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Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää millaista on opiskelu kolmannessa iässä.
Tutkimuskysymykset ovat ”Mitä ikääntyvät kuvataideopiskelijat kertovat opinnoistaan?” ja
”Millaista on opiskelu ikääntyvänä?” Kirjallisuuskatsauksesta selviää kuinka elinikäiseen
oppimiseen liittyvää tieto keskittyy työssä jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Ikääntyvien
formaaleista opinnoista löytyy tietoa ainoastaan ikäihmisten yliopistotoiminnasta, sillä toiminta
kolmannessa iässä painottuu vapaaehtoistyöhön. Kolmannella iällä tarkoitetaan eläkeiän alkupäätä,
työiän ja varsinaisen vanhuuden väliin jäävää elämänvaihetta. Elinikäisen oppimisen muodot olen
jakanut tässä työssä formaaliin, nonformaaliin, informaaliin ja satunnaisoppimiseen ja tarkastelen
niitä eri elämänvaiheissa. Kolmatta ikää elävien oppiminen painottuu nonformaaliin oppimiseen.
Tutkimusaineiston kokosin Väri-nää varttuneiden kuvataidekoulun jatkoryhmästä. Väri-nää on
ikääntyville suunnattu, tavoitteellisesti etenevä pitkäkestoinen kuvataidekoulu, joka toimii
Lapinlahdella, Pohjois-Savossa. Tutkimukseen osallistui kahdeksan ikääntyvää naista, jotka ovat
syntyneet vuosina 1939 – 1950. Olen valinnut laadulliseen tutkimukseeni kerronnallisen
lähestymistavan. Kerronnallisuus tässä työssä tarkoittaa sekä ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden
suullista kerrontaa että taiteen avulla tuotettua kuvallista kerrontaa. Ensimmäisessä tiedonhankinnan
vaiheessa kuvataideopiskelijat maalasivat elämänpolkunsa ja/tai opiskelupolkunsa kuusi ja puoli
metriä pitkälle tapettirullalle. Toisessa vaiheessa he kertoivat polkunsa suullisesti koko ryhmälle.
Tiedonhankinnan kolmas vaihe oli ryhmäkeskustelu. Tiedonkeruun neljänneksi vaiheeksi
muodostui keskustelu, joka lähti liikkeelle spontaanisti opiskelijoista itsestään. Aineiston
käsittelyssä olen käyttänyt aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.
Opinnäytetyön tarkoitus on antaa ääni ikääntyville kuvataideopiskelijoille itselleen. Analyysin
tuloksena keskeiset vastaukset tutkimuskysymyksiin ovat seuraavat: Työelämästä pois jääminen on
ollut ikääntyville kuvataideopiskelijoille suuri elämänmuutos ja kuvataidekouluun pääseminen
merkittävä asia elämässä. Yhdessä tekemistä ja viihtymistä korostetaan ikääntyvien opiskelussa
keskeisenä piirteenä, vaikka sosiaalisiin suhteisiin hakeutuminen ei ole varsinainen opiskelumotiivi.
Taideopinnoilla on vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Erona aikaisempiin tutkimuksiin on,
että ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden pyrkimyksenä ei ole yhteiskunnallisten muutosten
ymmärtäminen, vaan itsensä kehittäminen. Näitä opinnäytetyön tuloksia voisi käyttää ikääntyville
tarkoitettujen palvelukeskusten ja niissä tapahtuvan toiminnan suunniteluun. Myös yksityisten
palvelujen tarjoajat voisivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia erilaisten aktiviteettien suunnittelussa
ostovoimaiselle ikääntyvälle väestölle.
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1. JOHDANTO

Ikääntyvään väestöön liittyvä julkinen keskustelu kiihtyy vuosi vuodelta. Puhutaan talouskasvun hidastumisesta, kilpailukyvyn menettämisestä ja huoltosuhteen heikkenemisestä.
Julkisessa keskustelussa esiintyy ikärasistisia ilmaisuja kuten: ”Väestön ikärakenne on
muuttumassa epäedulliseksi” tai ”On varauduttava tikittävään eläkepommiin.” (Karisto
2002.) Eläkepommilla tarkoitetaan sitä, kun niin kutsutut suuret ikäluokat, vuosina 1945 –
1954 syntyneet vanhenevat ja jäävät pois ansiotyöstä. Väestön vanheneminen koskettaa
Suomen lisäksi suurta osaa teollistuneista länsimaista ja monia kehittyviä maita. (Ryynänen & Notkola 2007.)
Muuttuneen ikärakenteen vuoksi eläkkeellä oleva väestönosa on merkittävä yhteiskunnallinen tekijä ja vaikuttaja. Arvion mukaan suuret ikäluokat ovat siirtyneet eläkkeelle vuoteen 2015 mennessä ja eläkeläisten määrää kaksinkertaistuu työikäiseen väestöön verrattuna. (Ilmarinen 2000, 19.) Kun vuonna 2007 Suomen väestöstä runsaat 16 prosenttia oli 65vuotiaita tai sitä vanhempia, Tilastokeskuksen tekemän ennusteen mukaan vuonna 2040
heitä arvioidaan olevan 27 prosenttia väestöstä (Suomen tilastollinen vuosikirja 2007, 126).
Väestön eliniän kohoaminen ja ikärakenteen muutos aiheuttavat väistämättä sosiaali- ja
terveyspoliittisten toimien lisäksi myös koulutuspoliittisia muutos- ja reagointitarpeita.
Yhteiskunnallisena tavoitteena on, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus hyvään ja
aktiiviseen vanhuusikään. (Meriläinen & Helin 2007, 10.) Koska nämä uudet eläkeläiset
ovat terveitä ja toimintakykyisiä, yhteiskunnallisiin toimiin osallistuminen ei voi päättyä
eläkeikään, sillä aktiivista aikaa on jäljellä vielä kymmeniä vuosia. Ikääntyvien ihmisten
pitäminen mukana toiminnassa antaa myös työmahdollisuuksia meille tuleville opettajille.
Oman työllistymisen kannalta kannattaisi keskittää voimavarat juuri ikääntyvien ohjaamiseen. Ikärakenteen muutoksen huomaa arkielämässä; omien lasteni koulu lakkautettiin ja
rakennus peruskorjataan toimivaksi palvelukeskukseksi ikääntyville.
Mielenkiintoni on kohdistunut jo ennen luokanopettajaopintojani ikääntyviin. On mielenkiintoista kuunnella minua kokeneempien näkemyksiä ja rakentaa mielessään omaa tulevaisuudenkuvaa ikääntyvänä. Olen käynyt opettamassa Siilinjärven kuvataideyhdistyksen
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jäseniä, joista suurin osa on jäänyt eläkkeelle. Varttuneiden kuvataidekouluun olen tehnyt
sijaisuuksia ja pitänyt lyhyitä kesäkursseja ikääntyville. Anttilan (2000, 137) mukaan tutkimukselle on eduksi se, että tutkija on aiheesta aidosti kiinnostunut ja perillä sen sisällöstä. Täten hän osaa alusta lähtien havaita olennaiset piirteet tutkittavasta ilmiöstä. Ulkopuolinen, joka ei tunne ilmiön olemusta, saattaa tehdä virhearviointeja. Toisaalta liian kiinni
aiheessa olevalla asiantuntijalla saattaa olla ennakkokäsityksiä, jotka estävät myös asioiden
havaitsemista. Oma kiinnostukseni yhteiskunnallisia asioita kohtaan on lähtöisin lapsuudesta. Elin lapsuuteni maaseudulla perheessä, johon kuului vanhempien lisäksi isovanhemmat. Pappani toimi erilaisissa järjestöissä ja oli poliittisesti aktiivinen. Kauppaopistossa opiskelin yhteiskunnallisella linjalla ja valmistuin julkishallinnon merkonomiksi kahdeksankymmentäluvulla.
Olen tehnyt kaksi opinnäytetyötä liittyen ikääntyviin ihmisiin. AMK-opinnäytetyössäni
Kuopion Muotoiluakatemiaan selvitin sitä, mistä ikäihmisen hyvä elämä koostuu. Työssäni
kuvasin, kuinka ikääntyvä ihminen torjuu yksinäisyyden hoitamalla suhteita ystäviinsä ja
sukulaisiinsa, kuinka hän saa sisältöä elämäänsä harrastusten avulla. Merkittäväksi elämänlaatua kohentavaksi asiaksi nousi opiskelun vaikutus ikääntyvien elämään. Kandidaatintyössäni Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan selvitin sitä, mitä elinikäinen oppiminen tarkoittaa. Ennakkokäsitykseni elinikäisestä oppimisesta sisälsi pelkästään oppimiseen liittyvän myönteisen puolen. Yllätyksekseni tutkimuksesta nousi erityisesti työelämään liittyvässä näkökulmassa elinikäisen oppimisen nurja puoli, kuten pakko tai velvollisuus opiskella. Syitä, miksi ikääntyneet haluavat opiskella vielä vanhoilla päivillään, en
saanut selvitettyä kandidaatintyössäni. Viimeisessä lauseessa lupasin jatkaa aiheen käsittelyä pro gradu -tutkielmassani.
Ikääntyvät on kiitollinen ryhmä tutkittavaksi. Ikääntyviä ei ole vaikeaa löytää haastateltaviksi. Heillä on useimmiten enemmän vapaa-aikaa kuin työikäisillä, joten heillä on mahdollisuus ja halua osallistua tutkimukseen. Monet ikääntyvät kokevat arvokkaaksi asiaksi
haastateltavaksi pääsemisen. Tämä osoittaa sen, kuinka ikääntyvät kokevat asemansa yhteiskunnassa marginaaliseksi ja ovat kiitollisia saadessaan äänensä kuuluviin tutkimuksen
avulla. (Lumme-Sandt 2005, 128.)
Elinikäiseen oppimiseen liittyvää tietoa ja tutkimusta löytyy paljon, mutta ne keskittyvät
työssä jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Ikääntyvien ihmisten opiskelusta löytyy
tietoa ikäihmisten yliopistotoiminnasta. Hanna Ojalan (2010) väitöskirja ”Opiskelemassa
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tavallaan - vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa” käsittelee ikääntyvien naisten formaalia
opiskelua. Tutkimus valottaa ikäihmisten yliopistoa yhteiskunnallisena toimintakenttänä ja
avaa uusia näkökulmia ikäihmisten osallistumiseen ja eläköitymiseen liittyvissä kysymyksissä. Sosiologi Ilka Haarni (2010) teoksessaan ”Kolmas elämä – aktiiviset eläkeikäiset
kaupungissa” esittelee ikääntyvien kaupunkilaisten osallistuvaa elämäntapaa. Kirjassa kuvataan eläkeikäisille tärkeiden tekemisten ja tapaamisen yhteisöjen piirteitä ja merkityksiä
sekä niiden tarjoamaa hyvinvointia. Teoksen painopiste on vapaaehtoistyössä sekä yhdistys- ja vertaistoiminnassa. Sirpa Kärnä (2009) väitöskirjassaan ”Hyvinvoinnin pysyvyyttä
ja muutosta kolmannessa iässä” selvittää 1926 – 1945 luvulla syntyneiden henkilöiden
kolmannen iän muotoutumista Varkauden kaupungissa.
Väestön vanhenemiseen valmistaudutaan pohtimalla resurssien riittävyyttä, laskemalla
kustannuksia ja suunnittelemalla palveluja. Onneksi aktiivista vanhenemista kehittävät
tahot ovat kääntäneet katseena myös ikääntyviin itseensä. Voisiko heiltä odottaa enemmän
itsenäisyyttä ja vastuuta? Ikääntymiseen yhdistettyjä voimavaroja onkin alettu pitää myös
yhteiskunnallisina resursseina. Ikääntyvien toivotaan toimivan yhteiskunnassa aktiivisesti
myös työelämästä pois siirtymisen jälkeen osallistumalla kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan, auttamalla muita ja tekemällä palkatonta työtä. (Haarni 2009, 33; Hyvinvointi 2015 ohjelma 2007.) Edellä mainituille toiveille on ainakin osittaiset perusteet: ikääntyvillä on
usein enemmän aikaa ja osallistuminen on mielekästä tekemistä. Ovatko ikääntyneet kiinnostuneita näistä yhteiskunnan tarjoamista rooleista ja tehtävistä? Haluavatko ikääntyvät
käyttää aikaansa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan? Väestön ikääntyminen on yhteiskunnallinen prosessi, mutta samalla myös henkilökohtainen prosessi, joka koetaan jälkimodernissa, yksilöllistyvässä yhteiskunnassa. (Haarni 2009, 33.)
Tutkimukseni on kerronnallinen ja luokiteltavissa laadullisiin tutkimuksiin. Eskola & Suorannan (2005, 82) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tarvitaan kahdenlaisia teorioita.
Taustateoria, jota vasten aineistoa tarkastellaan ja tulkintateoria, joka ohjaa tutkijan valintoja hänen etsiessään aineistosta vastauksia mielessä oleviin kysymyksiin. Kerronnallisuus
tässä työssä tarkoittaa sekä ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden suullista kerrontaa että
taiteen avulla tuotettua kuvallista kerrontaa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa
ääni ikääntyville kuvataideopiskelijoille. Tutkimustehtävää lähden toteuttamaan kuuntelemalla, mitä ikääntyvät kuvataideopiskelijat kertovat elinikäisestä oppimisesta?
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2. ELINIKÄINEN OPPIMINEN

Ensimmäisessä kappaleessa ”Elinikäisen oppimisen lähtökohdat” kuvaan elinikäisen oppimisen –teorian ja käsitteen syntyä ja kuinka se on muuttunut ajan kuluessa. Toisessa
kappaleessa ”Elinikäisen oppimisen muodot” selvitän elinikäisen oppimisen muotoja käyttämällä jakoa formaaliin, nonformaaliin, informaaliin ja satunnaisoppimiseen. Viimeisen
kappaleen ”Elinikäinen oppiminen kolmannessa iässä” aloitan avaamalla kolmas ikä käsitteen.

2.1.

Elinikäisen oppimisen lähtökohdat

Rubenson (1997, 3-5) kuvaa elinikäisen oppimisen syntymistä kahdella sukupolvella. Ensimmäisen, 1960-luvulla syntyneen sukupolven kätilönä toimi Unesco ja toisen, 1980luvulla syntyneen sukupolven kätilönä hääri talouselämä keulakuvanaan muun muassa
OECD. Ensimmäisen sukupolven lähtökohtana olivat demokratian ja humanismin ihanteet.
Se pyrki vastaamaan elinikäisen kasvatuksen avulla yhteiskunnan muutoshaasteisiin tasoittamalla yhteiskunnallisia eroja niin eri väestöryhmien kuin teollistuneiden ja kehitysmaiden välillä. Elinikäisen oppimisen tavoitteena oli yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja
tasa-arvo. Toisen sukupolven edustajien lähtökohtana olivat talous- ja yrityselämän intressit. Elinikäisen oppimisen toteuttamisen tavoitteena oli taloudellisen tuottavuuden ja tehokkuuden sekä kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen muun muassa työvoiman koulutusta lisäämällä. Toinen sukupolvi korosti korkeatasoisen inhimillisen pääoman, teknologian ja tieteen tärkeyttä.
Keskustelun elinikäisestä oppimisesta aloitti siis Unesco julkaisemalla vuonna 1965 asiaa
koskevan muistion. Keskusteluun osallistuivat 1970-luvulla Unescon lisäksi merkittävät
kansainväliset yhteisöt kuten OECD ja Euroopan Neuvosto. Aluksi asiasta olivat kiinnostuneita lähinnä opetusviranomaiset, mutta vähitellen siitä kiinnostuivat myös työvoimaviranomaiset, yritykset ja kansalaisjärjestöt. Melkein kaikissa teollistuneissa maissa on istunut lukuisia komiteoita, toimikuntia ja työryhmiä pohtimassa sitä, miten elinikäistä oppi-
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mista voitaisiin edistää yhteiskunnallisissa käytännöissä. Mielenkiinto kääntyi 1980-luvulla
yhä enemmän talous- ja työelämään. Keskustelu kävi vilkkaana kaikkialla maailmassa
1990-luvulla ja vuosikymmenen lopusta muodostui yleismaailmallisen elinikäisen oppimisen huippukausi. OECD julkaisi vuonna 1996 raportin ”Lifelong Learning for All”. Siinä
korostettiin myös oppilaitosten ulkopuolella muun muassa yrityksissä tapahtuvaa oppimista. Lähtökohtana olivat lähinnä jäsenmaiden talouselämän tarpeet, vaikka raportissa korostettiin elinikäisen oppimisen merkitystä yksilölle ja huomioitiin kansalaiskasvatuksen näkökulma. (Rubenson 1997, 3-5.)
Euroopan komissio julkaisi vuonna 1995 kirjan ”Teaching and Learning 1995”. Euroopan
Unioni (EU) julisti puolestaan vuoden 1996 elinikäisen oppimisen vuodeksi. Sen myötä on
käyty runsaasti keskustelua elinikäisestä oppimisesta ja oppivasta yhteiskunnasta. Elinikäisen oppimisen on nähty olevan EU:n raporteissa ratkaisu Euroopan talouden kilpailukykyyn. Kamppailu globalisoituvilla markkinoilla vaatii joustavuutta, työllisyyden kohentamista ja yksilöllistä vastuuntuntoa. Elinikäisen oppimisen järjestelmää kehittämällä tavoitteisiin uskotaan päästävän. (Tuomisto 2002, 19.)
Elinikäisen kasvatuksen ja oppimisen vaatimukset koskettavat maapallon kaikkia ihmisiä,
mutta oppimisen kohderyhmät ja sisällöt vaihtelevat erittäin paljon sen mukaan kuinka
kehittyneestä maasta on kysymys. Kehitysmaissa on edelleen suurelta osin kysymys lukutaidon sekä yleissivistävän ja ammatillisen peruskoulutusjärjestelmän kehittämisestä ja sen
ulottamisesta koko väestön keskuuteen. Sen sijaan teollistuneissa maissa on ensisijaisesti
kysymys lisäkoulutuksen järjestämisestä jo pitkälle koulutetulle ammattihenkilöstölle.
(Tuomisto 2005, 76.)
Usko elinikäisen oppimisen merkitykseen ei ole Euroopan Unionissa heikentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Elinikäisestä oppimisesta on tullut päinvastoin vaatimus, mikäli Eurooppa haluaa menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Aikaisemmin, kun pyrittiin
julkisen vallan ohjaamaan opetussuunnitteluun, käytettiin käsitteitä elinikäinen kasvatus
(lifelong education) ja jatkuva koulutus (recurrent education, continuing education). Siirryttäessä 1990-luvulle markkinaperusteiseen suunnitteluun otettiin uudeksi käsitteeksi elinikäinen oppiminen (lifelong learning). Uusi käsite sopi paremmin asiakaskeskeiseen ja
individualistisuutta korostavaan koulutusajatteluun. Samalla laajennettiin elinikäisen oppimisen näkökulmaa muodollisesta koulutuksesta kaikkeen oppimiseen. Kun opetushallinnon yksinoikeus elinikäiseen oppimiseen murrettiin, asia alkoi entistä enemmän kiinnostaa
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muita tahoja ja organisaatioita. Elinikäisen oppimisen innokkaimmat puolestapuhujat löytyvät tänä päivänä lähinnä yritys- ja talouselämästä. (Tuomisto 2002, 19-20.)
Kaikissa pohjoismaissa elinikäinen oppiminen on ollut keskeinen keskustelun ja tutkimuksen aihe koko 1990-luvulla. Sekä Suomessa että Ruotsissa julkaistiin 1990-luvun loppupuolella elinikäisen oppimisen strategiaa pohtineiden komiteoiden mietinnöt. (Tuomisto
2002, 20.) Ruotsissa elinikäisen oppimisen rinnalla on alettu käyttää käsitettä elämänlaajuinen oppiminen (lifewide learning). Larsson erottaa kaksi dimensiota elinikäisestä oppimisesta puhuttaessa. Toisessa korostetaan oppimista prosessina, joka kestää koko elämänkulun, kehdosta hautaan. Toinen dimensio, elämänlaajuinen oppiminen, korostaa sitä, että
oppimista ei pidä ymmärtää vain jonakin kapeana elämänsektorina. Oppimisen tulee kattaa
elämä sen kaikessa laajuudessaan. Sisältö määräytyy sen mukaan, mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Elinikäisessä oppimisessa korostuvat erilaiset muodolliset koulutukset ja
ammattiuranäkökohdat. Elämänlaajuisessa oppimisessa nousevat esiin erityisesti yleissivistävät ja laaja-alaiset tiedot, toisin sanoen ihmisen kokonaispersoonallisuutta rakentavat
tiedot, taidot ja asenteet. Siinä korostuvat myös monet käytännölliset tiedot ja taidot, joita
ihminen tarvitsee jokapäiväisessä elämässään. (Larsson 1997, 41.)
Kansallisella tasolla on monissa maissa kehitelty elinikäisen oppimisen strategioita. Australiassa on kehitelty avoimen oppimisen (open learning) järjestelmää. Ison-Britannian hallitus julkaisi 1996 elinikäisen oppimisen strategian ja Japanissa säädettiin vuonna 1990 laki
elinikäisen oppimisen edistämisestä. USA:ssa elinikäisen oppimisen järjestelmää on kehitelty jo 1970-luvulta lähtien. Kanadassa on kehitelty tiedon valtaväylään perustuvaa elinikäisen oppimisen strategiaa.
Voidaan puhua jopa historiallisesta käänteestä kun passiiviseen tottelemiseen opetetuilta
työntekijöiltä on alettu vaatia osallistumista ja vastuun kantamista. Tämän päivän työntekijältä odotetaan aktiivisuutta, kykyä kehittää itseään ja osallistua rakentavasti tiimityöskentelyyn. Lähtökohtana tähän muutokseen ei ole ollut yksilöiden tarpeet, vaan lähinnä tuotantoelämän vaatimukset. Uusliberalistisen markkinakehityksen tavoitteena oli valtiovallan
vetäytyminen ja markkinavoimien vapauttaminen mahdollisimman pitkälle kaikilla yhteiskunnan toimintasektoreilla. Näillä keinoilla uskottiin, että talouselämä saataisiin nousemaan uuteen kukoistukseen. Kun työvoimalta alettiin vaatia uutta aloitteellisuutta sekä
yleistä valmiutta muutokseen, käyttöön otettiin uudet käsitteissä kuten aktiivinen työvoi-

10

mapolitiikka, oppiva organisaatio, autonomiset tiimit ja työhön sitoutuminen. (Tuomisto
2002, 19-21.)

2.2.

