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Johdanto

Olen kerännyt portfoliooni materiaalia sekä taide- että teoriapainottei-
silta kursseilta opintojeni varrelta. Esseiden ja päiväkirjaotteiden lomaan 
olen portfoliota kootessani kirjoittanut uuttakin tekstiä, lähinnä opittua 
kokoaviksi pohdinnoiksi ja kiintopisteiksi havaitsemieni laajempien ke-
hityskaarien ja -linjojen varsille. 

Luonnoksia ja valmiita teoksia olen valinnut taidekursseilta lähinnä 
sen mukaan, kuinka hyvin ne kuvastavat tilannetta jossa kulloinkin olen 
kuvantekemiseni ja taidekäsitykseni kanssa ollut. Opintojeni myöhem-
mässä vaiheessa keskityin sivuainevalinnoissani pääasiassa maalaami-
seen, joten taideosaston piirustuksen ja maalauksen työpajojen merkitys 
korostuu sekä konkreettisessa työskentelyssä että opettajuuden ja kasva-
tusnäkemysten pohdiskelussa.

Portfolioni runko alkoi hahmottua kirjoittaessani Taidekasvatuksen 
historia -kurssille laajaa esseetä, jossa käsittelin paitsi taidekasvatuksen 
yleisiä kysymyksiä, myös oman taidekäsitykseni ja kuvantekemiseni his-
toriaa, sekä kuvataideopettajuuteni muovautumista opintojeni aikana. 
Otsikoksi laitoin Kuvataideopettajuus ja kasvuni taiteen tekijänä ja ko-
kijana. Esseen keskeiseksi osaksi nousi kehitystarina, jossa hieman arka, 
ilmaisussaan umpikujaan ajautunut opiskelija löytää uudelleen kuvante-
kemisen mielen, ja saa lopulta uudelleen kiinni opettajuuden ajatukses-
takin. 

Halusin jatkaa itselleni tärkeäksi muodostuneen kertomuksen kä-
sittelyä portfoliossani ja laajentaa sitä uusilla aiheilla sekä näytteillä 
oppimispäiväkirjoistani ja töistäni. Halusin kirjata itselleni muistiin 
kokemukseni kuvantekemisen ja ilmaisun vaikeudesta ja taiteen henkilö-
kohtaisen merkityksen tuskallisestakin pähkäilystä, jotta ne oppimiseni 
vaikeimmatkin hetket saisivat nyt arvoa muuna kuin epäonnistumisen 
kokemuksina.

Ehkäpä portfolioni onkin ennen kaikkea hankalan taideoppijan sai-
raskertomus – raportti itseilmaisun vaikeudesta, oppijan mielen ailahte-
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levuudesta ja taiteellisen työskentelyn mielekkyyden ajoittaisesta kyseen-
alaistamisesta. Loppu on kuitenkin onnellinen.

Opintojeni läpi kulkevana punaisena lankana on ollut ehkä varsin 
perinteinenkin ajatus omasta aktiivisesta taiteellisesta työskentelystä ku-
visopettajan ammattitaidon ytimenä. Kuvantekemisessä lähdin pelkkien 
kädentaitojen tai ns. korkeamman taiteen kentällä pätevöitymisen sijaan 
hakemaan mahdollisimman syvää omakohtaista kokemusta taiteellisen 
prosessin moninaisista merkityksistä ja sisällöistä.  Taideopinnoissani 
on siis ollut kyse myös ulospäin suuntautuvasta, omaa opettajuuttani 
rakentavasta tutkimusretkestä, eikä pelkästään itseen keskittyvästä il-
maisun puutteiden ja ongelmien paikkailusta;  se, mitä olen löytänyt on 
tarkoitettu välitettäväksi eteenpäin, ei pelkästään omaksi taiteelliseksi 
pääomaksi.

Taide, opettajuus ja kenttä

Ensimmäisen vuoden alussa ainedidaktiikan, estetiikan ja filosofian kurssit 

heittivät eteeni loputtomasti uusia kysymyksiä opettajuudesta, taidekas-

vatuksesta ja taiteesta yleensä. Ensimmäiset harjoitustyöt ja päiväkir-

jamerkinnät ovat ehkä enemmänkin keskeisten kysymysten hapuilevaa 

tunnustelua, kuin niiden varsinaista ratkomista.

Mikä taide?

Ensimmäisillä didaktiikan tunneilla pääni oli aivan pyörällä. Kurssilla 
alettiin jo sujuvasti puhua omasta opettajuudesta, taidekasvatusnäke-
myksestä ja kentästä, vaikka oma taidekäsityksenikin oli joutunut todel-
liseen myllerrykseen. Olin luullut tietäväni tarkalleen mitä taide on ja 
miksi sitä tulee opettaa. Mielessäni oli väikkynyt kuva yhdestä suuresta 
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ja hienosta Taiteesta, joka kaikessa henkisessä loistossaan perustelee itse 
itsensä. Nyt se mitä itse olin vaalinut taiteen henkenä tuntui kuitenkin 
olevan ristiriidassa monien taidekasvatuksen päämäärien kanssa. Olinko 
vanhanaikainen?

Kurssilla puhuttiin kentän muutospaineista ja uudistumisen, integ-
raation ja taiteen entistä suuremman välineellisyyden vaatimuksesta. 
Myös taiteilijamyyttiä alettiin purkaa. Pian syntyi kuva, että vain jokin 
tietty osa taiteesta asettui täysin ongelmattomasti taidekasvatuksen ke-
hykseen. Voisiko taide olla siis myös jotain muuta kuin mihin sanan tai-
dekasvatus ensimmäinen osa viittaa, ja voisiko sen sisältä löytyä jotain 
yleisten kasvatuksellisten päämäärien kannalta harhaanjohtavaa? Voiko 
kuvisopettaja pitää taidetta itsessään niin arvokkaana, että se opetuksen 
sisältönä lopulta rajautuu ”normaalin” elämänpiirin tarpeiden ulkopuo-
lelle? Entä onko toisessa ääripäässä vastassa silkkaa askartelua? Asetin 
oppimispäiväkirjani sivuilla itselleni seuraavat kysymykset:

Eikö kuvisope voikaan olla myös taiteilija?
Voiko, tai saako oppilaiden töitä kutsua taiteeksi?
Onko taide päämäärä vai väline?
Kasvatanko taiteella vai taiteeseen?

Yhtäkkiä taide tuntui pakenevan niistä löyhistä raameista jotka sille 
olin mielessäni asettanut. Piti siis lähteä selvittämään uudestaan mistä 
kaikesta taiteessa on kysymys ja mikä taiteen tehtävä kasvatuksessa ja 
elämässä yleensä on – tai voisi olla. Yhtenä pohdiskelun avaajana toimi  
Kudi I:n kurssikirjallisuutta luodannut ryhmäkeskustelu ja sen pohjalta 
kirjoittamani essee. Keskustelumme virittyi luontevimmin Minna Tar-
kan K.A.A.K:n ympärille. Tarkan faabelissa käsitellään Kukon ja Jäniksen 
dialogin kautta taiteen tekemisen ja kokemisen yleistä problematiikkaa.

Tarkan teoksen teemoista nousi keskustelussamme ensimmäisenä 
esiin perustava kysymys siitä, mikä lopulta on taidetta ja minkälaisen 
aseman vuosituhansien traditio tuossa määrittelyssä saa. Kukko mää-
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rittelee taiteen nimenomaan tradition kautta, kun taas hetkessä elävä 
Jänis pyrkii tuomaan esiin vaihtoehtoisia näkemyksiä mm. itsenäisis-
tä, välittömästä kokemuksesta sisältönsä ammentavista taideobjek-
teista; luonnosta löytynyt, esteettistä mielihyvää tuottava esine voi olla 
taidetta siinä missä pitkällisiä ponnisteluja vaatinut harkittu teoskin. 
Kukon traditio puolestaan vaatii taiteelta nimenomaan artefaktiutta 
– sitä, että ihminen on tietoisesti, ja tietoisena taiteen käytännöistä 
vaikuttanut teoksen syntyyn. 

Tästä käynnistynyt paikoin leikkimielinenkin keskustelumme 
pyrki rajaamaan sitä minimaalista tekoa, joka riittää muuttamaan 
kappaleen taiteeksi. Esiin nousivat taiteellisen työskentelyn muodot 
pieteettisestä ateljeessa puurtamisesta ready-made-taiteen kylmän 
välinpitämättömään löytämiseen – teokset Mona Lisasta Duchampin 
pisoaariin

Tarkan teoksessa Kukko ja Jänis lähtevät liikkeelle suurta osaa 
länsimaisen taiteen historiasta määrittävästä esittävyyden ja näköi-
syyden vaatimuksesta. Kukko pyrkii opettamaan Jänikselle neljä kes-
keistä tekijää, joilla teos saadaan muistuttamaan todellisuutta: teks-
tuuri, struktuuri, volyymi ja valööri. 

Keskustellessamme taiteen esittävyyden ja näköisyyden vaati-
muksesta pohdimme asiaa monelta kannalta. Perinteisestihän taidetta 
on arvioitu juuri kuvaamisen taidokkuuden kautta. Tunnistettavuus 
ja klassisten kuvaamisen keinojen usein kauneudeksi tulkittu luon-
ne näyttäisivät edelleen määrittelevän ns. suuren yleisön taidemiel-
tymyksiä. Näiden arvojen kestävyydestä ja pitkästä historiasta kielii 
myös vanha oppiaineen nimi ’kuvaamataito’.

