhteen santikseen välineenä. Ihminen sitoutuu
santailu-prosessiin, jolloin taiteellinen oppimis- ja muuntamisprosessi
aktivoituu. Tekijä heijastaa santailuprosessissa sisäisiä objektejaan ja
subjektejaan miniatyyriobjekteihin,
joita hän asettaa santis-laatikkoon. Nämä miniatyyrit seikkailevat erilaisissa tapahtumissa ja
kohtaavat toisia objekteja. Santis antaa mahdollisuuden sisäisten tapahtumien heijastamiselle
ulkomaailmaan. Tulosta voisi hyvin kuvata kuvan
tekijän lausahduksella “minulla ei ole mitään
tietoa siitä, mitä olen tullut tehneeksi.” On naiivia odottaa, että sisäiset kuvat syntyisivät juuri
haluttuina ja totuuden mukaisesti hiekkalaatikkoon. Kuvan olemusta taideterapiassa pohtiva
Edwards (1987) kirjoittaa, että
“The correspondance between what is
experienced inside and what is expressed

outside rarely feels exact. (Image) starts to speak
back to its creator with a personality of its own”.35
Tämä tapa saattaa olla sellainen, josta tekijä ei
pidä. Tällöin kuvan heijastus saatetaan kokea
vieraana, ja kuvasta tulee pettäjäkuva. Egon
on kuitenkin mahdollisuus opetella sopetumaan
epämiellyttävän ja vieraan läsnäoloon, jolloin
”ego learns to watch and relate to the process,
rather than seeking to gain absolute control
over it”.36
Tarkastelen santailussa tapahtuvaa ymmärryksen syvenemistä Kosken (1995)
esittelemässä
gadamerilaisessa
hermeneutiikassa esitetyn tekstintulkinnan kautta. Tulkinta ei ole
ennestään tunnetun kohteen toistamista, vaan se johtaa aina uuteen
ymmärrykseen, jolloin tulkinnan lähtökohdat muuttuvat.37 Jos santiksen kuvia tarkastellaan ainoastaan
sisäisen ristiriidan uudelleen esittämisenä ja toistamisena, toiminnasta
rajataan pois emansipatorinen ulottuvuus.Tekstintulkinnassa tulkitsija eli kuvan
tekijä ja santis ja sen kuvallinen maailma kohtaavat Buberin Minä-Sinä –struktuurin38 mukaisesti, tasavertaisina.
Ihmisen historia ohjaa valintoja tietovirrassa,
joten tulkitsijan (tässä yhteydessä santailijan) on
oltava tietoinen esiymmärryksestään. Tekstintulkinnan ensimmäisessä vaiheessa tulkitsija
tiedostaa oman esiymmärryksensä aiheesta x
(kuva 8, s. 24). Ymmärryksen rajallisuuden tajuaminen saa santailijan kiinnostumaan siitä,
mitä santis paljastaa samasta asiasta tai aiheesta. Santailussa esiymmärryksen tiedostami-

nen tapahtuu tilanteessa, jossa tekijä (tulkitsija)
saapuu santis-laatikkonsa luo. Hänellä on tietoinen ymmärrys omasta sisäisestä maailmastaan.
Tästä ymmärryksestä käsin hän luo kuvan santikseen. Kuva muodostuu intuitiivisesti tekijän
merkityshorisontista käsin. Hän kuvaa asioita
tai teemoja, joita hänen on mahdollista tehdä
omasta hermeneuttisesta situaatiostaan käsin.
Tekstintulkinnan toisessa vaiheessa eritellään kuvan sisältämiä merkityksiä. Kuten
Koski (1995) asian ilmaisee, pyritään selvittämään “What the devil the text is up to?”39 Pullinen (2003) lainaa Gadamerin sanoja kuvaillessaan sitä, mitä tekstintulkinnan toisessa vaiheessa tapahtuu.
“Kysymällä tulkitsija voi asettaa
omat aihetta koskevat ennakkoluulonsa kyseenalaiseksi ja antaa tekstille mahdollisuuden tuoda asiaan
toinen näkökulma”.40
Santikseen syntynyttä kuvaa tarkastellaan nyt ikäänkuin puheena. Santiksen kuvassa ilmenee intuitiivisesti rakennettu maailma, joka sisältää enemmän
tai vähemmän materiaalia tekijän tiedostamattomasta maailmasta. Konkreettinen kuva on
tekijästä ulkopuolinen, mutta sen kuitenkin
voidaan olettaa kertovan samasta aiheesta kuin
tekijän tietoisen ymmärryksen. Tekstintulkinnan
toisessa vaiheessa merkityshorisonttien yhteen
sulautumista vältellään tietoisesti. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että tekijä ei tietoisesti usko
kuvan sisältävän sellaista käsitystä aiheesta kuin
ensinäkemältä voisi olettaa. Kuvan pitää antaa
ilmetä itsenään, ja sitä pitää käännellä ja väännellä ja antaa sen vaikuttaa. Sen pitää antaa
elää tekijässä, tulla tekijän tietoisuuteen ja

23

d

HISTORIA

b

TULKITSIJA “ITSE”

a

SANTIS

c

e

Kuva 8: santis ymmärrystä syventävänä välineenä.
a) Tietoinen ymmärrys omasta olemassaolosta ja ennakkokäsitys santiksesta.
b) Esiymmärryksen värittämästä näkökulmasta santiksessa paljastuva intuitiivisesti maailma nähdään tietynlaisena.
c) Kuvan “feedback, kuvan kokeminen muuttaa tulkitsijan esiymmärrystä.
d) Tulkitsijan suhde ehdollistavaan historiaansa muuttuu.
e) Tulkintaa ehdollistanut historia, käsitys tulkitsijasta itsestään sekä santiksen kuvasta muuttuvat. Tämän
johdosta santikselle projisoidaan uudenlainen kysymys. Sen olemassaolo nähdään uusin silmin.
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elämään. Tässä vaiheessa tekijän tulee pyrkiä
vahvistamaan kuvan tarjoamaa tulkintaa, ei
pyrkiä voittamaan sitä vasta-argumentoinnilla.
Tekstintulkinnan
kolmannessa
vaiheessa
tekijä muodostaa kuvan esittämän näkökulman
ja oman esiymmärryksensä pohjalta uuden näkemyksen aiheesta. Tekijä ei hylkää aiempaa
käsitystään, vaan olennaista on se, minkälaista
on uusi ymmärrys aiheesta, joka syntyy, kun
tulkitsijan ja kuvan käsitykset aiheesta kohtaavat toisensa. Pullinen (2003) kirjoittaa, että
“kysymys on sekä tulkitsijan oman että tekstin
sisältämän aihetta koskevan ymmärryksen ylittämisestä. Syntyy
uusi, kolmas horisontti”.41
Horisonttiensulautuminen
edellyttää passiivisuutta. Tekijä ei saa
aktiivisesti yrittää omaksua kuvan
tarjoamaa näkökulmaa itseensä,
sillä muuten tapahtumaan tulee intentioita ja tulkitsijan subjektiivista
valintaa. Mielenkiintoista on se,
että laatikkoon muodostunut kuva
on ontologisesti ehtymätön. Siitä tehtävät tulkinnat eivät tule koskaan loppumaan. Tulkinta
vaihtuu aina uuden tulkintatilanteen myötä. Gadamer nimittää tätä ominaisuutta “tulkinnan satunnaisuudeksi”42. Haasteellista tässä onkin se,
mitä tulkinnan kohteesta tekijä kokee tärkeäksi,
eli mitä siitä pitäisi kulloinkin ymmärtää. Gadamer neuvoo tässä käyttämään “tahdikkuutta”,
jonka hän määrittelee kyvyksi erottaa olennainen epäolennaisesta, ja kyvyksi
“ottaa huomioon ennakkoluulot, syntyhistoria ja
vaikutushistoria”.43

Santailussa ei voi käyttää intentionaalista valintaa tulkintatilanteessa, sillä sandplay perustuu
alitajuisen ja piilossa olevan tiedon näkyväksi tekemiseen. Se, mikä kulloinkin saattaa olla olennaista on erittäin haasteellista havaita. Tietoisuus
säilytetään, mutta arvottaminen ja tuomitseminen häivytetään. Gadamerin mukaan hermeneuttinen ymmärtäminen on odottamaton ja eisuunniteltu totuuden tunnistamisen tapahtuma,
joka koetaan hyvin todellisena ja voimakkaana.44
Tässä on kiinnostava yhteys Buberin Minä-Sinä
–yhteyteen ja Levinasin tapaan suhtautua Toiseuteen.45 Tulkinta ei ole yksin tulkitsevan subjektin aktiivisuutta, vaan se on ymmärrettävä itse
asian liikkeena. Santailussa tekijä
ei ole se, joka on liikkeessä, vaan
tekijä ja santiksen kuvamaailma
käsittelevät tekijän sisäisen maailman aiheita. Tulkinnassa käsiteltävät teemat rakentavat itseään
tulkitsijan syvenevässä ymmärryksessä. Tulkitsija saa käsitystä aiheesta, hän ottaa sitä haltuun. Tiedostamattomasta maailmasta tulee
osa Saman46 perustaa. Minä-Sinä
–struktuuri muuttuu Minä-Se –suhteeksi. Tämän haltuunottamisen vaikutus on tekstintulkinnan päämäärä, ja se korostuu neljännessä, applikaation, vaiheessa.
Tekstintulkinnan neljännessä vaiheessa tekijä
pyrkii löytämään uudelle ymmärrykselle merkityksen omassa tietoisuudessaan ja maailmassaan. Koski (1995) kysyy “what the devil the text
means to me?”47 Santikseen muodostunut kuva
on muuttanut tekijän ymmärrystä. Maailmaan on
syntynyt uusia yhteyksiä. Se, mitä nämä merkitsevät tekijän maailmassa, kertoo oppimisesta.
Informaatio on muuttunut tiedoksi, jolla on vaikutusta tekijän todellisuuteen. Santailun vaikutus
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Vaihekuvia Henna ja Laurin santailuprosessista 8.10.2005.
Käsittelimme Laurin kanssa santailu-session jälkeen yhteistä santailuprosessiamme kuvia katselemalla.
Teimme havaintoja siitä, kuinka kuvissa paljastuu prosessin alkuvaiheessa kaksi erillistä maa-aluetta,
joita joki erottaa (kuva 9). Puhuimme siitä, kuinka puolien voi nähdä edustavan meidän kummankin omaa
reviiriä. Eri rannat voi tulkita eri merkityshorisontteina, joista käsin kaksi erillistä ihmistä kohtaavat dialogissa.
Mielenkiintoista on, että aktiivisessa tekemisen prosessissa koin santiksessa tapahtuvan tarinan aivan
erilaisena. Olin enemmän kiinni erillisissä objekteissä, kuin kokonaiskuviossa.
kuva 10: Yhteyttä yritetään rakentaa sillan avulla (Laurin rakentama kuva).
kuva 11: Silta on rikottu. Yhteyden muodotuminen on estetty (Hennan kuva).

Kuva 9:
vaihe 3

Kuva 10:
vaihe 4

Kuva 11:
vaihe 5
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kuva 12 ja 13:
Prosessi on tulkittavissa yhteisen
kielen etsimiseksi ja oman paikan
hahmottamisen prosessiksi
yhteisessä tekemisessä. Kumpikin
säilyi omana persoonanaan, mutta
pystyimme toimimaan yhteistyössä.
Prosessissa maa-alue on
muotoutunut alkutilanteen kahdesta
erillisestä rannasta yhteiseksi tilaksi.
Tila on kuitenkin edelleen hyvin
kahtiajakoinen. Musta "autotie" jakaa
maan kahteen eri puoleen.

kuva 14, 15 ja 16:
Prosessin viimeisistä kuvista käy
ilmi se, kuinka olemme Laurin
kanssa rakentaneet yhteistä
maailmaa. Kuvissa on nähtävissä
maan muotoutuminen erilaisten
välivaiheiden kautta yhtenäiseksi
mantereeksi, jossa kaikkialle
levittyvä vesi yhdistää erillisinä
säilyneitä hiekkasaarekkeita
keskenään.

Kuva 12:
vaihe 11

Kuva 14:
vaihe 16

Kuva 13:
vaihe 12

Kuva 15:
vaihe 18

Kuva 16:
vaihe 20
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perustuu aikaan. Sanallisia tulkintoja ja käsitteellistämistä ei suosita tehtäväksi heti. Aika paljastaa sen, mikä kuvassa oli kulloinkin oleellista, ja
millä saattaa olla jotakin merkitystä.

2.3. SANTAILU
DIALOGISENATILANA
Ihmisen olemassaoloon kuuluu perustavanlaatuisesti suhteessaolo. “Alussa on yhteys”48,
kuten Buber (1923/1993) kirjoittaa. Olennaista
ei ole Minä eikä Sinä, vaan kohtaaminen sekä
tila, joka syntyy kohtaamisessa.
Välitila, välillä oleva, on molemminpuolisuutta, joka tapahtuu kahden
erillisen subjektin kohtaamisessa.
Mentaalinen välitila ei ole kummankaan oma, vaan se on yhteinen
maailma.49 Dialogisuuden taustalla
on löydettävissä sokraattinen ﬁlosoﬁa ja fenomenologia. Dialogisuudessa ei havitella valtaa vaan sen
kautta pyritään totuuteen. Olennaista dialogissa on asenne, että minä
en ymmärrä toista. Tästä huolimatta dialogisuus
korostaa sosiaalisuutta. Olemassaolo on suhteessaoloa. Jotta dialogi voi onnistua, on siihen
oltava todellinen tarve.50
Mistä dialogisuus syntyy? Yksi plus yksi ei välttämättä ole dialogista. Tarvitaan kolmas, joka
on yhteisen kokemuksen perusta. Tämä kolmas
voidaan nimetä yhteiseksi inspiroitumiseksi, älylliseksi haltioitumiseksi, ja jos sitä ei ilmesty ” on
vain kaksi toisiaan tuijottavaa”.51 Kolmatta kuvataan eri konteksteissa eri nimin. Levinasin (1996)
yhteydessä puhe kolmannesta saa hieman erimerkityksen, jolloin sitä käytetään kuvaamaan
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kohtaamisen yhteiskunnallista ulottuvuutta.52 Kaikissa määritelmissä on kuitenkin nähtävissä tietynlainen peruseettinen olemassaolon kokemus,
jossa minän ensisijaisuus häviää ja minuus muuttuu kokevasta subjektista maailmassaolemiseksi.
Hannulan, Suorannan ja Vadenin (2003) mielestä
“kahden elinpiirin (ethoksen) kohdatessa muodostuu jaetun kokemuksen tila, “kolmas, jaettu paikallisuus. Tämä kolmas paikka on etiikan alue”.53
Eettinen suhde maailmaan ei kuitenkaan synny
automaattisesti, vaan ihmisen on osattava asennoitua siihen dialogisesti. Vartolla (1998) on
ehdotus käytettävistä työkaluista.
”Yhdessä työtä tehden ja työtä
jakaen Toisen ja Kolmannen kanssa
on ollut pakko kehittää niitä kykyjä,
joita on annettuna: dialogia, vastuuta
ja puhetta”.54
Vaikka välineiksi on edellä mainittu
ihmisen käyttämä puhe, ei sitä tule
tulkita tavalla, että maailman voisi
sisällyttää puheeseen. Puhe on pikemminkin olemisen näkyvä muoto, mutta oleminen ei tyhjenny puheeseen. Puhe on hedelmällisintä käsittää tässä tapauksessa ihmisen
maailmaan kohdistuvana toimintana yleensä.
Puhetta voi siis olla laulaminen, maalaaminen,
juokseminen tai tiskaaminen. Tässätyössä
santailu-toiminta nähdään edellä määriteltynä
puheena. Santailu dialogisena, välissä olevana
ja eettisenä tilana on santis-kohtaamisen perusta. Haasteeksi dialogisuudessa koen sen
ehdottoman vaatimuksen pyyteettömästä ja
anti-intentionaalisesta asenteesta. Runollisemmin ilmaistuna se tarkoittaa esiintymistä avoimena ja itsensä altistamista haavoittumiselle.