Elinikäisen oppimisen muodot

Elinikäistä oppimista käytetään nimityksenä sille, että ihminen oppii koko elämänsä ajan.
Siihen kuuluu se kaikki elämän kuluessa tapahtuva toiminta, jonka tarkoitus on vahvistaa
henkilökohtaiseen elämään, kansalaisuuteen, sosiaaliseen elämään ja työhön liittyviä taitoja. Ihmisen elämässä ei ole enää selkeätä uraa lapsuudesta ansiotyön kautta vanhuuteen,
vaan on oltava yhä valmiimpi opiskelemaan, vaihtamaan ammattia ja alaa, sopeutumaan
uusiin vaatimuksiin sekä työssä että vapaa-ajalla. (Paju 2007, 129.) Perinteisesti elinikäisen
oppimisen käsite sisältää lupauksen mahdollisuudesta ja oikeudesta oppimiseen varhaislapsuudesta vanhuuteen sekä mahdollisuudesta säädellä elämäntilanteidensa mukaan oppimisensa kohteita, intensiteettiä ja järjestelmällisyyttä erilaisissa oppimisen konteksteissa.
(Ojala 2010, 78.)
Jarvis (2001, 29) nimittää oppimista maailmassa olemisen tapana. Näin ollen oppimista ei
voida kyseenalaistaa kolmannessa eikä edes neljännessä iässä. Kolmas ikä on muotoutunut
uudeksi elämänvaiheeksi keski-iän ja vanhuuden välille. Neljäs ikä tarkoittaa puolestaan
vanhuusikää, jolloin ollaan jo toisten avusta riippuvaisia.
Oppiminen jaetaan usein formaaliin, nonformaaliin ja informaaliin oppimiseen. (Heikkinen
ym. 2010, 10; Lehtinen 2003, 55.) Otan elinikäisen oppimisen muotojen jaotteluun mukaan
edellä mainittujen lisäksi satunnaisoppimisen. Satunnaisoppiminen on tavoitteetonta ja se
tapahtuu muun toiminnan ohella (Marsick & Watkins 1990, 3-7). Selvennän elinikäisen
oppimisen muotoja seuraavan taulukon avulla ”Taulukko 1, Elinikäisen oppimisen muodot
eri elämänvaiheissa”. Elämänvaiheet, joita käytän työssäni, ovat lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja kolmas elämä.
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Taulukko 1, Elinikäisen oppimisen muodot eri elämänvaiheissa (ks. Tuomisto 1994, 25.)
Formaali
Lapsuus

tutkintoihin perustuva, koululaitoksissa tapahtuva oppiminen,
esim. kansakoulu, peruskoulu
Nuoruus
tutkintoihin perustuvaa, koululaitoksissa tapahtuva oppiminen,
oppikoulu, lukio,
ammatilliset
opinnot, yliopisto
Aikuisuus aikuisten tutkinto- ja kouluopinnot,
ammatilliset pätevyystutkinnot

Kolmas
ikä

Nonformaali

Informaali

Satunnaisoppiminen
arkipäiväinen oppiminen perhepiirissä

koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen esim. järjestöissä ja harrastusryhmissä

oppiminen
vapaa-ajan
harrastuksista

koulun ulkopuolella tapahtuva opiminen esim. järjestöissä ja harrastusryhmissä

tavoitteellinen arkipäiväinen oppiitseopiskelu,
minen perhe- ja
oppiminen
ystäväpiirissä
vapaa-ajan
harrastuksista

aikuisten muut
organisoidut opinnot esim. harrastusopinnot, henkilöstö- ja täydennyskoulutus, yhteiskunnalliset
opinnot, yleissivistävät opinnot
organisoidut opinnot, harrastusopinnot,
ikääntyvien
yliopisto

tavoitteellinen
oppiminen,
itseopiskelu,
tavoitteellinen
oppiminen
työssä

arkipäiväinen oppiminen, kokemuksesta oppiminen,
satunnaisoppiminen,
hiljaisen tiedon siirto

tavoitteellinen arkipäiväinen oppiitseopiskelu
minen

Formaali tarkoittaa muodollista oppimista, joka perustuu tutkintoihin. Se on hierarkisesti
rakentuva ja ajallisesti asteittain etenevä kasvatusjärjestelmä, esimerkiksi peruskoulusta
yliopisto-opintoihin. Formaali oppiminen tapahtuu oppimista varten alun perin tarkoitetuissa instituutioissa. (Heikkinen ym. 2010, 10; Tuomisto 1994, 23.) Formaali oppiminen
painottuu ihmisen elämänvaiheissa lapsuuteen ja nuoruuteen (ks. Taulukko 1).
Nonformaali oppiminen tarkoittaa kaikkia niitä kasvatusta ja oppimista varten organisoituja toimintoja, jotka tapahtuvat formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella. Opetus voi olla
erikseen järjestettyä tai se voi olla osa laajempaa toimintamuotoa. Se palvelee tiettyjä opiskeluryhmiä ja sillä on omat oppimistavoitteensa. Nonformaali kasvatustoiminta perustuu
lähinnä järjestävän organisaation tai yksilön omiin koulutus- ja oppimistarpeisiin. (Tuomisto 1994, 23.) Vaikka nonformaali oppiminen ei perustu tutkintoihin, se edellyttää tavoit-
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teellista opiskelua. Suurin osa vapaan sivistystyön tarjoamista opinnoista kuuluu nonformaalin oppimiseen. (Ojala 2010, 71-72.) Aikuisväestön koulutus sijoittuu pääosin nonformaalin ja informaalin oppimisen piiriin. Suurin osa työelämässä tapahtuvasta koulutuksesta
on nonformaalia, esimerkkinä ammatillinen täydennyskoulutus ja työpaikoilla tapahtuva
henkilöstökoulutus. (Tuomisto 1994, 32-34.)
Informaali oppiminen viittaa elämänpituiseen prosessiin, jonka avulla yksilö selviytyy jokapäiväisestä elämästään muun muassa hankkimalla tietoja ja taitoja, lisäämällä niitä ja
muuttamaan asenteitaan. Tietojen ja taitojen hankinta tapahtuu arkielämässä muun muassa
kotona, työssä, vapaa-aikana esimerkiksi matkustellessa, lukiessa kirjoja ja sanomalehtiä,
kuunnellessa radiota ja katsellessa televisiota tai keskustellessa muiden ihmisten kanssa.
Vaikka informaalinen kasvatus on organisoimatonta ja epäsymmetristä, se silti muodostaa
suurimman osan elinikäisestä oppimisesta. (Tight 1996.) Informaali oppiminen tapahtuu
instituutioiden ulkopuolella, mutta oppija toimii itse aktiivisena tekijänä. Oppimista leimaa
korkea itsekontrolli ja pyrkimys tiettyyn päämäärään. (Ojala 2010, 71-72.)
Marsick ja Watkins (1990, 3-7) erottavat satunnaisoppimisen ja informaalin oppimisen
toisistaan. Satunnaisoppiminen on tavoitteetonta ja se syntyy muun toiminnan sivutuotteena. Se on alisteista informaaliselle oppimiselle. Arkipäiväinen, kokemukseen perustuva
satunnaisoppiminen on yleisin oppimismuoto ja tärkeä osa lasten ja nuorten oppimista.
Lapsen lähtiessä systemaattisen kasvatusjärjestelmän eli formaalin koulutuksen piiriin sen
merkitys vähenee. Satunnaisoppimiseen sisältyy muun muassa oppiminen erehdyksistä ja
hiljaisen tiedon siirto. Myöhemmässä iässä elämänpiirin supistuessa ja harrastusten vähetessä myös satunnaisoppimisen merkitys vähenee (Tuomisto 1994, 39).
Vapaa-ajan, muun muassa vapaan sivistystyön, opinnoissa ei-muodollisella opiskelulla on
ollut aina keskeinen asema. Ei-muodollisen opiskelun ongelma on siinä, että opiskelijat
eivät saa koulutuksesta samanlaisia meriittejä kuin muodollisessa koulussa opiskelevat.
(Tuomisto 2005, 69.) Kolmannen iän opiskelussa on kyse opiskelusta aikana, jolloin ei olla
enää mukana työelämässä, työpaikkakoulutuksen piirissä tai ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Kolmannen iän opiskelu sisältää kuitenkin formaalin, nonformaalin ja informaalin opiskelun muotoja. Ikääntynyt opiskelija voi yhtä hyvin suorittaa ylioppilastutkinnon
iltalukiossa tai yksittäisiä arvosanoja avoimessa yliopistossa kuin opiskella käsityötä kansanopistossa tai opiskella omaehtoisesti kotisohvalla. (Ojala 2010, 71 – 72.)
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2.3.

Elinikäinen oppiminen kolmannessa iässä

Kolmannella iällä tarkoitetaan eläkeiän alkupäätä, työiän ja varsinaisen vanhuuden väliin
jäävää elämänvaihetta tai ajanjaksoa. Tällöin on vapauduttu aikuisuuden velvoitteista kuten
työnteosta ja lasten huoltajuudesta, mutta ei kuitenkaan olla fyysisesti riippuvaisia toisten
huolenpidosta. Kolmannella iällä voidaan kuvata aikaa, jolloin eläke turvaa toimeentulon
ja palkkatyöstä vapautunut aika lisääntyneen vapaa-ajan, eivätkä vanhuuden sairaudet vielä
suuremmin rajoita elämää. Kolmatta ikää kutsutaan myös vapauden, valintojen ja itsensä
toteuttamisen ajaksi. (Karisto 2004, 91; Ojala 2010, 71 – 72.) Kolmatta ikää voi pitää myös
henkilökohtaisena kokemuksena, sillä ihmiset eivät koe olevansa vielä vanhoja. Varsinainen vanhuus ja hoivaa vaativa elämänvaihe alkaa paljon myöhemmin eläkkeelle jäämisen
jälkeen johtuen eliniän pitenemisestä. Terveelliset elämäntavat ja elintason koheneminen
ovat vaikuttaneet eliniän pitenemiseen. (Haarni 2010, 9.) Suomen tilastollisen vuosikirjan
(2001, 144) mukaan eläkeikään tulevien elinajan odote on pidentynyt usealla vuodella viime vuosikymmenien aikana, poljettuaan sitä ennen lähes paikallaan.
Kariston mielestä (2004, 91) kolmas ikä on käsite, joka sopii käytettäväksi paremmin väestötasolla kuin yksilötasolla. Käsite viittaa hänen mielestään keskimääräisyyksiin asiassa,
jossa yksilöllinen vaihtelu on suurta. Kaikkien ikääntyvien elämä ei etene siten, että ennen
vanhuutta on selvästi erottuva kolmas ikä. Joku vajoaa vanhuuteen heti eläkkeelle jäätyään,
toinen ei ehdi sinne ennen kuolemaansa. Kolmannen iän tunnistamisesta löytyy samanlaisia piirteitä kuin nuoruuden syntymisestä 1960-luvulla. Nuoruus nykymuodossaan syntyi
tai muuttui lyhyestä lapsuuden ja aikuisuuden välissä olevasta ajasta omaleimaiseksi elämänvaiheeksi ja kulttuuriseksi muodostumaksi. Nuoruuden synnyn vaikutukset elämäntapaihanteisiin kulutustottumuksiin, vapaa- ajan teollisuuteen, kulttuuriin, talouteen ja koko
yhteiskuntaan ovat olleet valtavat. Vastaavalla tavalla on nyt keski-iän ja vanhuuden väliin
tulossa uusi omaleimainen elämänvaihe. Tapahtuu muutoksia yhdyskuntaelämässä, yhdistystoiminnassa ja mediamaailmassa. Kulutuksen ja vapaa-ajan tarpeet ja vaatimukset muuttuvat. (Karisto 2004, 93.)
Keskustelu kolmannesta iästä on liittynyt osana vanhenemiseen ja vanhuuden modernimpaan diskurssiin. On haluttu päästä vapaaksi vanhuuden perinteisestä ymmärtämisestä kielteisenä elämänvaiheena ja antaa vanhenemiselle ja vanhuudelle myönteisempää sisältöä.
(Koskinen 2004,32.) Kolmannen iän lanseeraus sijoittuu aikaan, jolloin sosiaaligerontolo-
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gian piirissä pyrittiin voimallisesti etsimään ongelmapainotteisen ja medikalisoidun vanhuuden rinnalle myönteisempiä tapoja ymmärtää vanhuutta. Erityisesti haluttiin nostaa
vanhat ihmiset toiminnan kohteista toimijoiksi. Yksilön näkökulmasta kolmas ikä tarjoaa
uusia mahdollisuuksia vastustaa traditionaalisia ikädiskursseja. Yksi tärkeä vastustamisen
tapa on itsensä kehittäminen opiskelemalla. (Laslett 1989.)
Kolmannen iän käsitteen synty on liittynyt keskeisesti kasvatuksen, oppimisen ja vanhenemisen välisiin suhteisiin. 1970-luvulla alkoi yleistyä kasvatusgerontologinen tutkimus,
jossa pureuduttiin ikääntyvien opetukseen ja oppimisen kysymyksiin. Kolmannen iän käsitteen vakiintumiseen on vaikuttanut merkittävästi ikääntyvien mahdollisuus suorittaa
yliopistotasoisia opintoja. Ensimmäinen ikääntyville tarkoitettu yliopistotasoinen opetus
alkoi Ranskassa Toulousen yliopistossa 1973. Ranskasta kolmannen iän yliopistotoiminta
levisi Manner-Eurooppaan. Iso-Britanniassa Cambridgessä ikääntyvien yliopistotoiminta
alkoi vuonna 1981 ja Suomessa vuonna 1985. (Koskinen 2004, 32; Ojala 2010, 18-19.)
Opiskeluun kannustaminen on tuonut ikääntyvät näkyvämmäksi eri koulutusareenoilla ja
erityisesti kolmannen iän yliopistotoiminnan kautta nuorten koulutuspaikoiksi miellettyihin
yliopistoihin. Vanhuuteen liittyvään kulttuuriseen tyhjiöön on saatu sisältöä tuottamalla
vanhuutta näkyväksi kolmannen iän yliopiston kautta ja korostamalla opiskeluun liittyvää
yhteisöllisyyttä. Sekä yksilötasolla tekemällä ikääntyvät tietoisiksi omista oikeuksistaan ja
arvostaan yhteiskunnassa. Institutionaaliseen opiskeluun on erityisesti Laslettin muotoilemassa kolmannen iän teoriassa katsottu kannustettavan jopa siinä määrin, että kolmannen
iän yliopistossa opiskelevaa on pidetty kolmasikäläisen esikuvana ja siten kannustus opiskeluun on tulkittu osin pakottavana. Samalla on tullut määritellyksi se, millaista opiskelua
pidetään ikäihmisille hyvänä ja oikeana. Huomiotta on jäänyt instituutioiden ulkopuolella
tapahtuva informaalinen oppiminen ja siten järjestetyn toiminnan ulkopuolella kolmatta
ikäänsä viettävät ovat jääneet niin kutsuttujen oikeaoppisten kolmasikäläisten varjoon.
(Ojala 2010, 77.)
On luonnollista, että formaali, tutkintotavoitteinen opiskelu ei enää kiinnosta kolmatta ikää
eläviä henkilöitä. Myöhemmän iän opinnoissa ei opiskella enää työelämää varten. Siitä
huolimatta ikääntyviä eläkeläisiä valmistuu yliopistoista vuosittain jopa tohtoreiksi. (Tuomisto 1994, 39.) Ikääntyvien oppiminen liittyy keskeisesti nonformaaliin oppimiseen. Hyväkuntoiset ja toimintakykyiset ikääntyvät haluavat pitää yllä sekä fyysistä että psyykkistä
kuntoaan. Opiskelulla ylläpidetään henkistä vireyttä, seurataan maailmantapahtumia ja
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etsitään sisältöä elämään. Tutkimusten mukaan ikääntyvien opiskelutavoitteet painottuvat
toisaalta haluun kehittää itseään ja toisaalta haluun pitää yllä sosiaalisia suhteita. (Pitkänen
& Ruth 1992, 39.) Satunnaisoppimisen lisäksi myös informaali oppiminen vähenee kolmannessa iässä, koska työhön liittyvää oppimista ei enää tapahdu. Informaalin oppimisen
jatkuminen riippuu ikääntyvän omasta aktiivisuudesta. Esimerkiksi toimittaessa eläkeläisyhdistyksissä ja matkusteltaessa sitä tapahtuu edelleen. (Tuomisto 1994, 39.)
Olettamus työelämästä elinikäisen oppimisen keskiönä tuottaa tietynlaista kuvaa sekä
myöhemmän iän opiskelusta että vanhasta ihmisestä yleensä. Vanha ihminen määrittyy
työelämästä poissiirtyneeksi ja siten opiskelun motiivin katsotaan määrittyvät työelämästä
poissiirtymisestä käsin. Elämänhistorian muotoilemat tulkinnat koulutuksesta ja opiskelusta eivät katoa eläkkeelle siirryttäessä, vaan myös myöhemmän iän opiskelun motiivit kiinnittyvät niihin. Myöhemmän iän oppimiselle rakentuu nykyisessä elinikäisen oppimisen
keskustelussa hyvin rajattu, jopa olematon tila. (Ojala 2010, 82.)
Tuomiston (2002, 24) mukaan elinikäisellä oppimisella on kaksi eri puolta: miellyttävä ja
epämiellyttävä. Oppiminen on miellyttävää silloin, kun se perustuu omaan uteliaisuuteen,
asioiden tutkimiseen ja kokemusten keräämiseen. Itse hankittu tieto ja uudet kokemukset
tuottavat oppijalle yleensä iloa ja mielihyvää. Ikävää ja epämiellyttävää oppiminen on silloin, kun se on pakonomaista ja pakkotahtista muiden määräämää ja jatkuvan arvostelun
alaista puurtamista ilman riittävää lepoa ja aikaa uusiutua. Tutkimukseni kohteena olevien
ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden opiskelu on pääosin nonformaalia opiskelua. Väri-nää
varttuneiden kuvataidekoulu on osa Portaanpään Kristillisen kansanopiston toimintaa.
Varttuneiden kuvataidekoulu ei valmista tutkintoon, opinnot tähtäävät yksilön omiin oppimistarpeisiin ja itsensä kehittämiseen.
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3. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA -KYSYMYKSET

Ikääntyvä väestö on yhteiskunnallinen ja yhteinen huolenaihe. Eläkkeelle jääneet eivät
kuulu päätöksiä tekeviin vaikuttajiin eikä valtaa pitäviin. Ikääntyvien ääntä ei kuunnella,
vaikka päätöksiä tehdään heidän elämästään. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuunnella ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden ääntä, heidän omia näkemyksiään, heidän omasta
elämästään. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on ottaa osaa vanhenemiseen liittyvään keskusteluun. Opiskelun katsotaan liittyvän elämänkaaren alkupäähän: lapsuuteen ja nuoruuteen. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää millaista on opiskelu kolmannessa iässä.
Edellä mainittuihin tutkimuksen tavoitteisiin perustuen olen muotoillut seuraavat tutkimuskysymykset:

Mitä ikääntyvät kuvataideopiskelijat kertovat opinnoistaan?

Millaista on opiskelu ikääntyvänä?
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4. TUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA MENETELMÄ

Tässä kappaleessa kerron sekä tutkimusaineistoni kokoamisesta että sen analysoinnista.
Tutkimusaineistoni olen koonnut Väri-nää varttuneiden kuvataidekoulun piirustuksen ja
maalauksen jatkoryhmästä. Elämänpolun kuvaamisen valitsin yhdeksi tiedonhankintamenetelmäksi, koska ikääntyville kuvataideopiskelijoille on kertynyt vuosien karttuessa elämänkokemusta. Elämänpolkujen ja niihin liittyvien kertomusten vuoksi valitsin tutkielmaani kerronnallisen lähestymistavan.

4.1.

Kerronnallinen lähestymistapa

Kertomuksellisuudella voidaan viitata tietämisen tapaan tai tiedon luonteeseen, toisin sanoen tutkimusaineiston luonteen kuvaamiseen, aineiston analyysitapoihin ja kertomusten
käytännölliseen merkitykseen. (Heikkinen 2001, 116 - 120.) Kertomuksellisuus tässä tutkimuksessa liittyy lähestymistapaan, joka kohdistaa huomionsa kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana. Kertomusten kautta voidaan ymmärtää ja hallita menneisyyttä. Ihmisen identiteetti rakentuu kertomuksista ja lisäksi ne suuntaavat ihmisen tulevaisuudentoimintaa. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189.)
Kertomus on tietämisen muoto ja tärkeä väline ajallisuuden ymmärtämisessä. Kertomukset
jäsentävät eettistä paikkaamme maailmassa. Sosiaalinen todellisuutemme rakentuu ihmisten välisessä vuoropuhelussa (Heikkinen ym. 2012, 9). Kertomus on myös vuorovaikutuksen väline, sillä kertomalla jaetaan ja tehdään ymmärrettäväksi kokemuksia. Kertomus
välittää kulttuurista tietämystä. Kertomuksellinen tutkimus ei pyri objektiiviseen tai yleistettävään tietoon, vaan paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon. Kertomuksellinen tutkimusote kohdistaa huomionsa yksilöiden elämään heidän itsensä kokemana ja niihin merkityksiin, joita he antavat elämälleen tarinoiden välityksellä. Tutkijat pitävät tärkeinä käytännöllisiä seurauksia, joita heidän tutkimuksillaan on tutkittavien elämään.
(Heikkinen 2001, 130.)
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Todellisuus rakentuu alati muuttuvina kertomuksina, diskursseina ja jatkuvina merkitysneuvotteluina. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haluamme tutkia todellisuutta, meidän on tutkittava sitä, mitä kutsumme todellisuudeksi ja kuinka ihmiset rakentavat tämän todellisuuden vuorovaikutustilanteissa. Tutkimuskohteeksi muotoutuvat tällöin todellisuuden rakentamisen sosiaaliset tavat. Vaihtoehtoiset laadulliset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä
haastavat perinteisen positivistisen tiedekäsityksen paitsi metodologisella, myös ontologisella ja epistemologisella tasolla. Paradigmamuutoksen myötä tarinat ja kertomukset tutkimusaineistona ovat vallanneet alaa entistä enemmän tutkimuksen kohteena. (Kujala
2008, 14; Polkinghorne 1995; Riessman 2002.)
Elämäkertojen merkityksen korostumisen on osa laajempaa paradigmamuutosta, jossa toisaalta on kysymys pyrkimyksestä yhdistää mikro- ja makrotason analyysi, toisaalta laajemmasta yksilöllistymisestä, refleksiivisyyden, yksilöllisyyden ja identiteetin nousemisesta tarkastelun keskiöön. (Rustin 2000, 34-39.) Yksilöllistyvässä maailmassa monet sosiaaliset identiteetit, kuten sosiaaliluokka, sukupuoli, sukupolvi ja rotu, ovat epäselvempiä kuin
ennen, ja sosiaalisten identiteettien tuottamisen ja uusintamisen on katsottu tapahtuvan
yksilöllisellä, subjektiivisella tasolla. Siksi yhteiskuntaakin on alettu tutkia yksilön oman
kokemusmaailman ja biografian kautta. Elämäkertojen, joilla on juurensa sekä sosiaalihistoriassa että yksilön persoonallisuuden analyysissä on katsottu tarjoavan mahdollisuuden
kertoa kokemuksista ja prosesseista yhteiskunnan muutoksessa. Elämäkertametodin on
katsottu myös tarjoavan mahdollisuuden yhdistää persoonallinen ja sosiaalinen. (Kruus
1996, 91.)
Usein kerronnallisuus liitetään tietoteoreettisiin ja kulttuurisiin näkökulmiin, joita kutsutaan konstruktivismiksi tai postmodernismiksi. Molemmat käsitykset hylkäävät pyrkimyksen päästä objektiiviseen totuuteen. Konstruktivistisen tiedonkäsityksen mukaan ihmiset
rakentavat tietonsa ja identiteettinsä kertomusten välityksellä. Tieto maailmasta ja käsitys
omasta itsestään on alati muuttuva ja kehittyvä kertomus. Yhtä kaikille yhteistä todellisuutta ei ole, vaan pikemminkin eri tavoin ihmismielissä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
konstruoituvia todellisuuksia. Konstruktivismissa ihminen rakentaa tietonsa aiemman tietonsa ja kokemustensa varaan. Tieto ja näkemys asioista muuttuvat sitä mukaan, kun ihminen saa uusia kokemuksia ja vaikutteita. Konstruktivistinen käsitys tiedosta edustaa tietoteoreettista relativismia, jonka mukaan tietäminen on suhteellista, ajasta, paikasta ja näkökulmasta riippuvaa. (Heikkinen 2001, 119 - 120.)
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Kerronnallista aineistoa ovat esimerkiksi haastattelut tai vapaat kirjalliset vastaukset, joissa
tutkittavat kertovat käsityksensä asioista omin sanoin. Tähän aineistoon kuuluvat myös
päiväkirjat, elämäkerrat ynnä muut dokumentit. Tässä merkityksessä aineiston kerronnallisuus tarkoittaa proosa-muotoista tekstiä, joka on joko suullisesti tai kirjallisesti esitettyä.
Vaativammassa merkityksessä kerronnalliselta aineistolta voitaisiin edellyttää enemmänkin
kertomuksen tunnuspiirteitä, kuten esimerkiksi sitä, että tarinalla on alku, keskikohta ja
loppu sekä ajassa etenevä juoni. (Heikkinen 2001, 121 - 122.)

4.2.