Mutta mikä kuvaamisen taidokkuuden tai klassisen näköisyy-
den arvo itsessään on, ja riittääkö se taiteen keskeiseksi sisällöksi? 
Ainakaan Kukon tarjoamat keinot todellisuuden kuvaamiseksi eivät 
tuntuneet riittäviltä. Olimme kaikki varsin tietoisia siitä, että esim. 
tarkka perspektiivikuva ei nykytietämyksen perusteella sittenkään 
ole täydellinen kopio edes näköaistimuksestamme. Vielä vähemmän 
se riittää kuvaamaan subjektiivista kokemusta todellisuudesta. Klas-
siset todellisuuden kuvaamisen keinot ovatkin lopulta vain sovittuja 
ja totuttuja esittämisen tapoja , jotka voi hyvin vaihtaa toisiin ilman 
että lopputuloksen ”taiteus” tai totuudenmukaisuus sen syvemmässä 
merkityksessä vähenee.
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Tarkan Jänis onkin valmis uhraamaan pinnallisen näköisyyden 
mm. tunteen ilmaisun hyväksi, mikä asettaa taiteilijan työlle aivan 
eri lähtökohdat kuin Kukon traditio. Taiteellinen työskentely ei enää 
ole sidottu havaintoon tai sellaiseen todellisuuden osaan, josta olisi 
olemassa valmis esikuva, malli, tai kaava. Taiteilijan ei myöskään ole 
välttämätöntä olla täydellisen tietoinen omista tarkoitusperistään, tai 
kyetä ennakoimaan tai perustelemaan työskentelynsä vaiheita; taiteel-
linen prosessi on seikkailu. 

Taiteen arviointikaan ei tällöin enää kohdistu yksinomaan toteu-
tukseen; siihen miten taiteilija on teoksen pinnan parissa ponnistel-
lessaan onnistunut. Taiteellisen prosessin katsotaan voivan jatkua ja 
täydentyä mm. katsojan kokemuksilla tai ennakkotiedoilla, tai viit-
teillä teoksen ulkopuoliseen maailmaan tai muuhun taiteeseen. Myös 
kysymys siitä, onko jokin objekti ylipäätään taidetta asettuu erilaiseen 
valoon, kun teoksen ”taiteuteen” vaikuttavat taiteilijan henkilökohtai-
sen työpanoksen laadun ja määrän lisäksi monet tekijästä ja tekemi-
sestä riippumattomat seikat. 

Yksilöllisen kokemisen korostuminen on myös osaltaan johta-
nut taiteen kentän entistä suurempaan moniarvoisuuteen ja avautu-
miseen rinnakkaisten näkemysten vuorovaikutukselle, kun aiemmin 
tyylisuunnat, akatemiat ja yleinen näkemys taiteen keskeisistä sisäl-
löistä ja arvoista määrittivät koko taiteen kentän toimintaa.   

Toisaalta kehityksen kääntöpuoleksi voisi katsoa sen, miten si-
nänsä ansiokkaankin ja perinteisellä tavalla kauniin työn voi nykyään 
olla vaikea lunastaa paikkaansa merkittävänä taiteena, jos se ei herätä 
tarpeeksi voimakasta tunneperäistä reaktiota tai muunlaista äärim-
mäistä kokemusta. Pastissiksi, koristeeksi tai sisustustaiteeksi leimau-
tuminen onkin valitettavasti koitunut useiden sinänsä vilpittömistä 
lähtökohdista syntyneiden teosten kohtaloksi.

Esittävyyden ja ilmaisun vaatimusten kautta keskustelumme 
kääntyi esteettisiin arvoihin. Toin varsin kärjekkäästi esiin näkemyk-
seni siitä, miten taiteen kentällä on esittävyyden ja tradition ohella 
alettu väheksyä myös perinteisiä – tai ajattomia – esteettisiä arvoja. 
Huomattava osa nykytaiteesta tuntuu olevan etupäässä kriittistä ja 
kantaaottavaa, tämän hetken tylyjä realiteetteja, epäkohtia ja rumuut-
ta kuvaavaa. Ilkka Lammi totesi joskus, miten rumuudesta on itse asi-
assa tullut taiteessa jonkinlainen lähtökohta, ja miten hän mieluum-
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min olisi nähnyt taiteen tuovan arkipäivän rumuuden keskelle edes 
häivähdyksen jonkinlaisesta ajattomasta kauneuden ihanteesta, joka 
itsellenikin on ollut tärkeä taiteen merkityksellisyyttä luova tekijä. 
Muu ryhmä ei ollut yhtä huolissaan tästä kehityksestä ja seurannut 
keskustelu sai minut tunnistamaan itsestäni hieman pelokkaan Ku-
kon. 
---

Hakemamme taiteen totuus osoittautui alati vaihtuvaksi ja ikään 
kuin ilmassa väreileväksi, lopullisesti teoksen ja yksittäisen kokijan 
välisessä vuorovaikutuksessa syntyväksi. Keskustelun aikana huoma-
simme, että jokaisessa meistä oli vaihtelevassa suhteessa sekä tradi-
tioon tukeutujaa, että omasta kokemusmaailmasta sisältöjä ja mer-
kityksiä löytänyttä sisäistä epäilijää ja kyseenalaistajaa. Käymämme 
keskustelu heijasteli siis myös sitä sisäistä dialogia, johon kaikkien 
taiteen piirissä työskentelevien tulisi uskaltaa heittäytyä. Edellytys 
tälle dialogille on se, että on valmis myöntämään erilaisten näköalo-
jen rinnakkaisen olemassaolon myös itsessään, ja siten vapauttamaan 
itsensä yhden näkemyksen orjallisesta noudattamisesta. Oman totu-
tun näkemyksen puolustamiseen kehitetyt ajatusmallit ja ulkoa opitut 
lauseethan ovat juuri niitä kuvallisen ajattelun aseita, joilla ei ole mi-
tään annettavaa siihen keskusteluun, jota taiteesta tulisi käydä.

Nykytaide vaatii yhä enenevässä määrin yleisöltään taiteentun-
temuksen ja taiteen tarkasteluun tottumisen tuomaa avoimuutta ja 
kykyä tunnistaa ja vastaanottaa taidekokemuksia, ohi ja yli omien 
mieltymysten ja ennakkoluulojen. Pintapuolisen tietämisen ja ym-
märtämisen sijaan korostuu nimenomaan kokeminen. Osan taiteesta 
voi tunnistaa ja ymmärtää traditioon viittaavien vihjeiden perusteella, 
mutta yhä suurempi osa taiteesta edellyttää harjaantumista – mielen 
avaamista ja aistien terästämistä. 

Tarkan teoksen lopussa Kukko valittelee sitä, että on epäonnistu-
nut tehtävässään opettajana, koska mitään konkreettista lopputulosta 
ei ole syntynyt, eikä harjoitustehtävistäkään ole jäänyt oikein mitään 
käteen. Samanlainen tunne valtasi ryhmämme keskustelun jälkeen, 
sillä olimme odottaneet päätyvämme jonkinlaiseen loppupäätelmään 
tai -lauseeseen.  Totuus taiteen perimmäisestä olemuksesta ja taide-
kasvatuksen lähtökohdaksi sopivasta taidenäkemyksestä tuntui lei-
juvan ympärillämme, mutta kukaan ei onnistunut tavoittamaan niitä 
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kokonaisina; totuus oli olemassa vain eri näkökulmien välisessä dialo-
gissa. Ehkäpä tätä totuutta ei voikaan koskaan sanallistaa lopullisesti. 
Voi vain osallistua keskusteluun – kuunnella ja tuoda avoimesti omia 
näkemyksiään muiden tutkittaviksi ja sulateltaviksi.

Vaikka olimme keskustelussamme monin paikoin eri mieltä taiteen 
määritelmistä, sisällöistä ja arvoista, toimi taiteen ensisijainen kokemuk-
sellisuus siltana erilaisten näkemystemme välillä. Kokemusten jakaminen 
ohitti mielenkiintoisuudessa ja tärkeydessä kysymykset siitä miten kukin 
taiteen ajatuksellisesti määrittelee, tai millainen raja taiteen ja ei-taiteen 
välille muodostuu. Mutta jos taide voi olla ”melkein mitä vaan”, kuten 
määrittely keskustelun aikana toistui, miten voisin  käyttää sitä kasvatuk-
sen lähtökohtana?

Keskustelun tärkein anti olikin ehkä oivallus, että taidekasvattajan 
ei sittenkään tarvitse kyetä esittämään kaikenkattavaa ja vedenpitävää 
selvitystä taiteesta. Sen sijaan hyvän taidekasvattajan tulee kyetä avoi-
mesti keskustelemaan taiteen merkityksistä, sisällöistä ja määritelmis-
tä, ja opastamaan jäljessään tulevia etsijöitä näiden omiat lähtökohdat 
huomioon ottaen. Pelkän tiedon sijaan tämä edellyttää mielestäni paljon 
omakohtaista kokemusta taiteen lukuisista vaihtoehtoisista, ehkä ristirii-
taisistakin merkityksistä ja sisällöistä. Buddhalaista viisautta vapaasti so-
veltaen: ehkäpä taidekasvatuksen todellinen ”mestari” on se, joka ei tiedä 
mitä taide on.

Lisäksi ymmärsin, että taide ei pakene määrittelyjä, vaan hakee nii-
tä. Joka päivä on mahdollista muotoilla uusi, edellistä tarkempi tai pa-
remmin senhetkisiä päämääriä tukeva taiteen määritelmä ja testata sitä 
käytännössä. Oppimispäiväkirjoissani ja muistiinpanoissani olen määri-
tellyt taiteen eri vaiheissa hieman eri sanoin, riippuen kullakin hetkellä 
ajankohtaisista kursseista, luetusta kirjallisuudesta tai oman taiteellisen 
työskentelyn synnyttämistä ajatuksista.
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Taide on ennenkaikkea kokemusten välittämistä ja vastaanottamista 
- taide voisi siis olla kokemisen tiedettä. 
Taide on oman maailmassaolemisen ja siitä tiedetyn - tai  oletetun 
- aktiivista testaamista ja omien mielikuvien ja ajatusmallien haas-
tamista.
Taide on peili, jonka kautta omia reaktioita itsen ulkopuoliseen voi 
tarkastella, ts. taide on väline oman itsen tutkimiseen.
Taide on yksilöllisen ja yhteisen rajapinta.
Taide on muodon saanut  kysymys ”entä jos…?”, tai ”miksi?”, tai…
Taide on todellisemman, intuitiivisen minän kommunikaatiota. 
Taide on yksilöllisten minuuksien välistä kommunikaatiota.
…

Taide ja kasvatus

Taidekasvatuksen kenttä näytti edellyttävän paitsi oman aineen sisältöjen 
ja didaktisten menetelmien, myös aktiivisen ”puolustuspelin” strategioi-
den hallintaa. Pian kävi selväksi, että vaikka omaa taide- ja kasvatusnä-
kemystä kuinka pyörittelisi ja hioisi, ongelmaksi jää yhtä kaikki se, miten 
saada taide sopimaan nykyisen kasvatusnäkemyksen puitteisiin. 