Kuten gadamerilaisen tekstintulkinnan toisessa
vaiheessa esitettiin, on tulkitsijan suhtauduttava
santiksen kuvan avaamaan näkökulmaan täysin
avoimena. On kuunneltava, mitä kuvalla on sanottavana. On hienon hieno raja siinä, millä ulottuvuudella dialogisuus toteutuu ja mistä alkaa
dialogisuuden tuhoava minuuden ääni.
”Kun minuuden ääni alkaa kuulua, on dialogi
sulkeutumassa”.55
Santis-tilanne antaa ajan ja paikan (välitilan)
kahden erillisen näkökulman kohtaamiselle
(kuva 17, s. 30). Santailulla on kaksinainen
luonne.
Dialogissa
voivat kohdata sisäinen Minä
ja sisäinen Sinä. Kohtaaminen voi
tapahtua myös kahden erillisen
ihmisen välillä. Santiksen kautta
Minä voi kohdata oman sisäisen Sinänsä tai Minä voi asettua suhteeseen toisen leikkijän
Minän eli Sinän kanssa. Santiksen luo saapuva tekijä luo
suhteen itse väliseeseen ja siihen
maailmaan, joka hiekkaan alkaa
leikin välityksellä rakentua. Tällöin hän avautuu
kohti sisäistä dialogia. Samalla hän on kuitenkin
koko ajan suhteessa myös yhteisen leikin toiseen
jäseneen. Hän on yhteydessä Toiseen sekä leikkimaailman että suoran läsnäolon kautta. Kun
pohditaan santiksen mahdollisuutta dialogisena tilana tulee näitä molempia edellä esitettyjä
näkökulmia tarkastella erikseen.
Psykoanalyytikko ja teologian tohtori Matti Hyrck
(1995) on kehittänyt suhteessaolon perusmielikuvien teorian.56 Teoria tarkastelee sisäisen
subjektin ja sisäisen objektin suhdetta. Nämä
alkumielikuvat syntyvät lapsen ja äidin suhtees-

ta ja tulevat värittämään läpi elämän ihmisen
kokemusta olemisesta. Mielikuva emotionaalisesti tärkeästä toisesta ihmisestä, sisäisestä
objektista, muotoutuu yksilön sisäiseksi Sinäksi.
Sisäinen subjekti, sisäinen Minä, on suhteessa
tuohon toiseen, Sinään.
”Sisäisten objektisuhteiden dynamiikka näkyy
inhimillisen kulttuurin kaikilla aloilla…saduissa,
myyteissä ja ihmisten mielikuvissa Jumalasta”.57
Objektisuhteiden sisäinen dialogi heijastuu ihmisen maailmasuhteessa sekä suhteissa toisiin
ihmisiin. Se, millaisena ihminen kokee Sinän
tai miten hän suhtautuu toiseuteen, on heijastusta siitä, minkälainen suhde sisäisellä Minällä on
sisäiseen Sinään. Objektisuhteet
näkyvät myös sandplayn maailmassa. Miniatyyriobjektien välityksellä
ihmiselle avautuu mahdollisuus
projisoida sisäisiä objektisuhteitaan
hiekkalaatikkoon ja siinä tapahtuvaan leikin maailmaan. Leikissä
sisäinen subjekti on suhteessa
erilaisiin sisäisiin objekteihin. Edwards (1987) kirjoittaakin sandplaysta, että
“it is serious play...it is play from inner necessity. The creative mind plays with the object it
loves”.58
Santis toimii kenttänä ihmisen omille sisäisille projisoinneille ja sisäiselle dialogille. Tällöin
tekijä luo Minä-Sinä –suhteen santikseen välineenä. Kun henkilö asettuu kanssaleikkiin toisen
ihmisen kanssa, tapahtuma monimutkaistuu.
Tekijä on leikin välityksellä nyt suhteessa omaan
sisäiseen Sinäänsä, mutta mukana on nyt myös
toisen ihmisen objektisuhteet. Ihmisen on oi-
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vallettava, etta myös Toinen on itselleen Minä.
Samoin kuin tekijä itse, myös toinen santailija
projisoi santikseen omia sisäisiä objektisuhteitaan. Tekijät asettuvat siis santiksen kautta erilaisiin suhteisiin. Erilaiset suhteet puolestaan määrittävät sitä, minkälainen tila santailusta muodostuu. Kiinnostavaa on, onko tekijä suhteessa vain
tseensä projisointien välityksellä, vai voiko kohtaamisessa avautua mahdollisuus Toisen Minän
kohtaamiseen. Tätä asetelmaa tarkastelen Buberin ja Levinasin käsitteiden kautta.

Buberin (1923/1993) mukaan ihmisen olemiseen
kuuluu kaksinaisuus tai kaksitahoisuus, koska
hänella on kahdenlainen suhde maailmaan.
Minää ei voi ajatella itsenäisenä,
“koska minuus maailmassa eksistoidessaan
aina viittaa joko Sinään tai Siihen.”59
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Kuva 17 : Santailun dialogiset ulottuvuudet .
1. Minun tekemäni kuva santikseen.
2. Saamani "feedback" santiksen kuvalta.
3. Toisen Minän odotukset.
4. Toisen Minän tekemät havainnot santikseen tehdystä kuvasta.
5. Minä kommunikoin Toisen Minälle santiksen kautta.
6. Toisen Minä kommunikoi minulle tekemällä santikseen oman kuvansa.
7: Havannoin Toista ruumiillisen läsnäoloni kautta.
8: Olen läsnäoleva Toisen Minälle ruumiillisen läsnäoloni ja santailemisen aktin kautta.
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Buberin jaottelu siihen, minkälainen suhde on
eettistä olemassaoloa maailmassa (Minä-Sinä)
ja mikä taas on välineellistävää (Minä-Se) suhdetta on kiehtova. Yhteys maailmaan on MinäSinä, ja maailma kokemuksena on Minä-Se.
Kokiessaan maailman, Minä järjestää, haltuunottaa ja rajaa maailmaa käsitteellisesti eli ottaa
sitä haltuun. Maailmasta tulee Minän luomus ja
maailma palautetaan osaksi Minää. Siitä tulee
osa Saman perustaa. Suhteet ovat laadullisesti
erilaisia, ja niitä kumpaakin tarvitaan. Minä-Se
–suhde on ihmisten yhteinen merkityksiä sisältävä maailma. Minä-Sinä –suhde ilmenee odottamattomissa kohtaamisissa, joista saa innoitusta ja tarkoitusta elämään. Silloin
ihminen tulee tietoiseksi itsestään.
Ihminen ymmärtää olevansa jotakin, joka on.60 Levinasin (1996) lähtökohdissa on paljon samaa kuin
Buberilla. Levinasille ensimmäinen
ﬁlosoﬁa on etiikka. Jotta ihminen voi
olla olemassa ﬁlosoﬁsena yksilönä,
on hänen ymmärrettävä eettisen
suhteen tärkeys toiseen ihmiseen.
Hänelle Toinen on kuitenkin jotakin
absoluuttisen ulkopuolista. Toista ei
koskaan voi sulauttaa mihinkään suhteeseen, ei
edes Minä-Sinä –suhteen kaltaiseen suhteeseen.
Levinas käyttää kohtaamisessa aktualisoituvista
tahoista nimitystä Sama ja Toinen. Käsittävä
subjekti on Sama ja tähän samuuteen kuuluu
myös koko tämän subjektin käsittämä maailma.
Toinen on kaikki se, mikä on tästä Samuudesta
erillinen. Toiseuden olemus on mysteeri, määrittelemätön. Tämä muodostaa motiivin Levinasin ﬁlosoﬁalle, sillä Toinen (ihminen) on kasvot,
jotka ovat heijastumia Ikuisesta Sinästä. Toiseus
ilmentyy toisen ihmisen olemuksessa. Ruumiin
kautta tapahtuu ääretön äärellisessä.61

Jotta santailuun asettuva Minä voi kohdata
kanssaleikkijän dialogisesti Sinänä eli toisena
Minänä, edellytetään Minältä erityistä dialogista
asennetta toiseutta kohtaan. Dialogisuutta ei tule
kieltää mitätöimällä kohtaavien henkilöiden erilaisuutta palauttamalla ne yhteiseen perustaan.
Tämä asenne tarkoittaa sitä, että Toista ei saa
etukäteen kategorisoida omien ennakkokäsitysten, toiveiden tai tarkoitusten mukaiseksi. Gadamerilaisen tekstintulkinnan toisen vaiheen
mukaan kuva on kohdattava sellaisenaan. On
kuunneltava, mitä kuvan maailmalla on sanottavaa.
Tekstintulkintaa voidaan soveltaa
myös toisen ihmisen kohtaamistilanteessa. Tällöin kohdattavan
kuvan tilalla nähdään toinen ihminen. Eettinen suhde toiseen muodostuu, kun Minä tai Sama astuu
ulos itsestään kaiken intentionaalisuuden ja ymmärtävyyden toiselle
puolelle.62 Eettinen suhtautuminen
vaatii egon otteen hellittämistä ja
tekstintulkinnan kolmannen vaiheen
yhteydessä esille otettua passiivista asennetta. Tällä tavoin vältetään intentiot ja
vaatimukset ja tarpeet suhteessa Toiseen. Eettisessä suhteessa korostuu kohtaaminen, kasvokkain olo ja läheisyys. Tätä kohtaamista ja kasvokkain oloa ei määritetä järjellä eikä sitä oteta
haltuun käsitteellistämällä, vaan se tapahtuu aktuaalisessa hetkessä, tässä-ja-nyt. Dialogiseen
kohtaamiseen liittyy näin raju odottamattomuus,
suunnittelemattomuus ja yllättävyys. Se, mitä
yksilö voi tehdä, on suhtautua olemassaoloon
dialogisuuden sallivalla, avoimella asenteella.
Yksilö altistuu koskettamiselle ja haavoittumiselle.Levinasin ajatuksia soveltaen santailu on olemista tässä-ja-nyt. Se on ainutlaatuinen eettinen
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yhteys. santailussa on olennaista itsestä ulospäin suuntautuminen. Kokemus erillisyydestä
motivoi dialogiin, kun santailija tajuaa oman ymmärryksensä rajallisuuden. Santailija kiinnostuu
siitä, mitä toisella on sanottavana. Dialogiin tulee
todellinen tarve.
Pönni (1996) esittää Levinasin kirjan Etiikka ja
äärettömyys esipuheessa kysymyksen
”miten minä tai Sama voi olla suuntautunut kohti
Toista niin, ettei tuo suuntautuminen olisi ymmärrystä tai tietoa”.63
Levinasille tämä tapahtuu aistimellisuuden
kautta, ruumiillisen olemassolon välityksellä,
Toisen olemassaolon erillisyys näkyy selvimmin. Santailun Minä ei voi saavuttaa Toisen
santailijan Minää ruumiillisena kokemuksena.
Sitä voi ainoastaan hyväillä64. Hyväilyssä kontakti ja erillisyys nivoutuvat yhteen muodostaen
suhteen. Kosketuksesta tulee suhde/dialogi,
joka suuntautuu kohti Toista mutta ei ota tätä
haltuunsa. Toisen kohtaamisessa avainkäsitteitä ovat Sanominen ja Sanottu. Jälkimmäinen
on puhuttu kieli, joka on suhteen luomisen kannalta kuollut. Sanottu määrittelee ja pysäyttää
kohteensa, se ottaa haltuunsa. Santailun kielelle
käännettynä vastaava sanapari voisi olla santailun akti ja santikseen muodostunut valmis kuva.
Kiinnostavana koen santailemisen aktin, joka jo
sanana itsessään sisältää viittauksen suhteesta
toiseen läsnäololla. Toisen huomioiva santailu
on alttiiksi asettumista, sillä kun tekijä asettaa
oman Minänsä suhteeseen Sinän kanssa, antaa
hän Sinälle mahdollisuuden vaikuttaa omaan
olemiseensa.65
Santailussa syntyvää kaksiluonteista dialogia
käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 3,
Hermes ja lasipallo.

32

25. Tästä johtuu nimi ”world technique”.
26. Stewart 1990
27. ks. Bradway&McCoard 1999, 119-212; Steinhardt 2003, 21-35, 254-267; Vaz 2001; 57-69
28. Boik & Goodwin 2000, 19-50.
29. Subjekteista ja Objekteista enemmän luvussa 2.3 Santailu dialogisena tilana, 29-30.
30.Tästä vaiheesta on saatavissa hyvin erilaista tietoa sen mukaan, mitä suuntaa terapeutti edustaa. Jotkut eivät suosi puhumista ollenkaan,
kun taas toiset jopa johdattavat siihen erilaisten kerrontamenetelmien kautta tai kyselemällä. (Boik & Goodwin 2000; Bradway & McCoard
1999, 41-51.)
31. Erittäin tärkeänä sandplayssa nähdään se, että tehtyä kuvaa ei tulkita välittömästi. Spare (1990) kirjoittaa, että
“kognitive stimulus...might diminish his (clients) emotional experience” (196-197).
32. Spare 1990, 196-198
33. Taideterapian syventävät opinnot, 5 ov. Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston järjestämä opintojakso, 2004
34. Pullinen 2003, 34; Koski 1995, 319; Hankamäki 2003, 164
35. Edwards 1987, 100-101
36. Edwards 1987, 101-102
37. Buber 1923/1993; Koski 1995, 110-122, 323-329
38.Värri 2000, 92; Edwards 1987, 102. Minä-Sinä –suhde ja Minä-Se -suhde ovat Martin Buberin hahmottelemat käsitteet, jotka kuvaavat
ihmisen kommunikaation kaksitahoista luonnetta. Asiaa käsitellään tarkemmin luvussa 2.3. Santailu dialogisena tilana s. 30-31.
39. Koski 1995, 329
40. Pullinen 2003, 41
41. Pullinen 2004, 43
42. Pullinen 2003, 58 sekä Koski 1995, 77
43. Pullinen 2003, 59
44. Koski 1995, 328
45. Hermeneuttinen tekstintulkinta poikkeaa radikaalista Toiseen suuntautuvasta dialogisuudesta. Tekstintulkinnassa aiheesta siirtyy jotakin
tulkitsijan ja kuvan muodostamaan yhteiseen tilaan horisonttien sulautumisessa. Tämä saa aikaan sen, että siitä osa muuttuu tulkitsijan
ymmärrykseksi. Voidaan nähdä, että tulkitsija saa käsitystä aiheesta, ja hän ottaa sitä haltuun. Kuitenkin radikaalissa dialogisuudessa Sinä
tai Toinen säilyy aina saavuttamattomana. Walleniuksen (1994) mielestä hermeneutiikkaan liittyvät ajatukset horisonttiensulautumisesta eivät
viittaa dialogiseen ﬁlosoﬁaan radikaalissa mielessä. Hän kirjoittaa, että “hermeneuttinen kehä ei johda Toisen luokse” ( Wallenius 1994, 78).
46. Sama on Levinasin käsite, jolla tarkoitetaan tietoisen minuuden aluetta. Lisää aiheesta luvussa 2.3 Santailu dialogisena tilana s. 28-31.
47.Koski 1995, 329
48. Buber 1923/1993, 40
49. Buber 1923/1993; Värri 2000, 85; Wallenius 1994, 60-69
50. Pullinen (2003b) ja Graae (1996, 48) määrittelevät dialogista asennetta.
51. Graae 1996, 49
52. Levinas (1996). “Kolmas (le tiers) takaa Levinasille sen, että eettinen suhde tapahtuu aina poliittisessa, julkisessa kontekstissa...
Kolmannessa on mukana koko ihmiskunta” ( Wallenius 1994, 73).
53. Hannula ym. 2003, 47-48
54. Varto 1996, 11
55. Graae 1996, 51
56. Hyrck 1995, 46; Oikarinen 1998, 162
57. Oikarinen 1998, 162
58. Edwards 1987, 123
59.Hankamäki 2003, 48. ks. myös Wallenius 1994, 58
60. Buber 1923/1993, 27, 54, 89-92; Värri 2000, 65-72
61.Levinas (1996); Hankamäki 2003, 97; Wallenius 1994, 69-70
62. Levinasille etiikka on oman vapauden ja aktiivisuuden kritiikkiä (Hankamäki 2003, 94).
63. Pönni 1996. Teoksessa Levinas 1996a, 17
64. Hyväilyllä Levinas ei kuitenkaan viittaa (pelkästään) fyysiseen koskemiseen, vaan Levinasille hyväileminen on ennen kaikkea asenne
Toiseutta kohtaan. ”Hyväilyn olemus on sen harjoittamassa etsinnässä itsessään, siinä, että hyväily ei tiedä, mitä se etsii” (Levinas 1996,
65). Hyväily on siis nähtävissä dialogisen kohtaamisen perusasenteena, jossa toista ei määritetä etukäteen omista intresseistä käsin, vaan
hyväilyssä kohdataan Toinen mysteerina, aina pakenevana, sellaisena, jota ei tiedetä.
65. Levinas 1996, 108
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3
HERMES JA
LASIPALLO
Luvussa 2 esiteltiin teoriat, joihin santailu perustuu. Tässä 3:nnessa luvussa tarkastellaan Hennan
ja Gabrielin santailukokohtaamista Choronissa 18.12.2005. Kohtaamisen eri tasoja käsitellään
vuoropuhelun muotoon kirjoitetussa tekstissä. Vuoropuhelun tapahtumapaikkana on ﬁktiivinen
aavikkomaailma, jossa prinssi Hermes tutkii oman ymmärryksensä syvenemistä santailu-tapahtumasta.
Ymmärryksen lisääntyminen vaikuttaa Hermeksen elämäntilanteeseen. Konkreettisesti vuoropuhelussa
tarkastellaan Hermeksen omistaman lasipallon mysteeriä. Lasipallon sisällä tapahtuu Henna ja Gabrielin
kohtaaminen.
Vuoropuhelun teksti on runollista ja esseemäiseen tyyliin kirjoitettu. Santailu-ilmiö paljastaa itseään
suoraan kirjoitetusta tekstistä, mutta paljon jää luettavaksi myös "rievien välistä". Vuoropuhelun tarkoitus
ei ole kiinnittää santailua tiukasti mihinkään määritelmiin, vaan lopputulos jää hengittäväksi ja avoimeksi
uusille tulkinnoille.
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3.1 Olipa kerran sulttaani ja
hänen poikansa

auan sitten, jossakin kaukana täältä,
sijaitsi loistokas ja kulttuurisesti korkeatasoinen sulttaanikunta. Valtakunta
oli suuren aavikon reunalla, ja sitä hallitsi vauras sulttaani. Sulttaanin ainoana huolena oli hänen ainoa poikansa, prinssi
Hermes. Hermes oli kaunis ja hyvärakenteinen,
mutta hän käytti suurimman osan ajastaan unelmoimalla jostakin, mitä kuningas ei tarkkaan
ymmärtänyt. Hermestä ei lainkaan kiinnostanut
sotajoukkojen ylläpito tai arkkitehtuuri. Sulttaani
halusi selvittää, oliko hänen poikansa unelmointi
vain henkistä laiskuutta ja yksinkertaisuutta, vai
oliko se voimallista ja ällyllä siunattua laatua.
Sulttaani ajatteli: “Lähetän poikani autiomaahan,
jossa ajatukset selkiintyvät. Turhat kuolevat, ja
voimalliset vahvistuvat. Jos pojassani on ainesta, palaa hän takaisin miehenä ja on valmis ottamaan vastuun valtakunnasta.”
Niin tapahtui, että Hermes lähetettiin autiomaahan yksinään ilman seuruetta ja muita ylhäisen elämän etuja. Hänellä oli sen verran ruokaa
ja juomatarvikkeita, ettei hän nälkään kuollut.
Vaatteet hän sai mukaansa suojaamaan auringolta ja tuulelta.
Kului joitakin päiviä ja kukaan ei tiedä, mitä
Hermes ajatteli tai teki noina päivinä. Hän vietti
paljon aikaan pienellä aavikolla rajaamallaan
alueella istuskellen ja katsellen jotakin käsissään
olevaa. Silloin tällöin Hermes suoritti liikuntaharjotteita ja söi jotain ruokakassistaan. Sulttaani
ei ollut huomannut, että Hermes oli ottanut
mukaan autiomaahan pyöreän lasipallon, joka
oli vähän isompi omenaa. Hermes oli pakannnut
lasiesineen suojavaatteisiin ompelemaansa

salapoimuun. Esinettä tutkiskellen Hermes käytti
nyt päiviensä tunteja. Myös joskus yöllä, kun hän
ei saanut unta, tarkasteli hän pallon sisältä heijastuvaa näkymää.