Tutkimusaineiston kokoaminen

Tutkimusaineiston kokoamisessa käytin ryhmäkeskustelumenetelmää. Ryhmä voidaan
koota joko samanlaisuus tai erilaisuus ajatuksella. Yksi mahdollisuus saada ryhmä toimimaan on, että ryhmällä on jonkinlainen yhteinen pohja ja intressi keskustella aiheesta toistensa kanssa. (Valtonen 2005, 229.) Samanlaisuus tässä ryhmässä liittyy paikkaan, elämäntilanteeseen, sukupuoleen ja yhteiseen intressiin; eläkkeelle jääneet, kolmatta ikää elävät, ikääntyvät naiset opiskelevat Väri-nää varttuneiden kuvataidekoulussa Portaanpään
Kristillisellä kansanopistolla, Lapinlahdella Pohjois-Savossa. Kyseessä on valmis, toimiva
ryhmä, jonka yhteinen mielenkiinnon kohde on taide.
Ryhmäkeskustelumenetelmässä tutkija virittää otollisen ilmapiirin, ohjaa keskustelua tavoitteiden mukaisesti ja kannustaa osallistujia keskustelemaan aiheesta. Ryhmäkeskustelumetodissa ryhmän vetäjä ei itse osallistu aktiivisesti keskusteluun, vaan siirtää keskusteluvastuun osallistujien hartioille. Ryhmäkeskustelussa vetäjä pyrkii tietoisesti saamaan
aikaan osallistujien välistä vuorovaikutusta ja tarjoilee tutkimuksen kohteena olevia teemoja osallistujien keskusteltaviksi ja kommentoitaviksi. Vuorovaikutus ja sen tarkoituksellinen hyväksikäyttö tuottaa ryhmäkeskustelulle ominaista aineistoa. (Valtonen 2005, 223.)
Tutkimusaineistoni olen koonnut Väri-nää varttuneiden kuvataidekoulun jatkoryhmästä
joka opiskelee lukukaudella 2012 – 2013 Lapinlahdella, Pohjois-Savossa. Koulutuksen
järjestää Portaanpään Kristillinen kansanopisto (liite 1). Varttuneiden kuvataidekoulu
käynnistyi tammikuussa 2007 ja viime syksynä aloitti kymmenes kuvataiteen perusryhmä
ja seitsemäs piirustuksen ja maalauksen jatkoryhmä. (Karjalainen 2012.) Piirustuksen ja
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maalauksen jatkoryhmä kokoontuu viisi kertaa syyslukukaudella ja viisi kertaa kevätlukukaudella. Opetus alkaa maanantaina puolen päivän maissa ja päättyy torstaina viimeistään
iltapäiväkahville. Tutkimusaineistoni olen kerännyt ryhmän kolmannelta tapaamiskerralta.
Ryhmässä opiskelee yhteensä kaksitoista ikääntyvää kuvataideopiskelijaa, mutta tutkimuspäivänä paikalla heistä on kahdeksan.
Väri-nää on ikääntyville suunnattu, tavoitteellisesti etenevä pitkäkestoinen kuvataidekoulu,
joka antaa perustietoa kuvallisen ilmaisun eri menetelmistä. Opintokokonaisuus, joka on
suunnattu kuvan tekemisestä kiinnostuneille aloittelijoille tai vähän kuvataidetta harrastaneille, kestää puolitoista vuotta. Koulutuksen tavoitteena on henkisen hyvinvoinnin lisääminen sekä uusien välineiden löytäminen elämän ilmiöiden ja kokemusten kuvaamiseen ja
käsittelyyn. Kuvallisen ilmaisun menetelmiin syvennytään piirtäen, maalaten, kuvanveiston sekä grafiikan keinoin. Kaikille halukkaille, jotka kykenevät itsenäiseen työskentelyyn
on pyritty järjestämään aloituspaikka. (Karjalainen 2012.)
Sähköpostiviestien ja puhelinsoiton lisäksi kävin tapaamassa koulutuksesta vastaavaa opettajaa Portaanpään kristillisellä opistolla paria viikkoa ennen tiedonhankintaa. Esitin toiveeni saada työskennellä koko torstaipäivän opiskelijoiden kanssa. Koska opettajalla ei ollut
mitään sitä vastaan, sain vastuulleni aineiston kokoamisen lisäksi ryhmän ohjaamisen.
Matkustin junalla Lapinlahdelle edellisenä päivänä, koska en saanut autoa käyttööni tutkimuspäiväksi. Tunsin itseni todelliseksi tutkimusmatkailijaksi kun pienen, vihreän matkalaukkuni kanssa rullasin rautatieasemalta Portaanpään kristilliselle opistolle. Edellisenä
päivänä saapuminen kääntyi edukseni; minulla oli aikaa valmistella tutkimuspäivää ja tutustua ikääntyviin kuvataideopiskelijoihin. Yövyin samassa huoneessa kahden ikääntyvän
opiskelijan kanssa. Viettämällä aikaa tutkittavien kanssa pääsin tutkittavien rytmiin.
Tutkimuspäivä alkoi kiireettömäsi aamu-uinnilla ja aamupalalla lähiruokaravintola Maansuolassa, joka huolehtii opiskelijoiden ruokahuollosta Portaanpään kristillisellä opistolla.
Aloitin aineiston koonnin puoli yhdeksältä selvittämällä tutkittaville päivän ohjelman ja
aikataulun. Pyysin kaikilta tutkimukseen osallistujilta kirjallisen suostumuksen tutkimusmateriaalin käyttöön pro gradu -tutkielmassani. Olin jaotellut tutkimuspäivän ohjelman
kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kuvataideopiskelijat maalasivat elämänpolkunsa ja/tai opiskelupolkunsa. Toisessa vaiheessa he kertoivat polkunsa koko ryhmälle.
Kolmannessa vaiheessa eli ryhmäkeskustelussa käytin keskustelun alustukseksi kysymyksiä ja väittämiä, mitkä poimin omasta kandidaatintyöstäni. Tiedonkeruun neljänneksi vai-
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heeksi muodostui yllättäen keskustelu, joka lähti liikkeelle spontaanisti opiskelijoista itsestään kahvikupin ääressä elämänpolkumaalauksen jälkeen. Tutkimuspäivä päättyi yhden
jälkeen. Olen koonnut taulukkoon tiedonhankinnan eri vaiheet (Taulukko 2). Taulukosta
selviää myös millaisesta kerronnasta on kysymys. Kujalan (2008, 17) mukaan kerronnallinen aineisto voi proosa-muotoisen aineiston lisäksi olla myös ei-kielellistä viestintää. Kuvallinen kerronta tekee tutkimusaineistosta haasteellisen ja mielenkiintoisen.

Taulukko 2, Kerronnallisen tiedonhankinnan vaiheet

1.

Kerrontamuoto

Tiedonhankinnan vaiheet

Kuvakerronta

Kuvataideopiskelijat maalasivat omat elämänpolkunsa ja/tai opiskelupolkunsa yhteiselle maalauspohjalle, joka oli 6,5 m pitkä tapettirulla.

2.

Henkilökohtainen kerronta

Jokainen kuvataideopiskelija kertoi oman elämänpolkunsa ja/tai opiskelupolkunsa suullisesti
koko ryhmälle.

3.

Ryhmässä tuotettu kerronta

Ryhmäkeskustelu, jota alustivat kysymykset ja
väittämät.

4.

Ryhmässä tuotettu kerronta

Spontaani ryhmäkeskustelu kahvikupin ääressä
maalaustilanteen jälkeen.

Ensimmäinen tiedonhankinnan vaihe oli kuvakerronta (Taulukko 2). Ikääntyvien taideopiskelijoiden tehtävänä oli kuvata oma opiskelupolku elämänpolkuun liittyen. Kuinka se
polku on johdattanut opiskelemaan kuvataidetta Portaanpään Kristilliselle kansanopistolle
Väri-nää jatkoryhmään? Maalaustehtävän tarkoitus oli lähinnä aiheeseen johdattelu. Ikääntyvät kuvataideopiskelijat olivat tehneet edellisen työn lapsuuden leikeistä, joka oli hyvä
lähtökohta elämänpolulle. Pyysin ilmaisemaan elämänpolun tunnetiloina ja tunnetilat väreinä, ajatuksena oli abstrakti taide. Ohjeita maalaamiseen alkuohjeiden jälkeen annoin
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vain yhden kerran: ”Elämänaikana on monenlaisia kohtaamisia ja siksi jokainen omaa polkua maalatessaan liittyy jonkun toisen polkuun, ohittaa tai ylittää.”
Elämänpolku maalattiin alustalle, joka oli kuusi ja puoli metriä pitkä tapettirulla. Toisen
pään tapettirullasta kiinnitin seinään ja toisen lattiaan. Seinältä maalausalusta laskeutui
pöydälle, kulki siinä pari metriä ja kaltevaa alustaa pitkin laskeutui pienen tason kautta
lattialle (kuva 1). Maalaaminen tapahtui akryyliväreillä klassisen musiikin soidessa. Musiikki alkoi Sibeliuksen Finlandiasta muuttuen loppua kohden iloisemmaksi ja kevyemmäksi. Sovittuaan maalauksen suunnan, ikääntyvät taideopiskelijat keskittyivät maalaamisen hiljaisuuden vallitessa keskittyen sisimpäänsä ja muistelmiinsa (kuva 2).

Kuva 1, Tapettipohja

Kuva 2, Elämänpolkua maalataan

Tiedonhankinnan toinen vaihe oli henkilökohtainen kerronta (Taulukko 2). Tutkimukseen
osallistuvat ikääntyvät kuvataideopiskelijat esittelivät vuorollaan omat polkunsa. Esittelyt
kestivät keskimäärin kymmenen minuuttia. Omien elämänvaiheiden muistelu ja toisille
ääneen kertominen herätti tunteita. Tunteet purkautuivat kyyneleinä useilla esittäjillä ja
kuuntelijoilla. Ryhmässä tuotettu kerronta oli tiedonhankinnan kolmas vaihe (Taulukko 2).
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Ryhmäkeskustelun tarkoituksena oli saada koottua tutkittavien ajatuksia elinikäisestä oppimisesta.
Kysymys- ja väittämäkortit laadin alustukseksi ryhmäkeskusteluun ja pitääkseni keskustelun elinikäisessä oppimisessa (liite 2). Kortteja oli yhteensä kaksitoista ja niistä jokainen
informantti valitsi sattumanvaraisesti joko sinisen väittämäkortin tai punaisen kysymyskortin. Valituiksi tulivat kortit, joissa käsiteltiin yhteiskunnallista näkökulmaa elinikäisessä
oppimisessa. Tässä vaiheessa paikalla oli kuusi ikääntyvää taideopiskelijaa, joten kuusi
aihetta alusti keskustelua. Kortit pidettiin edessä lukematta ja avattiin vuorotellen. Pyysin
informantteja lukemaan tilannetta ja ottamaan oman kortin käsittelyyn sopivaksi katsomassaan vaiheessa. Alla olevasta taulukosta (Taulukko 3, Kysymykset ja väittämät) selviää
kysymyksen tai väittämän esittäneen ikääntyvän kuvataideopiskelijan peitenimi ja valituksi
tulleet kysymykset.

Taulukko 3, Ryhmäkeskustelun alustukseen kysymykset ja väittämät
1.

Venla

Opiskelu voi tarjota aineksia työelämän jälkeisen identiteetin rakentamiseen. Opiskelun avulla ylläpidetään täysivaltaista yhteiskunnan
jäsenyyttä, joka on ollut katkolla työelämästä poissiirtymisen vuoksi.

2.

Signe

Miksi opiskelu samanhenkisten ikääntyvien ihmisten muodostamassa
yhteisössä antaa voimia?

3.

Hilda

Elinikäisen oppimisen kehittäminen keskittyy lähes yksinomaan työkyvyn ylläpitämiseen, työn tehokkuuden parantamiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen maailmanmarkkinoilla.

4.

Matilda

Opiskelulla tavoitellaan aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä, mikä tarkoittaa pyrkimystä ymmärtää yhteiskunnallisia muutoksia.

5.

Alma

Kohdellaanko ikääntynyttä yhteiskunnassa työstä pois jääneenä, tuottamattomana, kuormasta syövänä kansalaisena?

6.

Ruut

Opiskelu tarjoaa tavan asettua kriittiseen suhteeseen perinteisten
vanhuuskäsitysten kanssa. Opiskelemalla vanhuutta voi tehdä toisin.

Kysymyksistä ja väittämistä tuli yhteensä noin kahdeksan sivua litteroitua tekstiä. Venlan
käsittelyyn ottamasta ensimmäisestä väittämästä ”Opiskelu voi tarjota aineksia työelämän
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jälkeisen identiteetin rakentamiseen. Opiskelun avulla ylläpidetään täysivaltaista yhteiskunnan jäsenyyttä, joka on ollut katkolla työelämästä poissiirtymisen vuoksi.” käyty keskustelu on lähes kokonaan luvun 5.4. ”Taide eheyttää” alussa. Valitsematta jäivät esimerkiksi kysymykset: ”Kuinka suuri merkitys iällä on muistamiselle tai asioiden mieleen painamiselle?” ja ”Voitko nimetä kolme yhteistä tekijää, jotka saavat ikääntyvät opiskelemaan?”. Edellä mainittuja asioita kuitenkin pohdittiin tutkimuspäivän aikana. Spontaanista
kahvipöytäkeskustelusta muodostui suunnittelematon tiedonhankinnan neljäs vaihe (Taulukko 2, Kerronnallisen tiedonhankinnan vaiheet). Ryhmässä tuotetun kerronnan eli kahvipöytäkeskustelun aiheita olivat muun muassa maalauspohjan muoto ja maalauksen suunta
sekä koulutukseen hakeutuminen ja pääseminen.

4.3.

Tutkimusaineiston analyysi

Tutkimukseni aineiston käsittelyssä käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Sitä voidaan
käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa, sillä kaikki laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat tavalla tai toisella sisällönanalyysiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93.)
Hirsjärven mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkija analysoi koko havaintoaineistoaan,
hakee selitysmalleja ja kehittää teoreettisia näkemyksiä. Laadullisen tutkimuksen aineiston
tarkoituksena ei ole etsiä tilastollisia säännönmukaisuuksia, vaan tavoitteena on ymmärtää
itse tutkimuskohdetta. (Hirsjärvi ym. 1997, 168 ja 246). Aineiston analyysin tarkoitus on
luoda aineistoon selkeyttä ja tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysin avulla aineisto tiivistetään kadottamatta silti sen sisällöllistä informaatiota. Luomalla hajanaisesta
aineistosta selkeää ja mielekästä, pyritään informaatioarvon kasvattamiseen. (Eskola ja
Suoranta 2002, 137-145.)
Kuuntelin nauhoitukset kertaalleen pari päivää tutkimusaineiston kokoamisen jälkeen.
Lähdin tutustumaan aineistoon ilman ennakko-oletuksia, ajatuksena antaa aineiston kertoa
oman tarinansa. Olihan se jännittävää miettiä, mitä kerrottavaa on kuuden ja puolenmetrin
tapettirullalla, joka kätkee sisälleen kahdeksan elämäntarinaa. Litteroin koko aineiston ja
sitä kertyi yhteensä kaksikymmentäkuusi sivua. Ryhmäkeskustelusta johtuen litterointi oli
välillä haasteellista, koska innostuneet kuvataideopiskelijat puhuivat toistensa päälle. Saatuani äänitykset kirjalliseen muotoon luin tekstin useampaan kertaan.
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Koska tarinaa useista lukukerroista huolimatta ei alkanut kuulua aineistosta eikä edes mehevästä elämänpolkumaalauksesta, aloin käsitellä tutkimusaineistoani käyttäen apuna
Tuomi ja Sarajärven (2002, 110-112) esittelemää kolmivaiheista menetelmää, joka perustuu aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Menetelmän ensimmäisessä vaiheessa aineisto
redusoidaan eli pelkistetään. Toisessa vaiheessa aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään ja
kolmannessa abstrahoidaan eli aineistosta luodaan teoreettisia käsitteitä. Käyttämäni analyysiyksikkö tässä tutkimuksessa on asiasisältö, joka muodostuu muutamasta sanasta kokonaiseen virkkeeseen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110-112.)
Hyvärisen (2010) mukaan aineistoa ei kannata kuitenkaan analysoida käyttäen yhtä valittu
metodia, joka etenisi alusta loppuun ennalta sovittujen vaiheiden kautta. Aineistolähtöisessä analyysissä tutkija joutuu soveltamaan useita erilaisia analyysejä pitäen mielessään tutkimuskysymyksen. (Hyvärinen 2010, 90.) Laadullisen tutkimuksen ongelmallisin vaihe on
juuri tulkintojen tekeminen, koska siihen ei ole olemassa minkäänlaisia muodollisia ohjeita. Tulkintojen hedelmällisyys ja osuvuus on lopulta kiinni tutkijan tieteellisestä mielikuvituksesta ja luovuudesta. (Eskola ja Suoranta 2002, 137-145.)
Pelkistämällä aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois. Pelkistäminen voi
olla joko informaation tiivistämistä tai osiin pilkkomista. Tässä tutkimuksessa aineiston
pelkistäminen oli ennen kaikkea tiedon pilkkomista osiin. Ryhmäkeskustelut olivat täyttä
asiaa ja informaatiota pystyi tiivistämään lähinnä poistamalla täytesanoja ja toistoja.
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 112)
Tein taulukot molemmista ryhmäkeskusteluista erikseen. Ensimmäiseen ”Asiasisältö” sarakkeeseen kirjoitin ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden kerrontaa. Pelkistin asiasisällön
muutamaan aihetta kuvaavaan sanaan toiseen sarakkeeseen ”Pelkistäminen” ja ”Abstrahointi” sarakkeeseen kirjoitin aiheeseen liittyvän yleiskäsitteen (Taulukko 4, Aineiston
käsittely).

26

Taulukko 4, Aineiston käsittely
Asiasisältö
jokkaisella on se sama kiinnostuksen kohde niin kyllähän se toki yhistää
Me voijaan olla ihan sitä
mitä me ollaan
niin minusta se on kauhean
hyvä ja vapauttava, ei mittään semmosta kilipailua,
että nyt saankohan minä
yheksän vai saankohan minä
kymmenen
vaan itelle se mun mielestä
on tärkee, että mä koen, että
minä olen täysvaltainen
semmoset ihmiset, joille ei
esimerkiksi merkihe tämä
taide paljon mittään, ne ei
niinku ymmärrä oikein niinku mitä ihminen saapi tämmösestä ryhmästä
ja yllensä kun pystyy ilimentämään jotenkin ihteensä paperille kirjottamalla tai
maalaamalla tai jotenkin

Pelkistäminen
kaikilla sama kiinnostuksen
kohde

Abstrahointi
vertaistuki, sosiaaliset suhteet

olla oma itsensä

itsensä hyväksyminen

on vapauttavaa, kun ei ole
keskinäistä kilpailua

itsensä hyväksyminen

koen, että minä olen täysivaltainen

itsensä arvostaminen

ihmiset, joille taide ei merkitse mitään, ei ymmärrä
mitä ryhmä merkitsee

ulkopuolisten suhtautuminen, vertaistuki, sosiaaliset
suhteet

pystyy ilmentämään itseään

itsensä toteuttaminen

Seuraavassa vaiheessa poimin ”Abstrahointi” sarakkeessa esiintyvät eri aihealueet ja kirjoitin kaikki aihealueeseen liittyvät asiasisällöt allekkain (Taulukko 5, Itsensä hyväksyminen). Ensimmäisestä sarakkeesta löytyvät informanttien peitenimet ja toisesta asiasisällöt,
jotka liittyvät tässä esimerkissä itsensä hyväksymiseen. Aineistosta löytyi samankaltaisia
kategorioita kuten itsensä hyväksyminen ja itsensä arvostaminen, yhdistin ne kategoriaan
itsensä hyväksyminen. Tulosluvussa itsensä hyväksyminen päätyi ”Taide eheyttää” otsikon
alle. (ks. Cavanagh 1997.)
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Taulukko 5, Itsensä hyväksyminen
Informantti

Asiasisältö

Venla, V1

että minä hyväksyn itseni tällaisena

Venla, V1

mä jostain lukenut, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee niin sitä
voimakkaammin se ihmisen aito persoonallisuus tulee esille
me voijaan olla ihan sitä mitä me ollaan

Hilda, V3
Hilda, V3
Ruut, V6
Signe, V8

niin minusta se on kauhean hyvä ja vapauttava, ei mittään semmosta kilipailua, että nyt saankohan minä yheksän vai saankohan minä
kymmenen
mutta sitten minun mielestä on myös lupa olla väsynyt
hyväksyä määrättyjä asioita, ei tarvitse kuvitella olevansa kaksikymppinen enää hyväksyy sen, että ei ihan sitä tarvitse, mutta mihin vielä pystyy

Aluksi annoin informanteille yhteisen nimen ”Virkeät Venlat” ja käytin aineistossa koodeja Venla 1 (V1), Venla 2 (V2), Venla 3 (V3) jne. Sitten yritin muodostaa informanteista
tyyppejä ja otin Venlan rinnalle Alman. Vaikka nämä kaksi tyyppiä erilaisuudessaan edustavat hyvin koko ryhmää, koin tyypittelyn loukkaavaksi persoonallisia ja mielenkiintoisia
ihmisiä kohtaan. Puristamalla koko ryhmän muutamaan tyyppiin olisin hävittänyt aineiston
esittelystä herkulliset dialogit. Lopulta annoin jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle informantille oman peitenimen. Päätin myös käyttää kolmatta ikää elävistä kuvataideopiskelijoista käsitettä ikääntyvät. Ikääntyvät käsitettä ei voi määritellä ikävuosina, sillä kaikki
ihmiset syntymästä lähtien ikääntyvät. Koen ikääntyvät paljon myönteisempänä ja paremmin informantteja kuvaavana käsitteenä kuin ikääntyneet, ikäihmiset tai vanhat.
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5. TULOKSET

Esittelen tutkimuksen tulokset viidessä eri luvussa. Ensimmäisessä luvussa ”Ikääntyvien
kuvataideopiskelijoiden elämänpolut” esittelen informantit ja heidän elämänpolkunsa eri
elämänvaiheiden avulla. Toisessa luvussa ”Yhteinen elämänpolkumaalaus” kerron yhteisen
elämänpolkumaalauksen tuottamisesta. ”Elämänmuutos”, ”Opiskelu ikääntyvänä” ja ”Taide eheyttää” lukujen tulokset olen koostanut ryhmäkeskusteluista. Ryhmäkeskusteluissa
kertomukset olivat lyhytkestoisia, kuten tyypillisesti arkikeskustelussa. Informantit jatkoivat ja täydensivät toinen toistensa kertomuksia. (ks. Valtonen 2005, 235.)

5.1.

Ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden elämänpolut

Esittelen ikääntyvät kuvataideopiskelijat ikäjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan seuraavan taulukon avulla (Taulukko 6, Ikääntyvät kuvataideopiskelijat). Taulukkoon olen
koonnut nimen ja syntymävuoden lisäksi ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden formaalit
opinnot. Viimeiseen sarakkeeseen ”Kerrontaa elinikäisestä oppimisesta” olen poiminut
jokaiselta ikääntyvältä kuvataideopiskelijalta keskeisen sitaatin. Ikääntyvät kuvataideopiskelijat ovat syntyneet Hildaa lukuun ottamatta sodan jälkeen ja kuuluvat suureen ikäluokkaan. He ovat syntyneet aikavälillä 1939 – 1950 ja nuorin heistä on Milja. Kaikkien ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden opintopolku on alkanut kansakoulusta, sillä laki oppivelvollisuudesta astui voimaan jo vuonna 1921. Kansakoulusta tuli yleinen pohjakoulu, jonka
tarkoitus oli tuottaa tiedoiltaan ja taidoiltaan mahdollisimman tasavertaisia opiskelijoita
jatko-opintoja varten. (Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkolehti 2013.) Oppikoulun
käymisestä mainitsevat elämänpoluissaan ainoastaan Hilda ja Ruut.
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Taulukko 6, Ikääntyvät kuvataideopiskelijat
Nimi

Synt.vuosi

Formaalit opinnot

Kerrontaa elinikäisestä oppimisesta

Hilda

1939

Kotiteollisuuskoulu ja
sairaanhoitajakoulu

Se on tyhjä väite, etteikö vanha ihminen opi. Ehkä se joutuu käyttämään
siihen oppimiseen pikkusen pitemmän
ajan.

Alma

1944

Kotiteollisuuskoulu, sairaanhoitajakoulu ja yliopisto-opinnot terveydenhuollon hallinnosta

Täällä sai ihan kokopäiväsesti asettua
tekemään ja saamaan oppia.

Ruut

1945

Lukio ja yliopisto-opinnot Koska niin ku eka vuojen homma, ei
se nyt oo kovin kaksista, mutta sitten
oppii. Sittenhän sitä on vasta hyvä,
kun se työ loppuu

Matilda

1945

Lukio ja yliopisto-opinnot Että niinku uuvestaan ja uuvestaan
pistää jonkinlaiseen järjestykseen
näitä juttuja.

Elise

1947

Ammatilliset opinnot

Minusta tämä on tosi tarpeellista, kun
varsinkin ite oli sairastanut, tää oli
porkkana.

Venla

1949

Emäntäkoulu, sairaanhoitajakoulu

Tärkeintä on oman itsensä löytäminen
ja itsensä hyväksyminen. Minä olen
aina keskeneräinen, minä en ole koskaan valmis.

Milja

1950

Ammatilliset opinnot

Siellä täällä pikkusen väriä kun muisti
ruppee menemään ja pää tyhjenemmään.
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Tutkimuspäivänä mukana on myös Signe, joka osallistuu keskusteluun, mutta ei halua kertoa oikeastaan mitään omasta elämästään. Hän tekee yhteenvedon yhteisestä elämänpolkumaalauksesta.

Signe:

Kuvastaa sitä, että kaikilla meillä on suunnilleen samanlaisia tarinoita vähän
eri muodossa: lapsuus, koulu, sisarukset ja kaikki sellanen. Mä oon kohtuullisen varhasessa vaiheessa lähtenyt kotoa ensin kouluun ja sitten opiskeluun.
Mun elämä on tavallaan keikkunut eteenpäin monessa mielessä. Mä voin sanoa, että ei niin paljon hyvää ettei jotain huonoakin, ja ei taas huonoa ettei
hyvää, kaikkea riittää.