Vallitseva kasvatusnäkemyshän on aina sidoksissa yhteiskunnassa 
vaalittuihin arvoihin ja sellaisiin taitoihin ja ominaisuuksiin, joita ylei-
sesti pidetään tavoittelemisen arvoisina. Kasvatusnäkemykset ja niiden 
määrittelemät opetussuunnitelmat ovat siis aina painottuneet, tai - kat-
santotavasta riippuen - vääristyneet johonkin suuntaan.

Nykyinen kasvatusnäkemys korostaa – valistuksen ihanteiden peril-
lisenä, kuten Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet -kurssilla 
selvisi – valmiiseen, objektiiviseksi katsottuun tietoon perustuvaa jär-
keä, helposti sovellettavia ajattelun välineitä, ja ylipäätään kaikkea, mikä 
näyttäisi tuottavan nopeita, yhteismitallistettavia tuloksia ja helposti 
osoitettavaa konkreettista hyötyä. Taideaineiden keskeiset sisällöt, kuten 
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aistinvarainen ja kokemuksen tuottama yksilöllinen tieto, ja minäkuvan 
ja oman maailmasuhteen rakentuminen on ”tehottomina” jätetty vaihto-
aitioon kärvistelemään.

--- Nykyinen kasvatusmalli on onnistunut monissa tavoitteissa, jos 
onnistumista arvioidaan yksin nykyisestä arvomaailmasta käsin. Kas-
vatuksesta saatava hyöty mitataankin useimmiten puhtaasti aineelli-
sella tasolla. Riittää, kun varmistetaan lapsen pääsy jatko-opintoihin 
ja tuottaviin ja yhteiskuntaa hyödyttäviin ammatteihin. Älyn korotta-
minen henkisempien arvojen yläpuolelle on kuitekin johtanut siihen, 
että henkisellä puolella ilmeneviä puutteita ei välttämättä edes nähdä 
tai osata arvioida.

Nykyään lapselle opetettujen ajattelun välineiden käyttökelpoi-
suutta voi jyrkästi arvioiden pitää varsin rajallisena. Enemmän kuin 
ajattelun välineitä ne ovatkin selviytymisvälineitä tiettyihin ennakoi-
tuihin tilanteisiin. Jos lapsessa ei aivan erityisesti pyritä kehittämään 
tämän omaa ajattelua, ei lapsen luontaista taipumusta filosofiseen 
pohdiskeluun osata havaita, eikä sitä näin ollen ymmärretä tukea. 
Lapsessa ei siis myöskään kasvateta uskoa oman ajattelun voimaan 
tai kykyyn luoda oman itsen kannalta tärkeätä, omasta kokemusmaa-
ilmasta kumpuavaa tietoa. Sen sijaan lapsissa kasvatetaan uskoa auk-
toriteetteihin ja ns. objektiivisen, eli valmiin, ulkopuolelta annetun 
tiedon ylivertaisuuteen. Lapsen itsetuntoa ja itsevarmuutta pyritään 
tukemaan kasvattamalla lapsi yleisesti hyväksytyn mallin mukaisek-
si ja palkitsemalla varsin kapean katsantokannan mukainen kehitys. 
Vaikka tietynlainen nokkeluus saakin kiitosta, katkaistaan lasten to-
delliselta luovuudelta siivet usein jo alkulennossa.

Pahimmillaan seurauksena on se, ettei lapsi pääse itse omista läh-
tökohdistaan ja tarpeistaan käsin tutkimaan maailmaa ja siinä olemis-
taan, ja näin laajentamaan ajattelunsa rajoja. Mm. Kari Uusikylä on 
esittänyt syvän huolensa sekä erityisellä tavalla luovien ja lahjakkai-
den, että muuten kehityksensä kannalta erikoisasemassa olevien las-
ten puolesta. Pohdiskelevat ja kokemuksen kautta oppivat leimataan 
koulussa helposti hitaiksi ja ongelmallisiksi oppijoiksi. Rousseau on 
todennut, että jokainen vaihe lapsen kehityksessä sisältää uusiutumat-
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tomia ihmisenä olemisen mahdollisuuksia. Nyt nämä mahdollisuudet 
– pitkälti oppimiselle asetettujen yhteismitallistettujen kriteerien ja 
aikataulujen johdosta - usein riistetään lapselta ja samalla myös kas-
vattaja saattaa hukata mahdollisuuden rikastuttaa omaa ajatteluaan.

Taidekasvatuksen historia -kurssille kirjoittamassani esseessä käsit-
telin mm. vallitsevan tiedonkäsityksen ja yleisten asenteiden suhdetta 
taidekasvatuksen nykyiseen asemaan erityisesti peruskoulussa, ja sitä 
miten taidekasvatuksen kenttä on pyrkinyt esitettyihin haasteisiin vas-
taamaan. Lähteenä käytin mm. Eflandin taiteiden ja kognitiivisten teori-
oiden suhdetta käsittelevää teosta, sillä juuri kuvataiteen tietoa tuottavan 
ominaisuuden kyseenalaistaminen on johtanut oppiaineen nykyiseen 
hankalaan tilanteeseen. Toisaalta kritisoin esseessäni taidekasvatuksen 
kentän sisällä toisinaan ilmenevää kognitiivisen puolen ja tietopohjai-
suuden suhteetonta korostamista taiteen lukuisien muiden arvokkaiden 
puolien kustannuksella.

Tiedon rakentumisen ja integraation korostuminen eri kursseilla esiin 
nousseissa uudemmissa taidekasvatusnäkemyksissä on tuntunut hen-
kilökohtaisesti ongelmalliselta - etenkin nyt kun kokemuksellisuus 
on saanut uudenlaisen merkityksen sekä taidekasvatusnäkemykses-
säni että omassa taiteellisessa työskentelyssäni. Kuvataiteen kattaman 
alueen jatkuva laajeneminen ja oppiaineeseen integroitavien tiedon-
alueiden määrä on herättänyt kysymyksen paitsi tarkoituksenmukai-
suudesta, myös siitä, voiko yksikään opettaja oikeasti hallita tämän 
kaiken, puhumattakaan valtavan tietomäärän vastaanottavasta oppi-
laasta. 

Korostamalla kuvataiteen tietopohjaisuutta tukevia argument-
teja nykyinen taidekasvatuksen kenttä on pyrkinyt vastaamaan ajan 
asettamiin haasteisiin. Monet taiteeseen ja sen kokemiseen liittyvät 
piirteet ovat aikojen saatossa synnyttäneet mielikuvan taiteen lähes 
rajattomasta vapaudesta ja jonkinlaisesta ylhäisestä eriytyneisyydestä 
arkipäivän kokemuspiiristä. Taide ei kuitenkaan koskaan voi syntyä 
tyhjiössä, erillään sosiaalisesta viitekehyksestä tai kulttuurin sisäisistä 
tietorakenteista (Efland 2002, 39-40). Taidekasvatus onkin lähes koko 
historiansa ajan ollut valjastettuna erilaisten yhteiskunnallisten pää-
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määrien tukemiseen. Se, mitä taidekasvatuksessa on kulloinkin pai-
notettu on aina kytkeytynyt ajan vallitseviin arvoihin ja yhteiskunnal-
lisiin tarpeisiin (Eisner 1972, 57). 

Nyt ollaan kuitenkin ensi kerran tultu tilanteeseen, jossa koko tai-
dekasvatuksen merkitys yksilön kehitykselle on asetettu kyseenalai-
seksi, ikään kuin taiteen sisällöt ja yhteiskunnan tarpeet eivät yhtäk-
kiä enää kohtaisikaan. Syynä tähän ovat suurelta osin alati pelkistyvä 
tiedonkäsitys, mekanistiset oppimiskäsitykset ja yksipuolisen tehok-
kuusajattelun ulottuminen koulumaailmaan.

 Juuri se vaikeasti hahmotettava tapa, jolla kokemuksellisuus ja 
perinteisen katsantokannan mukainen tieto limittyvät toisiinsa tai-
teellisessa työskentelyssä, tekee taideaineiden aseman koulussa niin 
ongelmalliseksi. Aistihavainto ja omakohtainen kokemus, joiden 
merkitys taiteiden piirissä on luonnollisesti suuri, on perinteisesti sul-
jettu varteenotettavina pidettyjen tiedonlähteiden ulkopuolelle. Toki 
tällaisella dualismilla on länsimaisessa kulttuurissamme pitkät perin-
teet, mutta silti tuntuu hämmentävältä, että näin pelkistynyttä tiedon-
käsitystä käytetään mittarina arvioitaessa oppiaineiden hyödyllisyyttä 
yksilön kehityksen kannalta. 

Vuonna 2001 silloinen opetusministeri Maija Rask antoi lausun-
non, jossa hän totesi taideaineiden olevan ”harrastamista”, jonka tulisi 
antaa tilaa tietopohjaisille aineille.Ymmärrettävästi lausuntoa seurasi 
kiivas julkinen keskustelu, jossa taideaineita puolustettiin nostamalla 
esiin esimerkkejä lukuisista tiedonalueista, joita kuvallinen ilmaisu 
tukee. Jokaiselle, joka omaa vähäisintäkään omakohtaista kokemus-
ta taiteen todellisista arvoista ja sisällöistä, kyseiset esimerkit lienevät 
itsestäänselviä. 