3.2 Hermeksen horisontti

S

e, mitä Hermes näki pallossa oli ranta
jossakin lämpimässä maassa. Pallossa oli tasainen hiekkamaa ja taivasta. Maisemassa oli myös palmuja
ja vettä. Palmut huojuivat tuulessa, ja
meren aallot loiskuivat rauhallisesti vasten valkoista hiekkaa. Kun palloa ravisti, hiekka sekoittui ilman kanssa, ja hetkeen pallossa ei näkynyt
muuta kuin hiekkamyrsky. Pian hiekka kuitenkin
asettui taas pallon sisällä, ja näkymä paljastui
hiekka-aavikoksi. Prinssi Hermekselle näkymä
pallossa merkitsi hänen esiymmärrystään. Se oli
hänelle hänen oma merkityshorisonttinsa, jota
vasten peilautui hänen elämänsä. Hänen menneisyytensä ja odotukset tulevaisuudesta vaikuttivat siihen, mitä hän pallossa näki.
Hermeksellä oli paljon ajatuksia siitä, mitä pallon
hiekka hänelle merkitsi. Sen kautta hän saattoi
peilata omaa itseään. Sen kautta hän tunnisti
omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Aikaisemmin,
kun hän eli isänsä valtakunnassa, oli hän saattanut heilutella palloa ja katsella, miten hiekka
muodosti erilaisia kuvia liikkeen johdosta rantahietikolle. Joskus hän oli passiivinen ja antoi
tuulen ja veden liikutella hiekkaa ja rakentaa siitä
hienovaraisia kuvioita. Hermes oli hiekan kautta
tutustunut sisäiseen maailmaansa, ja hän tunnisti itsessään erilaisia tasoja ja erilaisia puolia.
Hiekka kiehtoi prinssiä niin, että hän ei kyennyt
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irtautumaan sen pauloista, vaikka tunsi kuinka
kovasti hänen isänsä olisi toivonut hänestä kunniakasta perillista. Sotajoukot, kauniit naiset ja
ylellisyystavarat kauniissa järjestyksessä eivät
vain kyenneet kilpailemaan sen kanssa, mitä
Hermes koki tutkiessaan sisäistä maailmaansa
sanattomissa keskusteluissa lasipallon kanssa.
Kun ensimmäinen viikko aavikolla oli kulunut,
alkoi Hermes tuntea yksinäisyyttä. Hän alkoi kiinnittää huomiota ympäristöönsä siinä toivossa,
että löytäisi sieltä jonkun, jonka kanssa voisi jutella hetken. Häntä kiinnosti kovasti näyttää salaperäinen lasipallo jollekulle, joka voisi kenties
kertoa siitä jotakin. Hermes ei voinut muistaa
mistä oli sen saanut, puhumattakaan siitä, että
hän olisi voinut käsittää mitä ihmeen tarkoitusta salaperäinen esine palveli? Tähän mennessä Hermes oli suhtautunut palloon ja sen
tarjoamaan näkymään lähinnä huvittuneesti ja
kuriositeetilla. Vietettyään sen kanssa nyt pitkän
ajan, alkoi hänen tiedon janonsa lisääntyä. Mitä
ihmettä pallo merkitsi? Mikä se oikein oli olevinaan?
Nämä mietteet saivat Hermeksen levottomuuden
valtaan, ja hän ravisteli huomaamattaan lasipalloaan. Heilutus sai aikaan tutun hiekkamyrskyn
pallon sisällä, mutta ihmeekseen Hermes saikin
huomata, että näkymä pallossa oli muuttunut.
Kun hiekkamyrsky pallossa rauhoittui, pallossa
näkyvä ranta ei ollutkaan enää tyhjä niinkuin aikaisemmin. Rannalla istui nyt nuori nainen bikineissä. Nainen katseli rannalla ympäriinsä ja istuutui
lähelle vedenrajaa. Naisella oli mukanaan vaaleanpunainen muovipussi, jonka sisällön hän tyhjensi rannalle. Hermes yritti kovasti nähdä, mitä
pussista tuli, mutta se oli kovin vaikeaa, sillä tavarat olivat hyvin pieniä. Kun prinssi oikein keskittyi
pallonsa tarkasteluun, hän huomasi, että tavarat,
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jotka nainen oli kaatanut keskelle rantahietikkoa,
olivat miniatyyriobjekteja monenlaisista aiheista.
Hermes erotti erilaisia eläimiä, taloja, kulkuneuvoja, ihmishahmoja, ruokia, ja nämä objektit oli
valmistettu mitä erilaisemmista materiaaleista.
Jotkut olivat muovia, toiset puuta ja kolmannet
metallia. Hermes oli aivan ihmetyksissään ja
kiihtynyt tästä muutoksesta lasipallossa, ja hän
mietti, miksi hänen horisonttinsa oli tällä tavalla
yhtäkkiä muuttunut. “Ehdottomasti tästä on saatava puhua jonkun kanssa”, hän ajatteli. Pidellen
yhä tiukasti kiinni aarteestaan, hän alkoi tähyillä
ympärilleen juttukaverin toivossa.

3.3 Lohikäärme

H

ahmotellessaan sijaintiaan aavikolla
Hermeksen silmiin osui jotakin, joka
kyyhötti noin viidensadan kamelinmitan päässä hänen olinpaikastaan.
Taivaanrannassa häämöttävä otus
näytti olevan jonkinlainen iso eläin, joka otti
päivätorkkuja. Hermes kummasteli, miksei ollut
nähnyt sitä aikaisemmin. Rohkeana ja ennakkoluulottomana nuorukaisena Hermes otti lasipallonsa, ja lähti kohti torkkuvaa hahmoa. Tullessaan näköetäisyyydelle, Hermes huomasi,
että se oli kaksipäinen lohikäärme. Sillä oli iso
pyöreä ruho, jonka toisessa päässä oli häntä ja
toisessa päässä kaksi pitkää kaulaa. Kaulojen
päässä olivat lohikäärmeen kaksi päätä. Hermeksen askeleet hiekassa olivat herättäneet lohikäärmeen, ja nyt päät katsoivat suoraan prinssiä. “Onpa totisesti mukava tavata sinut vihdoin!
Olemmekin jo odottaneet sinua!” sanoivat
lohikäärmeen päät yhtäaikaa.
Hermes oli ihastunut huomatessaan, että hänet
otettiin näin sydämellisesti vastaan. Hän ei kuitenkaan voinut olla ihmettelemättä, mistä lohi-

kuva 18: Santailu-tarvikkeita hiekalla. Kuvassa vasemmalla Gabrielin tekemä ensimmäinen kuva.
Choronin lrannalla. Oikealla miniatyyriobjekteja.
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käärme tiesi hänen tulostaan ja että oli osannut
odottaa sitä. Hermes ilmaisi lohikäärmeelle ajatuksensa ja ihmetyksensä, sekä kertoi samaan
hengenvetoon lasipallosta, jonka haluaa näyttää
lohikäärmeelle. Päät sanoivat rauhoittavasti Hermekselle, että palloon katsotaan hetken päästä,
mutta ensin on tarpeen esittäytyä ja valmistella
mieli herkäksi ymmärtämään sitä kaikkea, mistä
on tarkoitus pian keskustella. Hermes hämmetyi
tällaisesta ystävällisestä määrätietoisuudesta.
Samalla hän kuitenkin tunsi helpotusta, sillä hänestä tuntui, että lohikäärme oli juuri sellainen henkilö, jolle lasipallon voisi näyttää, ja joka pystyisi
kunnioittavasti kuuntelemaan hänen ajatuksiaan.

T

3.4 Odysseus ja Aabraham

oinen lohikäärmeen päistä alkoi puhua
lämpimällä
ja
syvällä
äänellä
rauhallisesti: “Ihmettelet varmasti, miten
osasimme odottaa sinua. Olemme
täällä ratkaisemassa kanssasi lasipallon
arvoitusta. Minun nimeni on Odysseus”.
Hermes kuunteli lumoutuneena lohikäärmettä ja
nyökkäsi kohteliaasti puhuvalle päälle. Toinen
pää alkoi tämän jälkeen myös puhua. Se sanoi:
“Minun nimeni on Aabraham”.

Odysseus: Minä ja Aabraham perustumme Walleniuksen (1994) esittelemiin metaforisiin hahmoihin, jotka esiintyvät Levinasin ﬁlosoﬁassa66.
Minun luonteeni on kuin hermeneuttinen spiraali.
Kotini on Ithakalla, josta lähden seikkailuretkille
maailman merille. Palaan turvalliselle kotisaarelle täynnä uutta tietoa ja ideoita, joilla rikastutan kansani elämää. Kun aika on täysi, lähden
uudestaan matkalle, laajentamaan ymmärrystäni
entisestään, kuitenkin uusin varustein ja uusien
kysymysten kera. Ithaka on kaiken perusta. Se
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on minun valtakuntani, johon kaikki suhteutuu.
Aabraham: Minun luonteeni on radikaali dialogi.
Olen nomadimainen vaeltaja, jonka katse on
koko ajan suuntautunut kohti sitä, mitä en tiedä
enkä tunnista, puhumattakaan siitä, että voisin
sitä ymmärtää. En koskaan palaa Odysseuksen
tavoin takaisin Samaan. Eettinen tekeminen
rikkoo Minän piirin palaamatta koskaan takaisin.
Luotan johdatukseen ja siihen, että se on ainoa
tapa olla olemassa. Paluuta ei ole. Matka on
ikuinen, sillä en voi koskaan saavuttaa kohdettani.
Aabraham ja Odysseus: Hermeneutiikka ja dialoginen ajattelutapa täydentävät toisiaan, siksi
elämme samassa ruumiissa. Hermeneutiikan
tärkein muistutus dialogiselle ﬁlosoﬁalle on, että
ymmärtäminen sitoutuu historiaan, kun taas dialoginen ﬁlosoﬁa voi antaa hermeneuttiselle
tieteenﬁlosoﬁalle eettisesti kestävän perustan.67
Siksi jaamme saman ruumiin. Mutta se meistä.
Palataan sinuun, Hermes. Olet kiinnostunut lasipallosta ilmiönä. Siitä, mitä se on, ja miten se
ilmentää itseään sinun tietoisuudellesi.
Aabraham: Samalla kuitenkin olemassaolo
pakenee haltuunottoa, se ei koskaan tule
sisältymään puheeseen, vaikka puhe sitä saattaa koskeakin.
Hermes: Tiedätte siis lasipallosta. Tiedätte, että
se on minulle tärkeä mutta mystinen. Ja tiedätte
myös siitä, että sitä pystyy heiluttamaan niin,
että hiekka pöllyää? Ja tiedätteköhän myös,
että että näkymä on muuttunut juuri hetki sitten?
Ennen niin kovin tyhjään horisonttiin on tullut ihmishahmo, jolla on erilaisia miniatyyriobjekteja
levitettynä hiekalle.

Lohikäärme myhäili niin, että savua tuli sen
jokaisesta ilmareiästä, ja se nyökytti kumpaakin
päätään.

3.5 Esiymmärryksen
hahmottelua

H

ermes: Olen vieraillut isäni kanssa
eräissä vanhoissa luolissa, joiden
seinät on täytetty luolamaalauksin.

“Luolan seinään maalatut eläimet eivät
ole osa seinämää siinä missä sen halkeamat tai
kalkkikiven kohoumat, mutta eivät ne myöskään
ole missään muualla”.68
Mistä tiedän, että se, mitä lasipallossa näen,
kertoo sen omasta maailmasta? Vai onko näkemäni heijastusta omasta sisäisestäni? Missä lasipallon maailma sijaitsee?
Odysseus: Merleau-Pontyn (1993) mukaan
sinun ruumiisi, Hermes, on esisubjektina, jonka
kautta olet maailmassa ja osallisena merkityksistä jo ennen kuin otat sen haltuusi tietoisesti Kuitenkaan maailman toiseus ei avaudu
tietoisuudellesi sellaisenaan, absoluuttisina
totuuksina, vaan aina, kun teet siitä havaintoja,
olet omassa situaatiossasi. Kaikki ymmärryksesi
Toiseudesta on aina tulkintaa.69
Hermes: Maailma, Toinen, on olemassa jo ennenkuin minä havaitsen sen. Lasipallon maailma
siis on olemassa jo ennenkuin huomaan sen? Se
ei vain avaudu minulle absoluuttisena totuutena,
koska havaintoni on minun maailmastani käsin
ja siinä mielessä aina rajattu? Mutta Buberin dialogisen ajattelun mukaan minua ei ole olemassa
ilman suhdetta tuohon Toiseen.

Aabraham: ”Minä on olemassa Sinän kautta –
suhteena”.70
Odysseus: Hermeneutiikassa suhde on tulkinta,
jossa merkitykset ilmenevät. Sinä ja lasipallo
muodostatte suhteen, jonka kautta tunnistat
itsesi jonakin, joka on olemassa. Uusi ymmärrys
suhteutuu aiempiin kokemuksiisi ja jo olemassaolevaan merkityshorisonttiisi. Gadamerilaisessa hermeneutiikassa nähdään asia niin, että
sinulla ja tekstillä on molemmilla tietty käsitys
puheena olevasta asiasta x. Kun käsitteellinen
ymmärryksesi asiasta x laajenee ja samalla asia
x ilmentää itseään olemassaolevana enemmän.
Hermeneuttisessa dialogissa asia x laajentaa
olemustaan tullessaan osaksi tulkitsijan tulkintaa.
Asian olemus laajenee mailmassa ja toteutuu
yhdellä tavalla. Pallon maailma tulee näyttäytymään sinulle, ruumiillistunelle tietoisuudelle,
aina mysteerinä, joka on läsnä kokemuksessani,
mutta jota et voi tavoittaa ajattelun keinoin. Koet
sen olemassolon ja elämisen kautta, et ajattelun ja käsitteellistämisen kautta. Et voi ymmärtää
sen totuutta, mutta voit havaita jälkiä siitä sinun
ja lasipallon dialogin kautta.
Aabraham: Toisen kohtaamisessa vaaditaan
avoimena olemista. Gadamerilaisessa tekstintulkinnassa kohde laajenee tulkitsijan tietoisuuteen,
maailma katsoo katsojaa, tulee heissä nähdyksi.
Seppänen (2002) kirjoittaa näkyvyyden funktiosta lainaten Jacques Lacania (1901-1981):
“Minä näen vain yhdestä pisteestä, mutta minuun
katsotaan kaikkialta. Katsominen ja katseen
kohteena oleminen tapahtuvat yhtäaikaa”.71
Aabraham: Kun näet lasipallon maailmaa, et ole
läsnä vain itsellesi vaan olet sisältäpäin mukana
olemisessa. Suuntaudet eettisesti kohti Toista.
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Eettinen tekeminen on sinulle keino suuntautua
ulospäin itsestäsi. Toisen erillisyys antaa sinulle
välimatkan. Etäisyyden päästä ymmärrät, mitä
on olla olemassa, ja mitä on maailman oleminen
sinussa.72
Hermes: Mutta tämän jälkeen on yhä edelleen
oleellista kysyä, onko minulla ollenkaan kokemusta lasipallosta, vain onko minulla ainoastaan
kokemuksia suhteessa palloon?
Odysseus: Ehkä pääset syvemmälle asiassa,
jos otat lasipallon esille. Katsokaamme sitä kukin
omasta merkityshorisontistamme käsin.
Innoissaan Hermes pyyhkii lasipallon puhtaaksi
kämmenistä erittyneestä jännityshiestä ja ojentaa sitten kallisarvoisen mystisen esineen lohikäärmeen katseltavaksi. Jännittyneenä hän
kysyy: mitä siellä näkyy?