Joskus tutkimukseen osallistuvat informantit käsitteellistävät oman puheensa tutkijalle. He
vähättelevät arkipäiväisiä kokemuksiaan, ja jopa välttelevät niiden kertomista. Tutkimustilanne saattoi johdattaa Signen abstrakteihin diskursseihin. Hänelle saattoi tulla käsitys, että
yksittäisen kokemuksen kertominen ei tieteen traditiossa ole yhtä arvokasta kuin ilmiöiden
abstrahointi. (ks. Kujala 2008, 20.)
Lopuista seitsemästä tutkittavasta tein taulukot, johon poimin seuraavat kategoriat: elämän
käännekohdat, opiskelu, tunnetila, taide ja muuta. Osa informanteista keskittyi elämänpolussaan elämänvaiheiden kuvaamiseen, osa opiskelupolun kuvaamiseen ja osalla taide kulki mukana läpi kertomuksen. Ikääntyvistä kuvataideopiskelijoista esittelen tarkemmin Alman, joka kuvaa elämänpolkunsa mielenkiintoisesti taiteen ja värien avulla (Taulukko 5,
Alman elämänpolku). Alma on syntynyt vuonna 1944. Taide on aina ollut niin olennainen
osa elämää, että Alman on vaikea tarkastella sitä itsestään erillisenä. Taiteen avulla hän on
selvinnyt elämän koettelemuksista kuten työelämän vaikeuksista ja läheisen kuolemasta.
Opiskelu on kuulunut kaikkiin hänen elämänvaiheisiin. Lisätietoa Alman elämänvaiheista
olen saanut puhelinkeskustelujen, sähköpostiviestien, opiskelupäiväkirjan ja runon muodossa.
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Taulukko 7, Alman elämänpolku
Käännekohdat

Opiskelu

Tunnetila

Taide

Muuta

sota-ajan
lapsi, ensimmäinen lapsenlapsi

isovanhemmat, äiti ja
enot pitivät huolta,
saanut rakkautta

mustaa, punaista
ja sotilaspuvun
harmaata

elämä niukkaa, mutta
turvallista

viis ja puolivuotiaan sai
pikkusiskon

muistaa miten mukavaa oli Kajaanissa
Kalliokadulla

ruskeata maata ja
savea, lusikalla
kaivanut ensimmäiset savikakut

äiti neuloi harmaita
villatakkeja, villasukkia, uudet värit:
keltainen ja vihreä

kyseli naapurin tytöiltä värimieltymyksiä,
omasta mielestään vihreä ja keltainen
olivat ihanat värit, tytöt pitivät hölmönä

kiven alta löytyivät
käytetyt pastillivärit
pienestä laatikosta

kansakoulu

aloitti kansakoulun
vuotta myöhemmin
kuin muut

oli päätänsä pidempi muita ja kaikki
purskahtivat nauramaan hänen tullessaan kouluun

piirsi äidin pelakuusta piirustuksen,
se lähti kilpailuun
ja voitti sen

ihaili poikaa, joka oli
hyvä piirtämään

opiskelu

lukiossa oli taiteilija
piirustuksenopettajana

voimakkaitten värien käytöstä sai
hyvää palautetta

oranssi, violetti ja
vihreä, oli halu
piirtää, piirteli siskoa ja serkkua
vesiväreillä

kuusikymmentäluvun
alku

opiskelu

pääsi kotiteollisuuskouluun, jätti lukion
kesken

kertoo, ettei ole
ikinä niin ihanassa
koulussa ollut

oltiin värien kanssa
tekemisissä mallien
ja piirustusten

opiskelu

sairaanhoitajakouluun
pääseminen oli toinen
rakkaus

perheen perustaminen

kansalaisopistossa
opiskelu

läsnä oleva luonto on inspiroinut maalaamaan talvimaisemia. kansalaisopistossa
nauroivat kun Alma saapui kurssille ison
maalauspohjan kanssa, johon syntyi kuva
tyttärestä
yhtä taistelua ja aina tuli seinä vastaan,
synkkää ja musta väri

työelämä
aikuisopiskelu

terveydenhuollon
hallinnon opiskelu

nautti luennoista ja
viisaiden ihmisten
puheista

piirteli teorioita
kuviksi ja pärjäsi
sillä hyvin

työelämä

nukkekurssit kansalaisopistossa

kuvaa työelämästä selviämistä auringolla

opiskelu kolmannessa
iässä

Väri-nää varttuneiden
kuvataidekoulun
opinnot ovat tuoneet
mukanaan erilaisia
viivoja ja väriharjoitelmia

elämä on seesteisempää, olo on hyvä ja
harmoninen

vihreä ja keltainen väri ovat kulkeneet
mukana, uutena värinä ultramariinin sininen. Alma sanoo töhertelevänsä ja pipertelevänsä, vaikka haluaisi tehdä isompia
töitä voimakkailla väreillä
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Elämänpolkumaalauksesta on erotettavissa ihmisen eri elämänvaiheet: lapsuus, nuoruus,
aikuisuus ja kolmas ikä. Jokainen elämänvaihe alkaa Alman runolla (liite 3), joka löytyy
kokonaisuudessaan tutkimusraportin lopusta. Alma on kirjoittanut Sonkajärven kansalaisopiston sanataidekurssilla runon elämästään: ”On tehty oikein ja väärin” (Mustonen
2013). Jokaisen kappaleen alkuun olen liittänyt elämänvaihetta kuvaavan osan yhteisestä
elämänpolkumaalauksesta. Maalauksia luetaan lukusuunnassa, ne etenevät kronologisesti
vasemmalta oikealle. Loput valokuvat ovat yksityiskohtia elämänpolkumaalauksesta.

Lapsuus
ON oltu minä, jo yksitoistavuotias
kun kotona kaikki rakkaat: äiti, isä, sisko ja
isovanhemmat sekä
paljon leikkitovereita, jopa yksi paras
kun kotona kaikki rakkaat:
piirustus, käsityöt,

lukeminen ja leikkiminen
koti ja piha kukkineen, kasvineen
luontoa puita, peltoa, metsää, niittykukkia
ja uimaranta
pieniä kotitöitä ja paljon puuhaa päivät pitkät
kun oltu jo melko osaava ja tekevä tyttö

Kuva 3, Lapsuus

Elämänpolkumaalauksessa lattiaan kiinnitetty osuus kuvaa lapsuutta (kuva 3). Maalaaminen tapahtui ”Lapsuus” osassa lattialla polvillaan tai kyykyllään. Hankalasta maalausasennosta johtuen kuviot ovat naivistisia. Nurmen mukaan lapsen oppiminen tapahtuu aina jossakin kehityksellisessä kontekstissa. Ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden varhaislapsuuden
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kontekstit olivat kotiympäristö sekä sukulaisverkostot ja niissä vallitsevat vuorovaikutussuhteet. (Nurmi ym. 2009, 19.)
Alman kerronnassa sota-aikaa kuvaavat musta ja punainen väri sekä sotilaspuvun harmaa
(kuva 4). Ensimmäisenä lapsenlapsena hän muistaa kuinka isovanhemmat pitivät hänestä
hyvää huolta. Ruskealla värillä hän kuvaa mummon leivinuunissa paistamia, ihanasti tuoksuvia leipiä sekä ensimmäisiä lusikalla kaivettuja savikakkuja Kajaanin Kalliokadulla.
Suotuisassa kasvuympäristössä aikuisten käyttäytymistä luonnehtii toimintojen johdonmukaisuus, ennakoitavuus ja lapsen arvostus. Lapsen luottamus häntä hoitaviin aikuisiin tuottaa tunteen perusturvallisuudesta, joka luo hyvän pohja ympäristön tutkimiselle ja oppimiselle. (Nurmi ym. 2009, 19.)
Äiti oli innokas neuloja ja neuloi harmaita villatakkeja ja villasukkia. Uusina, ihmeellisinä
väreinä harmaan jälkeen tulivat vihreä ja keltainen äidin lankakerissä (kuva 5). Äiti virkkasi pikkusiskon nukelle keltaisen villatakin ja reunusti sen vihreällä. Almalle värit olivat jo
lapsena niin tärkeitä, että hän kyseli naapurintytöiltä marjaan mennessä värimieltymyksiä.
Tytöt olivat katselleet Almaa hölmistyneinä, eivätkä osanneet sanoa mistä väreistä he tykkäävät. Alma osasi kertoa omat lempivärinsä: vihreä ja keltainen. Alma piirsi koulussa
kuvan äidin pelakuusta ikkunalla, missä oli vahvaa punaista ja vihreää sekä mustat ääriviivat. Työ lähetettiin piirustuskilpailuun ja se voitti sen. Kansakouluiässä Alma maalasi siskoaan ja serkkuaan akvarelliväreillä. Tytöt eivät pitäneet siitä kun Alma piirsi villahousut
näkyviin kuvaan.

Kuva 4, Sota-aika

Kuva 5, Äidin lankakerät
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Elämänpolkumaalauksen alkupäästä löytyy Hildan maalaama aurinko ja sininen lampi,
jotka kuvaavat lapsuuden huoletonta aikaa (kuva 6). Tärkeää Hildalle oli turvallinen yhteisö, lapsuuden pihapiiri, jossa leikkikavereista ei ollut pulaa. Minä oon saanut ellää niin
hyvän lapsuuven siellä meijän mummolassa. Meitä oli hirveesti, siellä mummolayhteisössä
ku me leikittiin niitä primitiivisie leikkejä. Ei ollut ku sahajauhonukkeja ja käpylehmie, ite
kaikki tehtiin ja keksittiin. Sitten se uiminen oli aina kesällä. Sieltä oli varmaan pari kilometrie siihen lammelle ja kaikki lapset keskenään juostiin. Aikuiset ihan huolettomasti laski, vaikka siellä oli pienempie lapsie, mutta ne piti aina huolen ne isommat pienemmistä.

Kuva 6, Hildan huoleton lapsuus

Kuva 7, Venlan elämänlanka

Taide oli Venlalle saavuttamaton unelma, päinvastoin kuin Almalle, jolla taide on kulkenut mukana lapsuudesta asti. Venla kertoo syntyneensä suureen perheeseen, ei toivottuna
lapsena.
Venla:

Mut mä oon suuresta perheestä keskeltä ja se on ihan totta, että mä olen ei
toivottu lapsi. Mä ymmärrän sen ihan täysin, että jos on viis ensimmäistä
vuoden välein ja kuudes tajuaa tulla vielä siihen sodanjälkeen ja isä sotainvalidi, niin ei oo mikään ihme. Mut se on jännä, mä huomasin, et mun syntymä on hävinnyt täältä.
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Elise:

Minä oon siihen syyllinen, minä oon suuresta perheestä kans.

Venla:

Aivan, aivan ja sitten se, että tää alkukin hävisi jotenkin, koska se on ollut
hankalaa ilmeisesti se mun alku.

Hilda:

Sinun pitikin hävitä.

Venla:

Joo mun pitikin hävitä, koska mä olin ulkopuolinen. Se on tämä pieni piperrys, se on hävinnyt tuolta. Määhän muistan tiettyjä mielikuvia jopa kaks vuotiaana ja ne ei oo ollenkaan miellyttäviä. Et mun lapsuus oli toisaalta valosaa, siellä oli hurjasti porukkaa, mutta niinku näätte tää on hirveen hentosta mun elämänviiva täällä näin.

Tapettimaalauksesta voi verrata Venlan ja Alman lapsuutta. Kun Venlan pienet piperrykset
kohtaavat Alman äidin pelakuu maalauksen kuvan oikeassa alakulmassa, ne häipyvät lähes
olemattomiin (Kuva 7). Venla koki lapsena, lukihäiriön vuoksi, olevansa tyhmä. Pienen
Venlan toive oli oppia lukemaan ja kirjoittamaan sekä tulla hyväksi urheilijaksi. Kymmenvuotiaana hän näki Ateneumissa Helene Schjerfbeckin maalauksen ”Toipilas” ja hänelle
syttyi ajatus siitä, että oppisi piirtämään ja maalaamaan. Sitä ajatusta Venla on kantanut
mukanaan lähes viisikymmentä vuotta. Venla uskoo, että on olemassa korkeampi voima,
joka on pitänyt hänestä kiinni.
Eläimet ovat aina olleet tärkeitä Matildalle. Tapettimaalaukseen Matilda piirsi useita eläimiä ja kertoo kuinka jännittävää oli lapsena se, kun väitettiin, että huuhkaja oli vienyt yhden lampaan vuonan (kuva 8). Tärkeää Matildalle oli ensimmäiselle luokalle mennessään
saada Aapinen, vaikka hän oli osannut lukea jo kaksi vuotta. Matilda on maalannut sen,
kun oppi ajamaan pyörällä ja sai läksyksi A-kirjaimen (kuva 9). Matilda kertoo maalanneensa keltaisia täpliä muiden tekemien synkistelyjen päälle. Vaikka kouluajat olivat hänen kuvauksensa mukaan yhtä putkea, ei koulunkäynti hänen mielestään kuitenkaan niin
synkkää ollut. Keskilapsuuden (6 – 12 vuotta) aikana lapsi aloittaa koulun ja siirtyy kotipiiristä laajempiin sosiaalisiin konteksteihin, jotka vaikuttavat lapsen kognitiiviseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen. Uuteen rooliin koululaisena ja oppijana heijastuu lapsen kyky suoriutua hänelle esitetyistä uusista haasteista. . (Nurmi ym. 2009, 71.)
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Kuva 8, Matildan huuhkaja

Nuoruus
ON hukattu minä, jo murrosikäinen
kun koulussa ja itsessä myllersi kaikki
ON löydetty minä uudelleen
kun oli jätetty tyttölyseo ja
päästy aikuisten kouluun
naiskotiteollisuuskouluun
kun oltu valmis opiskelemaan sairaanhoitajaksi
kun päästy oikeasti hoitamaan
vanhuksia ja sairaita

Kuva 10, Nuoruus

Kuva 9, Polkupyörä ja A-kirjain
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Kalteva taso elämänpolkumaalauksessa kuvaa nuoruutta ja opiskeluaikaa (kuva 10). ”Nuoruus” osiossa siveltimen jälki on hapuilevampaa verrattuna seuraavaan ”Aikuisuus” osioon, jossa viiva on vahvaa ja värit kylläisiä. Nuoruus on siirtymäaika lapsuudesta aikuisuuteen. Kehityskulkua vievät eteenpäin muutokset, joista osa liittyy nuoren fyysiseen ja
psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, osa sosiaalisiin tekijöihin vanhempien odotuksista
aina yhteiskunnan rakenteisiin. Valinnoillaan, joihin sisältyy toveripiiri, läheinen ihmissuhde, harrastukset ja koulutus, nuori antaa suuntaa omalle elämänkululleen. (Nurmi ym.
2009, 124.)
Lukiossa oli taiteilija piirustuksenopettajana ja Alma sai hyvää palautetta voimakkaiden
värien käytöstä. Lukioaika sijoittuu ajallisesti kuusikymmentäluvun alkuun, jolloin Alman
väripalettiin kuului oranssi, violetti ja vihreä väri. Lukio jäi kesken, kun Alma pääsi kotiteollisuuskouluun. Nuorena aikuisena Alma sai oppia värien käytöstä ja mallien piirtämisestä. Hän pääsi opiskelemaan tekstiilien suunnittelua ja valmistamista kangaspuissa kutomalla. Ammatinvalintatilanteessa Alma valitsi kuitenkin terveydenhuoltoalan ja valmistui sairaanhoitajaksi. Isolla sydämellä Alma kuvaa rakkautta tulevaan puolisoonsa ja kahdella
muulla kouluihin pääsemistä (kuva 11).

Kuva 11, Alman sydämet

Kuva 12, Miljan murrosikä

Hyvistä vanhemmista ja onnellisesta lapsuudesta huolimatta Miljalla oli vaikea murrosikä,
hän kuvaa sitä tapettimaalauksessa tummalla värillä (kuva 12). Myös Eliselle naiseksi kasvaminen oli vaikeata ujoudesta johtuen. Luonto ja luonnossa liikkuminen oli tärkeää Eli-
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selle jo lapsena. Metsissä hän rymysi kahden isoveljensä kanssa. Milja kertoo menneensä
naimisiin ensimmäisen miehensä kanssa, ei rakkaudesta, vaan siksi kun muutkin menivät.
Koulunkäynti muuttui Ruutille vastenmieliseksi kun oppikoulussa yhdistettiin luokkia.
Vastapainona koululle toimi perhe ja vapaa-aika. Takapulpetissa istuessaan hän piirteli
edessä istuvien kuvia tussikynillä ja muita itselle mieleisiä aiheita. Serkkujen kanssa Ruut
tutustui Eeva Tawastin pilapiirroksiin ja innostui itsekin piirtämään pilakuvia. Lukiossa
ollessaan hän piirsi julisteita ja osallistui vapaaehtoiselle kuvaamataidon kurssille. Veljen
öljyväreillä Ruut maalasi omasta ikkunasta isokokoisen maiseman (kuva 13). Opettaja löysi taideteoksen kaapin päältä piilosta ja lähetti sen taidenäyttelyyn.

Kuva 13, Ruutin maisema

Kuva 14, Venla ja emäntäkoulu

Venla kuvaa ”Nuoruus” osiossa sitä, kuinka hän lähti kiipeämään ylös ja halusi olla elämässä tiukasti kiinni. Hän lähti ovet paukkuen maailmaan ja kuvitteli selviävänsä yksin.
Emäntäkoulu oli Venlalle pelastusrengas, sillä yksin ei ollut hyvä olla, yhteys emäntäkoulun rehtoriin on säilynyt tähän päivään asti (kuva 14) Venla haaveili edelleen taiteen tekemisestä, mutta vanhempien mielestä piti hankkia kunnon ammatti ja tehdä oikeita töitä.
Vanhemmat kouluttivat kaikki kahdeksan lastaan kunnon ammatteihin ja Venla pääsi opis-
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kelemaan terveydenhuoltoalaa. Opiskelu oli Venlalle tosi rankkaa, lukihäiriön takia hän
opetteli kaiken ulkoa.

Aikuisuus
ON herätty varhain jokikinen aamu, vuodesta
toiseen
sytytetty hella, keitetty kahvit, puettu navettakamppeet, kumpparit ja huivi
herätetty lehmät, heitetty heinät, rehut ja suolat
pesty utareet kohmein käsin, lypsetty koneella,
lypsetty käsin
luotu lannat ja levitetty kuivikkeet
viety maitotonkat lähteeseen, maitolaiturille tai
laskettu tankkiin

ON lähdetty kun on kutsuttu, pelastettu sairaalan hoitajapula
oltu kolmivuorotyössä, kolme työtä, kolme
vapaata,
jos nukkumispäivä vapaaksi lasketaan
jätetty lapset mummulle, isälle, apulaistytölle
tai viety vanhemmille
ajettu kiireellä kotiin, matkalla nollattu potilaat, pesut, lääkkeenjaot
raportit, valvotut yöt, vainajan laitot, omaisten
surut ja työtoverienkin
jätetty taakse kaupungin hulinat ja huiskeet

Kuva 15, Aikuisuus

Pöytätasolle maalattu elämänpolku kuvaa aikuisuutta ja siihen sisältyvää työelämää (kuva
15). Elämänpolkumaalauksessa työskentely oli helpointa pöytätasolla ja sen vuoksi ”Aikuisuus” maalaus on täyteläisin ja värikylläisin. Työelämää kuvaavat yksitotiset, yhdensuuntaiset ja tasaiset siveltimen vedot. Lähes tukkoon maalattu osio kuvaa työntäyteistä
elämänvaihetta, jolloin kannetaan vastuuta lapsista ja perheen toimeentulosta. Aikuisikää
pidetään varsinkin nuorten keskuudessa tasapaksuna jopa ikävänä elämänvaiheena. Aikui-
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suuden pääkriteerit ovat vastuun ottaminen omasta itsestään, itsenäinen päätöksenteko ja
taloudellinen itsenäisyys. (Nurmi ym. 2009, 160-161.)
Äitinä, vaimona, maatilan emäntänä ja kodin ulkopuolisessa työssä oleminen jatkoopintoineen imaisi täysin Alman voimat ja mahdollisuuden kuvataiteisiin. Onneksi luova
ihminen pystyy käyttämään kädentaitojaan kotiympäristössäänkin. Alma koki tärkeäksi
valmistaa jokaiselle neljälle syntyneelle lapselleen uudet, omatekoiset vauvanvaatteet, yhteinen oli vain Alman tekemä kastepuku. Uuteen kotiin valmistuivat kansalaisopistossa
kudotut uudet, isot matot. Halu päästä kansalaisopiston maalauspiiriin kyti seitsemänkymmentäluvulla ja päälle kolmikymppisenä Alma rohkeni lähteä kansalaisopiston maalauspiiriin. Alma oli kovasti innostunut öljyvärimaalauksesta, mutta kansalaisopiston iltakurssilla
keskittyminen oli vaikeaa, töitä ei ehtinyt saada valmiiksi ja kotona maalaaminen oli lähes
mahdotonta. Mieleinen harrastus monipuolisti ja rikasti elämää, vaikka erilaisista elämäntilanteista johtuen taideharrastuksessa oli vuosienkin taukoja.
Kansalaisopistosta Alma löysi myös toisenlaisen taiteen. Yhdeksänkymmentä luvun alussa
hän osallistui nukkekurssille ja muotoili elämänsä ensimmäiset nukenkasvot. Nukketaiteesta tuli suuri intohimo, kun Alma oppi muotoilemaan ja valmistamaan posliinisen näköisnuken. Alma suoritti Master of Dollmaking -tutkinnon ja menestyi kansainvälisissä kilpailuissa yhdeksänkymmentäluvun lopussa. Kaksituhatta luvun alusta hän on pitänyt kesänäyttelyjä vaihtuvin teemoin omassa kodissaan, vanhassa hirsitalossa. Nukkeja on kertynyt
yli kaksisataa kappaletta kahdenkymmenen vuoden aikana.
Alma kokee nuken tekemisen johdatuksena auttamaan vaikeitten elämäntilanteiden yli.
Uuden asian opiskelun Alma koki terapeuttiseksi varsinkin työelämän alkuvaiheessa, vaikeiden työpaineiden alla. Nukkien valmistaminen auttoi suhteuttamaan työasiat muuhun
elämään ja toi vastapainoa esimiestyöhön terveydenhuollon säästötalkoissa lamavuosina.
Tumma, lähes musta väri kuvaa Alman työelämää, joka oli yhtä taistelua, koska aina tuli
seinä vastaan (kuva 16). Alma ratkaisi asian lähtemällä opiskelemaan terveydenhuollon
hallintoa ja nautti suunnattomasti opiskelustaan. Luennoilla hän piirteli viisaiden ihmisten
puheita ja teorioita kuviksi ja pärjäsi omalla tekniikallaan erittäin hyvin. Keltaiseksi maalattu aurinko kuvaa työelämästä selviämistä (kuva 17).
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Kuva 16, Raskas työelämä

Kuva 17, Eläkkeelle pääsy

Hildalla, joka on opiskellut hoitoalaa aikuisiällä, kertoo työelämästä: Kyllähän se oli pitkä
kun näläkävuosi, sitä tosi puurtamista. Kyllä minä nuorempana tykkäsin siitä työstä, tykkäsin olla ihmisten kanssa, mutta mitä vanahemmaksi tuli, niin sitä tuskallisemmaksi se kävi.
Elise ja Milja ovat työskennelleet samassa työpaikassa ja väsyneet työssään. Milja otti
useampaan kertaan virkavapaata taideopintoja varten jaksaakseen vielä työelämässä. Elise
puolestaan sinnitteli työelämässä harrastamalla liikuntaa ja ulkoilua. Matilda puolestaan
kuvaa opetustyötään tiukkana ja tiiviinä, mutta ei mitenkään pahana. Jo lapsena eläimistä
kiinnostunut Matilda teki elämäntyönsä biologian ja maantiedon opettajana.
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Kolmas ikä
ON etäännytty, päästetty irti kipeät ja pakolliset
on aika hymyillä muistoille
kiittää – antaa mennä

Kuva 18, Kolmas ikä

Seinälle kiinnitetty tapetti ja siihen maalattu elämänpolku kuvaa kolmatta ikää (kuva 18).
Tätä osiota kuvaa vapautuminen aikuisuuden velvoitteista kuten palkkatyöstä ja lasten
huoltajuudesta. Kasvatusvastuun tilalle on tullut huolettomampi isovanhemmuus. Säännöllinen eläke ja lisääntynyt vapaa-aika antavat mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen.
(Haarni 2010, 9.) Elämänpolkumaalauksesta löytyy sekä herkkiä siveltimenvetoja että
voimakasta itsensä ilmaisemista vahvoilla väreillä ja viivoilla. Ovelle johtava polku kertoo
siitä, että elämässä on kulkemattomia polkuja ja avaamattomia ovia. Pöytätason ja seinän
muodostama taitekohta tarkoittaa eläkkeelle jäämistä (kuva 22). Jyrkkä kulma kuvaa havainnollisesti sen, kuinka elämä saa uuden suunnan eläkkeelle jäämisen tai pääsemisen
jälkeen. Seinä tässä teoksessa ei kuvaa ylitsepääsemätöntä estettä, vaan vapautta ja uutta
mahdollisuutta.
Oltuaan kolme vuotta eläkkeellä Alma lähti ihmisten ilmoille, sai itselleen ylellistä omaa
aikaa ja mahdollisuuden oppia jotain uutta ja erilaista. Voimakkaat vedot elämänpolkumaalauksessa kuvaavat sitä, kun Alma pääsi taideopintojen pariin. Väri-nää varttuneiden
kuvataidekoulu toi mukanaan uudenlaiset väriharjoitelmat (kuva 19). Lempivärit vihreä ja
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keltainen ovat kulkeneet mukana läpi koko elämänpolun, mutta elämä on tuonut mukaan
muitakin värejä ja ilmaisu on muuttunut entistä rohkeammaksi.