Valitettavasti nykyistä ajattelua leimaa edelleen käsitys, jonka mu-
kaan kaikkien tietopohjaisten, eli hyödyllisiksi katsottujen oppiainei-
den sisältämän tiedon rakenne on yhtenevä. Silmätikuiksi nousevat 
luonnollisesti sellaiset oppiaineet, joiden tuottaman tiedon rakenne 
on kaikkein erilaisin. Näin taito- ja taideaineet ovat jääneet yksin eris-
tyksiin jonkinlaisina ”friikkeinä”.

Taidekasvattajien suurena haasteena on  löytää tasapaino kurssi-
suunnitelmiin ja yksittäisiin tehtävänantoihin integroitujen sisältöjen 
ja työskentelyn aikana kokemuksellisesti syntyvän ennakoimattoman 
tiedon välillä. Henkilökohtainen pelkoni on, että alati lisääntyvä pyr-

11



kimys kasvattaa kuvataiteeseen integroitujen sisältöjen määrää yli 
kaiken kohtuuden johtaa lopulta siihen, että kuvataiteesta tulee vain 
väline oppiaineen ulkopuolelta määriteltyjen tavoitteiden saavuttami-
seen, kun taas se, mikä kuvataiteelle olisi ominaisinta, jää unohduk-
siin.

Perustellessaan taideaineiden palauttamista tärkeäksi osaksi ope-
tussuunnitelmaa Efland nostaa esiin useita uusia ja vaihtoehtoisia 
kognitiivisia teorioita, joissa korostuu juuri taiteen kyky tuoda esiin 
sellaista tietoa, jota ei muuten tavoitettaisi. Mm. Goodmanin näke-
myksen mukaan taiteen symboliset järjestelmät, aivan kuten tieteen 
vastaavat, rakentavat omanlaisiaan, muista poikkeavia kuvia maail-
masta, jotka ilman taidetta jäisivät tavoittamatta (Efland 2002,10). 
Henkilökohtaisesti koen kuitenkin hieman häiritsevänä monien tai-
dekasvatuksen teoreetikoiden näkemyksissä ilmenevän, tieteelliset 
lähtökohdatkin huomioon ottaen lähes ylettömän rationalisoinnin ja 
pitäytymisen konkreettisessa ja objektiivisesti ”todellisessa”. Esim. Ef-
landille taide on lähes poikkeuksetta todellisuuden kuvaamista, joko 
konkreettisesti tai esim. sosiaalisten rakenteiden kautta.

Tietyssä mielessä taide kuvaa aina todellista maailmaa, eihän 
maailmaan lopulta voi luoda mitään, mikä ei jossain muodossa jo 
olisi siihen kuuluvaa. Mutta silti tietyt henkisemmät aspektit taiteen 
luomisessa ja kokemisessa jäävät tieteen tarkoittaman todellisen maa-
ilman ulkopuolelle, ja siten sen tiedonalan ulottumattomiin, jonka 
kautta Eflandkin taidetta tarkastelee.

Itse olen aina kokenut taiteellisen työskentelyn suurimmaksi 
merkitykseksi sen voimakkaan henkisen ulottuvuuden, erikoislaatui-
sen kyvyn saattaa erilaiset näkymättömät ja muuten tavoittamattomat 
ihmisenä olemisen alueet näkyvään tai muuten koettavaan muotoon 
– jopa silloin, kun en tätä puolta ole omassa työskentelyssäni saanut 
täysin tyydyttävällä tavalla toteutumaan.

Osa taidekasvattajista on kokenut sanan ’taide’ liittämisen oppiai-
neeseensa sen uudessa nimessä ’kuvataide’ rajoittavana seikkana, joka 
vaikuttaa suorastaan haitallisesti paitsi aineen laaja-alaisuuteen, myös 
yleiseen kuvaan aineen laajemmasta merkityksestä. On totta, että sa-
nana ’taide’ helposti liitetään yksinomaan traditioon ja nk. korkea-
kulttuuriseen ja arkielämästä irralliseen kuvan tekemiseen, mutta eikö 
taide voisi toisaalta olla juuri se käsite, joka tarjoaa mahdollisuuden 
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taidekasvatuksen rakentavaan itsenäistymiseen (ei eristäytymiseen) 
ja itsetunnon ja rohkeuden kohentamiseen kentän sisällä. Kysehän 
on pitkälti siitä, miten tämä taide sitten esitellään kentän ulkopuo-
lisille tahoille. Nythän päinvastoin taidekasvatuksen sisältöjä pyri-
tään muokkaamaan taiteen ulkopuolisten määritelmien ja kriteerien 
mukaisiksi. Omasta mielestäni olisi jo aika nostaa taide takaisin sille 
kuuluvaan asemaan omaksi erityislaatuiseksi tiedonalakseen, joka fi-
losofian tavoin luotaa arkipäivän ilmiöiden rinnalla myös maailmassa 
olemisen hienovaraisempia ja metafyysisiä puolia.

Taide käytännössä

Olin opintojeni alussa päättänyt lähteä tutkimusretkelle taiteeseen. 

Mutta ei kokemuksellisuus ja luomisen virtaan heittäytyminen ollutkaan 

mitenkään helppoa tai itsestään selvää – kaukana siitä. Tottumuksen ja 

tutussa ja turvallisessa pitäytymisen luovuutta nakertava voima häiritsi 

toistuvasti työskentelyäni. Omat ennakkokäsitykseni ja -odotukseni olivat 

aina rajoittaneet tekemistäni, mistä johtuen taiteellisen työskentelyn kaik-

kein henkilökohtaisin ja kokemuksellisin taso oli jäänyt saavuttamatta, 

ja samalla taiteen nivoutuminen mielekkääksi osaksi koko elämääni oli 

jäänyt toteutumatta – ainakin sellaisella tavalla, joka mielestäni olisi vält-

tämätön taidekasvattajalle.

Pohjat Pimassa

Tiedollisella tasolla olin perillä kuvantekemisen ja taiteellisen ilmaisun 
perusasioista. Olin omatoimisesti lukenut taiteen teoriasta ja yleisimmis-
tä menetelmistä ja tekniikoista ehkä enemmän kuin käytännön työsken-
telyni edellytti, ja kuullut samat asiat vielä useaan otteeseen eri opettajilta 
niin peruskoulussa, lukiossa kuin Yliopiston piirustuslaitoksellakin. ”Ke-
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räilin” tekemisen valmiuksia ja malleja. Olisi tietenkin liian yksioikoista 
todeta, että liiallinen tieto ja keskittyminen ennalta tietämääni olisi ol-
lut luovan ilmaisuni esteenä, mutta jonkinlainen ”nyrjähdys” koetun ja 
ennalta tiedetyn välisessä suhteessa on ollut merkittävä tekijä kokemieni 
ongelmien synnyssä. Aiemmin rakentunut tieto on tavallaan syrjäyttänyt 
hetkellisen kokemuksen tarjoaman tiedon.

Teorian tasolla mielestäni tunsin taiteen, mutta kokeminen tässä ja 
nyt, paperin, kankaan tai savimöykyn äärellä osoittautui sittenkin 
ainoaksi keinoksi muuttaa tiedetty taitamiseksi. 

Opintojeni konkreettinen kuvan parissa työskentely alkoi pima-kurs-
sin kahden viikon intensiiviperiodilla. Ensimmäisen vuoden portfoliossa 
muistelin lähtökohtiani ja opintojakson alun tunnelmia:

Olin nykyisten opintojeni alkuun asti kokenut osaavani tarpeeksi 
asioita ilmaistakseni sen, minkä halusinkin. Sen sijaan että olisin 
antautunut kokemuksille ja kokeiluille, olin pitäytynyt sellaisissa tek-
niikoissa ja lähestymistavoissa jotka jo valmiiksi koin vahvoiksi alu-
eiksini. Peruskoulussa ja lukiossa olin aina ollut ”kympin piirtäjä”. 
Siis se, joka varsinkin luokkakavereiden silmissä saavutti vaivoitta 
hyvältä näyttävän ja huolellisesti työstetyn jäljen. Ajoittaiset ”lipsah-
dukset” voimallisemman ilmaisun puolelle erityisen läheisiltä tuntu-
neissa tehtävissä riittivät sitten opettajankin vakuuttamiseen. 

Nyt on ollut tuskallista myöntää itselleen olleensa sittenkin lä-
hinnä hyvä pikkutarkka nyhertäjä, joka ei juurikaan ole uskaltau-
tunut rikkomaan rajojaan. Taiteelle ominainen prosessimaisuus ja 
leikkimielinen tutkiminen oli jäänyt turvallisemman suorittamisen 
jalkoihin. Suurimmat ongelmat omassa taiteellisessa työskentelyssäni 
liittyivät siis vapautuneisuuden puutteeseen ja jonkinlaiseen ilmai-
sun hitaaseen tukahtumiseen, mikä lopulta johti kuvan tekemisen 
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henkilökohtaisen mielekkyyden kyseenalaistamiseen.
Jotenkin olin myös harhautunut ajattelemaan, että vain valmiit 

asiat olivat merkityksellisiä – että vain lopputuloksen laadulla oli 
merkitystä. Kaiken tekemisen tuli aina johtaa johonkin konkreetti-
seen, ja mitä helpommin ennakoitavissa lopputulos oli, sen parem-
pi. Ahdistuin valtavasti sellaisista tekemisen tavoista joita en täysin 
hallinnut, tai joilla ei lähtökohtaisesti voinut saada nopeasti aikaan 
”lopullista” tulosta. Luonnoksetkin olin aina tehnyt vahvalla viivalla 
ilman hakemista, ja siirtynyt sitten nopeasti lopullisen työn pariin.

Jo ensimmäinen tehtävä toi pintaan epävarmuuteni ja olettamani 
puutteet. Harjoittelimme koulun ympäristöstä löytyneiden ”möykkyjen” 
piirtämistä eri välineillä. Ensin pyrittiin vain saamaan aikaan mahdolli-
simman suuri määrä piirroksia mahdollisimman lavealla ilmaisun skaa-
lalla. Tavoitteena oli ennen kaikkea päästä irti omasta totutusta kädenjäl-
jestä – saada mieli ja käsi notkistumaan jonkinlaiseen vastaanottavaiseen 
ja herkkään alkutilaan, kuten myöhemmin päiväkirjaani merkitsin. 