3.6. Etukäteisjärjestelyt

L

asipallon maailmassa on jälleen tapahtunut jotakin. Prinssin esiymmärryksessä ilmenee nyt dialoginen asetelma
konkreettisena. Palmujen reunustamalla eksoottisella hiekkarannalla
on edelleen sinne asettunut bikininainen miniatyyriobjektiensa kanssa. Tämän lisäksi maisemassa näkyy toinen ihminen. Hän on latinomies,
jolla on lippalakki ja rantavarustus. Hänellä on
mukanaan muutama miniatyyriobjekti.
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lisuuteesi, ja se muokkaa sinusta uuden joka
hetki. Olet niin sanotusti liikkeessä. Yksilö on
prosessi, joka tulee itsestään ja maailmasta tietoiseksi ajassa ja ajallisesti.
Aabraham: Koska pallon näkymä heijastaa Hermeksen syvenevää ymmärrystä, oletan että henkilöt ovat kokoontuneet rannalle, jotta dialoginen
kohtaaminen mahdollistuisi. Suhde oletetaan tapahtuvaksi santailemalla.
Hermes: Mutta mikäli olen ymmärtänyt oikein,
on dialogisuuden tapahduttava odottamatta ja
armosta. Sitä ei voi suunnitella.73 Kuinka siis on
mahdollista, että henkilöt olisivat kokoontuneet
rannalle juuri sitä varten, että heidän intentionsa
on luoda dialoginen tila, jossa he voivat kohdata?... En ymmärrä.
Aabraham: Olet aivan oikeilla jäljillä. Mikään
yritys dialogisuuteen ei voi sitä automaattisesti
taata.
Hermes: Onko siis jo lähtökohdiltaan aivan pielessä se, että henkilöt olettavat kohtaamisen tapahtuvan järjestetyssä tilanteessa?

Hermes: Mitä ihmettä!? Näettekö? Esiymmärrykseni on muuttunut sen jälkeen, kun keskustelin dialogisuudesta ja hermeneutiikasta teidän
kanssanne! Mahtavaa!

Aabraham: Ei välttämättä. Mikään ei estä kokeilemasta, voiko etukäteisjärjestelyillä vaikuttaa
sihen, että suhteeseen asettuminen ja Sinän
kohtaaminen voisi onnistua mahdollisimman
helposti. Kaikki järjestelmällinen tilanteen järjestely tavallaan on ennakkokäsitysyen tietoiseksi
tekemistä. Varsinkin, jos jo suunnittelu tapahtuu
yhteissuunnitteluna ja dialogisuuden kautta. Tietenkään ei voida olettaa, että järjestelyt lisäisivät
sinällään dialogisen tilan mahdollisuutta, mutta
eivät ne välttämättä sulje sitä poiskaan.

Odysseus: Kaikki mitä teet, vaikuttaa historial-

Hermes: Lasipallon maailmassa nainen oli

horisontissa ensin yksinään tavaroiden kanssa.
Vaikuttaa siltä, että hänen toimestaan kohtaaminen määrittyy. Mies ei täten saavukaan
välissä olevaan yhteiseen tilaan, vaan hän
saapuu naisen määrittämään tilaan, jota nainen
nimittää dialogiseksi. Tällöin, ja ristiriitaisesti
juuri tästä syystä, syntyvä tilanne ei kuitenkaan
lähtökohdiltaan ole dialoginen!
Aabraham: Aivan. Naisella on käsitys tulevan
toiminnan luonteesta, hänellä on suunnitelma ja
sitä kautta odotuksia, joilla hän jo ottaa miestä
haltuunsa. Hän on lisäksi valinnut ajan, paikan
sekä suurimman osan miniatyyriobjekteista. Naisella on siis suuret mahdollisuudet ajautua Toiseuden määrittävään toimintaan, joka palauttaa
Toisen osaksi naisen maailmaa, eli Saman perustaan. Mielestäni tämä ei kuitenkaan rajaa
pois sitä, etteikö Sinän kohtaaminen voisi silti tapahtua toiminnassa. Koska nainen on järjestänyt
mielestään otolliset puitteet kohtaamiselle, tulee
hänen nyt unohtaa kaikki järjestelyt, lopettaa dialogisen tilan määrittely. Kaikesta vaivannäöstä
huolimatta hänen tulee aloittaa kohtaaminen paljaalta pöydältä. Naisen pitää kohdata mies “suoraan” tässä-ja-nyt, ei suunnitelmien ja odotusten
kautta. Hermeneuttinen kokemus vaatii aktiivista
ei-tietämisen asennetta.74
Aabraham ja Odysseus: Dialogisuusuudessa ja hermeneutiikassa ollaan kiinnostuneita
suhteesta, joka syntyy kahden osapuolen välille. Tärkeintä ei ole osallistujien ominaispiirteet
sinänsä, vaan se on kiinnostavaa, miten näiden
osapuolten yhteistyö toimii. Santailu voi toimia
kohtaamisen välineenä, ja se syntyy kohtaamisen tapahtumasta.75
Odysseus: Vaikkei kohtaamista Sinän kanssa
saavutettaisi, silti hermeneuttinen ymmärrys

syvenee. Toiminnassa ei ole “virheitä” eikä epäonnistumisia. Vaikka pitäytyisimmekin ajatuksessa,
että hermeneuttisella ymmärtämisellä ei koskaan saada absoluuttista tietoa Toiseudesta tai
Sinästä, ei asiasta kannata lannistua. Toisen
perimmäinen alistumattomuus tulee säilyttää
lähtökohtana. Silti voimme ajatella, että toisesta
voi saavuttaa jonkinlaista yhteisymmärrystä. Kiinnostavaa on uusi ymmärrys, joka ei ole toiseuden palauttamista Saman perustaan. Dialoginen
tieto on jotakin, mitä kumpikaan osapuoli ei voi
yksinään saavuttaa.76
Kolmikko vaipuu kukin omaan ajatusmaailmaansa ja yrittää järjestää ajatuksiaan hallittavaan
muotoon. Mitä tarkoittaa se, että Sinän voi kohdata, mutta kohtaaminen tapahtuu aina odottamatta, sattumalta ja passiivisesti? Muutoin se
esiintyy haltuunotettuna, ymmärrettynä ja välineellistettynä, Minä-Se –struktuurin mukaisena.
Entä sitten Toinen, jota ei voi kohdata, jotai ei
koskaan voi asettaa suhteeseen? Tilanne koettelee Hermeksen hermoja, ja hän huudahtaa
tuskastuneena: “Kenet nainen kohtaa hiekkarannalla?”

3.7 Lasipallon eettinen
kuunteleminen

P

ienen ikuisuuden jälkeen Odysseys
vilkaisee lasipalloon ja näkee, että
henkilöt pallossa ovat alkaneet järjestellä miniatyyriobjekteja hiekassa
erilaisiin tilanteisiin. Bikininainen ja
latinomies toimivat vuorotellen. Mies aloitti ensimmäisenä kuvan rakentamisen, jonka jälkeen
nainen kuvasi digikameralla hiekkaan syntyneen kuvan. Sitten mies väistyy sivummalle, ja
on naisen vuoro jatkaa kuvan rakentamista. Kun
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kuva 19 : Henna ja Gabriel santailevat.

nainen on tehnyt kuvansa valmiiksi, hän kuvaa
syntyneen tilanteen jälleen. Toiminta näyttää jatkuvan melko samanlaisena kerrasta toiseen.
Hermes: Mitä pallossa nyt tapahtuu?
Aabraham: Näyttää siltä, että pari on aloittanut
suhteensa rakentamisen. Olemme tarkastelleet
naista tähän mennessä Samana, jota voidaan
verrata myös Minään. Mies on keskustelussamme ollut objekti, joka on suhteessa subjektiin, naiseen. Miehen olemus vaihtelee naisen
suhtautumistavasta riippuen Sinän ja Sen välillä. Olemme pohtineet naisen mahdollisuuksia
päästä suhteeseen Sinän kanssa. Näyttää siltä,
että nainen osaltaan tiedostaa samat asiat järjestetyn tilanteen rajoituksista, samat seikat joita
me käsittelimme edellä.
Hermes: Mistä näin päättelet?
Aabraham: Nainen antoi miehen rakentaa ensimmäisen kuvan. Tämä ei ole suuren suuri ja
merkittävä asia, mutta se on kuitenkin dialoginen
ele. Kysyn naiselta, mitä hän sanoi latinomiehelle ennen toiminnan alkua. Minua kiinnostaa,
minkälaiset ohjeet hän antoi miehelle.
Abraham huutaa lasipallossa olevalle bikininaiselle:
Hohoi bikininainen! Voitko kertoa, mitä sanoit latinomiehelle, kun hän saapui sinun järjestämääsi
tilaan? Miten kuvasit hänelle tulevaa toimintaa ja
kuinka kehotit häntä alkamaan? Vai tapahtuiko
kaikki oma-alotteisesti miehen puolelta?
Nainen lasipallon hiekkarannalla on nimeltään
Henna.
Hän katsahtaa kolmikkoon päin ja vastaa Aabra-

hamille: Alusta saakka olen halunnut toisen
osapuolen olevan mahdollisimman aktiivinen.
Tiedostan, että itse olen projektissa hyvin suurella volyymilla läsnä. En ole halunnut joutua
tilanteeseen, jossa minä olen pomo, ja me toteutamme minun suunnitelmaani. Tästä syystä
esittelin leikkiprojektin Gabrielille ikäänkuin puolihuolimattomasti. Tällä tarkoitan sitä, että en
ﬂirttaillut häntä mukaan vaan esittelin asiallisesti
aikaisempia santailukohtaamisia valokuvia näyttämällä. Huomasin, että Gabriel vapautui ja rohkaistui enemmän ottamaan kantaa projektiin,
kun esittelin itseni taiteilijana. En koskaan sanonut olevani opettaja tai tekeväni tutkimusta.
Tutkimuksellinenkin puoli on totta, mutta oma
asenteeni on aina santailu-dialogiin ryhtyessäni
se, että olen taiteilija, ja dialogissa toimimme
taiteen kontekstissa. Taide merkitsee Gabrielille tilaa, jossa sai tehdä kaikkea, mitä normaalissa todellisuudessa ei välttämättä ole suotavaa tehdä. Huomasin myös, että santailua ei
kyseenalaistettu, kun esittelin toiminnan taideprojektina. Taide on siis avain ymmärtämiseen ja
ennakkoluulottomuuteen. Se antaa luvan. Taide
on kenttä, joka on sivussa arkitodellisuudesta ja
poissa normituksesta77.
Tämän jälkeen Gabriel ehdotti itse, että me voisimme kokeilla santailua yhdessä. Lähdimme
siis yhdessä rakentamaan tulevaa tilannetta. Ehdotin, että olisi hienoa mennä oikealle rannalle.
Gabriel tiesi juuri sopivan paikan meille. Kävimme yhdessä ostamassa lisää miniatyyriobjekteja paikoista, joita Gabriel tunsi. Ainoat ohjeet,
joita olen tähän mennessä antanut Gabrielille,
ovat ehdotuksia siitä, kuinka kauan leikkimme
kestää, eli kuinka usein leikkivuoromme vaihtuvat. Tämänkin perustelin Gabrielille sillä, että
minulla on aikaisempaa kokemusta santailusta
ja olen tullut siihen tulokseen, että on hyvä käyt-
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tää strukturoitua aikataulua. Muuten sanoin, että
hiekassa saa tehdä ihan mitä vain. Ja ehkä...
ehkä hän voisi pitää mielessä sen, että hän on
tekemisissä toisen ihmisen, minun kanssani.

Tein useita täsmentäviä kysymyksiä siitä, että
voiko leikissä sekoittaa fantasiaa ja todellisuutta,
sekä voiko tämä aktuaalinen hetki rannalla myös
näkyä jotenkin leikissa muodostuvassa maailmassa. Henna vastasi kaikkiin hyvin avoimesti.
Kaikki on kuulemma mahdollista.

Hermes: Kun katsomme kaavakuvaa (kuva 17
s.30.), huomaamme, että osapuolet luovat kumpikin osaltaan kahdenlaisia suhteita santiksen
kautta. Toinen suhde on toiseen ihmiseen, kanssaleikkijään, jonka on muistettava olevan myös
toinen Minä. Tämän rinnalla leikkijä on suhteessa myös santikseen välineenä, mediana. Tämän
median kautta hän rakentaa santailun maailmaa,
jossa hän kohtaa omia projisointejaan sisäisestä
maailmasta. Hän asettuu näin suhteeseen sisäisen Sinän kanssa.

“I didnt know what to expect about the project
exactly, i was very curious about it cuz it was
a communication project and between us was
a good communication always, even with crazy
topics ;) , so I was wondering if I will be a good
person for the project, and I think I was :p...I felt
really comfortable since the beginning.”78

Odysseus: Santiksen asema tutkimisen välikappaleena on tärkeä siksi, että se avaa tietä kuvantekijän autenttiseen sielunmaisemaan. Keskeistä ei ole pyrkimys vastata siihen, minkälainen
olemassolo on todellista. Itse asiassa koettu ja
luotu, narratiivinen ja representoitu aines on sitä
reaalista elämää, josta todellisuus koostuu.79

3.8Horisonttiensulautumisen
ensi askeleet

Hermes: Tarkastellaan ensin tätä representoitua
aspektia eli kuvaan sisältyvää informaatiota tekijänsä olemuksesta.

Hiekkarannalla oleva latinomies, Gabriel, täydentää Hennan puheenvuoroa:

H

ermes: Olen sitä mieltä, että meidän
on otettava selkeämmin esille MinäSe -suhde ja Minä-Sinä -struktuurit.
Näiden välille on tehtävä selkeä ero.
Vain siten saamme tästä keskustelusta jotakin järkevää aikaan. Emme voi olettaa,
että löydämme yhden selitysmallin Hennan toiminnalle, vaan on muistettava, että dialogisessa ﬁlosoﬁassa tärkeää on suhde, joka syntyy
kahden erilaisen tavan välille.
Aabraham: Niin, myös Levinasilla tapahtuu liike
sanotun ja sanomisen välillä. Palataan konkreet-
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tiseen tilanteseen. Mitä santailussa oikeasti eri
osapuolet näkevät? Kenet he kohtaavat?

3.9 Santis transitionaalitilana

O

dysseus: Kun katson jotakin, esiymmärrykseni vaikuttaa siihen, mitä ja
miten havaitsen. Tässä mielessä havaitseminen voidaan nähdä mielivaltaisena. Toinen ei voi koskaan tietää,
mitä tarkkaan ottaen kulloinkin havaitsen, vaikka
kohde olisi yhteinen. Tähän liittyvät skeemat,
jotka ovat ihmisen esiymmärrystä asioista tietynlaisina. Skeemat ovat syntyneet aiempien kokemusten vaikutuksesta.

Hermes: Santailu voi toimia ymmärrystä syventävänä välineenä, kun tarkastelemme
sitä transitionaaliobjektien ja -tilan kautta.
Transitionaaliobjektit ovat sisäisillä merkityksillä
ladattuja ulkoisen todellisuuden objekteja. Objektiivinen merkitys on karannut ja sisäinen merkitys
muodostaa objektin merkityksen. Hyrckin (1995)
mukaan tiedostamattomalla tasolla olevat subjektit ja objektit sekä niiden suhteet ilmenevät
tietoisella tasolla projektiivisina identiﬁkaatioina
erityisesti ihmissuhteissa. Niillä on myös symbolisia representaatioita tietoisella tasolla, mm.
unissa, myyteissä, leikeissä, saduissa, uskonnoissa ja taiteissa. Tämä alue, jolla nämä tiedostamattomat subjektit ja objektit ilmaisevat ja
kehittävät itseään on yhdeltä nimeltään transitionaalialue. Tämä transitionaaliseksi nimetty alue
tai tila on välimaastossa suhteessa seuraaviin:
subjektiivisesti koettu sisäinen maailma ja empiirisesti havaittava ulkoinen todellisuus.80
Odysseus: Santiksessa taphtuva leikki on siis
transitionaalitila, jonne kuvantekijät heijastavat
sisäisiä subjektejaan ja objektejaan. Mutta tämähän viittaa siihen, että objektit peilaavat takaisin
ainoastaan teikkijää itseään. Sisäiset objektit
ovat niin henkilökohtaisia ja salattuja jopa omalle
tietoiselle mielelle, että on mahdotonta että tekijä
voisi edes jollakin tavalla olla yhteydessä kanssaleikkijän leikkiin lataamiin sisäisiin merkityksiin. Leikkijät puhuvat eri merkityshorisonteista
täysin eri kieltä.
Hermes: Tähän perustuu leikin ja sandplayn perinteinen käyttö. Mielenkiintoista on kuitenkin siirtyä yleiseltä tasolta tarkastelemaan lasipallossa
tapahtuvaa toisen ihmisen kohtaamista. Tosiasia
on, että yksilön transitionaalitilaan on nyt yhteydessä joku muukin. Sitä ei voida kieltää mitenkään, että toisen voimasta tapahtuu kuvassa eli