Kuva 19, Uudet väriharjoitelmat

Kuva 20, Haaveet toteutuvat

Hilda kertoo eläkkeelle jäämisestään: Sitten kun pääsi eläkkeelle. Sanotaanko vielä näin
ilikeästi, että kun se mieskin älysi lähteä, niin aurinko rupesi paistamaan. Sitte oli se haave, nämä pitäs olla taidetta täällä: saapi antautua ihan taiteelle, joka nyt on tietysti totteutunukki (kuva 20). Eläkkeelle pääseminen tarjoaa joillekin vapautta matkustella tai viettää
kesäpaikassa pitkiäkin aikoja. Kun on aikaa, saattaa tehdä mitä haluaa. Osalle eläkeläisistä
se tarkoittaa paneutumista asioihin, joihin ei aiemmin ole ollut riittävästi aikaa. Kolmas ikä
on haaveiden toteuttamisen aikaa. (Haarni 2010, 46.)

5.2.

Yhteinen elämänpolkumaalaus

Tapettirullalle akryylimaaleilla maalattu taideteos kertoo kahdeksan erillisen kertomuksen
lisäksi Väri-nää varttuneiden kuvataidekoulun jatkoryhmästä, joka opiskeli Portaanpään
Kristillisellä kansanopistolla lukuvuonna 2012 – 2013. Roos nimittää neljäkymmentäluvulla syntyneitä suuren murroksen sukupolveksi. Tämä sukupolvi edustaa luokkarakenteeltaan
uudenlaista tyyppiä aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Huomattava osa tästä sukupolves-
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ta on syntynyt maaseudulla ja muuttanut myöhemmin kaupunkeihin tai kokenut asuinpaikkansa sekä muodollisen että tosiasiallisen kaupungistumisen. Koulunkäynti on huomattavasti pidentynyt ja painottunut erityisesti ammatin hankkimiseen. Roosin mukaan tyypillisiä ovat tarinat, joissa kerrotaan kuinka maanviljelijä- tai työläisperheistä on noustu koulutuksen kautta toimihenkilöiksi. Uusiksi ongelmiksi ovat nousseet työttömyys ja lasten päivähoito-ongelmat, jotka ovat olleet varsinkin työssäkäyvien naisten huolen aihe. Uusi intensiteetti verrattuna aiempiin sukupolviin ovat ihmissuhdeongelmat. Lapset, aviopuolisot
ja työtoverit ovat uudenlaisessa asemassa näiden ihmisten elämässä. Vaikka elämä on ollut
suhteellisen turvallista, sodan vaikutus on heijastunut vielä tähänkin sukupolveen. (Roos
1988, 28.)
Kolme keskeistä ihmisen kehitykseen ja elämänkaareen vaikuttavia asioita ovat ikä, historiallinen aika ja epänormatiiviset elämäntapahtumat. Ikä tuo mukanaan sekä fyysisiä muutoksia että erilaisia ympäristön odotuksia, jotka suuntaavat ihmisen kehitystä. Ihmisen elämän historialliseen aikaan voi sisältyä sota, taloudellinen nousukausi tai lama, joka vaikuttaa opiskelu- ja työmahdollisuuksiin. Yksilöön kohdistuvia epänormatiivisia eli odottamattomia tapahtumia ovat esimerkiksi avioero, läheisen kuolema, sairaus tai onnettomuus. Ne
pakottavat ihmisen suuntautumaan elämässä uudelleen. (Nurmi ym. 2009, 160-161.)

Signe

Yllättävän paljon me eletään samaa elämää tietämättämme toisista siis samalla lailla, ihmiselle nousee semmosia tuskia ja menetyksiä ja iloja koska
tuota ei niiltä itseasiassa kukaan voi välttyä, mutta ne tulee vähän eri aikona.
Kun ihmisen kehitys menee kuitenkin ja me ollaan saman aikakauden lapsia
ja samassa vaiheessa sota on ollut ja sen jälkeiset tapahtumat ja koululaitos
kehittynyt määrätyllä tavalla ja se niiku ajan henki heijastuu siis tossa. Kun
mä kuuntelin teidän tarinoita, niin mä voisin hypätä mihin kuvaan tahansa.

Venla

Ja kyllä se on jännä, vaikka mä en oo syntynyt kun sodan jälkeen vasta, mut
kyl se niin on että, me ollaan niitä sotainvalideja myöskin. Kyllä se tavalla tai
toisella siellä kotona heijastu.

Elise

Mulla jäi sanomatta se, että oon onnellinen että on saanut olla maalla, vaikka se on ollut köyhää, mutta…

45

Ruut

Mä olin 94- vuotiaan rouvan syntymäpäivillä ja sitten häneltä kysyttiin, mikä
on hänen pitkän iän salaisuus? Hän sanoi nimenomaan tän, että hän on saanut elää lapsuuden maalla, että oli köyhää, tavarasta ja kaikesta oli puutetta,
mutta syötiin niinku maan antimia.

Elise

Ja se luonnollinen elämä.

Milja

Ihminen kuuluu sinne luontoon.

Hilda

Minusta tuntuu, että ei me mittään köyhää elämää eletty, me elettiin rikasta
aikaa.
(naurua)

Venla

Mitään ei puuttunut.

Milja

En minä muista, että näläkää kuitenkaan.
(yleistä hyväksyntää)

Elise

Se oli vaan semmosta niukkaa.

Hilda

Ja sitten meillä ei ollut vertailuperiaatteita ja sitten kun suurinpiirtein kaikki
eli siinä samassa tasossa, että ei ollut joku uusrikas siinä vieressä, niin siinä
heleppo oli ellää, siinä yhteisössä.

Venla

Oli luonnollista, että käytettiin toisten vanhoja vaatteita.

Sekä maalaustilanteessa että kertoessaan omaa elämänpolkuaan ikääntyvät kuvataideopiskelijat käyttivät oman tarinanansa tueksi muiden opiskelijoiden maalaamia kohtia. Hilda
poimii yhteisestä työstä oman kertomuksensa tueksi Alman maalaamat sydämet. Venlan
mielestä yhdessä tuotettu maalaus ja siihen liittyvät elämänpolut sisältyvät kaikki hänen
elämäänsä.

Hilda:

Tässä on nyt toveri tehnyt minulle taisteluasseita, mutta muuten sehän oli
niin valosta, minä oon saanut ellää niin hyvän lapsuuven siellä meijän mummolassa. Tuosta minä nyt otan Alman sydämet, että tässä minun sydänystävä,
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joka tuli sotalapsena meijän mummolaan asumaan ja meistä tuli ylimmät ystävät ja viime kesänä se oli se näyttely sen ystävän kanssa.
Venla:

Mä nään tän kokonaisuutena, et tämä kaikki on mun elämää ja tämä kaikki
sopii niin hyvin mun elämään.

Maalaustilanteen jälkeen virisi keskustelu ylettämisestä. Toinen tapetin pää nousi seinää
pitkin kohti kattoa ja ylettäminen oli hankalaa. (kuva 21 ja 22). Alma ratkaisi ongelman
kiipeämällä tuolille ylettääkseen paremmin maalaamaan. Vaikeudesta maalata korkealle
ylettyvää tapettia käytiin moniulotteista keskustelua. Konkreettisesta ylettämisestä lähtenyt
keskustelu siirtyi ikääntymisestä johtuviin rajoitteisiin.

Kuva 21

Kuva 22
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Matilda:

pääsikö sinne kaikki myös?

Milja:

minä aattelin, että se loppu ei oo vielä selevä

Matilda:

pääsik sää? (maalaamaan)

Elise:

een mä oikein päässyt

Tutkija:

että se ei oo vielä valamis se loppu?

Kaikki yhteen ääneen: ei
Milja:

et tiijäkkään, voihan sen ajatella niin, että tähän asti on, et jatko on sitte…

Tutkija:

kuinka korkeelle se nousee, lähtenyt kiipeemään sitä seinää, mutta minne
asti se nousee?

Ruut:

ehkä siittä tullee…

Milja:

lopussa se on semmone, että siellä täällä pikkusen väriä ku, muisti ruppee
menemään ja pää tyhjenemmään

Alma:

ois se voinut olla näinkin vaakassa, se vähän tuo ylettäminen ei ehkä ennää
kuuluu…

Tutkija:

meinaatko, että se loppu ois voinu mennä niin ku

Signe:

tasasemmin

Tutkija:

niin

Venla:

mutta ku ei se mee

Milja:

siinähän sitä vasta niinku kirrii siinä lopussa

Alma:

mutkistuu, pitkittyy

Milja:

se nivelien kipu ku mennään ylöspäin

Alma:

villiintyy
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Tapetin muodosta ja maalauksen suunnasta käyty keskustelu kertoo siitä, miten ikääntyvät
taideopiskelijat suhtautuvat omaan elämäänsä, tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. He eivät
koe olevansa viimeisellä suoralla, vaan odottavat jännittyneenä sitä, mitä elämällä on vielä
heille tarjottavana. He eivät pelkää tarttua uusiin haasteisiin ja sukeltaa seikkailuihin.

Signe:

Minusta oli vielä siis huvittavinta siinä kun sä ehdotit sitä ylhäältä alaspäin.
Huomaamatta kenties, mutta kaikki heti että ei se lähtee täältä. Ja mä ajattelin ihan samalla lailla, että se lähtee sieltä maasta.

Venla:

Jos me ajateltais että elämä valuu käsistä ei me täs muuten oltaskaa.

Ruut:

Sittenhän siinä on jännä kun on ne taitokset jos aattellee taitoskohtaa, missä
kukin on siinä vaiheessa, se voi olla hyvin vaihtelevvaa.

Gothónin mukaan nuoremmat ikäluokat pitävät vanhoja usein tarpeettomina hidasteina.
Vanhoihin ihmisiin suhtaudutaan kuten anonyymiin massaan, heitä pidetään kasvottomina
ja tarkoituksettomina. Ikääntyvien pahin pelko on tulla näkymättömäksi tai huomaamattomaksi. Luonnotonta on ikuisen nuoruuden ihannointi tai riippumattomuus toisista ihmisistä. Usein täydellisyys on sietämätöntä ja epäilyksiä herättävää. Ihmisen eletyt vaiheet kaikkine rosoineen ovat joko hänen painolastinsa tai voimavaransa. (Gothóni 2007, 12-13.)
Kronologinen ikä on tieto, joka on jokaisesta henkilöstä helposti saatavilla, mutta sen informaatioarvo on loppujen lopuksi melko vähäinen. Ikääntymisen biologinen prosessi on
hyvin erilainen eri ihmisillä, joten kaikki 70-vuotiaat eivät ole samalla tavalla vanhoja.
Eikä vanhojen ihmisten omatkaan käsitykset ole yhdenmukaisia heidän kronologisen ikänsä kanssa. (Lumme-Sandt 2005, 125.)
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5.3.

Elämänmuutos

Ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden kerronnassa käytiin keskustelua työstä pois jäämisestä
eli eläkkeelle siirtymisestä. Työelämä on kolmatta ikää elävillä vielä tuoreessa muistissa.
Ja vaikka eläkkeelle jääminen kuuluu normaalina vaiheena ihmiselämään, työstä luopuminen koetaan menetyksenä, jopa silloin kun tuloksena on toivottu muutos. Työelämästä luopuva joutuu käsittelemään ristiriitaisia tunteita ja käymään läpi surutyötä muistuttavan prosessin. (Vaara 2000, 116.)
Nuoret työntekijät ovat innovatiivisia ja edustavat työpaikoilla ajanmukaista koulutusta.
Edellä mainittuja ominaisuuksia arvostetaan tänä päivänä teknologiakehityksen aikana.
Ikääntyvien työntekijöiden asemaa koskevan keskustelun ansiosta kokemuksen merkitystä
on tuotu uudestaan esille. On epätaloudellista jättää huomioimatta työpaikan kulttuuri ja
vanhojen työntekijöiden kokemus. Kokemus on tietoa erilaisista arkielämän tilanteista ja
ratkaisustrategioista, joiden tunteminen voi lisätä uusien innovaatioiden arvoa käytännössä.
Vaikka aivopääomaa ja osaamista on alettu pitää tärkeimpinä kilpailukykytekijöinä, on
samalla syytä nostaa hiljaisen tiedon ja kokemuksen merkitys talouden kehityksessä sille
kuuluvaan arvoonsa. (Sallila 2000, 8.) Venlan mielestä työelämässä ei ymmärretä hiljaisen
tiedon siirrosta mitään. Signen mielestä yhteiskunnassa tarvittaisiin asennemuutosta ja arvokeskustelua ikääntyvien työntekijöiden huomioimisesta työpaikoilla.

Venla:

Sit ku mä jäin poies sinne tuli ihan, totta kai, nuori. Hän aloitti aivan alusta
sen kaiken. Siinä kun olis esimerkiksi rinnatusten tehty sitä työtä, niin mä oisin voinut sen 30-vuoden työsaran hiljaisen tiedon siirtää hänelle. Mikä valtava tietotaito, joka tulee nimenomaan just selkärangasta. Sitä ei kirjoista
opi, vaan se tulee kun vuosia tekee sitä työtä. Onko se sitten sitä mentortoimintaa vai mitä se olis?

Ruut:

Koska niin ku eka vuojen homma, ei se nyt oo kovin kaksista, mutta sitten
oppii. Sittenhän sitä on vasta hyvä, kun se työ loppuu

Signe:

Aikasemmin pitäs jo olla se osa-aikaeläke että siihen niin ku kasvaa. Kyllä
työelämässä voi jaksaa, kun vähän kevennetään sitä päivän pituutta ja ote-
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taan määrätyllä tavalla huomioon. Se on ehkä jonkinlaista uudelleen rakentumista, koska nehän rakentuu koko ajan, nämä arvot ja maailma.

Venla viittaa puheessaan mentorointiin, jonka avulla uusia työntekijöitä ohjataan ja tuetaan
varsinkin työelämän alkuvaiheessa. Ammatillisen osaamisen suhteen kokeneemmalla työntekijällä eli mentorilla on lähtökohtaisesti enemmän tietoa ja kokemusta kuin uudella työntekijällä. Jollain muulla elämänalueella nuoremmalla työntekijällä saattaa olla merkittävää
ja käyttökelpoista osaamista ja tietoa. Tieto voi olla myös informaalia. (Heikkinen ym.
2010, 18-27.)
Suurten ikäluokkien synnyttämiin työmarkkinaongelmiin on vastattava toimenpiteillä, jotka kattavat koko yhteiskuntapolitiikan kentän ja kattavat kaikki ikäryhmät. Suuret ikäluokat ovat keskeinen väestöryhmä, josta riippuu syntyvien työmarkkinaongelmien suuruus.
Se missä määrin ikääntyneet työntekijät pystyvät ja haluavat työskennellä nykyistä pitempään, on ratkaisevaa. (Sihto 2005, 333.) Eläkkeellesiirtymisiän myöhentäminen on alkanut
näyttää tehokkaimmalta tavalta sekä purkaa eläkepommia että pitää yllä työvoiman tarjontaa. Suomessa on arvioitu että yksi vuosi keskimääräisessä eläkkeellesiirtymisiässä poistaisi 1,5 – 2 prosenttiyksikön nostotarpeen eläkevakuutusmaksuissa. (Julkunen & Pärnänen
2005, 36.)
Vähenevän työvoiman vuoksi eläkeläiset muodostavat yhteiskunnalle tulevaisuudessa
merkittävän työvoimareservin. Osa eläkeläisistä säilyy pitkään työkykyisinä ja hyväkuntoisina, eikä heidän työhalunsa ole välttämättä vähentyneet. (Ilmarinen 2000, 19.) Ikääntyvät
kuvataideopiskelijat pitävät itseään tärkeänä osana yhteiskuntaa, jopa tärkeämpinä kuin
ollessaan työelämässä. Ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden mielestä muiden suhtautumiseen vaikuttaa ikääntyvien omat asenteet.

Venla:

Mä olin semmosessa ryhmässä, että kun jään eläkkeelle. Neljäkymmentäviisi
vuotta opettajana ollut sano, että nyt hän kokee olevansa yhteiskunnan hylkiö. Musta se oli ihan hirveen pahasti sanottu. Jos hän asennoituu noin, että
hän on yhteiskunnan hylkiö, niin silloin hän on semmosta. Se oli mulle opetus, älä ajattele noin tätä asiaa.
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Hilda:

Meijän pittää ruveta ajattelemaan ja näyttämään, että me ei olla mikkään
yhteiskunnan rasite ja yhteiskunnan hylykiöitä. Meijän pittää ite näyttää, että
mehän täältä ponnistettaan, eikä pijä hyväksyä, että me ollaan nyt joku rasite. Me voijaan olla ihan sitä mitä me ollaan.

Väri-nää varttuneiden kuvataidekouluun pääseminen on ollut ikääntyville kuvataideopiskelijoille merkittävä asia. Spontaani kahvipöytäkeskustelu, joka lähti liikkeelle ikääntyvistä
opiskelijoista itsestään, käsitteli koulutukseen hakeutumista. Kynnys hakeutua opiskelemaan kuvataidetta on ikääntyville opiskelijoille korkea. Aikaa siitä, kun sivellin on ollut
edellisen kerran kädessä, on vierähtänyt melkoinen tovi.

Venla:

Ei mulla ois tullut aikasemmin mieleenkään, että mä uskallan. Jos yksin hipsi
taidenäyttelyssä ja uskalsi taidemuseon kynnyksen yli astua, et ei kai vain
kukaan näe, että mäkin tiedän jotakin taiteesta. Mutta sitten täällä tajusi, että
me ollaan kaikki tavallisia ihmisiä, ei kaikkea tarvitse osata. Mut on vähän
kasvatettu siihen, että ensin pitää osata ja sit vasta voi lähtee tekemään.
Mä soitin tänne ja mä sanoin et mä en osaa mitään. Mä oon viimeks oppikoulussa pitänyt vesivärejä kädessä ja lasten kanssa askarrelut. Mulle sanottiin,
että sä oot ilman muuta sopiva, että mitä tänne valmiita otetaan.

Eläkkeelle jäätyään ikääntyvät eivät kuitenkaan ryntää laajamittaisesti uusien toimintojen
perään. Mieluummin he jatkavat elämäänsä totuttuun tapaan kotona kesäasunnolla tai tuttujen harrastusten piirissä. (Kärnä 2009, 227.) Alma oli useita vuosia kotona jäätyään eläkkeelle ja koki, että ei kiireiltään ehdi osallistumaan koulutukseen. Väri-nää varttuneiden
kuvataidekoulu on pitkäkestoinen ja koulutukseen sitoutuminen mietityttää. Ystävät ja läheiset ovat kannustaneet ikääntyviä kuvataideopiskelijoita hakeutumaan koulutukseen.

Alma:

Lehistä seurasin näitä akvarellikursseja mitä portaanpäässä oli, mutta en
mä koskaan kesällä jouva. Ja sitten kun tämä Väri-nää alko, minä ajattelin,
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että voi ihme kyllä ois kiva, mutta en varmaan ikinä pääse. Satuin sanomaan
asiasta miniälle. Miniä sano, että eihän se oo ku järjestelykysymys, hänpä
ilimottaa ja sillä änskällä.
Ruut:

Mulle ystävä soitti, että hae sinäkin.

Vaikka kaikille hakijoille on pyritty järjestämään aloituspaikka, osa opiskelijoista on joutunut odottamaan opiskelupaikkaa. Väri-nää kuvataideopintoihin pääseminen koettiin onnen potkuksi, ikään kuin uudeksi mahdollisuudeksi. Ryhmäkeskustelussa Elise muistutti
Miljaa siitä ajasta, kun oli hakemassa koulutukseen. Kuinka kova tarve hänellä oli päästä
opiskelemaan taidetta.

Elise:

Kyllä mulla ainakin oli se, sillon kun tänne haettiin, mulla oli murhetta.
Muistatko Milja sillon kun katottiin netistä. Minä olisin lähtenyt vaikka jonnekin kauemmaks nuorten sekkaan, en ois pelännyt sitä. Mulla oli niin kova
tarve, kun minä tänne pyrin ja en päässy. Minä soitin sillon joulunaikaankin
tuonne toimistoon, että eikö kukkaan oo perunnu. Sitten kun mulle soitettiin,
että yks jää pois, tuletko? Niin minä olin sitten onnessani.

Ikääntyvät opiskelijat kokivat koulutukseen pääsemisen niin tärkeänä, että aiheeseen palattiin päivän aikana moneen otteeseen. He pohtivat keskenään sitä, mikä saa heidät lähtemään yhä uudelleen Portaanpään kristilliselle kansanopistolle ja opiskelemaan Väri-nää
varttuneiden kuvataidekoulussa. Opiskelijoista vain muutama tulee lähialueelta. Venla ja
Hilda matkustavat satoja kilometrejä päästäkseen opintojen pariin. Venla ajaa keskisuomesta omalla autollaan ja Hilda matkustaa junalla länsirannikolta.

Venla

Opettaja soitti mulle, että tuukko nyt ku alkaa, oot jonossa vielä. Kun oli niin
paljon hakijoita sillon alkuun. Kyllä mä oon monta kertaa miettinyt, että mikä se on joka saa mut niinku lähtemään.
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Hilda:

Hei, mutta minäpä sitä ajattelin, että en tiijä seleviääkö nyt tuosta tapetilta,
onko yhteistä meillä kaikilla semmone, että jokainen on niinku jatkuvasti jotakin opiskellut ihan niinku tietosesti opiskellu, että ainahan sitä oppii uutta,
mutta että se on kulukenut läpi elämän ja se kantaa tänne asti.

Venla:

Mun mielestä vahvasti elämässä kiinni, haluaa olla vahvasti elämässä, ajanvirrassa kiinni en tarkota oravanpyörässä vaan vahvasti elämässä kiinni et
joku semmonen elämänlanka on niin vahva.

Tämän päivän eläkeläiset ovat aktiivisia ja onnistunutta vanhenemista pidetään tänä päivänä nimenomaan aktiivisena. Eläkeikäisten aktiivisuuden aste vaihtelee, mutta eristäytyviä
on vähän, sillä aktiivista ja merkityksellistä toimintaa voi harjoittaa myös kotona. Työstä
vapautuvaa aikaa käytetään kotoisiin arkiaskareisiin kuten ruuanlaittoon, mikä voi liittyä
terveyden edistämiseen tai kulinaristisiin muotivirtauksiin. Muita kotikeskeisiä harrastuksia ovat kunto- ja hyötyliikunta, puutarhan hoito ja mökkeily. Kulttuuriharrastuksista kirjojen lukeminen, teatterissa ja konserteissa käynti kuuluvat ikääntyvien naisten mieliharrastuksiin. Ulkomailla matkailun suosio on noussut 1990-luvun jälkipuoliskosta alkaen. (Kärnä 2009, 182-184.)
Ojalan (2010, 15) mukaan on silloin tällöin nostettu ikääntyvän yhteiskunnan mahdollisuuksia avaavaa ja ikääntyneitä voimavarana korostavaa näkökulmaa. Näissä keskusteluissa on pyritty kyseenalaistamaan ajatus ikääntyneistä pelkästään passiivisina, huollettavina
kansalaisina ja korostettu heidän aktiivisuuttaan muun muassa vapaaehtois- ja hoivatyössä,
palveluiden käyttäjinä, kokemuksen ja osaamisen siirtämisessä seuraaville sukupolville.