Väliarvioinneissa huomio kiinnitettiin erityisesti jäljen vaihtelevuu-
teen ja ilmaisuvoimaan. Lisäksi arvioitiin möykyn ”möykkymäisyyt-
tä”, sitä miten jäljen vaihtelu auttoi tavoittamaan havainnoidun koh-
teen luonnetta ja ominaisuuksia, ja miten paljon möykystä saatiin 
irtoamaan yhä uusia puolia. Ensimmäisenä päivänä sain aikaiseksi 
vain muutaman jäykistelevän työn. Silti aloin jo tässä vaiheessa aja-
tella, että eiköhän tämä möykky ole nyt tässä. Aiheen työstö kuitenkin 
jatkui useamman päivän ajan uusin välinein. Tunsin sisimmässäni, 
että tällainen harjoitus auttaisi eteenpäin; vihdoinkin paneutuisin jo-
honkin perinpohjaisesti ja määrätietoisesti. Päätin todella pistää itse-
ni likoon, mutta vanhat tavat olivat tuskallisen tiukassa – kankeiden 
möykkyjen sarja jatkui. 
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Seuraava viikko ei ollut paljoakaan helpompi. Lähdimme Vanhan-
kaupungin lahden rannalle maalaamaan  havaintoa maisemasta käyttäen 
erilaisia värikontrasteja. Ensimmäisenä päivänä puhdas/murrettu- ja va-
löörikontrasti, toisena vastaväri- ja simultaanikontrasti, jne. Ensisijaisena 
tavoitteena oli värihavainnon kehittäminen, mutta sen rinnalla Petri pe-
räänkuulutti myös voimakasta maalauksellisuutta ja jäljen vaihtelevuutta. 
Työstön tavoiksi Petri ehdotti mm. hinkkaamista, jyystöä, ja lopulta, kun 
jäykkä mieli ei tahtonut taipua maalauksellisuuden vaatimusten edessä, 
”splörts”- eli tuubista paperille -tekniikkaa.

Yritin omaksua itselleni uusia tapoja suhtautua kuvapintaan ja teok-
sen työstämiseen: pinnan nopeata peittämistä paksulla maalilla, 
papereiden pyörittelyä ja useiden pohjien pitämistä samaan aikaan 
työn alla. Tarkoituksena oli saada tekemisen prosessi korostumaan 
ja pakkomielle tietynnäköisestä valmiista työstä väistymään taka-
alalle. Näin siis teoriassa. Käytännössä halusin edelleen liiaksi saada 
aikaan valmiita, totutun näköisiä töitä.Vaikka joitain mielestäni on-
nistuneitakin töitä syntyi, tuntui työskentely kokonaisuutena  vielä 
epätyydyttävältä.  

Elävää mallia sadalla viivalla

”Tutkikaa jatkuvalla liikkeellä, sadan viivan kautta. Ottakaa käyt-
töön erilaiset tavat pyöritellä piirrintä:  suora, kaareva, väkkärä, 
villakoira… keksikää itse lisää, tehkää välillä vaikka vasemmalla 
kädellä.” 

Elävä I:n alussa Petri esitteli antaumuksella eksoottisia tapoja pidellä ja 
liikutella erilaisia piirtimiä kuulakärkikynästä grafiittiin. Kun siirryin 
oman paperin ääreen, huomasin miten paljon niinkin yksinkertainen 
asia kuin muutoksen aikaansaaminen piirtimen jättämän jäljen luontees-
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sa vei aikaa. Erilaisten painotusten ja rytmien löytäminen ja yhdistely 
veikin sitten helposti kokonaisen päivän. Croquis-tyyppinen nopeatem-
poinen työskentely oli todella vaivalloista ja jäykkää. Kyse ei nytkään ol-
lut osaamisen tasosta sinänsä, vaan siitä että olin tottunut yhteen viivaan 
ja yhteen ilmaisun muotoon - tavallaan yhteen hahmoon kohteesta riip-
pumatta.

Kun myöhemmin siirryttiin pitkäkestoisempiin ja perinpohjaisem-
piin tutkielmiin hiilellä ja peiteväreillä, alkoi työskentely muistuttaa sitä 
elävän mallin piirustusta, jota olin harjoitellut sekä omatoimisesti että 
jonkin verran Yliopiston piirustuslaitoksella, ja jonka perinteikästä ar-
vokkuutta kohtaan tunsin vähän liiankin suurta kunnioitusta. Vähäinen-
kin kokemus auttoi pääsemään helpommin kiinni hahmon työstämi-
seen. Työskentely tuntui luonnistuvan vaivattomammin, minkä johdosta 
se myös tuntui tyydyttävämmältä. Huomaamattani aloin kuitenkin lipua 
kohti kehittämääni maneeria ja ”kaavaihmistä”.  

Opintojakson loppukritiikissä olinkin sitten ymmälläni sekä omien 
töitteni että saamani palautteen kanssa. Petri kehui kaikista kurssin ai-
kana tekemistäni töistä lähinnä kahta ensimmäistä, jotka omasta mie-
lestäni olivat haparoivia. Töitä tehdessäni olin ollut täysin hukassa, vailla 
minkäänlaista otetta. Uusi ja outo tilanne oli kuitenkin purkanut tekemi-
sestäni ennalta tiedetyn; tiedostamattani olin työskennellyt oppimisen kan-
nalta oikealla tavalla. Siinä vaiheessa kun työ alkoi mielestäni sujua, olin 
siirtynyt kehittämieni maneerien pariin, mikä häiritsi paitsi havaintoa ja 
hahmon työstöä, myös oppimista. Oppimispäiväkirjaani kirjoitin: 

Maneeri on ennalta tiedetyn toistamista - sitä millä suoritetaan teh-
täviä. Se on tuttu, sen kanssa on pärjätty ihan hyvin, kiitostakin sillä 
on usein saanut. Ajan myötä on syntynyt kokemus, jossa kuvante-
kemisen välittömimmät, pintapuoliset tarpeet ja tavoitteet on tullut 
tyydytettyä. Silti taiteen ilmaisullisin, antavin ja lopulta itsellekin 
merkityksellisin puoli on jossain muualla, uudessa ja tuntematto-
massa. 
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Valokuvailmaisu

Kurssin aikana toteutin dokumenttiprojektin, jossa tuli neljän kuvan 
sarjalla kuvata ”Minun Suomenlinnani”. Kuvausretkellä syntyneiden 
vaikutelmien rajaaminen neljään kuvaan tuntui lähes mahdottomalta 
tehtävältä. Lopulta aihe löytyi omasta pitkästä ja läheisestä suhteestani 
saaristoon ja luontoon. Yritin rajata yksittäiset kuvat oleelliseen. Kuva-
sarja, josta lopullisen dokumentin valikoin, koostui pääsääntöisesti lä-
hikuvista, joissa tekstuurit ja valon ja varjon leikki erilaisilla pinnoilla 
herättivät paikoin voimakkaan taktiilisiakin muistumia ja mielikuvia. 
Luontosuhteen lisäksi toiseksi keskeiseksi teemaksi kuvissa nousivat aika 
ja historia. Paikkojen menneisyyden ja nykyisyyden suhde ja ajan ker-
roksellisuuden ilmeneminen sekä luonnossa että rakennetussa ympäris-
tössä on aina kiehtonut minua. Suomenlinnassa löysin kuviini ihmisen 
paikoilleen juurtumisen ja rakentamisen jälkien ja luonnon hiljaisen ja 
vääjäämättömän paluun vuoropuhelun.
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Laajempi dokumenttiprojektini ”A Day in the Life” on 21 kuvan sar-
ja, jossa kuvasin Suomessa asuvan englantilaisen keikkamuusikon arkea 
aamusta iltaan. Kuvausprojekti oli samalla tutustumista valokuvaajan ar-
keen, jossa työskentelyä määrittelevät loputtomat järjestelyt, oikkuilevat 
laitteet ja liki toivottomat kuvausolosuhteet. 

Jo kuvaussuunnitelmaa laatiessani päässäni alkoi soida the Beatlesin 
”A Day in the Life”. Ensin kappale antoi dokumentille nimen, sitten sain 
idean liittää otteita kappaleen sanoituksesta sopivien kuvien yhteyteen. 
Ajatukseni oli tuoda dokumentaarisen tason rinnalle puolifi ktiivinen 
tarina ja samalla liittää työ tiiviimmin ystäväni elämää hyvin pitkälle 
määrittävään musiikkiin. Dokumenttiprojektin loppukritiikissä ilah-
duin, kun sain huomata ideani toimineen. Sain kuulla kommentteja siitä, 
miten musiikki oli muutaman lyriikankatkelman saattelemana tarttunut 
katsojan mieleen ja liittynyt erottamattomaksi osaksi valokuvateoksen 
synnyttämää vaikutelmaa.
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Valokuvaus oli taidemuotona itselleni melko uusi tuttavuus, mutta 
kurssin jälkeen se on säilynyt tärkeänä ilmaisun välineenä. Kurssin jäl-
keisissä valokuvissani uskaltauduin jo käyttämään itselleni uutta väli-
nettä rohkeammin myös kokeilevampaan ilmaisuun ja omien ideoitten 
työstämiseen – ehkä rohkeammin kuin samaan aikaan tutumpien maa-
lauksen ja piirtämisen parissa. Näissä valokuvissa ilmenevä kiinnostus 
yksityiskohtiin, tekstuureihin ja suurentamisen ja yllättävän rajauksen 
synnyttämään surrealistiseen tai puoliabstraktiin vaikutelmaan näkyy 
maalauksissani vasta paljon myöhemmin.