subjektin omassa transitionaalitilassa liikettä.
Subjektin omat transitionaaliobjektit liikkuvat ja
ryhmittyvät hänestä riippumattomalla tavalla.
Merkitykset sekoittuvat, hajaantuvat ja asettuvat
ehkä sisäisiin ristiriitatilanteisiin. Tämä johtuu
toisesta. Ja pelkästään toisesta. Tässä voidaan
korostuneesti käyttää nimitystä ulkopuolisesta.
Henna: Leikissä huomaan ainakin kahta erilaista
motivaatiota objektien siirtelyyn. Joskus, kun on
“hiljaista”, omat merkitykseni syvenevät, ja ikäänkuin leikin itseni kanssa. Luon omaa maailmaani
vähät välittämättä Gabrielista. En edes ajattele,
että teen kuvaa hänelle. Tunnen olevani itsekäs.
Toisinaan huomaan kuitenkin, että objekteihini
otetaan kantaa niitä kommentoidaan. Tämä saa
minussa aikaan sen, että vahvennan tai tarkennan objektin merkitystä itselleni tai yritän lähettää kanssaleikkijälle viestin siitä, mitä objekti
minulle oikeasti merkitsee. Joskus provosoidun
ilman järkevää selitystä ja liikutan maailmaa järjettömästi, kuin suuttuneena.
Gabriel: “I just put my ﬁrst images and then when
I get back to see Hennas I was surprised how
great was Hennas ﬁrst image...so after that I just
follow my feelings at some moments and in other
moments I just liked to put something there and it
was ok…Sometimes it was nice to see the result
of the images when I didnt have a main idea at
the beginning of any playing...I just started to put
something and it was looking nice and having
some relation with some thoughts I had...”81
Hermes: Räsänen (2000) pohtii kokemuksellisen
taideoppimisen ja ymmärtämisen näkökulmasta
taideteoksen todellisuutta. Sitä, missä sen todellisuus on, ja mistä seikoista se koostuu. Taideteos, tässä yhteydessä santis, voidaan kokea
eräänlaisenä kohtaamispaikkana tai välissä
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kuva 20 : Santailupäivän tilannekuva.
Gabriel makaa rantapyyhkeellä.
Etualalla santailuprosessin vaihe 17.
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olevana tilana, jossa vaikuttavat itse konteksti,
jossa (taide)teos esiintyy, mutta siinä vaikuttavat
eritoten tekijän sekä katsojan kulttuuri ja näiden
erilaiset maailmat. Santis muodostaa tällaisena
välitilana merkityksiä – mitä uutta syntyy kun
kaksi erilaista kuultturia joutuvat dialogiin keskenään. Mitä Sinä ymmärtää katsoessaan Minän
tekemää kuvaa? 82
Odysseus: Katsojan tuttuus vaikuttaa paljon
siihen, kuinka paljon tekijä ja katsoja jakavat yhteistä kulttuuritodellisuutta, josta käsin merkityksiä muodostetaan. Todennäköisesti katsoja näkee
omia sisäisiä objektejaan toisen määrittämässä
järjestyksessä. Santiksessa henkilön sisäinen
ymmärrys lisääntyy oman ja toisen työskentelyn
avulla. Toinen saa myös tapahtumassa tärkeän
kanssaleikkijän, kohtalontoverin ja tapahtuman
todistajan roolin. Toisen ihmisen läsnäolo lisää
tapahtuman merkittävyyttä kokijalle. Toinen kunnioittaa tilannetta läsnäolollaan. Vaikka ymmärrys on subjektiivista voidaan läsnäolon kokemus
jakaa yhdessä. Santiksen maailmasta voi olla
erilaisia käsityksiä. Näistä voi syntyä yhteisymmärrystä, jossa ei kuitenkaan ole yhteyttä eikä
kohtaamista.
Hermes: Edellä olemme tarkastelleet santiksen myyttis-narratiivista ulottuvuutta. Tästä
päästäänkin sandplayn toisen ulottuvuuden pohtimiseen. Millä tavoin yhteys, Sinän kohtaaminen
onnistuu sandplayn välityksellä? Miten yhteinen
tekeminen ja läsnäolo vaikuttaa?

3.10 Santailu suhteena.
Santailun eettis-sosiaalinen
ulottuvuus

K

olmikko tarkkailee Hennan ja Gabrielin
toimintaa lasipallossa. Nämä jatkavat
vuorotellen miniatyyriobjektien siirtelyä. Kun toinen leikkii, toinen yleensä
katselee merta, käy uimassa tai makaa
rantapyyhkeillä. Henna tarkkailee paljon kelloa ja
pitää huolta siitä, että Gabriel ei jää liian pitkäksi
aikaa pyyhkeelle makailemaan.
Hermes sanoo Hennalle: Eikö olekin rasittavaa
pitää huolta kellosta, kontrolloida tällä tavalla
toista leikkiin osallistujaa?
Henna: On todella. En voi antaa itseni uppoutua täysin tähän hetkeen, sillä tiedän, että minä
olen se, joka pitää tilannetta ohjaksissa. Jos en
huolehtisi myös Gabrielin osallistumisesta, olen
varma että saattaisimme hyvinkin jäädä tähän
vedenrajaan juttelemaan pariksi tunniksi aivan
muista asioista. Sen jälkeen luultavasti olisimme
erkaantuneet tunnelmasta jo niin paljon, että
emme olisi enää motivoituneita jatkamaan santailua.
Hermes: Mutta eikö tämä vaikuta dialogiin tappavasti?
Henna: Ehdottomasti. Haluaisin että toiminta
olisi enemmän itseohjautunutta. Olenkin ajatellut, että tämän kokemuksen jälkeen alan kokeilla
santailua ilman ajan kontrolloimista. Matkustan
seuraavaksi Kuubaan, jossa toiveenani on leikkiä siten, että leikkivuorojen annetaan tapahtua
orgaanisesti. Tälllöin vuorojen välille tuskin tulee
taukoja, joten tilanteesta tulee intensiivisempi.
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Aabraham: Asiassa on puolensa ja puolensa.
Aika ja tauotus erkaannuttavat ja etäännyttävät
jopa hyvällä tavalla itse kuvallisesta prosessista. Leikkijä ei pysty uppoutumaan liikaa leikin
maailmaan, eikä näin ollen muodosta niin helposti merkityksiä ja ota sitä haltuun. Nyt leikkijä
vuorottelee odottamattomasti leikin ja todellisuuden välillä vieraillen sattumanvaraisesti ja ulkoaohjautuen niissä. Leikin sisäinen logiikka ei saa
vietyä leikkijää niin helposti mukanaan. Tästä
syystä kuva pysyy vieraampana ja ehkä pystyy
yllättämään helpommin Sen kanssa saatetaan
työskennellä enemmän ikäänkuin tiedostamatta,
ohi järjen.
Henna: Huomaan, että tämä leikin ja todellisuuden rinnakkainen eläminen muuttuu jopa todellisuuden ja santiksen maailman sekoittumiseksi.
Leikin tunnelma valtaa lopulta koko todellisuuden. Ranta ja päivä, jonka olemme viettäneet
leikkiessä, muodostavat kokonaisuudessaan
oman “välitilan”. Siitä tulee maailma, joka ei ole
tässä muttei myöskään tuolla. Todellisuus näyttää meille vallattoman ja absurdin puolensa.
Saamme kokea todellisuuden leikkisyyden.
Koen, että pidämme ilmapiiriä yllä tietyillä spontaaneilla pikkuasioilla. Varsinkin minä olen saanut
itseni monta kertaa kiinni ﬂirttailusta Gabrielin
kanssa. Tämä on osa (kuvittelemaani) valtaasemaa, jossa Gabriel on kutsuttu minun järjestämääni maailmaan ja toimintaan. En halua, että
hän erkaantuu siitä ja lähtee pois. Flirttailemalla
yritän houkutella häntä pysymään mukana.
Hermes: Mitä tarkoitat ﬂirttailulla?
Henna: Puhun hänelle koko ajan ystävälliseen
sävyyn ja pyrin olemaan miellyttävä. Annan tilaa,
vaikka joskus haluaisin hoputtaa tai käskeä.
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Saatan koskea häntä, kun kuljin ohi.
Odysseus:
Puheen
ohella
kaikkeen
kommunikaatioon liittyy myös nonverbaalia kommunikointia, joka tapahtuu kasvojen
ilmeiden, ruumiin asennon, äänen sävyn,
fyysinen läheisyyden, kosketuksen, toimijoiden
ulkonäön ja heidän pukeutumisensa kautta.
Nämä vihjeet voidaan yhdistää esisubjektiiviseen
olemassaoloon.83 Ja tottakai fyysinen ympäristö
vaikuttaa myös tunnelmaan. Miellyttämiseen
pyrkiminen antaa valtaa kuitenkin myös Gabrielille. Henna kokee olevansa alistetussa asemassa. Miten tällaisessa tilanteessa voi olla mahdollisuutta millekään odottamattomalle, jos tunteet
on rajattu vain positiivisiin kokemuksiin?
Henna: Sen koenkin ongelmalliseksi. Ilmapiiri on
pidettävä koko ajan iloisena ja kannustavana.
Huomaan kuitenkin, että santiksen maailmassa
puen joitain negatiivisista tunteista symbolien
ja vertauskuvien muotoon. Käyn sitä kautta läpi
erilaisia tunnetiloja, joita päivän aikana koen, ja
joita minulle on kerääntynyt minun ja Gabrielin
yhteisen historian ajalta. Haluaisin luottaa tilanteeseen ja Gabrieliin enemmän, mutta en pysty.
Gabriel ilmaisee myös näkökulmansa:
“The atmosphere is perfect, just the beach,
nature. An open air place I think makes me feel
even more comfortable and it makes easier work
in the project. So at the end I think the communication between us at the project is ﬂuently and
we are in a “nice conversation” method through
the playing. I think it will be nice and interesting
to do it again in other environment maybe. I am
looking forward to play with you again,so invite
me to play ;)))”84

Aabraham sanoo Hennalle: Ehkä sinun pitäisi
luovuttaa, luopua kontrollista, heittäytyä tuntemattomaan ja altistaa itsesi haavoittumiselle.
Henna: “Toisen ihmisen kohtaamisen mahdollisuus tuottaa pelon. Epäonnistuminen on niin
lähellä”..85 Mitä jos tilanne ratkeaakin siten, että
leikki loppuu? ”Entä jos vierauden jälkeen tuleekin näkyvämpi etäisyys?”86
Aabraham: Tässä yhteydessä ei sovi käyttää
epäonnistumisen käsitettä. “Epäonnistumiseksi”
nimitetty tilanne on nähtävä vain odottamattomana askeleena, johon ensinäkemältä liittyy negatiivinen tunne. Dialogisen taiteen estetiikka on
lempeää. Muutokset voivat olla hitaita, vähittäisiä ja lähes huomaamattomia. Ymmärtämiseen,
vastauksen kuulemiseen voi mennä vuosia, ja
joskus ymmärtää että hiljaisuus ei lopu koskaan,
vastausta ei saa ikinä.87Dialogisen suhteen syntyminen ei välttämättä tarvitse molempien osapuolten dialogista asennoitumista. Minä voi olla
dialogisessa suhteessa Toiseen Sinään, riippumatta siitä, kuinka Toinen Minä elää suhteessa
todellisuuteen. Minä voi siis olla dialogissa myös
elottomien ulmiöiden, kuten santiksen, kanssa.
Voin kokea, että toinen vaikuttaa minuun, vaikka
toinen ei ottaisikaan minun näkökulmaani huomioon.88
Hermes: ”Miten katsella toista toisena jäämättä
häneen asumaan, menettämättä itseään?”89
Aabraham: Rajat on oltava, jotta voi kohdata.
Odysseus: Meidän jokaisen elämä muodostaa
tarinan. Kun kaksi ihmistä kohtaa, silloin kohtaa
kaksi erilaista tarinaa. Tarinat sisältävät historiamme, ja ne kertovat siitä, miksi olemme sellaisia kuin olemme. Vaikka kohtaankin toisen,

minun ei tule hylätä omaa tarinaani. Dialogisessa suhteessa olevat osapuolet ovat niin kietoutuneita yhteiseen todellisuuteen, yhteisen maailman merkityksiin, että he eivät tämän vuoksi voi
tarkastella toisiaan tilanteen ulkopuolelta. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita, että osallistujat muodostaisivat yhteisen identiteetin. Dialogisuudessa olennaista on suhteen onnistumiseksi se,
että kumpikin osapuoli pysyy omassa identiteetissään, omassa tarinassaan eikä ala muokkautua toisen muotoiseksi, kuten esimerkiksi Henna
kuvailee mielistelyn kokemusta. Subjekti, Minä,
ei kadota kohtaamisessa omaa näkökulmaansa,
omaa erillisyyttään. Olennaista on juuri eron säilyminen, se että kumpikin on omassa situaatiossaan, mutta tiedostaen Toisen erillisyyden ja
kunnioittaen tätä. Olemme yhteen kietoutuneita,
mutta säilymme erillisinä persoonina.90
Hermes: Ahaa! Eli automaattinen kuuluminen
ei olekaan niin tärkeää kuin kuuluminen ilman
ehdollistamista. Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja taiteelliseen oppimiseen liittyykin
olennaisesti oppijan liittymisen lupaus, oma aktiivinen sitoutuneisuus prosessiin.91 Henna ilmaisi
huolensa Gabrielin motivaatiosta, koska hän ei
voi luottaa tämän aitoon ja omaehtoiseen sitoutuneisuuteen leikkitilanteessa.
Aabraham: Jos Henna osaisi asennoitua dialogisesti tilanteeseen, hän lakkaisi omistamasta ja
välittämästä. Hän antautuisi prosessille ja olisi
valmis näkemään, mihin hanen ja Gabrielin dialogi suuntautuisi. Minkälainen kuva siitä muodostuisi? Se voisi olla santiksessa, tai santailu
voisi loppua, jolloin mahdollinen dialogi voisi
tapahtua sen ulkopuolella. Henna kuitenkin
saavuttaisi vapauden, vapautuisi omasta maailmastaan, Saman valtakunnasta ja suuntautuisi
kohti Toista.
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Aabraham: Dialogi on vastaamista ja vastaanottamista, kuulemista. Dialogissa ylitetään oma yksilöllisyys ja suuntaudutaan Toista kohti. Hennan
pitäisi enemmän kuulla sitä, mitä Gabriel sanoo,
eikä tulkita kaikkea hänen sanomaansa omassa
maailmassaan. Tällöin Henna pystyisi vastaamaan oikeasti Gabrielille, eikä vain reagoimaan
tai kommentoimaan Gabrielin suoritusta. Mikäli
Henna kuulisi Gabrielia, hän tulisi todelliseksi
persoonaksi, joka on sitoutunut suhteeseen. Tällöin hän toteuttaisi olemassaolon päämäärää,
tulisi sielulliseksi.100
Hermes: mitä tämä oikein tarkoittaa?
Aabraham: Henna voi olla vastaamatta Gabrielille. Hän voi olla eettisesti kuuro sekä sokea ja
kieltäytyä lähtemästä Saman maailmasta. Eettisesti Henna on kuitenkin velvoitettu vastaamaan
Gabrielille, Gabrielin olemassaololle.101
Henna: Gabriel siis on Sinä, joka kutsuu Hennan
Minää, mutta Minä ei kuule, koska ei suostu lähtemään Samasta?
Aabraham: Henna pitää suhteen Gabrieliin
suurimmaksi osaksi Minä-Se –suhteena. Jos
Henna kuulisi, voisi hän vastata oikeasti. Vastaaminen on vapautta. Ihminen on vapaa nimenomaan dialogisen olemuksensa ansiosta.
Minän vapaus perustuu maailman ja toisten ihmisten olemassaoloon. Edellytyksenä on minäkeskeisyyden ylittäminen ja Sinän näkeminen
ja kuuluminen. Näin Minä saa vahvistuksen itsestään jonakin, joka on olemassa.102

13.11 Alttiiksi asettuminen

A

abraham: Sen ymmärtäminen, että
Toinen on jotain, mitä itse en ole, saa
Minän kurkottamaan kohti Toista. Dialogi on todellista. Toisen vieraus ja
outous hämmästyttää. Se on jotakin, mitä en voi tietää ja käsittää. Toisen outous
hämmästyttää ja käynnistää jakamisen halun.
Se saa rakastumaan. Rakkaussuhde on tiedolle
vastakkainen. Rakkaudessa toiseus ja ero eivät
katoa.103.
Hermes: Hennalla pitää siis olla kyky hämmästyä. Hänen pitää uskaltaa antaa Gabrielin
näyttäytyä vieraana.
Henna: Entä jos käsitteellistää kaiken, ei
hämmästy mistään?
Aabraham: Levinas (1996) pyrkii määrittelemään
sellaisen tavan, jolla Sama voi lähestyä Toista,
mutta kuitenkaan käsitteellistämättä, ottamatta
Toiseutta haltuun. Toiseutta. Levinas nimittää
tätä lähestymistä haluamiseksi. Sen esineellistävä ja haltuunottava kumppani on “tarve” tai
”tarvitsevuus”. Haluamista ei ehdollista puute
kuten tarvetta. Tarvitsevuus on Minän tarvetta saada haltuunsa Toiselta jotakin sellaista,
mikä siltä itseltään puuttuu. Haluaminen ei ota
toiseutta haltuunsa, joten siitä seurauksena
syntyy kaipaus.104 Sinä näkyy parhaiten poissaolevana. Kun kaipaan, tunnen Sinän poissaolon
kautta. Kun tunnen luopumisen surua, tiedän,
että Sinä oli olemassa. Kaipauksessa ja surussa
ei ole intentioita, silloin ei olla Samassa. Ei olla
täynnä.
Hermes: Sovellan kuulemaani lasipallon tapahtumiin. Henna on tarpeen vallassa leikkiti-
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lanteessa. Hän tarvitsee Gabrielia, jotta Sinän
kohtaaminen santailussa voi onnistua. Tämän
vuoksi Henna esineellistää Gabrielin ja pakottaa
samalla itsensä pois vapaudesta. Toisaalta hän
on kuitenkin halun vallassa, hän haluaa saavuttaa kohtaamisen tilan. Henna kantaa epäonnistumisen mahdollisuudesta myös jonkunlaista
huolta. Hennan tulisi antautua kaipaamaan Gabrielia. Tämä kertoo halusta ja asettaa dialogiin.
Miksi kuitenkin kaipaus ilmenee Hennalla ahdistuksena, huolena ja suruna?
Aabraham: Epäilen, että haluamisesta huolimatta
Hennalla on odotuksia ja vaatimuksia kohtaamiselle. Toisaalta hän kuitenkin vaistoaa tilanteen
hallitsemattomuuden. Tämä kontrollittomuuden
kokemus aiheuttaa ahdistusta egossa. Se ei uskalla vielä luottaa. Se, että Gabrielin mukana olo
tekee Hennan olon hieman epämukavaksi, on
toisaalta myös positiivinen asia. Wallenius (2004)
lainaa Levinasia ja nimittää aitoa suuntautumista
kohti Toiseutta eettiseksi tekemiseksi.

opittuun. Se on rohkeutta siirtyä epävarmaksi.
Ymmärtäminen on aina seikkailu.106
Hermes: Miksi ihmeessä kukaan tekee tämänkaltaista toimintaa?
Aabraham: Elämän tarkoituksena voi nähdä
sen, että panee itsensä alttiiksi ja asettuu
suhteeseen Ikuisen Sinän kanssa. Se on
vapautta. Tästä saa kyvyn kohdata odottamatonta. Kun on itse liikkeessä, voi olla yhteydessä
liikkeessä olevaan maailman ja todellisuuteen.
Tällainen ihminen on kokenut. Kokeneisuus
merkitsee rohkeutta sekä avoimuutta uusille seei-olekaan-niin –kokemuksille.107 Kokeneisuus
tarkoittaa ennakkoluulottomuutta toiseudelle ja
sitä kautta uusille kokemuksille ja kykyä oppia
niistä. Kokeneisuus syntyy vastuullisuudesta eli
vastaamisesta ja siitä seuraa vastaamista, vastuullisuutta toiseudelle.