Hilda:

Sitten jos ajatellaan sitä että meitä ikääntyvie rupejaa tulemaan meleko paljo
ja sitten jos ajatellaan, että ne pääsee suhteellisen hyväkuntosena nuorena
eläkkeelle. Kyllä yhteiskunnan pittää ruveta sitten miettimään hyvinkin tarkasti niinku miten näitä voimavaroja, eläkeläisten voimavaroja käytetään yhteiskunnan hyväksi kun niillä on mistä antaa niitä voimavaroja.
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Usein pienten lasten vanhemmat luovat työuraa, eivätkä pysty antamaan tarpeeksi aikaa
lapsilleen. Isovanhemmilla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä kantaessaan vastuuta lasten
hoidosta. Isovanhemmilla on emotionaalinen vuorovaikutussuhde lapsenlapsiinsa ja he
kokevat lastenlastensa kautta suvun biologisen uusiutumisen ja jatkuvuuden. Isovanhempien ja lastenlasten välinen suhde edustaa myös sosiaalista jatkuvuutta, jonka kautta välittyy
tietoja menneisyydestä. Isovanhemmat toimivat mallina lastenlapsille opettamalla heitä
elämään, jakamalla elämänviisautta ja käytännön taitoja. (Hurme 1990, 218-223; Marin
2002, 112.)

Hilda:

Minkälaisen panoksen isovanhemmat antavat kun ne hoitavat noita lapsenlapsiansa, että se on yhteiskunnalle melekonen pääoma kun näitten vanhempien ei tartte. Niin kun minun pojan ja miniän, niijen ei oo tarvinnut olla yhtään päivää pois töistä sen takia, että lapset on sairaita. Niin se on työnantajalle ja yhteiskunnalle melekonen asia.

Ikääntyvien näkeminen voimavarana on ollut hyvin vähäistä, vaikka nämä nuoremmat eläkeläiset eivät tarvitse vielä jatkuvaa hoitoa tai hoivaa, vaan paremminkin virikkeitä ja paljon mielekästä tekemistä. Ikääntymisen kulttuurinen maisema on ristiriitainen. Yhtäältä on
nähtävissä erilaisia negatiivisia ja voimakkaasti syrjiviä diskursseja ja käytäntöjä, joissa
tuotetaan yksipuolista kuvaa ikääntyneistä homogeenisena, tuottamattomana ja epädynaamisena massana. Esimerkiksi tietoyhteiskunnan puitteissa käytävissä keskusteluissa ja
sen ympärille tuotetuissa erilaisissa käytännöissä ikääntyneet on lähes unohdettu. (Ojala
2010, 15-16.) Toisaalta ikääntymisen kulttuurisessa maisemassa on nähtävissä monia
myönteisiä diskursseja, joissa korostetaan muun muassa aktiivista vanhenemista ja osallistumista yhteiskunnallisiin tehtäviin. Yksi aktiivisuutta ja toiminnallisuutta korostava diskurssi on kolmannen iän diskurssi, jossa eläkkeelle siirtymisen jälkeinen elämä näyttäytyy
uutena sosiaalisena kenttänä ja haaveiden toteuttamisen aikana. (Karisto 2002.)
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5.4.

Opiskelu ikääntyvänä

Ojalan (2011, 145) tutkimuksen tulosten mukaan opiskelulla tavoitellaan aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä, mikä tarkoittaa pyrkimystä ymmärtää yhteiskunnallisia muutoksia.
Ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden pyrkimyksenä ei ole yhteiskunnallisten muutosten
ymmärtäminen, vaan itsensä kehittäminen. Vaikka keskustelua alustavat väittämät liittyivät
yhteiskunnallisiin asioihin, ikääntyvät naiset käänsivät keskustelun nopeasti yksilötasolle.
He kokevat, että ovat tehneet oman osansa yhteiskunnan hyväksi ja ansainneet eläkkeensä.

Ruut:

Mulla ei ainakaan oo semmonen tarve (ymmärtää yhteiskunnallisia muutoksia), vaan koko ajan se, että minä voin sitä polkuani edetä maalaus maalaukselta.

Alma:

Onhan me ansaittu eläkkeemme niin kuin kaikki muutkin.

Kärnän (2009, 225-226) tutkimustuloksissa ikääntyvien tulevaisuuden harrastustoiveissa
korostuu pikemminkin pysyvyys kuin muutos. Elämästä nauttimista ja terveyden ylläpitämistä pidetään sisällöllisesti tärkeimpinä, eikä niiden merkitys vähenny iän karttuessa. Lähes yhtä merkittäviä ovat kontaktit muihin ihmisiin, uusien elämänkokemusten saaminen
sekä aikaisemman elämänkokemuksen käyttäminen, itseluottamuksen ylläpito ja luovuuden käyttö. Sisällöllisissä tulevaisuuden tavoitteissa painottuvat mieluummin yksilöllisiä
palkkioita tuottavat harrastukset kuin yhteisölliset toiminnot.
Ikääntyvän opiskelijan vahvuuksia ovat motivaatio ja elämänkokemus. Kokemus yhdessä
motivaation kanssa luo edellytykset syvälliselle pohtimiselle ja merkitysten etsimiselle
oppimisen yhteydessä. Iällä ei välttämättä ole suurta merkitystä muistamiselle tai asioiden
mieleen painamiselle. Kokemukseen perustuvassa oppimisessa, vanhemmat opiskelijat
voivat oppia nuorempia nopeammin. (Sallila 2000, 10.) Hilda kertoo seitsemänkymmentäkolmevuotiaasta ystävättärestään, jonka opiskelu liittyy formaaleihin opintoihin.
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Hilda:

Minun ystävätär pikkusen vanhempi kuin minä, hän suorittaa ylioppilastutkintoa.

Signe:

Suggestiivinen hokema on se, että ikääntynyt ei voi oppia. Se voi oppia, mutta
hitaammin. Se on semmoista omaksumista, ja sitten sieltä voi nousta jotakin
tällaista selkärangasta nousevaa viisautta, jota ei itsekkään tajua ennen kuin
se vasta avautuu jonkun asian yhteydessä. Se on siis hitaampaa, rauhallisempaa oppimista, ikään kuin näkemyksiä.

Hilda:

Se on tyhjä väite, ettei vanha ihminen opi. Ehkä se joutuu käyttämään siihen
oppimiseen pikkusen pitemmän ajan, mutta sitten taas ne elämänkokemukset
ja viisauvet on sitten semmosena myöntävänä tekijänä.

Jokainen elämyksemme ja kokemuksemme tapahtuu aina ajassa, Aikaa emme voi väistää,
ylittää, hidastaa tai kiiruhtaa. Elämys tapahtuu aina myös tilassa. Aika ja tila ovat olemisemme väistämättömät perusprinsiipit, joiden ymmärtämisen kyvyn olemme kadottaneet.
Hitaita ilmiöitä olemme joko kyvyttömiä havaitsemaan tai korkeintaan ärsyynnymme niistä. Nykyihminen kokee ajassa olon lähes sietämättömäksi. (Venkula 2003, 77.)
Vapaa-ajan opinnoissa nonformaalilla opiskelulla on ollut aina keskeinen asema. Tuomiston (2005, 69) mukaan nonformaalin opiskelun ongelma on siinä, että opiskelijat eivät saa
koulutuksesta samanlaisia meriittejä kuin muodollisessa koulussa opiskelevat. Ikääntyvät
kokevat päinvastoin vapauttavana sen, että heidän ei tarvitse kilpailla keskenään suorituksista.

Hilda:

Me voijaan olla ihan sitä, mitä me ollaan ja oppia toinen toisiltamme. Minusta on vielä niinku tässä meijän ryhmässä, kun me ollaan ikääntyviä, meillä ei
tartte kilipailla ollenkaan, niin ku me tästä nyt saatasiin joku kauheen hyvä
todistus ja sitten työpaikalle voijaan mennä näyttämmään että saahaan pisteitä ja lissää palakkaluokkie.

Venla:

Mutta sitten täällä tajusi, että me ollaan kaikki tavallisia ihmisiä, ei kaikkea
tarvitse osata. mut on vähän kasvatettu siihen, että ensin pitää osata ja sit
vasta voi lähtee tekemään.

57

Venla:

On mahdollisuus olla se rikkinäinen, ja se tavallaan hajanainen ja sit kerätä
niitä palasia ja opiskella uusia asioita.

Voisiko ikä olla etu eikä haitta? Voisiko ajatella, että aitous, spontaanisuus ja rohkeus kytkeytyisivät nimenomaan ikäkysymykseen siten, että iän myötä suorittamisen tarve vähenee, jolloin spontaanisuudelle löytyy enemmän tilaa. Hohenthal-Antin väitöskira ”Luvan
ottaminen – ikäihmiset teatterin tekijöinä” kartoitti Mikkelin päiväkeskuksen senioriteatteri
Kutkutuksen tarinan ideasta teatteriesitykseen ja sen vastaanottoon. Keski-ikä ryhmässä oli
75 vuotta, osa hyvin sairaita, mutta mikään ei estänyt heitä ryhtymään teatterin tekijöiksi.
Tutkimus osoitti, että teatterin tekemisessä on lupa unohtaa ikä, vaivat ja arkiset murheet ja
voi elää hetken muutakin kuin vanhuksen identiteettiä. (Hohenthal-Antin 2006, 7 ja 161.)
Opiskelu on yksi tärkeä itsensä toteuttamisen keino kolmannessa iässä. Opiskelu ikääntyvälle opiskelijalle on niin tärkeää, että ikääntyneen naisen kulttuurisesti ensisijaiseksi nähdyt lastenhoitovelvoitteetkin järjestetään opiskelujen ehdoilla. Ikääntyvät naiset haluavat
kartuttaa yleissivistystään ja kuulua samanhenkisten ihmisten yhteisöön. (Ojala 2011, 145.)
Ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden opinnot keskittyvät ensisijaisesti omien taitojen kehittämiseen.

Matilda:

En ikinä oo saanu oppia muuta ku koulussa siihen piirtämiseen, mutta oon
kyllä joutunut piirtämään paljon. Niin minusta on nyt tosi mukavaa, että opetetaan, niin kuin nämä perspektiivijutut. Tosin en niitä opi millään, mutta kyllä sitä pitää vaan yrittää ja se on tosi mukavaa.

Alma:

Se ei ollut minun semmonen tietonen tarve tulla tänne että mä haen seuraa,
vaan että pääsisin piirtämään ja maalaamaan ja saamaan vähän oppia. Seitsemänkymmentäkuus meillä oli neljä lasta syntynyt ja olin vieraan työssä ja
vaativassa työssä, kolmevuotias oli nuorin. Minä yritin kansalaisopistossa
käyvä näissä piireissä, mutta ne oli niin hankalia eihän siellä paljon kerennyt, mutta tein kuitenkin vimmatusti ja nautin tekemisestä siitä huolimatta.
Yritin kotona ja se ei onnistunut. Näin aina pitkin elämänvarrella yrittelin,
mutta täällä sai ihan kokopäiväsesti asettua tekemään ja saamaan oppia. Se
on ihan huikeeta.
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Oppimistuloksia heikentää sen sijaan uskonpuute omiin kykyihin. Ikääntyvältä opiskelijalta puuttuu tietoa opiskelumenetelmistä ja avun pyytäminen opettajilta voi olla vaikeaa.
(Sallila 2000, 10.) Ikääntyvät kuvataideopiskelijat pitävät opettajan osuutta koulutuksessa
tärkeänä. Väri-nää varttuneiden kuvataidekoulussa opiskelu on erilaista verrattuna yliopisto-opintoihin. Kuvataidekoulun opettaja opettaa pääsääntöisesti kaikki kurssit, on koko
ajan läsnä ja kiertää tarjoamassa apuaan kuvataideopiskelijoille.

Alma:

Opettajan ossuus on kans tärkee.

Venla:

Meinasin just sannoo kans että opettajalla on valtava merkitys.

Alma:

Opettaja on yks meistä, että mukana. Niin ku mekin toisillemme ollaan kauheesti.

Mihin ikääntyvä tarvitsee opiskelua tai koulutusta? Miten työelämästä poissiirtymisen jälkeinen opiskelu oikeutetaan, kun sitä ei voi perustella taloudellisella hyödyllä? Koska vanhuuden elämänvaiheessa opiskelua ei tarvita työelämää varten, määrittyy ikääntyneiden
opiskelu lähinnä harrastustoiminnaksi vertaisryhmissä ja opiskelun lähtökohdaksi henkisen
vireyden ylläpitäminen ja sosiaalisten kontaktien tarve. Formaalin opiskelun sijasta vanhan
ihmisen ajatellaan kaipaavan työelämän arkipäivään jättämään aukkoon viihteellistä täytettä ja uusia ystäviä. Näin vanhan ihmisen kiinnostuksen katsotaan kiinnittyvän ensisijaisesti
sosiaaliseen toimintaan. (ks. Tuomisto 2002; Ojala 2010, 82.) Venlan mielestä opiskelu
taideryhmässä on vertaistukea parhaimmillaan, samanikäinen ymmärtää paremmin toista
samanikäistä. Lisäksi yhteinen kiinnostuksen kohde lisää yhteenkuuluvuutta. Roolit on
näytelty työelämässä. Alma toteaa, että saa olla vapaasti oma itsensä ja kertoa mitä milloinkin sattuu olemaan mielen päällä, saa kertoa tai olla kertomatta.

Hilda:

Sanoit Alma jotenkin, että hän tänne niin ku nöyrällä mielellä tulloo ja kaipovaa sosiaalisuutta. Kun aattelloo että sulla on niin paljo ympärillä ihmisie
ja sinä piät niitä näyttelyitä, mutta silti tämä ryhmä jotakin antaa.
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Alma:

Niin, ihan sen yksinpuurtamisen vastakohdaksi sitä niin ku ikäihmisen seuraa
ja siis samalla aaltopittuuvella olevien ihmisten kanssa. Eikä tarvihe lähtee
alusta lähtien vaan ihan ku ymmärtää puolesta sanasta jo. Ja sitten, että ei
oo naapureita eikä sukulaisia, katteellisia työkavereita ja pahanilkisiä, vaan
ihan vappaasti voipi olla kaikkineen ja kertoo mitä milloinki mielen päällä
sattuu olemaan. Minä kaipasin ikäimmeisten seuraa, ikäisteni en ikäimmeisten.

Signe:

Jos ei siinä yhteisössä ole niin tuntuu että kenellekkään muulle ei voi sattua
näin ja kenelläkään muulla ei oo ongelmia kuin minulla tai kenelläkään
muulla ei oo näin ihanaa kuin minulla niin huomaa, että sitä kaikkea elämässä on meillä kaikilla.
Ja sitten sekin väittämä, että ihmiselle ei anneta isompaa kuormaa kuin jaksaa kantaa, niin ehkä meidän on hyvä ajatella, että me ollaan toinen toisiamme varten myös pienesti tukemassa kuormien kantamisia ja löytämisiä, että meillä jokaisella on ja niistä saadaan aina helpotusta.

Ikääntyvät opiskelijat saavat tukea toinen toisiltaan ja ymmärtävät toisiaan. Kun Milja tulee asioille kaupunkiin, pyytää Elise katsomaan milloin valmista, milloin keskeneräistä
työtä. Yhteinen harrastus ja sama kiinnostuksen kohde yhdistää myös eri-ikäisiä ihmisiä.
Ruut kertoi 86-vuotiaasta ison talon emännästä, jolla oli kuusi lasta, lasten lapsia ja lasten
lasten lapsia kolmisenkymmentä. Kuinka hänkin koki yksinäisyyttä, vaikka monet jälkeläisistä asuivat lähellä. Hän pyyteli käymään saadakseen keskustella taideasioista. Taideleireillä Ruut tapasi hulvattoman 81-vuotiaan vanhan rouvan.

Ruut:

Jokainen hänen lauseensa nauratti aivan hirveästi ja nuoret kuusitoista- ja
seitsemäntoistavuotiaat pojat istu polvillaan illatkin sen vieressä, että kuuli
kaikki hänen puheensa.”

Opiskelu samanhenkisten ikääntyvien ihmisten muodostamassa yhteisössä koetaan voimaannuttavana. Yhdessä tekemistä ja viihtymistä korostetaan ikääntyvien opiskelussa kes-
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keisenä piirteenä, silti sosiaalisten suhteiden etsimistä tai ihmisten tapaamista ei pidetä
varsinaisena opiskelun motiivina. Vaikka Alman ensisijainen tarve ei ollut tulla hakemaan
seuraa, opiskelukaverit ovat tulleet hänelle tärkeiksi. Yksin asuvalle Hildalle tärkeä syy
koulutukseen hakeutumiselle oli sosiaaliset kontaktit, tarve olla vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Varsinkin yksinasuvat ikääntyvät kaipaavat puheseuraa.

Hilda:

Ja sitten tietysti tämä sosiaalinen puolihan tämä nyt on ennen kaikkea, tosi
hyvä varsinkin yksinasuvalle. Minä kun asun yksin niin se on kerta kaikkiaan,
se on tosi tärkeää.

Venla:

Olen oppinut, täällä pitää oppia olemaan sosiaalinen.

Ikääntyvien yksi suuri ongelma on yksinäisyys. Monelta ikääntyvältä puuttuu ihmissuhdeverkosto. Eeva Kilpi kirjoittaa yksinäisyydestä tuoreimmassa teoksessaan: Yksinäisyys
hiottaa. Yksinäisyys väsyttää kuin työ. Kuin tekemätön työ. Yksinäisyys viluttaa. Hytisyttää.
Jäykistää. Makaa vieressä. Ajaa liikkeelle. Tekee tyhjäksi. Täyttää. (Kilpi 2012, 84.) Pidempikestoisen koulutuksen myötä ikääntyvät ehtivät tutustua toisiinsa paremmin ja rakentaa uusia ystävyyssuhteita. Venla arvostaa sitä, että on saanut mahdollisuuden luoda kestäviä ystävyyssuhteita Väri-nää varttuneiden kuvataidekoulussa.

Venla:

Vanhemmalla iällä on hirveen vaikee luoda ystävyyssuhteita, jos ei niitä ole
lapsuudessa syntynyt, eikä nuoruudessa, mutta täällä sekin on mahdollistunut.

Opiskelu ikääntyvälle ei ole pelkästään mukavaa, sillä varsinkin ikääntyvien naisten opiskeluun liittyy monenlaisia paineita. Opiskelu toimintana että ikääntyvä opiskelija toimijana
kyseenalaistetaan ulkopuolisten toimesta. Ikääntyvältä opiskelijalta vaaditaan perusteluita
opiskelustaan ja sillä tavoin oikeuttamaan myöhemmän iän opiskelu. (Ojala 2010, 308.)
Ristiriitaisena koetaan lähimmäisten tavat suhtautua ikääntyvien opiskeluun mukavana
harrastuksena, samalla opiskelun vakavuusastetta ja merkitystä väheksyen. Näissä tilan-
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teissa opiskelijat joutuvat miettimään, miten tuoda opiskelu toisten tiettäväksi. Osalle se
tarkoittaa pyrkimystä olla korostamatta opiskelua, jopa vaikenemaan siitä. (Ojala 2011,
145.) Ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden opinnoista on kyselty jo niin monta kertaa, että
heillä on valmiit vastaukset kyselyihin.

Venla:

Se on jännä, että monetkin kysyvät, että mikä susta sitten tulee ja kuinka kauan sä meinaat opiskella tätä? Niin mä sanon että loppuelämäni.

Hilda:

Sillon kun kävin sen taidekasvatuksen täällä ja sitten varsinkin tämän Värinää ryhmän aikana tuttavat kyselivät, no mikä sinusta sitten valamistuu ja
mikä sinusta sitten tulloo? Ihmisillä on semmonen luulo, että aina kun on jossakin koulussa sitä valmistauvuttaa johonkin. No tietysti semmoset, jotka ovat
työelämässä, kerejää pisteitä ja nehän voi saaha palakkaluokkia ja muuta,
kun ne on suorittanut taidekasvatuksen tai jonkun.

Venla:

Se on varmaan suomalaisessa kulttuurissa just tämä, että meidät on kasvatettu suorituskeskeisiksi. Mikä sinusta sitten tulee multa on kanssa kysytty monesti. Minä oon sanonu että ei minun tarvitse tulla enää mikskään kun minä
oon jo taiteilijaprofessori ja ei mun tartte sillä taiteella elää, kun mulle tulee
taiteilijaeläke joka kuukausi.

Hilda:

Minä oon ruvennu vastaamaan kyselijöille, että en tiijä mitä muista tullee,
mutta minusta tullee maisteri!

Alma:

Kun ystävät sannoo, että et kai sinä ennää, vieläkö sinä? Se vaan oikein mietityttää, että ootko minun ystävä?

Hilda:

Ihmiset, joille ei esimerkiksi merkihe tämä taide paljon mittään, ne ei niinku
ymmärrä oikein mitä ihminen saapi tämmösestä ryhmästä ja yllensä kun pystyy ilimentämään jotenkin ihteensä paperille kirjottamalla tai maalaamalla
tai jotenkin. Se on ihmisestä kauheen hyvä tunne, jos saapi itestään jotaki
tämmöstä.

Venla:

Sanooko ne kateudesta?
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Vähättelevistä kommenteista huolimatta, ikääntyvät kuvataideopiskelijat kokevat, että
opiskelua arvostetaan. Institutionaaliseen opiskeluun on erityisesti Laslettin muotoilemassa
kolmannen iän teoriassa katsottu kannustettavan jopa siinä määrin, että kolmannen iän yliopistossa opiskelevaa on pidetty kolmasikäläisen esikuvana ja siten kannustus opiskeluun
on tulkittu osin pakottavana. Samalla tullaan määrittäneeksi myös se, millaista opiskelua
pidetään ikäihmisille hyvänä ja oikeana. Huomiotta jää usein instituutioiden ulkopuolella
tapahtuva informaalinen oppiminen oikeaoppisten kolmasikäläisten varjoon. (Ojala 2010,
77.)

Hilda:

Tämä Värinää-kurssi ajattelin, että on sinulle kuin monelle muullekin poikinu, niin että Oulussa kun on ne syrjäytyneet nuoret siellä neuvonta-asemalla.
Niin siellä on yks ohjaaja ja se on yksinhuoltaja ja hänelle kun tulloo esteitä,
niin se soittaa mulle, että voitko tulla näijen nuorten kanssa. Se ajattelloo, että kun minä oon täällä ollut, niin minulla on niinku tavallaan semmonen kyky
olla sitten. ja tietysti minä tunnen niitä kädentaitoja, kun he on tulleet oppimaan kädentaitoja. Sillai tuntuu jotenkin kauheen hyvälle, että saapiko jollain tavalla pikkusen enemmän arvostusta kun ajattelloo että sitä opiskelloo
vielä. En tiijä.

Alma:

Kyllä se opiskelu tuo arvostusta. Opinnot kun katotaan, että kuka mikäkin on,
niin kyllä se semmonen peruasetelma syntyy äkkiä ihmisten mielessä - hyvä
tai paha.

Kolmannen iän teorian keskeinen päämäärä on korostaa yhteisöllisyyttä ja luoda uusia
symboleja aktiiviselle vanhenemiselle ja siten tuottaa vanhuutta pois elämänkulun marginaalista ja kulttuurisesta toiseudesta. Koska koulutukseen liittyy kulttuurista arvostusta, on
vanhuuden elämänvaiheeseen liitetty kulttuurinen aliarvostus käännettävissä koulutuksen
ja opiskelun avulla arvostettavammaksi. (Ojala 2010, 77.)
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5.5.

Taide eheyttää

Toinen ryhmäkeskustelu perustui alustamiini kysymyksiin ja väittämiin, kuten Peter Laslettin (1989) ajatukseen, jonka mukaan opiskelu voi tarjota aineksia työelämän jälkeisen
identiteetin rakentamiseen ja opiskelun avulla ylläpidetään täysivaltaista yhteiskunnan jäsenyyttä, joka on ollut katkolla työelämästä poissiirtymisen vuoksi. Edellä mainittu väittämä herätti ikääntyvissä kuvataideopiskelijoissa voimakasta vastarintaa ja seuraavanlaisen
keskustelun:

Venla:

Mä en ymmärrä sitä, etteikö me oltais täysvaltaisia yhteiskunnan jäseniä,
vaikka me ei opiskeltaiskaan ja me jäätäis eläkkeelle, kyllä me ollaan ihan
yhtä tärkeitä.

Alma:

Ollaan me.

Venla:

Jos ei jopa tärkeimpiä, koska tässä mä vetoon siihen logoterapiaan. Mulle on
oikein selvinnyt tosissaan se, että kuinka ihminen kasvaa, ei mahdollisesti
enää ulkoisesti kasva, vaan se henkinen pääoma kasvaa. Meillä on paljon
siellä takaa, mistä me voidaan ottaa niitä rakennusaineita. Ihminen voi tehdä
virheitä ja toivottavasti tekeekin paljon virheitä, mutta ei enää tekis niitä samoja virheitä toista kertaa.

Hilda:

Mutta minusta kyllä tunnostaa, että ollaanko me? Nyt kun yhä enemmän ja
enemmän tulloo eläkeläisiä, niin ollaanko me ihan täysvaltasie verrattuna
työikäsiin?