 Olin hieman yllättynyt, sillä olin aiemmin suhtautunut varauksel-
la liian teknisinä pitämiini ilmaisumuotoihin ja niiden soveltuvuuteen 
omien taiteellisten pyrkimysteni ilmentämiseen. Oivalsin, että erilaiset ja 
varsinkin itselle uudet tekniikat voivat nostaa ilmaisussa esiin yllättäviä 
puolia. Tekniikoiden kokeilemisella on myös suora yhteys luovan ilmai-
sun edellyttämään heittäytymiseen. Itselle uudella välineellä tai teknii-
kalla voi ehkä hieman yllättäenkin olla helpompi rikkoa rajoja kokeilun 
ja ”väärin” tekemisen kautta, kuin sellaisella jonka käyttöön on jo ehtinyt 
syntyä se omin tyyli. 
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Kuvallisen ilmaisun syveneminen

Jos ensimmäiset taidekurssit kuluivat enimmäkseen ”välineisiin tarttu-

miseen”, tapahtui Taideosaston kursseilla kuvallisessa ilmaisussa vihdoin 

syvenemistä. Piirustuksen ja maalauksen työpaja ja käsivarapiirustus tar-

josivat mahdollisuuden uppoutua entistä määrätietoisemmin kuvaan sekä 

tekijänä että kokijana. Kyseessä ei ollut mikään pakkomielteenomainen 

”kuvallisen kvaliteetin” etsiminen, eikä päämääränä missään vaiheessa 

ollut taiteen kentällä päteminen, vaan yksinkertaisesti taiteen entistä sy-

vempi kohtaaminen henkilökohtaisesti merkitsevällä tavalla.

Oman viivan jäljillä

Käsivarapiirustuksen kurssilla palasin jälleen ilmaisuvoimaisen viivan 
etsimiseen. Kurssille ilmoittautuessani en itse asiassa tiennyt mitä koko 
käsivarapiirustus oikeastaan tarkoitti. Koska kyseessä oli taideosaston 
piirustuskurssi ja opettajana Kaarina Kaikkonen, oletin että tiedossa olisi 
puhtaan klassista hiilipiirustusta, jota olin jo aiemmin harjoitellut Yli-
opiston piirustuslaitoksella. Onnekseni olin ainakin osittain väärässä…

”Teidän täytyy kiihottua omista töistänne!” kuului Kaikkosen ko-
mento heti ensimmäisellä opetuskerralla. Kurssin jokaisen tehtävän läh-
tökohtana oli toki havainto, mutta tuosta lähtökohdasta edettiin hyvin 
nopeasti kohti persoonallista tulkintaa ja ekspressiivisen viivan hakemis-
ta. Kaikkonen vaati töiltä nimenomaan sitä kaikkein ominta näkemystä 
ja käsialaa, omaa viivaa.

Viivahan määriteltiin syntaktisessa kuva-analyysissä pisteen jälkeen 
seuraavaksi kuvallisen ilmaisun peruselementiksi; lähtiessään liik-
keelle piste muuttuu viivaksi saaden samalla suunnan ja luonteen. Jo 
lähtökohtaisesti viivaan kätkeytyy paljon sisältöjä, mutta useimmi-
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ten sitä pidetään niin itsestäänselvänä, tai se mielletään niin syvälle 
kuvan rakenteeseen kuuluvaksi, että sen todellista luonnetta ja mer-
kitystä on vaikea nähdä.

Kuitenkin lähempi tuttavuus ”yksinkertaisen” viivan kanssa osoit-
ti, miten loputtoman monitahoinen ja ilmaiseva se voi olla. Se on myös 
henkilökohtainen, jopa henkinenkin; viiva paljastaa tekijälle itselleenkin 
paljon, jos sille vain antaa mahdollisuuden. Omaan viivaani tutustuin va-
rovaisesti ja laihoin tuloksin jo ensimmäisessä pimassa. Luonteenomai-
sin viivani oli painava, säännöllinen ja lyhyt. Se ei hakenut muotoa seik-
kailemalla, vaan totesi ykskantaan tietävänsä mikä kohteen luonne on. 
Muodon sisällä viiva taas useimmiten pelkistyi araksi ”hipsutteluksi” tai 
mekaaniseksi rasteroinniksi.

Kurssin aikana piirsin kilometreittäin erilaisia viivoja. Takkuisen 
alun jälkeen mieli ja käsi alkoivat vihdoin vertyä, ja ainakin hetkittäin 
tavoitin maneerisen ja jäykän viivan takaa persoonallisemman ilmai-
sun. Oman viivan syntyminen paperille oli lähes meditatiivinen kokemus, 
jonka kautta vasta kykenin todella  oivaltamaan viivan. Kurssin lopulla 
olin jo varsin tyytyväinen tapahtuneeseen kehitykseen, vaikka olimme 
Kaikkosen kanssa yhtä mieltä siitä, että jonkinlainen ”ihmeellinen ujous” 
töissäni edelleen näkyi. Kurssi jätti voimakkaan halun jatkaa viivan mah-
dollisuuksien tutkimista.

Kurssilla opin myös näkemään uudella tavalla tutkimisen ja ku-
vaamisen arvoista ympärilläni. Kurssilla piirrettiin kaikkea mahdollista 
Tekniikan museon hammasrattaista Eläinmuseon täytettyihin eläimiin 
ja Rautatieaseman kattopalkkeihin. Lyhytkin keskittynyt perehtyminen 
mihin tahansa kohteeseen riitti herättämään mielenkiinnon. Kaikki 
osoittautui kuvaamisen kohteena yhtä arvokkaaksi ja mielenkiintoiseksi, 
kyse oli vain asettumisestani kuvaajana oikeaan perspektiiviin. Kun kurs-
sin lopulla katsoin kaikkia töitäni rinnakkain, huomasin miten erilaisten 
maailmojen osasista oli oman kädenjälkeni kautta tullut tavallaan myös 
oman maailmassa olemiseni kuvia.
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Maalauksen työpaja

Maalaamisen alueella olin edistynyt Pima II:n ja maalauksen työpajaksi 
muuttuneen Pima III:n aikana. Teknisellä alueella kehitys näkyi voimis-
tuneena maalauksellisuutena ja materiaalin hallintana. Vaikka olin oppi-
nut näkemään rohkean kokeilevuuden ja eri tekniikoiden rinnakkaisen 
hyödyntämisen edut, näin myös että keskittymällä yhteen välineeseen ja 
tekniikkaan on saavutettavissa toisenlaista, materiaalin syvälliseen ym-
märtämiseen liittyvää tietoa. Pima II:n aikana guassi vakiintui omim-
maksi materiaalikseni. 

 Guassitekniikan omaksumisessa Sakari Marilan vuosikymmenien 
kokemukseen pohjautuneella ohjauksella oli suuri merkitys. Myöhem-
mässä vaiheessa itsevarmuuden kasvettua laajensin tekniikkaani kokei-
levampaan suuntaan yhdistämällä guassiin erilaisia piirtimiä, liimaa, 
gessoa, ja lopulta melkein mitä vain käteen sattuvaa - rohkenin käyttää 
materiaalia ”väärin”.

Pima II:n onnistuneimmassa työssä ”Kasvu” näkyy sekä 
uudenlaisen asennoitumisen tuoma vapautuneisuus, että 
määrätietoisellä työskentelyllä saavutettu parantunut materi-
aalin hallinta.

 Thomas Nyqvistin ohjaamassa maalauksen työpajassa työs-
kentelyni keskittyi aiempaa enemmän teemojen ympärille, 
vaikka varsinaista sarjallisuutta töissäni ei vielä näkynytkään. 
Ensimmäisten töideni aiheet liittyivät havainnon ja kuvitellun 
rinnastamiseen, esineen ”palauttamiseen” mielen maisemaan. 
Toin mukanani kiviä, unikon siemenkotia ja muita lähinnä 
orgaanisia esineitä, jotka sitten piirsin tai maalasin havain-
nosta. Itse havainto jäi lopulta alisteiseksi mielikuvien maa-
ilmalle ja sisäiselle näkemykselleni. Aluksi kuvittelin esineille 
ympäristön, joka saattoi olla mielikuvani esineen alkuperästä 
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tai vapaasti hahmoteltu jatko esineen omasta muotokielestä. Toisinaan 
saatoin suurentaa esinettä niin, että sen ja ympäristön suhde muuttui 
epäselväksi ja abstraktimmaksi. Mielenkiintoisinta töissäni oli ehkä juuri 
alkuperäisen havainnon ja mielikuvan luoman ”jatkon” välinen vuoro-
puhelu. Myöhemmin aloin sitoa esineitä yhä tarkemmin määriteltyihin 
tilanteisiin ja tapahtumiin, ajalliseen ympäristöön, jolloin kirjallisten 
aiheiden ja ”kuvituksenomaisuuden” painolasti alkoi syödä alkujakson 
töiden mielenkiintoista lähtökohtaa. 

Maalauksen työpajasta muotoutui hiljalleen kuvan äärellä poh-
diskeleva avoin foorumi, jossa opettajan lisäksi toisten opiskelijoiden 
mielipiteet ja kommentit auttoivat eteenpäin ilmaisun kehittämisessä ja 
merkitysten luomisessa. Maalauksen työpajassa käydyt keskustelut sekä 
opettajien että toisten opiskelijoiden kanssa asettivat oman taiteellisen 
työskentelyni uuteen tilanteeseen. 

Työni asettuivat maailmaan aivan eri tavalla kuin aiemmin. 
Niistä tuli hetkeksi osa keskustelua - kommentti, huomio, tai vaikka 
vain äännähdys. Nyt kun taiteellisen työskentelyni aiemmin vajavai-
seksi jäänyt vuorovaikutuksellinen puoli täydentyi, jouduin arvioi-
maan töitäni uudessa valossa, kommunikaation välineinä.

Kun ensimmäisten Pima-kurssien kritiikeissä keskityttiin etupäässä 
formaalisiin ja teknisiin puoliin, syvenivät maalauksen työpajan keskus-
telut koskemaan enemmänkin sisältöjä. 