3.14 Sandplayn jälkeen

K

“Tekeminen (L´oeuvre) ajateltuna niin pitkälle
kuin mahdollista vaatii radikaalia anteliaisuutta
Samalta, joka tekemisessään lähestyy Toista.
Siten tekeminen vaatii Toisen kiittämättömyyttä,
kiitollisuus olisi juuri liikkeen palauttamista alkuperäänsä”105

olmikon keskustellessa Hennan asenteista, Henna ja Gabriel ovat saaneet
leikin päätökseen. He istuvat minuatyyriobjektien lähellä ja katselevat tavaroita ja leikkikenttää. Santailu näyttää olevan ohitse.

Gabriel edustaa siis porttia Ikuiseen Sinään, Toiseuteen, joka vaatii vastaamista ilman mitään
takuita palautteesta, jota myös kiitollisuudeksi tai
huomioimiseksi voidaan nimittää. Kun Toiseus
on hiljaa, ei vastaa, Sama ei saa syytä Toiseudelta palata takaisin Samaan. Toinen ei palauta
Minää takaisin antamalla palautetta. Hennan
olisi ymmärrettävä, että hän on koko ajan matkalla, josta ei ole paluuta. Matkallaolo on rakentavaa irtiottoa ja välimatkan ottamista kaikkeen

Odysseus:
Dialogissa
asetutaan
maailmankuvan muokkautumiselle. Se

alttiiksi

”raukeaa

useimmiten siihen, että joku osapuoli ei
enää uskalla avata itseään syvemmälle.”108

Henna: Olen järjestänyt tilanteen niin, että
leikki loppuu, kun alussa sovitut leikkivuorot
ovat ohitse. Olemme kumpikin työskennelleet
antaumuksella ja olemme nälkaisiä ja valmiita
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luovuttamaan. Tekee mieli jäädä hengailemaan
rannalle, mutta on kiirehdittävä, jotta ehdimme
viimeiseen linja-autoon, joka suuntaa tämän
vuorokauden sisällä Caracasiin. Leikki on loppunut ja olen aloittanut miniatyyriobjektien siirtelyn
takaisin muovipussiin. Gabriel on tullut luokseni
ja katselee kiinnostuneena viimeistä kuvaa, jonka
tein hiekkaan. Hän pyytää minua kertomaan,
mitä se minulle merkitsee. Hän on ihmetyksissään, koska minulla on niin syvä ja monitahoinen
merkitys kaikelle, mitä kuvassa on. Emme puhu
prosessista sen enempää, vaan Gabriel alkaa
omatoimisesti puhdistaa objekteja hiekasta ja
kokoamaan niitä pussiin. Kerron Gabrielille, että
olen ajatellut, että kirjoitamme myöhemmin tästä
kokemuksesta jotakin paperille. Lupaan lähettää
Gabrielille kuvaamani digikuvien sarjan, johon
on tallentunut “jäljet” kohtaamisestamme. Toisaalta pelkään still-kuvien johtavan meitä myös
harhaan, sillä still-kuva rajoittaa liikkuvaa todellisuutta.109
Ajattelen kuitenkin, että tarkoituksena ei olekaan
kokea tilannetta uudestaan autenttisena, ja se
olisikin mahdotonta, sillä kohtaamistapahtumaan
littyy niin paljon muutakin kuin pelkästään
konkreettinen leikki. Hyväksyn se, että dialogista
on tullut saavuttamaton. Voimme vain kuvailla ja
muistella sitä, mutta tämä kaikki tapahtuu suodattimen läpi. Meillä on kokemuksia ja muistoja
enää suhteessa dialogiin, joka oli sidottu aikaan
ja paikkaan. Ajatukseni on, että kuvia katsomalla
luodaan myöhemmin uusi tarina. Tarinassa saa
siirtyä luvallisesti ja tiedostaen pois autenttisesta
tilanteesta ja katsella kuvasarjaa uudessa hetkessä, uudessa paikassa ja uudessa seurassa
(eli yksin). Siitä syntyy uusi transitionaalitila, jossa
uudet merkitykset voivat sijoittua symboleihin ja
tapahtumiin. Uusi tarina voi syntyä. Kun kumpikin meistä kirjoittaa kuvien perusteella oman ta-
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rinansa, ymmärryksemme sisäisestä maailmasta saa mahdollisuuden syventyä. Myöhemmin
vertaamme tarinoita keskenään, ja vertaamalla
tulkintojamme vahvistamme erojemme todellisuutta. Se auttaa huomamaan, että vaikka kokemus olikin yhteinen, se oli silti erillinen. Kumpikin
koki tarinan omalla tavallaan.
Kaikkea ei kuitenkaan voi kirjoittaa auki intuitiivisestikaan. Transitionaalitilasta ja sen tapahtumista kertovan kielen sekundaarisen luonteen
vuoksi siitä käytetty kieli ei ole eksaktia, vaan se
rakentuu analogioista (vastaavuuksista), metaforista (kielikuvista) ja vertauksista.110 Tarinoissa
sisältyy aina muistutus toiseudesta. Ne kertovat
kohtaamisesta, jota ei voi käsittää. Ne kertovat
kohdatusta toisesta, jota ei kuitenkaan koskaan
kohdattu. Ne kertovat Minästä, joka on suhteessa Sinään ja Toiseen tai Kolmanteen. Tarinat
kertovat oman sisäisen maailman vieraudesta,
ja niihin sisältyvä suru on todellista. Tarinat ovat
konkreettista surua. Mutta niissä on myös iloa
siitä, että olemme matkalla. Vapaudumme tekemään ja sanomaan mitä tahansa, sillä todellisuus on kuitenkin lopulta ennalta määräämätön.

O

3.15 Kohti valtakuntaa

dysseus: Hermes, esiymmärryksessäsi on nyt paljon tietoa ja kokemusta
kohtaamisen mahdol-isuuksista ja sen
toteutumisen ehdoista. Henna ja Gabriel ovat lähteneet pois maisemasta,
maisema vaikuttaa tyhjentyneen. Se muistuttaa
horisonttia, joka oli pallon sisällä alussa, silloin,
kun saavuit tänne aavikolle.
Hermes: Hermeneuttinen kehä on johtanut minut
takaisin horisonttiini, mutta samankaltaisuudesta
huolimatta se on erilainen. Tyhjentyneellä ran-

tahietikolla näkyvät leikin merkit. Hiekkaan painuneet kahdet askelten jäljet muistuttavat minua
siitä, että täällä on ollut joku.
Odysseus: Mitä ajattelet tehdä nyt? Kun jatkat
matkaasi tästä, palaatko takaisin isäsi valtakuntaan?
Hermes: Sinän kohtaamista ei voi suunnitella, se
tapahtuu odottamatta ja ilman intentioita. Siksi
en voi pakottautua lähtemään kohti toiseutta ja
vierautta. Jos tekisin niin, matkani olisi alusta
saakka odotusten ja valinnan kyllästämää. Todellinen vaihtoehtoni on palata Odysseuksen
tavoin takaisin Ithakalle. Isäni odottaa minua
kotonaan vaatimuksiineen ja toiveineen. Isän
kutsun voi nähdä myös eettisenä. Minun olisi kyettävä näkemään hänet toisena Minänä ja asettumaan dialogiin hänen kanssaan. Todennäköisesti tämä toisi meille kummallekin ymmärrystä,
joka koskee meitä kumpaakin yhteisesti. Tapa,
jolla tämä uusi ymmärrys vaikuttaa minuun, en
voi vielä tietää. Se, mitä tapahtuu kohtaamisen
johdosta, jää nähtäväksi.
Aabraham: Jos palaat takaisin isäsi luo, on tärkeää, että säilytät oman identiteettisi ja tarinasi. Näin teet eettisesti myös isällesi, kun säilyt
persoonana, Minänä ja annat isällesi mahdollisuuden kokea sinut siten. Tällöin isäsi saa
mahdollisuuden kohdata sinut Sinänä, Toisena.
Hänelle avautuu mahdollisuus suuntautua pois
itsestään ja ylittää yksilöllisyytensä. Olemalla
Minä, annat isällesi mahdollisuuden vapauteen.
Toiseus voi toimia turvaverkkona, ideana, johon
Minä voi heittäytyä, sillä heittäytyminen suoraan
“ei-mihinkään” on mahdotonta. On muistettava,
että suhde on arvokas myös kääntäen ajateltuna. Krappala (2003) kirjoittaa Drucilla Cornelin
sanoin, että sen lisäksi, että näemme mahdol-

lisia sisäänpääsyjä muukalaisuuden luokse, on
tärkeää, että
“näkisimme myös toisen luota mahdollisia ulospääsyjä. Meidän ei ehkä pitäisi ajatella itseämme niin helposti neutraaleina suhteessa muihin.
Neutraaleina jättäisimme itsellemme joukon
mahdollisuuksia ja toiselle kaikki ongelmalliset
paikantumisen vaateet”111
Voit kutsua isääsi, näin tunnustat hänen oikeutensa olla erilainen. Se on luvan antamista olla
itsenäinen.
Hermes: Kuinka kaunis ajatus täynnä hyväksyntää ja ihmetystä!
Hymyillen ja sydän täynnä ihmetystä ja lämpöä
Hermes hyvästelee lohikäärmeen ja kääntyy palaamaan takaisin rajaamalleen aavikkoalueelle.
Hänen askeleensa ovat tietoiset. Ne ovat painavat ja kevyet samaan aikaan. Niissä on määrätietoisuutta ja voimaa, mutta samalla ne tunnustelevat askel askeleelta maaperää, onko se sopiva
tie kulkea. Kaukana edessään taivaanrannassa
Hermes näkee sulttaanikunnan sipulikupolit. Auringon säteet kuultavat kullasta ja marmorista
päällystetyistä torneista maailmaan.
Hermes mietiskelee itsekseen: Minä katson
torneja, ja samalla tornit katsovat minua. Tulen
katsotuksi. Kun katson isäni olemusta, isän
olemus katsoo minuun. Se, mitä tästä seuraa on
Sinä. Hetki hetkeltä uudistuva Sinä. Ei koskaan
samanlainen, vaan aina uusi.
Prinssi ottaa ruokakassin ja kerää muutamat
aavikolle heittelemänsä vaatteet. Lasipallon hän
tunkee kassiin muiden tavaroiden mukana.
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Hermes: Kyllä tässä on ihmettelemistä. Vaikka
mitä on tapahtunut, mutta toisaalta ei tapahtunut
mitään. Tuntuu, että olen ollut erittäin vahvasti
läsnä ja elossa. Monesti on tuntunut, että tämä
aavikolla vietetty aika on elämää itseään.Toisaalta olen kuitenkin ollut muualla, hyvin kaukana
todellisesta elämästä. Tämä lienee Minä-Sinä
–suhteen ja Minä-Se –suhteen vuoropuhelua.
Kun otan askeleen kohti valtakuntaa, olen askeleen syvemmällä Minä-Se –suhteessa.
En saavutta yhteyttä Sinään. Sinä ei suostunut määrittelyyn, en saa sitä haltuun. Sinä
on ympärilläni, pyytää osallistumistani yhä
uudestaan. Se odottaa, on minulle valmis, jos
vain olen valmis näkemään ja kuulemaan. Ristiriitaisesti kuitenkin juuri silloin, kun Minä ei kuule,
ei näe eikä hahmota, silloin Sinä on läsnä. Siksi
puhun, vaikken tiedä kuuleeko kukaan tai vastataanko minulle. Hyppään pimeään ja asetun
alttiiksi, jotta voin toteuttaa sitä, mitä ainoastaan
minä ainutlaatuisesti voin tehdä; olla olemassa
Minänä. Jotain Sinusta on ympärilläni, minun
ulkopuolellani. Mutta heti, kun ymmärrän, se on
Se. Se on Sama.
Prinssi Hermes aloittaa vaelluksensa kohti ihmisten yhteistä merkitysten maailmaa. Valtakunta on rohkean ja kokeneen prinssin askelten
kohteena. Suunnasta huolimatta hänen askelluksensa on avointa. Minä tahansa hetkenä, kun
Hermes kuulee Sinän kutsun, avautuu hänelle
mahdollisuus kääntää suuntaa. Matkan kohde
on vapaa, ja se tulee säilymään vapaana ja
määrittelemättömänä.

56

66. Wallenius 1994, 78
67. Hankamäki 2003, 175, 229
68. Merleau-Ponty 1993, 24. Myös Buber (1923/1993) kirjoittaa samasta aiheesta. Buber (1923/1993) kirjoittaa, että rakkaasi ei ole vain
tietyn ihmisen hiustenväri, eikä melodia koostu äänistä. Ilmiöt eivät ole niiden ominaisuuksien summa. (31).
69. Merleau-Ponty 1993; Värri 2000, 57
70. Värri 2000, 72
71. Seppänen 2002, 119-120
72. Merleau-Ponty 1993, 66
73. Sava 1998, 115
74. Pullinen 2003, 9, 42 ja Koski 1995, 77
75. Hankamäki 2003, 243
76. Hankamäki 2003, 177
77. Bowen 2002, 6
78. Gonzales 2005. E-mail-kirje
79. Hankamäki 2003, 245
80. Hyrck 1995, 13, 50 ; Robbins 1987; Malchiodi 2003, 54
81. Gonzales 2005. E-mail viesti
82. Räsänen 2000
83. Seppänen 2002, 103
84. Gonzales 2005.
85. Granö 2003, 136
86. Krappala 2003, 106
87. Kantonen 2005, 69, 254
88. Värri 2000, 68
89. Krappala 2003, 110
90. Pääjoki 2003, 12; Sava 2003, 38
91. Pääjoki 2003, 122
100. Levinas. 1992, 104; Värri 2000, 67, 73;
101.Wallenius 1994, 60; Hankamäki 2003, 47
102. Wallenius 1994, 72
103. Krappala 2004, 171; Levinas 1996, 63
104. Levinas 1996 b, 106; Hankamäki 2003, 99
105. Wallenius 2004;106. Koski 1995, 16; Hannula ym. 2003, 51
107. Koski 1995, 117
108. Pitkänen 1996, 59
109. Still-kuva, valokuva pysäyttää liikkeessä olevan ajan ja tapahtumat sen virrassa. Merleau-Ponty 1993, 65; Seppänen 2002, 118
110. Seppälä 1998, 141
111. Krappala 2003, 105

57

58

4
LOPPUPÄÄTELMÄT
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4.1. SANTAILUN KAKSOISLUONNE

T

yöni lähtöajatuksena oli santailun
kautta tapahtuva toisen kahden ihmisen kohtaaminen sekä toisaalta
myös yksilön sisäisen dialogisen yhteyden saavuttaminen. Lähtökohtana
oli oman ymmärrykseni syventäminen dialogin
ehdoista kuvallisessa työskentelyssä. Santailu
toimi kenttänä näille kysymyksille. Tutkielman
kuluessa dialogisuus paljasti itseään santailussa, ja santailu ilmentää itseään tässä tutkielmassa. Työskentelytilanteet erilaisten santailijoiden
kanssa ovat avanneet silmiäni kohtaamisen realistisuudelle. Teorian yhdistäminen
käytännön kokemuksiin ja omaan
ajatteluun on luonut uskoa ja antanut voimia prosessin aikana. On
vaikea erottaa toisistaan tutkimuksen empiiristä ja teoreettista osaa.
Lopulta praktinen santailu, teoria ja
kirjoittaminen kietoutuivat yhteen.
Tutkimusprosessi oli sekä kuvallinen että kirjallinen, sosiaalinen ja
toisaalta yksilöllinen kokonaisuus.
Hermeneuttinen ymmärrys itseni
resursseista kohtaamistilanteissa on kasvanut ja
olen tehnyt havaintoja siitä, minkälaisella asteikolla liikkuu oma asenteeni kohdatessa.