Venla:

Onko sillä väliä loppujen lopuksi, jos me ajatellaan yhteiskuntaa, vaan itelle.
Se mun mielestä on tärkee, että minä koen olevani täysvaltainen, että minä
hyväksyn itseni tällaisena ja mun elämällä on vielä joku tarkoituskin, vaikka
se ei olekaan työelämä ja jos ei sillä ole tarkoitusta mitään muuta kuin minua
itseäni varten että oppii olemaan terveellä tavalla itsekäs että mä en oo enää
se kynnysmatto, jota juoksutetaan.

Hilda:

No se.
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Venla:

Tärkeintä mun mielestä on oman itsensä löytäminen ja itsensä hyväksyminen.
Minä olen aina keskeneräinen, minä en ole koskaan valmis, vasta sitten kun
se arkku suljetaan. Mä oon paljon rikkaampi henkisesti sen jälkeen, kun mä
jäin työelämästä poijes ja sain ruveta tekemään sitä, mitä mä halusin. Onneks mä sen tajusin, että nyt mulla on aikaa itselle ja nyt mä voin lähtee värinä-kurssiin. Ja mä tapaan täällä ihania ihmisiä

Tutkija:

Mutta onkohan sinussa semmosta vahvuuttakin, että kun sä sanoit siitä, että
sä et vertaa toisten töihin? Kun sitä niin hirveen helposti verrataan ja peilataan toisiin, niin varmaan sä olet jotenkin vahva siinä.

Venla:

Mä olen käynyt läpi erittäin rankan prosessin, että se ei ole helppoa tullut.
Vaikka tossakin (viittaa elämänpolkumaalaukseen) mä menin koko ajan
eteenpäin, on siellä mutkiakin, koska elämässä mennään edestakaisin, palataan niihin vanhoihin. Joku vanha asia voi muistua mieleen, vaikka sä vain
haistaisit jonkun tietyn hajun. Se voi tuoda muiston lapsuudesta. Kun mä
opiskelin sairaanhoitajaksi, mun ei tarvinnut kun nähdä ensimmäisen kerran
verta poliklinikalla, niin mulla tuli mieleen se tapahtuma, kun hevonen makaa maassa, isä on ampunut sitä, koska veri päästettiin ulos. Mä oon kaksi
vuotias ja vieläkin nään sen hevosen siinä maassa ja kuulen ne sanat, kun
sanottiin et onko tuo lapsikin vielä täällä?Viekää tuo laps nyt hyvät ihmiset
pois nyt tästä.
Ja aatelkaa kakskymmentä vuotta oli ajasta, kun ensimmäisen tapaturmapotilaan veri tuli rinnasta, niin mulle tuli mieleen hevonen, joka makaa siinä
maassa. Ja sen takia mä tarkotan, että me jouvutaan aina niinku tavallaan
palaamaan ja käymään niitä asioita läpi, mutta ne on aina niinku muuttunut.
Ihmisen elämä on niinku spiraali, että me kierretään ympäri näin ja me palataan samaan kohtaan takasi, mutta sitten me ollaan jo eri tasolla. Me mennään ylöspäin, toivottavasti ei alaspäin.

Hilda:

Toivottavasti ylöspäin.

Venla:

Mutta oman elämänkoulunsa kun on käynyt läpi, niin sitä oppii pitämään
puolensa ja varmaan se vahvuus kasvaa, että sitä on niinku annettu. Mä olen
jostain lukenut, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin sitä voimakkaam-
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min se ihmisen aito persoonallisuus tulee esille. Kuka mitenkin meistä ajattelee, miten me ollaan synnytty tähän. Mä uskon, että joku vahvempi on minut
luonut. Ja mitä se luoja on tarkoittanut minusta, niin se tulee jossakin vaiheessa. Mitä ohuemmaksi ihmisen iho käy, sitä enemmän meistä alkaa tulla
sitä aitoa, omaa persoonallisuutta esille, oma identiteetti.

Venla viittaa dialogissaan wieniläisen neurologi ja psykiatri Viktor E. Franklin kehittämään logoterapiaan. Tässä mä vetoon siihen logoterapiaan. Kuinka ihminen kasvaa, ei
mahdollisesti enää ulkoisesti kasva, vaan se henkinen pääoma kasvaa. Franklin esitti, että
ihmisen

perimmäinen

tarve

on

kokea

elämä

mielekkäänä

ja

merkityksellise-

nä. Tarkoituksen löytämisen kautta ihmisen on mahdollista löytää itsessään oleva potentiaali kestää lähes mitä tahansa elämässä vastaantulevaa. Ihmisellä ei ole aina vapautta valita
eikä muuttaa olosuhteitaan, mutta hänellä on aina vapaus valita suhtautumisensa niihin.
Ihminen on myös aina vapaa tekemään valintoja, joista hän on vastuussa. Logoterapian käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja elämänmyönteinen. Ihmisen
menneisyys ei määrää tulevaisuutta, eikä sitä, mihin hänellä on mahdollisuuksia, vaan elämässä on aina jäljellä tulevaisuuden mahdollisuuksia. (Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n
kotisivut 2013.)
Venla kertoo tilanteesta, jossa hän vasta valmistuneena sairaanhoitajana näki poliklinikalla
ensimmäisen kerran verta. Ja aatelkaa kakskymmentä vuotta oli ajasta, kun ensimmäisen
tapaturmapotilaan veri tuli rinnasta, niin mulle tuli mieleen hevonen, joka makaa siinä
maassa. Psykologiset muistiteoriat jakautuvat periaatteessa kahteen ryhmään: kopioteorioihin ja tulkintateorioihin. Kopioteorioiden mukaan etenkin voimakkaita tunneaffekteja
sisältävät muistot voivat säilyä periaatteessa muuttumattomina vuosikausia. Muistelemistapahtumassa menneen kokemusmaailman ajatellaan palaavan kertojan mieleen sellaisena
kuin se on aikaisemmin eletty. Venla elää kertomuksessaan uudelleen mennyttä kokemustaan samanlaisella intensiteetillä ja tunteella kuin menneisyydessään. Muisteleminen saa
aikaan huippukokemuksen. Kertoja tuntee, että ei ole menettänytkään elettyä kokemustaan,
vaan hänellä säilyy mahdollisuus palata siihen milloin tahansa. (ks. Kruus 1996, 81.)
Venla toimii oman elämänsä tulkitsijana viitatessaan hermeneuttiseen kehään, missä ihmisen ymmärrys etenee spiraalinomaisesti. Me jouvutaan aina palaamaan ja käymään niitä
asioita läpi, mutta ne on aina muuttunut. Ihmisen elämä on niinku spiraali, että me kierre-
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tään ympäri näin ja me palataan samaan kohtaan takasi, mutta sitten me ollaan jo eri tasolla. Hermeneutiikan keskeisiä käsitteitä ovat ymmärtäminen ja tulkinta. Spiraalimaisessa
muodossa etenevää ymmärrystä kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi. Hermeneutiikassa
selittäminen tarkoittaa ilmiöiden merkityksien oivaltamista. Ymmärtäminen on tulkintaa,
joka etenee kielen ilmaisuista sosiaaliseen todellisuuteen. Todellisuus on olemassa ihmisten ajatusten ja ihmisten tekojen tuottamissa merkityksissä. Ilman ajatuksien ja tekojen
tavoittamista todellisuutta ei voida ymmärtää. Hermeneuttinen kehä, jossa todellisuus ymmärretään, on ymmärtämisen omaan kehämäiseen rakenteeseen perustuvaa. (JudenTupakka 2008, 64-65; Juntunen & Mehtonen 1982, 113-117.)
Itsensä hyväksymiseen liittyy myös sopeutuminen omaan vanhenemiseen ja iän mukanaan
tuomiin rajoituksiin. Ikääntyvät taideopiskelijat ovat nähneet elämää ja ovat oppineet hyväksymään itsensä. Ruut viittaa puheessaan isoäitiyteen puhuessaan itsensä hyväksymisestä. Kun meillä monella on niitä lapsenlapsia, niin ku semmonen pien lapsi, siittä näät heti,
että sitä ihan tämmösenä kelepaa, aivan. Venla puhuu ihmisenä olemisesta ja itsensä ymmärtämisestä. Ihminen voi tehdä virheitä ja toivottavasti tekeekin paljon virheitä, mutta ei
enää tekis niitä samoja virheitä toista kertaa.
Varsinkin myöhäisvanhuus on tänä päivänä myös naiskysymys, koska naisia on ikääntyneiden joukossa huomattavasti miehiä enemmän. Julkisuudessa puhutaan paljonkin vanhoista naisista, jotka usein saavat roolin edustaa vanhuuden ongelmallisuutta, kurjuutta,
hoidontarvetta ja yksinäisyyttä. Moni vanheneva nainen rakentaa suojakseen kuvan supernaisesta, joka jaksaa ja jossa elämän jäljet eivät näy. Hän vanhenee vasta sitten, kun haluaa
ja päättää itse vanheta. Arvostuksiin ja ajattelutapoihin salakavalasti pesiytyvä nuoruuden
ihannointi saa monet ikääntyvät todistelemaan nuorekkuuttaan ja torjumaan ajatuksen vanhenemisesta monin keinoin. (Gothóni 2007, 13.)

Ruut:

Mutta sitten minun mielestä on myös lupa olla väsynyt.

Signe:

Ei tarvitse kuvitella olevansa kaksikymppinen enää. Hyväksyy sen, että ei
ihan sitä tarvitse, mutta mihin vielä pystyy.

Venla:

Mulla on ainakin täällä käynyt semmonen kauhee kiitollisuus siitä, että minä
olen tässä kunnossa ja kun kattoo meitä, täällä on iäkkäämpiäkin kuin minä,
että ollaan siinä kunnossa, että pystytään osallistumaan. Palvelukeskuksissa
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ja vanhainkodeissa on meidän ikäisiä ja meistä nuorempiakin ihan vuodepotilaina. Mulla on herännyt valtava kiitollisuus siitä, että asiat on näinkin hyvin.
Ruut:

Kun kerran elossa ollaan.

Ihmisen eletyt vaiheet ovat hänen voimavaransa tai painolastinsa. Usein riippuu henkilön
omasta tulkinnasta ja asenteesta, saako hän muistoista voimia vai vetävätkö ne mielen apeaksi ja voimattomaksi. Muistot näyttäytyvät tarinoiden tulkinnan yhteydessä ilona ja toivona tai syyllisyytenä ja katkeruutena. Itsensä hyväksyminen ja oman elämänkaarensa arvostaminen avaavat rehellisen ja aidon yhteyden myös toisten kohtaamiseen. Yhteys vaatii
kuitenkin molemminpuolista valmiutta vuorovaikutukseen. Rakentava vuorovaikutus edellyttää myös, ettei toista ihmistä iästä riippumatta pidetä ongelmana ja toisten ihmisten elämän mahdollisuuden tulppina. (Karisto 2002; Gothóni 2007, 13.) Taiteen tekemisen tai
kokemisen kautta ihminen kantaa itsessään menneisyyttä samalla kun hän voimakkaasti
elää nykyhetkeä, preesensiä, ja tuon elämisensä voimalla muovaa tulevaisuuttaan tekemällä teon. Taiteeseen liittyvän teon, joka voi olla pelkkä taiteelle antautuminen, kautta harjaantuvat sekä mentaalinen järjestelmä että monet universaalit taidot. Taide auttaa myös
käsittämään ajattelemisen ja käsillä tekemisen välistä keskinäistä suhdetta. (Venkula 2004,
99.)
Iän kerroksellisuus merkitsee sitä, että elettyämme esimerkiksi nuoruuden emme jätä sitä
ikävaihetta lopullisesti taaksemme, vaan se on osa meitä ja siten tallessa. Useimmat ikäihmiset kokevat, että vaikka ruumis tuleekin kömpelömmäksi, niin mieli on yhä virkeä.
Leikkimieltä ja luovuutta löytyy ikäihmisiltä siinä missä nuoremmiltakin. Ikävuodet eivät
nykyisin paaluta elämänpolkuja yhtä yhdenmukaisesti kuin aikaisemmin. Kronologinen ikä
on menettänyt ennustearvoaan. Monet asia ja roolit tapahtuvat samanaikaisesti, integroidusti ja liukuvasti. Ihmiset voivat samanikäisinä näyttää hyvinkin erilaisilta ja sijoittua
hyvin erilaisiin sosiaalisiin asemiin. Joku on vanhan oloinen jo syntyessään ja toinen nuori
koko elämänsä. (Góthoni 2007, 13-14.)
Venkulan mukaan todellisuutta koskevaa tietoa saavutetaan taiteessa nojaamalla omiin
sisäisiin näkemyksiin. Taiteen avulla saadaan vastauksia kuinka kysymykseen. Taiteen
tieto muodostuu taiteilijalle ja taiteen kokijalle kaikkien aistien välityksellä. Totuuskriteeri

68

on taiteilijan ja taiteen kokijan oma elämys jostain asiasta. Taiteen tulokset ilmaistaan väreinä, viivoina, tiloina ja mittasuhteina. Niistä ei voi kuitenkaan olla mitään täyttä yksimielisyyttä kuten tieteessä. Jokainen tavoittaa todellisuudesta vain sen minkä tavoittamisen
hänen oma näkemyksensä sallii. Taideteoksen arvo on sitä suurempi, mitä yksilöllisempi
on taiteilijan tapa kuvata näkemänsä ja kokemansa maailma. Muut tarkkailevat ympäristöään arvioiden, miten mikäkin asia siinä voisi heitä hyödyttää. Taiteilija tarkkailee vain sitä,
mikä hänen esteettisen tajunsa mukaan on huomion arvoista. Hän näkee ja kokee vailla
suodatinta. (Venkula 2000, 35.)

Alma:

Minkälainen eläkeläinen sitä olisi jos ei ois tätä taidetta, kun se on niin olennainen osa ihtee.

Hilda:

Ja yllensä kun pystyy ilimentämään jotenkin ihteensä paperille kirjottamalla
tai maalaamalla tai jotenkin. Että on ihmisestä kauheen hyvä tunne jos saapi
itestään jotaki tämmöstä.

Räsäsen mukaan taiteen kokemuksellinen tulkinta perustuu aina katsojan kokemuksiin ja
arvoihin, hänen omaan elämismaailmaansa. Kyse on sillan rakentamisesta itsen ja toisten
välille, jonka tärkeä osa on oman henkilöhistorian ja kokemusten liittäminen muihin. Tämä
tapahtuu suoran vuorovaikutuksen ja muista välillisesti kertovien artefaktien kuten taideteosten tarkastelun avulla. (Räsänen 2000, 4.) Ikääntyvä taideopiskelijat kokevat olevansa
jatkuvassa taidenäyttelyssä Portaanpäässä. Heillä on tapana kerääntyä spontaanisti jonkun
keskeneräisen maalauksen ääreen. Yhdessä pohditaan, kannustetaan jatkamaan tai saatetaan antaa korjausehdotuksia. Kaikki valmiit työt katsotaan opettajan johdolla viimeistään
opetuspäivien päätteeksi. Maalaamisen lomassa käsitellään mieltä painavia asioita; surraan
ja iloitaan yhdessä. Useamman päivän yhdessäolon aikana ikääntyvillä taideopiskelijoilla
on aikaa jäädä pohtimaan asioita yhdessä, sillä yhdessä vietetään koko aika; maalataan,
ruokaillaan, yhdessä saunotaan ja nukutaan.
Maailman muodot näyttäytyvät ihmiselle esteettisen ulottuvuuden kautta. Taideteokset
auttavat ihmisiä havaitsemaan noita muotoja tarkemmin. Jokainen taiteilija tulkitsee ja
taiteen kokija kokee muodot omalla tavallaan. Näin taide auttaa ymmärtämään ja kuvaamaan ilmiöiden erilaisuutta ja edistää todellisuuskäsityksen muodostumista. Todellisuuden
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perusolemuksen toiminnallisuus ja muuntuva tapahtumien virta avautuu jopa selkeämmin
taiteen kuin tieteen ja etiikan kautta. Taiteen luomisessa ja kokemisessa kohtaavat yhdellä
kertaa todellisuuden tapahtumavirrat, niistä aikojen kuluessa muodostunut kokemus ja yksilön aktiivinen ja reaktiivinen tekeminen. Kaikista näistä muodostuu lopulta myös uudenlainen tapa ymmärtää ihminen ja persoona eräänlaisena minättömänä ihmisenä. (Venkula
2003, 98.)

Hilda:

Mutta sittenhän tämä palavellee semmosta tehtävää jota, ei ehkä oo ite niinku tiedostanutkaan. Niin tämä jatkuvuus justiisa, että sillon meillä on tavallaan se semmonen päämäärä, että ai niin sitten meillä on taas sitä joo. Että
se on ihmisen psyykeelle hyvä ja niin ku sinä sanot, että tämä jatkuvuus se on
tosi hyvä tässä iällä niinku jos me vaan kotona istuttaisiin sängynreunalla
hoh hoi mitähän taas tänäpäivänä. Meillä on heti kahen viikon perästä, ylleensä, tieto, että ai niin Lapinlahelle ja opettajahan taisi antaa jonkun tehtävänkin.

Taideopintoihin osallistuminen auttaa ikääntyviä opiskelijoita olemaan mukana elämässä
aktiivisena tekijänä ja vaikuttaa näin omaan elämänhallintaan. Osallistuminen on aktiivisten eläkeikäisten näkökulmasta ennen kaikkea arjen rytmittämistä ja mielekkääseen toimintaan hakeutumista. Arkeen kaivataan rytmiä, päivään ohjelmaa ja elämälle sisältöä.
Palkkatyön tilalle elämään on tullut erilaista tekemistä. Tekeminen tuo mielekkyyttä ja
jäsentää elämää. (Haarni 2009, 51.) Matildalle taideopintoihin osallistuminen tarkoittaa
elämänhallinnan lisäksi myös konkreettista järjestelemistä. Opintoihin lähtiessään Matilda
saa laitettua paikat kuntoon ja tavarat paikoilleen.

Matilda:

Että kun lähtee kotoo, niin siellä tullee järjestettyä paikat. Tulee vähän niinku
pistettyä kuntoon ennen kuin lähtee. Ja sitte taas täällä tulee järjestettyä. Ei
tuo nyt kyllä ihan tullu järjestykseen tuo kaappi. Että niinku uuvestaan ja uuvestaan pistää jonkinlaiseen järjestykseen näitä juttuja. Mä rupesin käyttämään tätä aivopuoliskoa kun mä tähän asti olen käyttänyt vain tätä
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Taide laajentaa myös käsitystä ihmisestä, itsestämme. Persoonallisuus laajentuu ja syvenee
taiteellisen kokemisen myötävaikutuksesta. ”Minä katoaa maailmaan”, tulee sen erääksi
elementiksi. Vaikka taide lähentää ihmistä todellisuuteen, se toisaalla irrottaa itsestä ja
arkipäivästä. Näin taide vapauttaa minän sentimentaalisesta tarkastelusta. Tämän minästä
irrottavuutensa tähden taide kehittää kaikessa toiminnassa tarvittavaa luovaa ulottuvuutta.
Luova ihminen ei kiemurtele oman psyykensä sokkeloissa, vaan ilmaisee taiteessa sen,
minkä kokee tärkeäksi. (Venkula 2003, 43.)
Ikääntyvät kuvataideopiskelijat eivät turhaan valittele vaivojaan. Ikääntymiseen liittyvistä
kolotuksista ja säryistä ei maalaamiseen liittyvän ylettämiskeskustelun lisäksi puhuttu missään vaiheessa. Elise toi esille koulutukseen pääsemiseen liittyvässä keskustelussa oman
sairastumisensa ja sen kuinka tieto tulevasta opiskelujaksosta antoi hänelle voimia koota
itsensä sängynpohjalta taideopintojen pariin.

Elise:

Mulla oli vielä se yks ystävä silleen, että se on pahasti syövässä ja tuota se
sitte kuolikin viikkoo aikasemmin kun minä tänne tulin, että vähän olin pöllähtänyt. Minusta tämä on tosi tarpeellista kun varsinkin ite oli sairastanut,
tää oli porkkana.

Sosiaali- ja terveysalaa kiinnostaa nimenomaan voimaa antava taide ja kulttuuri. Simpanen
kertoo taiteen vaikutuksesta edistää ihmisten tervehtymistä ja jaksamista sairaalaympäristössä. Taiteella on sama pyrkimys kuin sairaalalla: ihmisen hoitaminen ja terveyden edistäminen. Taiteen voima on sen kokonaisvaltaisessa tavassa puhutella ihmistä. Voimakasta,
tunteisiin vetoavaa taidekokemusta nimitetään esteettiseksi kokemukseksi tai elämykseksi.
Kokemukselle on ominaista hetkellinen unohtuminen teoksen äärelle, jopa ajantajun menettäminen. Hyvän ja kauniin kokemukset syntyvät, kun ihminen kokee, että jokin asia,
esine, henkilö, tapahtuma tai näkymä on hänelle arvokas ja merkityksellinen. Esteettiset
kokemukset tuottavat mielihyvää ja laukaisevat stressiä. Esteettisessä kokemuksessa ihminen määrittelee omaa suhdettaan todellisuuteen. Siinä kiteytyy jotain henkilökohtaista ja
keskeistä ihmisen suhteesta omaan olemassaoloonsa. (Simpanen 2007, 10.)
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Konlaanin tekemän, lääketieteellisen tutkimuksen mukaan kulttuuritoiminnalla ja taiteella
näyttäisi todella olevan merkittävä myönteinen vaikutus ihmisen terveydentilaan. Tutkimuksessa vertailtiin kulttuuriin osallistuneiden ja osallistumattomien terveystietoja keskenään ja todettiin, että kulttuuritoimintoihin osallistumattomilla on yli 57 prosenttia suurempi riski sairastumiseen. Kulttuuritoimintaan osallistuvien hyvinvointihormonitasot olivat korkeammat ja verenpainearvot alhaisemmat kuin osallistumattomilla. Osallistuvien
psyykkiset ongelmat vähenivät, samoin sydän- ja verenkiertotaudit. (Hohenthal-Antin
2006, 28.) Kulttuuritoiminnalla ja taiteella on vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen useiden kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan. Tutkimusten teoreettiset ja metodiset lähtökohdat poikkeavat paljonkin toisistaan, esimerkiksi alan humanistisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen traditioissa. Kulttuurin ja taiteen yhteyksiä hyvinvointiin ja
terveyteen on tutkittu ainakin lääketieteen, hoitotieteen, yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteiden aloilla. (Liikanen 2010, 58.)
Cohenin amerikkalaisessa ikäihmisten taideinterventiotutkimuksessa tulokset osoittivat
selkeän eron aktiivisten ja passiivisten taideryhmäläisten välillä. Tutkimuksen kohteena
olivat 65 - 100 -vuotiaat itsenäisesti asuvat ikäihmiset, jotka osallistuivat ammattitaiteilijan
vetämään intensiiviseen taideohjelmaan kerran viikossa kahden vuoden ajan. Aktiiviset
kulttuuriryhmäläiset olivat terveempiä, kävivät harvemmin lääkärissä, käyttivät vähemmän
lääkkeitä, olivat psyykkisesti vireämpiä ja osallistuivat kaiken kaikkiaan aktiivisemmin
sosiaaliseen elämään. Ikääntyvät mainitsivat oman elämän hallitsemisen ja voimaantumisen lisääntyneen. Tämä selittyi sosiaalisen osallistumisen, aivojen plastisuuden säilymisen
sekä psykoimmunologisella käyttäytymisen ja terveyden selitysmallilla, jonka mukaan
elämän hallinnan tunne johtaa parempaan terveyteen (Cohen 2006). Vanhustyön keskusliiton ”Ikääntyneiden yksinäisyys” -tutkimuksessa taide- ja virikepiirejä käytettiin onnistuneesti psykososiaalisen kuntoutumisen välineenä ja yksinäisyyden torjumisessa (Pitkälä
ym. 2004; Blomqvist ym. 2005).
Venkula (2003, 66) ei lähde amerikkalaiseen tyyliin kaikkien ongelmien psykologisointiin
kirjoittaessaan taiteen tehtävästä. Vaikka taiteella on terapeuttinen tehtävä, hänen ajatuksen
mukaan elämä ei ole sairaus, josta tulisi parantua. Taiteen tekemisen ja kokemisen vapauttava vaikutus tulee sekä tekojen käynnistymisen että uuden totuuden oivaltamisen ja näiden molempien tuottaman osaamisen ilon kautta. Taide on kiinnostunut ikuisista ja korkeammista ilmiöistä ja ihmisen parhaasta. Sillä on selkeä käsitys kuvaamastaan kohteesta,
josta ei voida mitään poistaa eikä mitään lisätä. Tutkimuskritiikin mukaan monesta alan
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tutkimuksesta on vaikea erottaa, mittaavatko ne terveysvaikutuksia, vaikutuksia koettuun
terveyteen vai hyvinvointiin ja elämänlaatuun, sillä käsitteiden sisällöt ovat usein määrittämättä ja käytännössä lähellä toisiaan sekä kulttuurisidonnaisia (Liikanen 2010, 58).
Markku T. Hyypän tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka osallistuvat vapaa-aikanaan aktiivisesti yhdistysten toimintaan, vapaaehtoistyöhön, harrastuksiin, kulttuuritoimintaan ja kansalaisaktiviteetteihin elävät pidempään kuin vähän tai ei ollenkaan osallistuvat. Harrastamisen palo säilyy läpi elämän. Kodin ulkopuolinen sosiaalinen, kulttuurinen tai uskonnollinen aktiviteetti on itsenäinen tekijä, joka vaikuttaa terveyteen ja elinvuosiin keskiikäisillä suomalaisilla, erityisesti miehillä. Hyypän mukaan kulttuurin harrastaminen sellaisenaan ei liity hyvinvointiin, vaan peruskulttuurin taustalla oleva sosiaalisuus, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne. (Hyyppä 2007.)
Vaikka ikääntyvät kuvataideopiskelijat ovat vielä hyväkuntoisia ja toimintakykyisiä, tulevaisuus kuitenkin mietityttää. Mitä sitten kun omat voimat ei enää riitä, kun ei enää jaksa
tai pysty? Väestön rakennemuutoksesta johtuvan kotimaisen työvoiman vähenemisestä ja
ulkomaalaisten tulemisesta suomalaisille työmarkkinoille käytiin seuraavanlainen keskustelu:

Venla:

Mä oon aatellut, että sit ku mä en enää jaksa liikkuu kauheesti ja rämpii tuolla mettässä, sit mull on mahdollisuus kaivaa maalaustelineet esille ja värit ja
keskittyy siihen enemmän

Ruut:

Sitte ku ei oo voimia, niin on näin pieniä telineitä ja näin pieniä pensseleitä.