Kiinnostukseni kuvitukseen ja ns. kirjallisiin aiheisiin näkyi töissäni, 
mikä yhdessä hieman puolitiehen jääneen ilmaisun ja töistä puuttuvan 
avoimuuden kanssa aiheutti katsojille vaikeuksia kohdata niitä. Oppi-
mispäiväkirjaani kirjasin ylös kritiikkien jälkeisiä tunnelmia:

Aloin hiljalleen väsyä siihen, ettei kuvallinen ilmaisuni toiminut 
kommunikaation ja vuorovaikutuksen välineenä toivomallani ta-
valla. Mitä enemmän uurastin kertoakseni jotain, sitä kauemmaksi 
tunsin ajautuvani siitä, mitä taiteen sosiaalisella vuorovaikutuksella 
tarkoitetaan. Työskentelyn suunnitelmallisuus, töihin ladatut sisäl-
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löt ja tulkintaa liiaksi ohjaamaan pyrkivä, paikoin todella osoitte-
leva symboliikka olivat johtaneet siihen, että vaikka töissäni nähtiin 
useimmiten paljon hyvää – etupäässä tekniikkaan ja siihen paljon 
puhuttuun herkkyyteen liittyen – jäi niistä välittyvä kokemus joten-
kin puolitiehen. 

Olin laskenut niin paljon kirjallisen sisällön ja puhtaasti älyllisen 
tulkinnan varaan välittömän kokemisen kustannuksella, että ”vää-
rät” tulkinnat tuntuivat pettymyksiltä. Jos olisin suhtautunut aihei-
siini avoimemmin ja tietoisesti jättänyt tulkinnalle enemmän tilaa, 
olisin todennäköisesti kokenut yllättävät tulkinnat mielenkiintoisina 
keskustelunavaajina ja omaa kuvallista ajatteluani avartavina. 

Aloin määrätietoisesti pyrkiä irti liian osoittelevasta ja konkreetti-
sesta kertovuudesta ja kirjallisista aiheista, sillä näin ne osasyynä sille, 
että ilmaisuni oli hiljalleen ajautunut umpikujaan. ”Unikoissa” löysin 
– vaikkakin hetkellisesti – pitkällisen ja monivaiheisen työstöprosessin 
kautta tavan yhdistää kertova aihe ja kuvalliset ilmaisukeinoni niin, että 
työssä säilyi myös kokemuksen taso ja tietty avoimuus; työ ei selittänyt 
aihettaan ”puhki”. Erityisesti ilmaisun herkkyys tuntui olevan se seikka, 
joka loi linkin katsojan oman kokemuksen ja töiden kirjallisen luonteen 
välille. Töilleni ominainen kuvituksenomaisuuskaan ei enää tuntunut ki-
rosanalta. Työt nähtiin mm. ”kuvituksena runoihin joita ei ole”. Toisaalta 
aiheen monitulkintaisuus – tai epäselvyys – loi tilaa katsojan omille tul-
kinnoille. 

27



28



Merkitysten syvenemisiä
Opintojeni myöhemmästä vaiheesta erottuu erityisen hyvin mieleen 

painuneita kokemuksia, jotka ovat vieneet suhdettani kuvaan sekä teki-

jänä että kokijana vieläkin syvemmälle tasolle. Uudelleen löytämäni va-

pautuneisuus teki paitsi itse työskentelyn, myös valmiiden töiden ja koko 

taiteellisen prosessin merkitysten pohdiskelun mielekkäämmäksi. Se, mikä 

aiemmin tuntui ulkokohtaiselta teoretisoinnilta oli oman kokemuksen 

kautta muodostunut todelliseksi minuutta ja omaa maailmasuhdettani 

koskevaksi tiedoksi.

Lapsen maailmaan

Maalauksen työpajassa annettiin aivan yllättäen tehtäväksi valita seuraa-
vaan kritiikkiin omia lapsuudenaikaisia töitä. Lapsuuden töiden rinnas-
taminen nykyiseen tekemiseen tuntui hauskalta ja tuoreelta ajatukselta. 
Valitsin omista töistäni ”Kuoleman puutarhan” ja varhaisimpiin säilynei-
siin töihini kuuluvan ”Auton”, joka herätti erityisen paljon ajatuksia luo-
vuuden ja kuvalliseen kehityksen suhteesta. Kuten opettajanikin totesi, 
samankaltaisia töitä löytyy todennäköisesti kaikilta muistona ajalta, jol-
loin ensimmäiset paperiin syntyneet värilliset jäljet herättivät ihmetyk-
sen ja kiinnostuksen. Taiteellisen intention puute on tietenkin ilmeinen, 
mutta se ei ole mikään syy olla huomioimatta ”oikeana” pidetyn taiteen 
kanssa yhteneviä ansioita. Lasten töiden arviointiin sisältyy aina suuri 
riski hukata ilmaisulliset ansiot tiettyjen tunnistettavien kehitysvaihei-
den piirteiden ja riimusteluja ja pääjalkaisia vilisevän termistön taakse. 
Ehkäpä koko taiteen ja kuvantekemisen kanssa pähkäilyni yhtenä keskei-
senä lopputulemana onkin se, että opin tunnistamaan lasten töistä – niin 
omista kuin muidenkin – puhtaan ja välittömän ilmaisun ja alkuperäisen 
tekemisen riemun.
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Kun kävin läpi lapsuudenaikaisia töitäni, totesin olleeni alle koulu-
ikäisenä paljon luovempi kuin nyt. Mielessäni jo aiemmin virinnyt 
halu liikkua kohti vapaampaa ja enemmän hetken kokemuksessa 
kiinni olevaa ilmaisua sai huomaamaan töissä sellaisia puhuttele-
vuuteen ja ihan oikeaan vuorovaikutukseen liittyviä ansioita, joita 
nykyisistä töistäni olin jäänyt kaipaamaan. Toki kuvat olivat perim-
mäiseltä luonteeltaan kuvitusmaisen kertovia – tai ainakin siihen 
pyrkiviä – ja täynnä ”harjaantumattoman” mielen luomaa sym-
bolikieltä, jota itsenikin on nyt ehkä mahdotonta tulkita ”oikein”, 
mutta jokin ilmaisun suoruudessa ja vilpittömyydessä sai minussa 
nyt vastaanottajana aikaan kokemuksen, jonka tulkitsen kuvan ym-
märtämiseksi. Kuvan ymmärtämiseksi nimenomaan sellaisena ko-
kemuksen jakamisena ja syvällisenä oivaltamisena, joka luo uusia 
henkilökohtaisia merkityksiä – tästähän vuorovaikutuksessa taiteen 
tekemisen ja kokemisen yhteydessä on, tai ainakin pitäisi olla kysy-
mys. Etenkin auto teki lähtemättömän vaikutuksen. Lähes hallitse-
mattomasta, sekamelskaksi hajoavasta luonteestaan huolimatta työ 
välittää kokemuksen autosta ja vauhdista. Ei kai perspektiivi, hallittu 
tekniikka tai tarkkaan tutkitut ja jäljennetyt yksityiskohdat tekisi sii-
tä yhtään ”autompaa”. Kuvassa on lapsen yksinkertainen, kokonais-
valtainen kokemus autosta. Kaunis, värikäs ja jännittävä, sisältäen 
jollain erikoislaatuisella tavalla myös kaiken sen mitä ei ole ymmär-
retty tai osattu kuvata.
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Lähiömonumentit

Aloin maalata kivikehiä ja megaliittisia monumentteja. Töiden lähtökoh-
tana käytin valokuvia ja paikan päällä Englannissa ja Irlannissa piirtä-
miäni luonnoksia. Alkuun työskentely sujui, vaikka tunsinkin vaikeuksia 
päästä aiheeseen sisään. Vaikka olin henkilökohtaisesti kohdannut mo-
numentit ja tiesin paljon niiden merkityksestä, osoittautui sekä maantie-
teellinen että ajallinen – ehkä lopulta ajatuksellinenkin – etäisyys koh-
teesta liian suureksi. Töistä tuli jollain lailla ”lukittuja”, niihin alkoi jälleen 
tulla asioiden toteamista ja kaavamaisuutta. 

Kiinnostukseni muinaishistoriaa, kelttimytologiaa ja valitsemaani 
aihetta kohtaan ei sittenkään riittänyt vastaamaan kysymykseen 
”Miksi maalaan?” – sen enempää itselleni kuin muillekaan. 

Kritiikeissä ja keskusteluissa töissä nähtiin paljon ansioita, mutta nii-
den sisällöllinen puoli jätti kylmäksi; työt sulkivat katsojan ulkopuolelle. 
Itse tulkitsin asian lopulta niin, että työni olivat vain mielikuvia, mielen 
kameran tallentamia detaljeja, eivät mielikuvia kokemuksen merkityk-
sessä. Eräässä keskustelussa nousi esiin ajatus läsnäolon, sekä tekijän ja 
kohteen aktiivisen suhteen merkityksestä. Opettajani totesi että löytyy-
hän niitä kiviä lähempääkin. Ensin en suostunut ymmärtämään ajatusta 
lainkaan. Eiväthän kuvaamani monumentit olleet vain kiviä. Aloin kui-
tenkin luonnostella kotini lähiympäristön rakennustyömaiden liepeillä 
lojuneita ”hylkiöitä” - kiviä jotka oli ihmisen tieltä raastettu irti ympäris-
töstään ja jätetty niille sijoilleen.