4.1.1 SUBCONCIOUS SAND
Santailu-menetelmän luonne vaikuttaa oleva
kaksinainen. Se voi toimia välineenä, joka
käynnistää tai jo tukee jo olemassa olevia
prosesseja.
Santaileminen
saattaa
olla
joillekin ihmisille helpompi keino muodostaa
yhteys omaan sisimpäänsä kuin järjen kautta
sanallistamalla.
Joskus
itse
leikkiminen,

intuitiivinen tekeminen hiekkassa vapauttaa,
helpottaa ja auttaa ymmärtämään. Joskus taas
santiksen maailma toimii siltana reaalimaailman
asioihin. Se on kuin kartta, jossa näkyvät polut
tärkeisiin kohteisiin. Se on muistilista asioista,
joista on tärkeä puhua.

4.1.2 COMMUNICATIVE SAND
Santailu-tilanne on yhteistä tekemistä, yhteinen
hetki ja yhteinen projekti molempien siihen
osallistuvien kesken. Puitteet ja tietoinen
asenne ovat kutkuttavasti tarjolla
tukemassa kahden erillisen henkilön
kohtaamista.
Mitään
takeita
todellisesta dialogista ei kuitenkaan
voi todellisuudessa antaa. Santailukohtaaminen on suhde, joka
enimmän aikaa on nähtävissä
Minä-Se
–suhteen
kaltaisena
yhteisenä maailmana, jossa leikkijät
rakentavat
miniatyyriobjekteilla
intuitiivisesti omia transitionaalim
aailmojaan.Yhteiset
merkitykset
näyttävät syntyvän sivutuotteena
tämän toiminnan välityksellä.
Minä-Sinä –suhde toteutuu kuitenkin hetkittäin.
Se voi olla silmänräpäys, jonka kumpikin ymmärsi. Tällöin siitä kuitenkin tuli jo ymmärrettyä. Ihmisen tajunta kaappaa salamannopeasti hetken,
ja muuttaa sen käsitellyksi ymmärrykseksi. Santailu toimii mahdollisuutena tutkia kommunikaation keinoja, joita kaytämme kohdatessamme
toisen ihmisen. Santailussa ilmenee kahden
kohtaavan ihmisen dynamiikka, sensitiivisyys,
kuuntelu ja reﬂektio. Kuinka vastaan toisen puheeseen, kuinka jatkan kuvan rakentamista,
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jonka toinen on tehnyt hiekkaan. Työskentelemme yhdessä, yhteisessä maailmassa, mutta silti
täysin erillisinä yksilöinä. Kasvatuskeskustelun
viitekehyksessä Toisen kohtaamisessa korostuvat taidot ja asenteet, ei niinkään tiedonsiirto.
Esiymmärrykseni kasvattajuudesta on muotoutumassa kasvatusprosessin ohjaajaksi. Siinä
korostuvat eettinen kuuleminen, tietoiseksi tuleminen ja kasvatettavan hyväksyminen. Omalla
asenteellaan ja hyvinvoinnillaan kasvattaja on
malliesimerkki siitä, kuinka voi olla olemassa.
Se, miten kasvattaja suhtautuu kasvatettavaan,
ja minkälainen suhde tämän kyseisen työparin
välille syntyy, vaikuttaa kasvatettavan käsityksiin suhteista ja toiseuden kanssa
työskentelystä. Se vaikuttaa myös
kasvatettavan suhteeseen omaan
itseensä. 101

4.2 REHELLISYYS
Pohdin santista transitionaalitilana.
Tässä yhteydessä paljastui, että
kun ihminen saa tuntumaa omiin
tunteisiinsa ja reagointitapoihinsa,
alkaa hän samaan aikaan huomioida ympäristöön heijastamiaan projektioita. Tämän kautta
ihmisestä tulee rehellinen. Ympäristön ja oman
Minän väliset rajat alkavat erottua. Jos ihminen ei
kykene näkemään/hyväksymään eroa Minänsä
ja Toisen välillä, koko maailma nähdään Minän
jatkeena, Samana. Intuitiivinen kokemus Samuudesta ja automaattinen kuuluminen tiettyyn
moraalikoodistoon tekee asioista yksioikoisia.
Yksi käyttäytymisasteikko nähdään tällöin koskevan kaikkia samalla volyymilla. Kulttuurista tulee
vastavuoroisuuden kulttuuria, jossa ihmisten
historiallisuutta ja eroja ei huomioda. Sovinnaismoraalin aikaa elävä ihminen käsittää ja pystyy
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vaikuttamaan jonkin verran toiveisiinsa ja tarpeisiinsa, mutta enimmäkseen hän
”on sulautunut ihmissuhteisiinsa ja rooleihinsa:
ne hallitsevat hänen minuuttaan.”102
Kasvatuksessa on tärkeää antaa eläviä kokemuksia autonomisesta moraalista ja tätä kautta
lisätä kasvatettavan ymmärrystä ihmisten paikkaja aikasidonnaisuudesta. Yksilön vastuullisuus
itsestä ja toiselle vastaamisesta kasvaa. Samalla yksilö avautuu reagoimaan rehellisemmin ympäristölleen ja herkistyy kuulemaan, mitä toinen
todella sanoo.
Yhteenkuuluminen on tärkeää, ja
yhteiset kertomukset yhdistävät
kulttuuriperinteeseen. Mutta jotta
voi kuulua, on ensin oltava joku,
joka voi suorittaa tämän teon tai
astua suhteeseen. Automaattinen ja
sokea kuuluminen ei ole olennaista,
koska se on itsestäänselvää, ja siksi
se ei merkitse mitään. Liittyminen
ja kuulumisen haluaminen sekä
yhteisön kaipuu on merkittävää.
Siinä vaaditaan kuitenkin yksilön sisäisestä
motivaatiosta kumpuavaa omaehtoista Minän
aktiivista avoimuutta. Kun yhteenkuuluva henkilö
tuntee eron, hänelle avautuu mahdollisuus tutkia
Toiseudesta peilaamiaan odotuksia ja paineita ja
itä, kuinka paljon ne todella tulevat Toiselta. Mikä
on omaa sisäistä projektiotani, sitä että sijoitan
Toisen olemukseen omia sisäisiä objektejani?
Tai kuinka suuri osa on sitä, että Toinen ei
erota omia rajojaan, ja se saa hänet vaatimaan
minulta sellaista, joka ei omalle Minälleni kuulu?
Ajatus vaikuttaa helpottavalta ja vapauttavalta.
Sidosryhmät ja auktoriteetit aivät ota valtaa
asioista, jotka eivät niiden piirissä ole.

kuva 21: Hennan leikkivuoro Choronissa.
Venezuelalaiset lapset tulivat katselemaan
santailua.
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Kasvatusetiikassa
esiintyy
samankaltaisia
ajatuksia, kuin on paljastunut santailussa dialogisen ﬁlosoﬁan ja hermeneuttisen tekstintulkinnan näkökulmasta. Tärkeää on toisen näkeminen erillisenä, mutta arvokkaana. Yhteiset merkitykset syntyvät kohtaajien välille vain, jos heidän
merkityshorisonttinsa kohtaavat. Tällöinkään ne
eivät sulaudu, tai uppoa toisiinsa, vaan ne säilyvät ominaan. Merkitykset eivät ole identtisiä vaan,
tärkeää on kommunikaatio, tulkinta ja sitä kautta
ymmärryksen syveneminen. Mitä suurempana
yksilöiden välinen ero koetaan, sitä vahvempaa voi olla dialogissa syntynyt varmuus.103
Kohdattavan olemus määrittyy
Minän
esiymmärryksessä
sen
mukaan, minkälainen ihmiskuva hänellä on. Ideaalien kautta hahmottuu päämäärän lisäksi kohtaamisessa käytettyjen menetelmien
periaatteet sekä kriteerit ymmärryksen syvenemisen arvioinnille. Kuitenkaan kohtaamistilanteessa ei voi
olla ennalta lukkoonlyötyä käsitystä
siitä, minkälainen yhteisen maailman tulee olla, sillä tällöin kohtaaja ei ole enää
dialogisessa suhteessa maailman Toiseuden
eikä kohdattavan ihmisen Toiseuden kanssa.
Kasvattajan ei dialogisen kasvatuksen periaatteiden mukaan tule tarjoilla valmista maailmaa
kasvatettavalle. Kasvatettava johdatetaan dialogin kautta laajentamaan omaa hermeneuttista
ymmärrystään maailmassaolemisesta. Yhteinen
maailma tulee koskettamaan dialogin kumpaakin
osapuolta, kasvattajaa sekä kasvatettavaa.
Gadamerilaisen
tekstintulkinnan
mukaan kohteelle säilytään avoimena, sen annetaan vaikuttaa omaan Minään. Täten kasvatettava vaikuttaa myös kasvattajaan yhteisen maail-
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man luomisessa. Horisonttiensulautuminen voi
olla kivulias vaihe myös kasvattajalle, sillä toisen
eettinen kuuleminen vaatii nöyryyttä ja antautumista, oman keskeneräisyyden myöntämistä.
Pitää lopettaa välittäminen ja omistaminen, kuten
luvussa 3.10 tuli ilmi Hennan käytöstä analysoitaessa. Horisonttiensulautumista ei varmuudella
voi haluta tapahtuvaksi, se vain tapahtuu. Kun
ymmärrys muuttuu ja yhteinen tila alkaa rakentua, silloin myös kasvattajan identiteetti rakentuu
uudessa valossa.
Työni edistyessä koin ongelmalliseksi sen,
kuinka erottaa, kenet santailija todella santailuprosessissa kohtaa.
Pystyykö santailija luomaan suhteen Toisen santailijan Minään, vai
peilautuuko santiksesta santailijan
oma maailma. Lähestyin kysymystä
kartoittamalla santiksen erilaisia
dialogisia ulottuvuuksia. Kartoitus
vahvisti yhteisen santailutilanteen
olevan moniulotteinen yhtäaikaisten kohtaamisten tapahtuma.
Santailija on yhteydessä sisäiseen
maailmaansa, sen objekteihin ja subjekteihin.
Samalla hän on yhteydessä toiseen santailijaan.
Tämä tapahtuu sekä santiksen maailman kautta,
että ruumiillisen läsnäolon välityksellä. Avoimeksi kuitenkin edelleen jää se, kohtaako santailija todella Toisen Minän, vai ilmeneekö Toinen
ainoastaan santikseen heijastaminaan projektioina. Toinen voi toimia syynä Minän itsestä ulospäin suuntautumiselle. Minä ei kuitenkaan voi
lähteä pois itsestään, vaikka rikkookin egonsa
piirin ja altistuu Toisen kohtaamiselle. Tutkielman
kannalta mielenkiintoisammaksi kysymykseksi
nousi se, kuinka Toiseen päin suuntautuminen
tapahtuu käytännössä.

Se, missä Toinen kohdataan, ilmenee konkreettisesti siinä, kun toinen santailija liikuttaa santiksen maailmassa miniatyyriobjekteja. Vaikka välitila onkin santailijoiden yhteinen, on se samalla
Minän oma transitionaalitila. Toisen läsnäolo
ilmenee muutoksissa, jotka tapahtuvat minun
transitionaalitilassani, mutta jotka eivät kuitenkaan ole lähtöisin Samasta. Se, kuinka Minä
reagoi näihin vieraisiin liikkeisiin, muodostuu
avainasiaksi, kun pohditaan Toisen kohtaamisen eettisyyttä.

4.3 SINÄ MIELIKUVISSA
Näen sinun näkevän minut.
Näen itseni sellaisena kuin ajattelen
sinun
näkevän
minut.
Sinä näet minun näkevän sinut.
Sinä näet itsesi sellaisena kuin ajattelet minun näkevän sinut.
Erääksi tutkimuksen avainasioista
nousi yksilön sisäisen Minän käsitys sisäisestä Sinästä. Hyrck (1995)
innostaa pohdinnoillaan Jumalan
tavasta ilmentää itseään kahdella tavalla. Jumalan alkuperäinen luonto on transsendenttinen
ja muuttumaton. Tämän lisäksi Hän kuitenkin ilmentää itseään maailmassa ja sen muutoksissa
eli myös ihmisen kehittyvässä mielessä.104 Lopputyössäni käytettyihin käsitteisiin muotoiltuna
tämä tarkoittaa sitä, että Jumala on erillinen ja
salattu, joka voidaan käsittää ikuisesti ulottumattomissa olevana Toisena. Kuitenkin tämän
lisäksi Jumala ilmentää itseään jumalamielikuvina. Nämä ovat ihmisen mielessä olevia kuvia
Jumalasta. Olennaista näissä on, että ne ovat
psykologisesti todellisia. Samoin voidaan ajatella Sinän olevan kaksitahoinen. Objektisuhde-

teorian mukaan ihmisellä on sisäinen Minä, joka
on suhteessa sisäiseen Sinään. Sinämielikuvat
vaikuttavat siihen, kuinka koemme todellisuuden. Objektisuhteiden teoreettinen tiedostaminen on tärkeää, koska tällä tavoin saadaan mahdollisuus kohdata psykologisia sinämielikuvia.
Kohtaaminen saattaa nousta oleelliseksi silloin,
kun tavoitellaan kasvua ja emansipoitumista tai
tarkoituksena on toiminnan muuttaminen. Sinämielikuvien Sinällä on radikaali vaikutus käytännön elämään ja yksilön minäkuvaan suhteessa
todellisuuteen. Se vaikuttaa sisäiseen Minään,
joka on ihmisen syvin kokemus omasta minuudesta. Sisäinen sinäsuhde vaikuttaa yksilön toimintaan. Kasvatuksessa kasvatettavalle on luotava
kuva armollisesta ja hyväksyvästä
Sinästä. Tällöin joudutaan vastakkain ehdollisesta ja ehdottomasta
hyväksynnän kanssa. Sinämielikuva vaikuttaa siihen, onko ihminen
aktiivinen, aloitteellinen ja yritteliäisyys vai hallitseeko hänessä alemmuudentunne ja häpeä. Kokemus
maailman turvallisuudesta on myös
osaltaan kiinni sisäisistä suhteistä. Sääteleekö
elämänvalintoja fundamentalistinen ja vaativa
auktoriteetti, vai voidaanko erilaisia näkökulmia
pohtia hoivaavassa ja hyväksyvässä sylissä?
Alkuoletusteni vastaisesti Sinän kohtaamiseen ei
kuitenkaan voi heittäytyä täysin tyhjänä. Omaa
identiteettiä ja tarinaa ei saa jättää kokonaan
ulkopuolelle. Haastavaksi kysymykseksi koin
tutkielmaa tehdessäni sen, kuinka voi kohdata
Toisen uppoutumatta häneen? Ratkaisun esiin
tulleeseen kysymykseen löysin yksilön oman
ymmärryksen syventämisestä. Kognitio auttaa
näkemään suhteen epäsymmetrisyyden. Se pal
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jastaa eroa itsen ja toisen välillä. Hermeneuttinen
ymmärrys omasta sisäisestä maailmasta auttaa
ihmistä tunnistamaan itseään. Peiliin katsominen ei välttämättä ole kivutonta eikä se todellakaan ole nopeaa, mutta ymmärrys syvenee kuin
itsestään, jos muutokselle pysyy avoimena. Paljastuessaan itse itselleen ihminen huomaa olevansa erilainen kuin muut..
Jotkut
dialogisen kohtaamisen kysymykset
jäivät kuitenkin ratkaisematta. Kuinka tunnistaa
se, jonka kanssa on turvallista avautua dialogiin ja altistua haavoitettavaksi. Kenen antaa
vaikuttaa omaan ymmärrykseen
ja kuinka paljon? Kuinka opettaa
kohtaamisen avoimuutta toiselle,
mutta silti neuvoa tätä myös suojautumaan? Kohtaamisen ja toiseen
koskemisen vaikutukset tiedostetaan eettisessä tekemisessä erittäin herkästi. Kun Sinän olemassaolo vaatii vastaamista, on Minä
fronesiksensa varassa. Sinän dialoginen kohtaaminen tapahtuu aina
ensimmäistä kertaa ja tässä-ja-nyt.
Olemassa olevia toimintamalleja kohtaamiselle
ei ole. Tulkintanormit muokkautuvat tapahtuneiden kohtaamisten mukaan, mutta käytännölliset
tilanteet kohdataan aina mysteerinä.