Puhtaasti visuaalisella tasolla löysin hauskoja ja mielenkiintoisia yh-
tymäkohtia lähiön kivikasojen ja megaliittisten monumenttien välillä, 
mikä johti pohdiskeluun kivien luonteesta ja siitä, mikä tekee toisesta 
kivestä arvokaamman tai pyhemmän kuin toisesta. Kivien oletetun tai 
tulkitun pyhyyden/tavanomaisuuden pohdiskelun rinnalle nousi ajatus 
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siitä, miten ylipäätään olen tässä ja nyt suhteessa johonkin itseni ulko-
puoliseen. Sillä, kuinka suuri kivien yleinen symbolinen arvo sinänsä oli, 
ei sittenkään ollut niin suurta merkitystä. Siirryin hiljalleen maalaamaan 
”vain kiviä”.
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Herääminen rantakalliolla

Ehkä voimakkaimmin omaan taiteelliseen työskentelyyni vaikuttanut 
oivallus tapahtui varsin hiljattain. Maalauskurssin viimeinen kritiikki 
lähestyi. Tarvitsin uusia töitä, mutta mielenkiintoni kaikkia suunnittele-
miani aiheita kohtaan oli kadonnut yhdessä yleisen motivaation kanssa. 
Epätoivon hetkellä sain itselleni ennenkuulumattoman idean. Keräsin 
reppuun papereita, vahaliituja ja grafiittia, ja lähdin retkelle läheisille 
rantakallioille. Aloin tehdä frottage-tekniikalla jäljennöksiä jääkauden 
kallioon kuluttamista uurteista. Ensin koko touhun lapsellisuus huvitti. 
Kun kuviot alkoivat elää vahaliidun alla, tuli kuvan tekemisestä leikki, 
jonka kautta koin saavani uudenlaisen suhteen kallioon ja sen histori-
aan. Kuvittelin kallion puhuvan minulle. Tein lukuisia ”vedoksia”, joista 
osaa työstin eteenpäin maalaamalla. Tämä jos mikä oli itselleni täysin 
uudenlainen heittäytyminen kokemukseen, ja sen siirtämiseen kuvapin-
nalle. En enää ollut varma, onko tekemäni taidetta, mutta en siitä välit-
tänytkään. Asiaa jälkeenpäin pohdittuani totesin, että tekemäni täytti ne 
kriteerit, jotka itse olen taiteelle asettanut. Tein valintoja, nostin itseäni 
kiinnostavan asian esiin, tein normaalisti vaikeasti havaittavissa olevasta 
näkyvää. Suurin taiteellinen tekoni olikin siis pelkkä päätös tehdä kallion 
kasvot näkyviksi. Epäröin pitkään näyttää ”luomu-grafiikkaani” kurssi-
laisille, mutta lopulta sen tehtyäni sain huomata miten suuren vastakaiun 
sinänsä vähäpätöisinä pitämäni työt konstailemattoman välittömyytensä 
takia saivat. Syntyneen keskustelun jälkeen tunsin todella jakaneeni itsel-
leni merkitykselliseksi muodostuneen asian toisten kanssa.

Kokemuksen suurin opetus oli kaikessa yksinkertaisuudessaan tai-
teen tekemisen hauskuus. Pääsinpä kerrankin yllättämään itseni. En 
vieläkään voi varmuudella sanoa tietäväni mitä taide on, mutta ainakin 
tiedän mitä se ei ole. Taide ei missään tapauksessa ole ennalta arvattavaa, 
kaavamaista tai ikävää.
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Kalliokuvia tehdessäni koin kallion ja ympäröivän luonnon ai-
van eri tavalla kuin aiemmin. Kokemus toi ehkä etäisesti mieleeni 
lapsuuden kokemukset, joissa tutuistakin asioista tuli eläytymisen 
kautta tuoreita ja kiinnostavia. Lasten eläytyvää suhdetta ympäröi-
vään maailmaan,  taipumusta nähdä yksi ja sama kohde vaihtuvista 
näkökulmista, ja varsinkin pyrkimystä elollistaa elotonta  pidetään 
usein harjaantumattoman mielen ominaisuuksina. Toisaalta lapsella 
voisi katsoa olevan harvinaisen kyvyn tarkastella maailmaa ja ke-
rätä siitä tietoa useilla eri tasoilla. Valitettavasti ihmisten kiinnostus 
tällaiseen asioiden tarkasteluun suurelta osin katoaa, kun yksi ja ai-
noa todelliseksi katsottu tietämys asiain tilasta on saavutettu. Ehkä 
koin oman, sinänsä häviävän pienen kokemukseni kallioon tutustu-
misesta merkittävänä siksi, että uskalsin heittäytyä kokemukseen ja 
”laskeutua” kaikesta tietämästäni huolimatta sellaiselle tasolle, jolla 
tutkittava kohde näyttäytyi uutta henkilökohtaista merkitystä luo-
vassa valossa. Nyt katsoessani tuolloin valmistuneita töitä seinälläni, 
voin edelleen palauttaa mieleeni nuo kokemukset, ikään kuin jotain 
kallion olemuksesta olisi pysyvästi tarttunut paperin pintaan.

Syyssalonki 2004

Työskentelyni maalauksen työpajassa päättyi osallistumiseen Lumeen 
käytävässä esillä olleeseen Syyssalonki 2004-näyttelyyn. Kyseessä oli en-
simmäinen julkinen näyttely johon olen osallistunut, ja se osoittautui lo-
pulta tärkeämmäksi kokemukseksi kuin olin alkuun ajatellut.

Työt joilla näyttelyyn osallistuin edustivat tuotantoani koko maala-
uksen työpajan ajalta. Teemat ja osin tekniikkakin oli vaihdellut lähes 
kahden vuoden aikana, minkä johdosta kokonaisuudessa ei ilmennyt 
sarjallisuutta eikä oikein muunkaanlaista johdonmukaisuutta. Jos ajatel-
laan ns. korkeamman taiteen asettamia kriteerejä ”kuvalliselle kvaliteetil-
le” ja ennen kaikkea näyttelykokonaisuudelle, ei panokseni ehkä riittänyt Nimetön, 2004. Lyijykynä, guassi ja gesso
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niitä täyttämään. Mutta toisella, henkilökohtaisesti merkityksellisemmäl-
lä tasolla olin tyytyväinen töihini:

Pystyin lopultakin seisomaan töideni takana. Ne olivat asettuneet 
omalle paikalleen näyttelytilaan ja ne kertoivat jotain itsestäni ja 
osallisuudestani taiteen kenttään. Se, että töitä oli pidemmältä aika-
väliltä, ja että niissä ainakin omissa silmissäni näkyi piirteitä koko 
pitkästä oppimisprosessistani eri vaiheineen, osoittautui itselleni pal-
kitsevammaksi kuin mitä täysipainoinen tai muuten täydellinen näyt-
telykokonaisuus olisi ollut. Olin oppinut arvostamaan omaa taiteellis-
ta työskentelyäni nimenomaan prosessina. Työskentelyssäni ilmennyt 
hidas muutos ja vapautuminen oli itselleni se tärkein saavutus, jonka 
rinnalla yksittäisten töiden onnistuneisuus ei enää ollut niin kauhean 
tärkeä seikka.

Prinssi, 2003. Lyijykynä, vesiväri ja gesso Radalla, 2004. Liimaväri, guassi ja vahaliitu
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Lopuksi

Mitä lopulta olen oppinut? Minkälaiseksi taide- ja taidekasvatusnäke-
mykseni on kandinopintojeni aikana muotoutunut?

Ainakin olen tullut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että taidekasva-
tuksessa ensisijaisessa asemassa tulisi olla taiteen syvimpään olemukseen 
kuuluvat sisällöt. Vaikka nämä sisällöt onkin tällä hetkellä usealla taholla 
kyseenalaistettu, voi taideaineiden merkitys yleissivistävässä opetuksessa 
syntyä vain niiden kautta, sen sijaan että taiteita käytettäisiin välineinä 
muille oppiaineille ominaisten sisältöjen tutkimiseen. Toki kuvataiteella 
on oma välineellinenkin puolensa, mutta luonnolliset yhteydet muihin 
oppiaineisiin löytyvät nimenomaan sen kautta, että taide tuottaa muista 
oppiaineista poikkeavaa tietoa, joka omalta olennaiselta osaltaan täyden-
tää oppilaan tietopohjaa.

Olen myös päättänyt luottaa entistä enemmän omaan näkemykseeni 
taiteen perimmäisestä henkisyydestä. Taide tuottaa muista aineista poik-
keavaa tietoa arkipäivän kokemusmaailmasta, mutta se kartoittaa myös 
toisenlaisia tasoja maailmassa olemisesta. Tämä taiteen ulottuvuus hel-
posti kadotetaan, jos tehtävänannoissa painotetaan toistuvasti vain tiet-
tyjä valmiiksi määriteltyjä ongelmia. Jos kokemiselle jää tarpeeksi tilaa 
sekä taiteen tuottamisessa että vastaanottamisessa, saattaa esiin nousta 
sellaisia kysymyksiä ja ongelmia, jotka liittyvät nimenomaan siihen tie-
donalueeseen joka on vain taiteelle ominaista.

Tunnistan toki myös riskit, jotka sisältyvät taiteen sisäisten ominai-
suuksien liialliseen korostamiseen. Aineen sisällöt voivat helposti kään-
tyä kohti formalistista näkemystä, jossa kuvan rakenteista tulee itsessään 
tärkeitä, ja viitteet oppilaan omaan elämänpiiriin vähenevät. Toisaalta 
liiallinen kokemuksellisuuden korostaminen suhteessa muulla tavoin 
hankittuun tietoon voi johtaa ongelmiin, joista mm. progressiivista kas-
vatusmallia aikoinaan moitittiin. Kun oppilaan yksilöllisestä kokemuk-
sesta tulee opetustilanteen keskipiste, muuttuu se myös eräänlaiseksi 
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koskemattomaksi alueeksi, johon opettaja voi olla haluton millään tavoin 
puuttumaan.

Vaikka taiteeseen ja taidekasvatukseen liittyvät näkemykseni tulevat 
varmasti muuttumaan moneen otteeseen, tunnen vihdoin löytäneeni 
jonkinlaisen perustason, jolta jatkossa tarkastella erilaisia menetelmiä 
ja sisältöjä. Kaiken tähän asti oppimani ja kokemani jälkeen uskon, että 
ainakin omalla kohdallani ns.eklektinen opetuksen malli löytyy luon-
nollista tietä taiteen erilaisten prosessien ja suurelta osin kartoittamatto-
mienkin sisältöjen alati jatkuvan, mahdollisimman laajan omakohtaisen 
kokemisen kautta. Teorioita ja malleja tulee toki tietää ja tuntea, mutta 
taidekasvatus täytyy elää todeksi. Toisinsanoen uskon edelleen, että sekä 
eklektinen kasvatusmalli, että taidekasvatuksen oleellisin ydinaines on 
mahdollista löytää taidekokemuksesta itsestään.
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