4.4 MUUKALAISTA
KASVATTAMASSA
Toiseuden olemus on kaksitahoinen. Se on
meissä itsessämme ja meidän ulkopuolellamme.
Krappala (2003) kirjoittaa Kristevan sanoin, että
kun tunnistamme Toiseuden eli muukalaisuuden
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itsessämme, säästymme inholta muukalaista
kohtaan toisessa.105
“Muukalaisuus pitää näin kohdata ennalta
määrittelemättömänä, ei integroituna eikä
eristettynä. Ero tulee näkyväksi liikkeessä olevana,
olosuhteina, esteinä, positiivisina prosesseina ja
edelleen poliittisina tarkotteina”.106
Kasvatuksessa muukalaisuuden tunnustamine
ja hyväksyminen kasvattajan puolelta voi tarkoittaa kasvatettavan hyväksymistä hänen omasta
maailmastaan käsin. Tällöin ulkopuoliset, kasvattajan tarjoukset
ja vaatimukset ovat toissijaisia,
jos niillä ei ole yhtymäkohtaa kasvatettavan omaan maailmaan,
hänen situaatioonsa. Jos kasvattajan tarjoama maailma ei kiinnity
kasvatettavan maailmaan, voi tälle
muodostua kaksi rinnakkaista,
mutta erillään olevaa todellisuutta.
Muukalaisuuden tajuaminen antaa
kasvattajalle mahdollisuuksia ymmärtää suvaitsevaisuutta radikaalilla tavalla. Se
voi avata huimia mahdollisuuksia ihmetykseen,
kaipaukseen ja rakkauteen. Kasvatettavassa oleva muukalainen ihmetyttää. Hänellä on
aina jotain sellaista, joka kasvattajalta puuttuu.
Vastavuoroisesti kasvattaja voi olla eettisesti
Toinen, oma persoona. Näin kasvatettava saa
mahdollisuuden kurottaa poispäin itsestään.
Tämä on ajatus, johon prinssi Hermes päätyy
vuoropuhelun lopussa luvussa 3.15. Olemalla
itsensä Hermes tarjoaa isällee mahdollisuutta
vapautteen.

Todelliseen oppimisprosessiin sitoutuessaan
ihminen sitoutuu avoimuuteen suhteessa itseensä ja suhteessa ympäristöön. Hän myöntää
oman rajallisuutensa ja tästä syystä avautuu
alttiiksi muutoksille, jotka muukalaisuuden kohtaaminen voi tuottaa. Erilaisuuden myöntäminen
vaatii epävarmuuden ja keskeneräisyyden sietokykyä ja nöyryyttä. Mekaanisen tasa-arvon periaate pettää yksilön luottamuksen. Usko toiseen
vaarantuu, kun huomataan, että maailma ei toimikaan symmetrisesti ja vastavuoroisesti. Sen
ymmärtäminen, että maailma on koko ajan liikkeessä, eikä ihminenkään ole pysyvä substanssi
vaan prosessi, voi olla raadollisempaa kuin ensi
ajatukselta voi vaikuttaa. Tarvitaan pahan, surun,
vastuun ja syyllisyyden kokemuksia. Minän on
elettävä ja muututtava, kietouduttava kaikkeen
elämään. Pysyttelemällä pysähtyneisyyden ja
lukkiutumisen ulottumattomissa, epävakaalla
maaperällä ihminen kuitenkin suuntautuu vapauteen. Hän antautuu itsen ulkopuolisen syvemmän
todellisuuden, merkityksen ja voiman käyttöön.
Käytännössä tämä voi tarkoittaa itsenäistymistä,
rohkeutta ja aloitteellisuutta.
*

*

*

Edellä
esitellyt
johtopäätökset
santailun
dialogisista ulottuvuuksista johtivat minut
kasvatukselliseen
kontekstiin
ja
toisen
kohtaamiseen siinä. Santis osoitti olevansa
enemmän kuin kohtaamisväline toisen ihmisen
kanssa. Se on asenteesta riippuen jopa eettinen
ele tai ontologinen ulottuvuus. Taiteen kontekstiin
sovellettuna sandplay (taide) on ﬁlosoﬁaa ja eräs
olemisen tapa.
103. Värri 2000, 91; Graae 1996, 51
101. Värri 1997, 25
104. Hyrck 1995, 264
102. Oikarinen 1998, 175
105. Krappala 2003, 105
106. Krappala 2003, 105
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LIITE:
Hennan ja Gabrielin santailuprosessi
Choronissa 18. 12. 2005. Valokuvat ja tarinat.
Pyysin Gabrielia kirjoittamaan kuvien pohjalta tarinan siita, mita hiekkamaailmassa tapahtuu. Liitteesä on
Gabrielin tarina sellaisenaan ja sen vieressä omani. Tarinat on kirjoitettu erillisinä ja vapaan ohjeistuksen
mukaan. Gabriel päätti kirjoittaa ainoastaan kuvista, jotka hän itse teki. Minä kirjoitin tarinan, jossa
kommentoin jokaista kuvaa.
Minun tarinani on joka kerta erilainen kuin toisen osapuolen tarina. Tarinat kertovat yhteisesta
maailmastamme, mutta myos siita, kuinka eri tavoin koemme tapahtuvat asiat. Tarinoissa näkyvät
eri painotukset ja eri merkitykset,kun kukin poimii kokemastaan ne itselle tarkeat asiat, ja valitsee
näkökulman joka palvelee parhaiten henkilön persoonallisuutta.
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HENNAN TARINA
kuva 22a&b:

Middle of nowhere there is a safety green forest. In this forest
there is a home of one weird fellow, yellow Pika. He is a bit
dumb and despite of other animals in the forest, he is lonely.
Because of his dumbness he is unable to change his actions
or his way of life. One day to this forest come two visitors. A
nun with a silent owl.

Kuva 23a&b:

After arriving to the forest the woman gets attacked by some
creatures, who are totally strange to Pika. But this dumb
animal is unable to help the woman who came too visit him.
Pika seems to be also very lazy and ego-centric person and
it seems to be punishment for him that he is isolated from
other animals and also from his own life. The owl is able to
escape from the attack because he can ﬂy. He stays close
to his friend, the woman, to see if he can help her later. The
soldiers are not the scary ones, but the main chef, man with
exotic clothing and dark skin, is the one who is fearsome.

Kuva 24a&b:

The nun has some invisible powers, and she turns the situation
upside down. “If you try to attack someone, in reality you
attack yourself!” The bad forces have to take some distance
to this powerful woman, and that’s why the fearsome guy with
dark skin ﬂies over the venezuelan drum. The stupid Pika
gets some stupid likeminded fellows around him. Do they feel
anything or not?
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GABRIELIN KOMMENTIT
I wasnt thinking anything before go there, I just knew I would use the virgin image
(dont know why) so I took it and I start to make something about good-evil relation.
Maybe cuz Christmas I made kind of ”nacimiento” (remember the stuff we do here to
put little Jesus with their parents and the animal?) well it looks little bit like that but I
think after check the images for a while that means the good and the bad side we all
have inside us, always the bad is tempting to make something wrong and we have
to look at our good size to analyze if we can do that or not…so in this image the evil
temptations are over the pikachu (nobody in special, just any of us) and then we dont
wanna see this evil and try to look at the good side of us…The owl can mean the
wisdom we need to know what really to do in this situations…the woman nail, well
maybe cuz I am a guy and some temptations are coming from girls, hehe.

First I have to say it was amazing your ﬁrst image with the mountains and all the
rest…well I put all the evil stuff inside a space and the mirror means that you have
to look at yourself when you are doing stupid and wrong things to realize everything.
The pikatchus together mean the people who are always waiting that you make some
mistakes to eat you alive with the gossips…some of them aparently are your friends
though they arent…The way to the owl, is like the promised way; the good way that all
of us we have to take but rarely we really think about that…The trucks and house are
the normal life with work and family, that we all have in this world, but sometimes we
have to be ”superheroes” to really have it like the dream life…

Kuva 22a&b:

Kuva 23a&b:

Kuva 24a&b:
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kuva 25a&b:

The nun is good, she does not want to hurt these
man who attacked her. She tries to talk with them and
reﬂect some good things to them. She tries to change
their minds and their aggression, maybe with silent
prayer. The soldiers are trapped with their angry and
aggression. If they cant change, they will get hurt by
their own minds!

kuva 26a&b: In the same secret forest there has also another
attack happened. Some people with bicycles are
going very fast in the circle around two little scary red
guys. The people with bicycles are very in a hurry, and
they are from big city and they are ﬁlled with stress
and neon lights in their minds. In the right there are
two people, yellow and the green one, watching what
is happening in their courtyard. They are called Ville
and Marja. They have peace in their mind and in their
life, but now some stress has appeared because of
the bicyclists. They wonder if the cyclists are bad or
not…
kuva 27a&b
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When the strangers appeared to the life of Ville and
Marja, some of their illusions disappeared. Ville and
Marja have to face each other after a long time and
ask from each other: “are we happy together? Are
you happy? Am I happy?” They see that in the world
there are lots of interesting things that try to seduce
their mind away from this state of togetherness and
tranquility. “Is there love between us?” they wonder.

The little kids in the box means any of us who wants
to reach a goal, as you see at the other side are other
bigger kids, so that means ”grow” and the house:
tranquility. But the problem is that while we are leaving
the shell we have a lot of temptations, obstacles or
problems and if we are not strong we will fall down in
this vicious circle and then we wont reach our goals,
our dreams…

Kuva 25a&b:

Kuva 26a&b:

Kuva 27a&b:
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kuva 28a&b:

They have to separate because they are not sure
about the feelings they have between them. Ville gets
very active. He is little angry for Marja who has now
turned to red. Marja has realized that her feelings
towards Ville have changed since the beginning of
their relationship long time ago. Marja has her own
territory on the hills and she tries to ﬁnd out who she
really is. Ville seeks Marj, and tries to get closer to
her. He is not satisﬁed alone like Marja is now.

kuva 29a&b:

Marja senses all the time that Ville is looking for her.
She feels empathy for the loss of Ville and she hopes
that he will ﬁnd a peace. But despite of all this, Marja
is not willing to return to Villes life. She tries to show
to Ville that she has her own life and Ville has his own
life. Marja hopes that Ville is sensitive enough to see
and to hear what the she wants to say. She thinks that
maybe Ville cant do this. This is one thing why she
had to leave from their common home.

kuva 30a&b

80

Ville is confused and he is amazed and little afraid
because he cant contact mentally with Marja. He
sees that Marja is not unhappy and Marja is willing to
stay close to him. But then, when he tries to get even
more close to her, Marja rejects him. “Why?” If she
is angry and does not want to be with Ville, “why she
wont leave far away?” “Is she teasing him?”
Marja thinks that she was right, Ville cant understand
her motifs and her sensibility. Ville only wants to take
some control over her. Marja is little angry because
Ville makes her to feel confused. Though she does
not want that Ville takes control over her life, he still,
though he is far away, makes her feeling guilty. “But
what about and why?”

We normally have two options to reach our goals, an easy
way or a normal and maybe harder way, we have to choose
which one to take through our family and friends to reach our
dream…and the dream and the perfection here is represented
by the pyramid and the little girl, why a girl? Well sometimes,
being a guy, our dream is a perfect girl, isnt?

This is more personal (I really realized after watch the
photos) I think is about Venezuela and that my dreams are
always focus outside the country…so down there is the
Venezuelan stuff, including a ”cachapa” or something like
that…well what do you think? Looks like a cachapa?? ) and
up there is the world outside I am always looking for…that
includes perfect place, woman and tranquility…the bird
would mean something like the exotic in this other worls,
but still not there, is just around, watching, analyzing what to
do…and the queen (the poker card) means the queen I am
looking for the future…the horns on the kids, well again the
evil temptations we have before reach that…the blue-white
stone, just because you are Finnish and in that moment that
means the outside world for me.

Kuva 28a&b:

Kuva 29a&b:

Kuva 30a&b:
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kuva 31a&b:

Ville wants to contact Marja because he has something
to say about the forest they live in. Marja thinks that
this is only an excuse. Ville does not know that she
has the same information as Ville has, and she does
not need any kind of protection from him. Marja to can
manage by herself.

kuva 32a&b:

The forest has something weird inside. Its not totally
good and safe, but its not totally bad either. Outside
the forest there is a desert, and neither of them has
ever visited there. Marja has more will to leave for
the desert than Ville has. Ville is very connected and
depending on the forest.

kuva 33a&b:

When Ville is not around, Marja can see the forest in
her own way. She can ﬁnd some lovely secrets and
treasures from the forest. But this happens only now
when Ville is away. In the forest Marja meets the wise
baby, who has some things to tell for her. The forest is
very safe now. The nun is taking care of the place.
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Venezuela is a jungle with lot of surprises…with lot of people who
always try to help you, but also full of dangers. I feel all the time
that foreigners are naive about this, because you dont have this
out there…so ok here it was a girl, just like you who came here and
always ﬁnd nice persons (like me) :D but she also has to be careful
and in my country I am always trying to protect my foreigners
friends when they are not with me, and it always works ;)
I am there (the green ﬁgure) just to show you what to do and to
introduce you to this world, cuz then I know that you can manage
by yourself, so just giving you a ﬁrst hand …I even put the Cobalto
ﬁgure, our frined, meaning that you will ﬁnd nice persons like him
all the time. The 7 nails represents the 7 stars of our ﬂag, just
something to make look more Venezuelan the picture.

Kuva 31a&b:

Kuva 32a&b:

Kuva 33a&b:
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kuva 34a&b:

All of a sudden the friend of Ville arrives to the forest
and he scares the wise baby way. Marja couldnt
speak with the baby enough long to hear what he
wanted to say. The white man comes to the forest and
he shouts something very load. He doesnt mean to
harm anybody but the Marja is very stressed anyway.
The cyclists come and they start to do too much
exercise around Marja. The forest loses its secret and
mysterious atmosphere.

Once you are involve in any other culture (could be
this or any other place) sometimes is hard to leave.
This image represents that when you ﬁnd some place
that you like or feel good, then is hard to leave it and
you start to put your seeds there and somethig is
growing up, that means the stick. In this time could be
Venezuela, but could be any country of your region of
the world. Maybe this has something to do with the
fact you were telling me; you could live for a while in
Choroni, hehe.

kuva 35a&b: Marja escapes to her own world. This is not the real
world, but this is a place only for her to escape from
nasty reality. Maybe the green world is only in her
head? Ville comes back to forest and sees what has
happened. He is very concerned because he loves
and wants to take care of the woman, Marja, his
precious one. But Marja cant speak to him. She is
blind, she cant see Ville. She sees only that she has
to make all by herself and she cant give the control
of her life to anybody else. The wise couple, nun and
the dark man, sees how this young couple struggles
in their relationship. The wise couple is a witness for
everything.
kuva 36a&b:
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Because Ville cannot reach Marja in his old way, he
tries to make something differently. But though he
tries something new, Marja sees his attempt only
very similar to the old way. And despite of his attempt
Ville has not changed himself, inside. He is still the
same green guy. Marja doesnt want to get connected
with him. She feels threatened and lost in her green
island. Villes all energy is ponted straight toward the
woman. Why?

This is more about you and me cuz the girl, with the
little Santa and the blue-white stuff for me means
Finland, but over this tropical water melon skin
looks great. For me is that you are in some way not
completely Finnish, and you like exotic stuff. Me at
the other side with a connection to your place means
that doesnt matter how far we are, you know, that
here you have a good friend, a truly friend, so I put
your necklace over me like meaning that you never
left me completely. That boat means that we have
a sea between us and the 7 number in the card is
because of my lucky number, my favorite one…

Kuva 34a&b:

Kuva 35a&b:

Kuva 36a&b:
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kuva 37a&b:

kuva 38a&b:

kuva 39a&b:
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Ville insists to come to see Marja. Marja hates this, but
she has to let Ville come. She has no psychic power
to say no or yes. She has nothing to say for Ville,
the visitor. Ville has good ideas to offer for Marja. He
knows how Marja could try to gain some of her forces
back. And after all this help Ville is sure that when
the woman has recovered from the loss of her mental
energy, she will return to man and they will have a life
together again.

Marja thinks that Ville is stupid because he doesnt
realize the situation of her. “How in the earth she could
adapt some ideas that come from somebody else?”
She hopes that Ville will return to his own world.
Later.

Marja had to leave away because Ville was so
aggressive. Ville cant understand what happened.
He is worried because he cant see the power and
strenght of Marja. Ville takes care of their baby now.
The baby needs help to survive. Man has now a
mission in the home.

The time has going on and I am visiting you, like I
hope to do in Helsinki in the future, hehe…ok back
to the images. The boat has a bigger marks on the
sea meaning all the time that passed…so I bring my
Venezuelan soul there to visit Finland and enjoy the
place. It was weird the image of couple in the middle
of the brushes doing some stuff hehe…dont know
really what I put them and the pikachu just watching
what they are doing like a curious.

Kuva 37a&b:

Kuva 38a&b:

Kuva 39a&b:
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kuva 40a&b:

kuva 41a&b:
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These two people, Ville and Marja, are now living their
own lives. Ville takes care of the baby and he has
memory of Marja burning his heart. But he can wait.
He loves her her still. He is not angry, only worried.
Marja is thinking to have another life with another
man. Marja has returned back to her yellow shape
and now she has new green man beside her. But now
they dont live in the forest like Marja did before. They
live in the city. Has Marja really gone forward and is
she happy deep in her heart?
The old husband, Ville, is not sure what has happened.
He plans to visit Marja with their baby.
its is night and all the people are sleeping. Now
there is peace in the town because all the problems
about these fussy relations are gone to sleep with the
people. Now the wise animals are heaped to drink
some water that is important for their existence. They
can enjoy the presence of the others , they dont get
troubled, like the people does. The animals doesnt
want to own the others, and they dont need their
own space so much. They can live together but as
separate persons. The people has so much to take
care. Everybody has his own house and own car and
own husband or wife. The animals have nothing but
they are free from worries. They just are.

Last image: I know everytime I will leave you I will
return not empty, so blue-white means Finland and
the other side the return to the regular life, work,
family, etc but always with some Finnish in my heart

Kuva 40a&b:

Kuva 41a&b:

89

90

91