Alma:

Mä en tiijä sitten, että kun ollaan tosi vanhoja ja toimintakyvyttömiä, jos meitä liikutellaan ja kuka meitä liikuttelloo?

Hilda:

Tosiaan.

Venla:

Ne thaimaalaiset hoitajat tulee ja ne kohtelee meitä todella hyvin, he arvostavat vanhempia.

Ikääntyvät suhtautuvat luottavaisesti elämänkulun jatkumiseen odotetunkaltaisena. He uskovat, että oma ja läheisten ihmisten toiminta vaikuttaa eniten siihen, millaiseksi elämä
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muotoutuu. Siksi tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että terveys säilyisi, asuinympäristön
luonto pysyisi puhtaana sekä läheiset ja turvalliset ihmissuhteet jatkuisivat. Tulevaa elämänkulkua ovat uhkaamassa vain näiden tärkeinä pidettyjen asioiden menettäminen sekä
lisäksi oman autonomian katoaminen. Tärkeänä pidetään myös sitä, että itse voisi olla elämänsä tyytyväinen. Vanhuuden ajatellaan olevan luonnollinen elämänvaihe elämänkulussa, minkä vuoksi toivotuinta on asua omassa kodissa ja saada sinne riittävästi palveluja.
Ikääntyvät luottavat edelleen kunnallisiin vanhusten palveluihin ja ammattihenkilöstön
apuun. Tulevaisuuden vanhukset haluavat olla aktiivisia toimijoita, sillä sairaanhoidon ja
hoivan lisäksi he toivovat mielekästä toimintaa. (Kärnä 2009, 226-227.)
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6. PÄÄTÄNTÖ

Olen jakanut päätäntöluvun kolmeen eri osaan: tulosten yhteenveto, tutkimusprosessin
tarkastelu ja tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus. Tutkimusprosessista tarkastelen lähemmin tiedonhankintaa ja tutkimusmenetelmää. Tulosten yhteenveto kappaleen lopussa
peilaan omaa opiskelupolkuani elinikäiseen oppimiseen.

6.1.

Tulosten yhteenveto

Neljäkymmentäluvulla syntyneiden koulunkäynti on huomattavasti pidentynyt edelliseen,
sodan aikana syntyneeseen, sukupolveen verrattuna ja painottunut erityisesti ammatin
hankkimiseen. Ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden opintopolku on alkanut formaaleilla
opinnoilla kansakoulusta. Kaikilla heistä on vähintään ammatillinen koulutus ja kolmella
kahdeksasta yliopistotasoinen koulutus. Formaali oppiminen painottuu ihmisen elämänvaiheissa lapsuuteen ja nuoruuteen.
Aikuisväestön koulutus sijoittuu pääosin nonformaalin ja informaalin oppimisen piiriin.
Suurin osa työelämässä tapahtuvasta koulutuksesta on nonformaalia, esimerkkinä ammatillinen täydennyskoulutus ja työpaikoilla tapahtuva henkilöstökoulutus. Vapaan sivistystyön
tarjoamat opinnot kuuluvat nonformaalin oppimiseen, kuten Alman nukkekurssit. Väri-nää
varttuneiden kuvataideopinnot sijoittuvat myös nonformaalin oppimisen piiriin.
Työelämä on ikääntyvillä kuvataideopiskelijoilla tuoreessa muistissa ja merkittävä osa
elämää. Eläkkeelle jääminen kuuluu normaalina vaiheena ihmiselämään, silti työstä luopuminen koetaan jonkin asteisena menetyksenä. Vaikka nuorten työntekijöiden innovatiivisuutta ja ajanmukaista koulutusta arvostetaan, on epätaloudellista jättää huomioimatta
ikääntyvien työntekijöiden kokemus ja hiljaisen tiedon siirron merkitys.
Tämän päivän eläkeläiset ovat aktiivisia ja onnistunutta vanhenemista pidetään tänä päivänä nimenomaan aktiivisena. Välillä nostetaan esiin ikääntyvän yhteiskunnan mahdollisuuksia avaava ja ikääntyneitä voimavarana korostava näkökulma. Ikääntyvät nostetaan
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esiin muun muassa vapaaehtois- ja hoivatyössä, palveluiden käyttäjinä, kokemuksen ja
osaamisen siirtämisessä seuraaville sukupolville.
Väri-nää varttuneiden kuvataidekouluun hakeminen ja pääseminen on ollut merkittävä asia
ikääntyvien opiskelijoiden elämässä, sillä opiskelu on yksi tärkeä itsensä toteuttamisen
keino kolmannessa iässä. Muista tutkimuksista poiketen ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden pyrkimyksenä ei ole yhteiskunnallisten muutosten ymmärtäminen, vaan itsensä kehittäminen. Ikääntyvän opiskelijan vahvuuksia ovat elämänkokemus ja korkea motivaatio,
eikä iällä ole suurta merkitystä muistamiselle tai asioiden mieleen painamiselle. Kokemukseen perustuvassa oppimisessa, vanhemmat opiskelijat voivat oppia jopa nuorempia nopeammin.
Ikääntyvät kokevat vapauttavana sen, että heidän ei tarvitse kilpailla keskenään suorituksista. Opiskelu Väri-nää varttuneiden kuvataidekoulussa on vertaistukea parhaimmillaan.
Sama elämänvaihe ja yhteinen kiinnostuksen kohde lisäävät yhteenkuuluvuutta. Vaikka
sosiaalisten suhteiden etsimistä tai ihmisten tapaamista ei ole varsinainen motiivi opiskelulle, yhdessä tekemistä ja viihtymistä korostetaan ikääntyvien opiskelussa keskeisenä piirteenä.
Opiskelu ikääntyville ei ole pelkästään mukavaa, sillä varsinkin ikääntyvien naisten opiskeluun liittyy monenlaisia paineita. Ikääntyvät kokevat ristiriitaisena lähimmäisten tavat
väheksyä opiskelua ja suhtautua siihen mukavana harrastuksena. Ulkopuoliset kyseenalaistavat opiskelun ja pyytävät ikääntyviä perustelemaan opiskeluaan. Opiskelun avulla vanhuuden elämänvaiheeseen liitetty kulttuurinen aliarvostus on käännettävissä koulutuksen ja
opiskelun avulla arvostettavammaksi. Ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden mielestä muiden suhtautumiseen vaikuttaa ikääntyvien omat asenteet ja he kokevat, että opiskelu on
lisännyt itseluottamusta.
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Kuva 21, Elämä on ihanaa
Tämän Pro gradu -tutkimuksen kuvakerronnan tulos on yläpuolella näkyvä maalaus (kuva
21). Se on ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden maalaaman elämänpolkutaideteoksen korkeimmalta kohdalta löytyvä pastellin sävyinen taideteos. Siveltimenjälki on kevyttä ja rentoa. Sinisävyiset viivat muistuttavat aaltoja ja vaaleanpunaisesta osasta silmä muodostaa
kukan terälehtiä. Taideteos vastaa omalta osaltaan tutkimuskysymykseen: Millaista opiskelu on ikääntyvänä? Opiskelu ikääntyvänä on itsensä ja unelmiensa toteuttamista. Elämistä
värien ja muotojen keskellä, omasta ja toisten taiteesta nauttimista. Keskittymistä täysiaikaisesti taiteeseen ja itsensä kehittämiseen.
Taideopintoihin osallistuminen on arjen rytmittämistä ja mielekkääseen toimintaan hakeutumista. Taidetta tekemällä ihminen hallitsee myös aikaa. Taiteen tekemisen tai kokemisen
kautta ihminen kantaa itsessään menneisyyttä samalla kun hän voimakkaasti elää nykyhetkeä, ja vaikuttaa tulevaisuuteen tekemällä teon. Taiteen tieto muodostuu taiteilijalle ja taiteen kokijalle kaikkien aistien välityksellä. Taiteilijan näkökulma elämään ja ympäristöön
on erilainen. Taiteilija tarkkailee ympäristöstään esteettisen tajunsa mukaan vain huomion
arvoisia kohteita ilman hyötyajattelua. Kyse on sillan rakentamisesta itsen ja toisten välille,
jonka tärkeä osa on oman henkilöhistorian ja kokemusten liittäminen muihin. Sillan raken-
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taminen tapahtuu suoran vuorovaikutuksen ja muista välillisesti kertovien artefaktien kuten
taideteosten tarkastelun avulla.
Taiteella on vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Taide eheyttää nimenomaan tekemisen kautta. Tulevaisuudessa tullaan ymmärtämään taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisen
terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä aivan samoin kuin liikunnan merkitys ymmärrettiin
muutamia kymmeniä vuosia sitten. Aktiivisesti yhdistysten toimintaan, vapaaehtoistyöhön,
harrastuksiin ja kulttuuritoimintaan osallistuvat elävät pidempään kuin vähän tai ei ollenkaan osallistuvat. Harrastamisen palo säilyy ihmisillä läpi elämän. Vaikka tulevaisuus mietityttää, ikääntyvät suhtautuvat luottavaisesti elämänkulun jatkumiseen odotetunkaltaisena.
Tulevaisuuden kannalta ikääntyville on tärkeää, että terveys säilyisi, asuinympäristön luonto pysyisi puhtaana sekä läheiset ja turvalliset ihmissuhteet jatkuisivat.
Lopuksi peilaan omaa opiskelupolkuani elinikäisen oppimisen ideaan. Opiskelen kolmatta
ammattiani, minulla on työkokemusta vain kymmenen vuotta ja täytän viisikymmentä
vuotta ensi vuonna. Olen siis itse malliesimerkki elinikäisestä oppimisesta. Nyt suunnitellaan opiskeluaikojen lyhentämistä, että saataisiin opiskelijat nopeammin työelämään ja
meitä 60-luvulla syntyneitä pidettiin koulun penkillä mahdollisimman pitkään, että emme
olisi rumentaneet työttömyystilastoja. Olen luullut, että elinikäinen oppiminen on iloinen
asia, en ole ymmärtänyt olevani poliittisten päätösten uhri. Aion saada opettajaopintoni
valmiiksi ennen viisikymppistä, muuten opiskelisin erityisopettajaksi. Vielä kiinnostaisi
taidekasvatus Jyväskylässä ja kuvataiteen sivuaineopintoihin Rovaniemelle olen lähettänyt
hakupaperit. Viimeistään eläkkeelle jäätyäni haluan opiskella kuvataidetta Ateneumissa.

6.2.

Tutkimusprosessin tarkastelu

Tutkimusaineiston kokoaminen onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Hyvät alkuvalmistelut,
selkeä ohjelma ja työskentelyn rytmittäminen auttoi monipuolisen ja mielenkiintoisen tutkimusmateriaalin hankinnassa. Hyvien suhteiden ja luottamuksen rakentaminen informantteihin on ensimmäinen tärkeä tehtävä ennen tiedonhankintaa (Ruusuvuori & Tiittula 2005,
41-42). Hyviä suhteita pääsin rakentamaan ikääntyviin kuvataideopiskelijoihin viettämällä
aikaa heidän kanssaan. Onnistuneen tiedonhankintapäivän avulla sain luotua hyvät suhteet
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informantteihin siten, että jatkoimme yhteydenpitoa puhelimen ja sähköpostin välityksellä.
Kävin tapaamassa ryhmää yhteensä kolme kertaa. Toisella tapaamiskerralla näytin tutkimuspäivänä ottamani valokuvat ja kerroin tutkimuksen etenemisestä. Lisäksi pyysin muutamia tarkennuksia tutkimusaineistoon. Kolmannella tapaamiskerralla pyysin lupaa käyttää
valokuvia, joissa ikääntyvät kuvataideopiskelijat esiintyvät. Alma, jonka elämänkaaren
kuvaan raportissa yksityiskohtaisemmin, osallistui tutkimuksen tekemiseen lukemalla tutkimusraportin ja hyväksymällä sen. Tutkimusraportin lähetin luettavaksi jatkoryhmän
opettajalle tarkastettavaksi Portaanpään kristillisen kansanopiston ja Väri-nää varttuneiden
kuvataidekoulun osalta.
Aikaisemman, myönteisen, kokemuksen perusteella uskalsin valita ryhmähaastattelun yhdeksi tiedonhankintamenetelmäksi. Usein esitetty luonnehdinta ja tavoite ryhmäkeskustelulle on, että se muistuttaisi tavallista arkipäiväistä keskustelua, kuten kahvipöytäkeskustelua (Morgan 1988, 22). Morganin kuvailema ideaali ryhmäkeskustelusta toteutui, koska
spontaanisti kuvataideopiskelijoista liikkeelle lähteneestä kahvipöytäkeskustelusta muodostui ennalta suunnittelematon tiedonhankinnan osa. Tavoitteesta huolimatta keskustelu ei
ole aina vilkasta, vaan joskus myös piinallisen jännittynyttä ja kiusallista. Onnistunut ratkaisu omassa tiedonhankinnassani oli aloittaa päivä yhteisellä maalaustehtävällä. Taiteen
avulla poistui epävarmuus ja jännitys sekä tutkijalta että tutkittavilta. (ks. Valtonen 2005,
232-233.)
Ryhmäkeskustelun ideaali on saada kaikki osallistujat mukaan keskusteluun. Tämä ei aina
onnistu, sillä puheliaimmat henkilöt voivat dominoida keskustelua. (Valtonen 2005, 229.)
Ikääntyvien taideopiskelijoiden kanssa ei esiintynyt Valtosen esittelemää ongelmaa. Ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden kahvipöytäkeskustelussa tutkittavat jakoivat puheenvuoroja
toisilleen. Hilda otti Alman mukaan keskusteluun puhuessaan sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja vertaistuesta. Sanoit Alma jotenkin, että hän tänne niin ku nöyrällä mielellä tulloo
ja kaipovaa sosiaalisuutta. Oman puheensa aikana Alma antoi lupauksen Matildalle puheenvuoron siirrosta. Minä vielä Matildalle annan kohta puhheenvuoron. Johon Matilda
totesi. Ai, tässä niinku puheenvuoroja jaetaan. Kun keskusteluvastuu siirretään osallistujille, he saavat vallan ottaa esiin itselle tärkeitä aiheita (Valtonen 2005, 236). Ikääntyvät taideopiskelijat ottivat keskustelun haltuunsa ja niin tutkijan osuus tiedonhankintatilanteessa
oli seurata tilanteen kehittymistä ja äänittää arvokasta informaatiota.
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Ryhmäkeskustelu kutsuu esiin myös vastatarinoita ja vastapuhetta. Vastatarinoilla osallistujat haastavat oletukset, joiden varaan keskustelu rakentuu. Eräänlainen vastapuheen muoto on se, että osallistujat puhuvat aiheesta vetäjän kysymyksistä välittämättä. Kun keskusteluvastuu siirretään osallistujille, he saavat vallan ottaa esiin itselle tärkeitä aiheita. Analyysin kannalta nämä ovat hedelmällistä aineistoa. (Valtonen 2005, 236.) Hedelmällistä
vastapuhetta ikääntyvien taideopiskelijoiden ryhmäkeskustelusta löytyy runsaasti. Väittämä: ”Opiskelulla tavoitellaan aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä, mikä tarkoittaa pyrkimystä ymmärtää yhteiskunnallisia muutoksia” sai aikaan voimakkaan vastareaktion. Kuin yhteisestä suusta ikääntyvät taideopiskelijat vastasivat: Eei. Ruut jatkoi puhetta: Ei kiinnosta
pätkääkään: Mulla ei ainakaan oo semmonen tavote, vaan koko ajan se, että minä voin sitä
polkuani edetä tässä maalaus maalaukselta. Myös väittämä: ”Opiskelun avulla ylläpidetään täysivaltaista yhteiskunnan jäsenyyttä, joka on ollut katkolla työelämästä poissiirtymisen vuoksi” herätti Venlan vastapuheeseen: Mä en ymmärrä sitä, etteikö me oltais täysvaltaisia yhteiskunnan jäseniä, vaikka me ei opiskeltaiskaan ja me jäätäis eläkkeelle, kyllä me
ollaan ihan yhtä tärkeitä.
Yritykseni käyttää aineistolähtöistä sisällönanalyysiä yksittäisenä metodina ei toiminut.
Aineiston pilkkominen hävitti tärkeää informaatiota, vaikka tutkimusaineiston analyysin
avulla on tarkoitus luoda hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä. (Eskola ja Suoranta
2002, 137-145.) Ryhmitellessäni aineistoa, jouduin palaamaan alkuperäisen tekstin äärelle
ja palauttamaan pilkotut osat takaisin yhtenäisiksi keskusteluiksi. Näin ollen sisällönanalyysi toimii tässä pro gradu – opinnäytetyössä metodisena kehyksenä (Tuomi & Sarajärvi
2002, 93.) Menetelmän avulla pääsin työssäni alkuun ja tutustuin aineistoon tarkemmin.
Ahosen (1994, 124) mukaan tutkijan kannattaakin käsitellä tutkimushenkilöittensä lausumia niin laajoina yksikköinä kuin mahdollista, eikä ositella niitä.

6.3.

Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Tutkijan on hyvä tiedostaa, että tutkimus on hänen oma luomuksensa ja käsityksensä tutkittavasta asiasta. Tutkimuksen tekemisessä korostetaan läpinäkyvyyttä, mikä tarkoittaa
tutkimusaineiston ja tutkimusmenetelmien kuvailemista tutkimusraportissa. Tähän tutkimusraporttiin olen kirjoittanut muun muassa tutkimusaineiston hankkimisen suhteellisen
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tarkasti. Kuvailen tutkimusaineistoni useiden eri taulukoiden avulla tehdäkseni tutkimuksesta ja sen raportoinnista ymmärrettävää, läpinäkyvää ja luotettavaa. (Heikkinen ym.
2012, 9.)
Olen pyrkinyt esittelemään ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden äänet niin aitoina ja alkuperäisinä että informantit voivat esitellä itse omat ajatuksensa. Sen vuoksi annan raportissa
ikääntyville naisille pitkiäkin puheenvuoroja, jotta heidän äänensä pääsevät kuuluviin.
(Heikkinen ym. 2012, 9.) Tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan tutkimuksen kaikissa vaiheissa ja mitä asiat tutkittaville merkitsevät. (Tuomi ja
Sarajärvi 2002, 114.) Yhteiskuntaan liittyvät, pitkät ja vaikeat kysymykset eivät johdatelleet tutkijan ennalta olettamiin vastauksiin. Yhteiskunnan hyvinvointiin liittyvät kysymykset innostivat Venloja päinvastoin puhumaan elinikäisestä oppimisesta yksilön hyvinvointiin liittyvänä toimintana.
Tutkimuksen luotettavuus tarkoittaa myös tutkijan rehellisyyttä kertoa totuudenmukaisesti
tutkimuksen tarkoituksesta. Hankittua tietoa on käsiteltävä ja säilytettävä luottamuksellisena. Yksityishenkilöiden haastattelussa on erityisen tärkeää, ettei heidän henkilöllisyytensä
käy ilmi raportista. Anonyymisyyden turvaamiseksi henkilöiden nimet ja muut tunnistamista mahdollistavat tiedot muutetaan. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 17.) Annoin informanteille peitenimet myös selvyyden vuoksi, sillä ryhmässä oli useita samannimisiä henkilöitä. Vaikka olin saanut kirjallisen suostumuksen tutkittavilta käyttää tutkimusaineistoa
tutkielmaani, pyysin erikseen luvan valokuvan käyttöön.
Todentuntu kerronnallisessa tutkimuksessa ei nojaa perusteluihin tai väitelauseisiin, vaan
siihen, että lukija eläytyy tarinaan ja kokee sen todelliseksi. Todentunnun keskeinen sisältö
on siinä, että lukijalle avautuu tarinan kautta kokonaisvaltainen tunnekokemus. Kerronnallisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu siihen, millä tavalla yksilöt antavat merkityksiä
asioille tarinoidensa kautta. Kerronnallisessa tutkimuksessa pyritään yhteisen merkityksen
luomiseen. Tieto muodostuu dialogisesti vuorovaikutuksessa ja siksi tutkijalla on usein
kiinteä suhde tutkittaviin (Heikkinen 2001, 129 -130.)
Signen puheen liikkuminen abstraktilla tasolla johtui mahdollisesti minun kokemattomuudestani tutkijana. Minun olisi pitänyt tehdä rohkeasti tarkentavia kysymyksiä. En myöskään tiedä kummasta Signen kohdalla oli kysymys: haluttomuudesta avautua koko ryhmälle vai vilpittömästä tarkoituksesta auttaa tutkijaa abstrahoimalla ilmiöitä. Matilda kysyi
esitellessään omaa elämänpolkuaan: No minä tässä mietin, kun tätä tehtiin, että mitä se on
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oikein se abstrahointi ja abstrakti taide. Enkä minä saanut sitä selville, että tää nyt kait on
kokonaisena sitten sitä. Antaessani tehtävän minun olisi pitänyt tarkistaa, että abstraktikäsite on kaikille tuttu. Kuvittelin, että käsite on tullut selväksi opintojen aikana. Tiedonhankinnan kannalta asialla ei ollut merkitystä kuvasiko oman elämänpolkunsa abstraktina
vai esittävänä taiteena. Lähes kaikilla liittyi elämänpolkuun myös esittäviä kuvia.
Tiedonhankintatilanteeseen liittyvä läheisyys ja siitä rakentuva luottamus voi saada informantin avautumaan ja kertomaan asioista, joita hän myöhemmin katuu. Tiedonhankinta
saattaa lähestyä terapeuttista keskustelua, mikä tekee tilanteesta haasteellisen. (Ruusuvuori
& Tiittula 2005, 17.) Elise kertoi kokeneensa tutkimuspäivän raskaaksi. Oman elämäntarinan muisteleminen nosti pintaan elämän varrella tapahtuneita vaikeita asioita. Tehtävän
annossa painotin sitä, että jokainen kertoo omasta elämästään vain sen minkä itse haluaa.
Elise lähti Miljan kanssa pois kesken päivän, eikä ollut mukana toisessa ryhmäkeskustelussa. Olisiko hän ottanut esiin ahdistumisensa ja saanut siten keventää mieltään? Toisaalta
kertominen tai kertomatta jättäminen ei poista sitä, että taide nostaa vaikeatkin asiat pintaan. Elise sai kertoa toisessa tapaamisessa, kuinka elämänpolun maalaaminen vaikutti
hänen mielialaansa. Kolmannen tapaamiskerran jälkeen kuljimme kotiin samaa matkaa ja
keskustelimme hänen elämänpolustaan kahdenkesken.
Taiteen vaikutus ikääntyneisiin naisiin muodostui sekä yhdessä tuotetun taideteoksen eli
tapettimaalauksen kokemisen että omaan tekemiseen liittyvän oman elämäkerran välityksellä. Omien elämänpolkujen kertominen sai aikaan sisäisiä ja ulkoisia tunnemyrskyjä,
jotka osalla kuvataideopiskelijoista ilmeni kyyneleinä. Taiteen vaikutus on sen herättämissä tunteissa. Kyse ei kuitenkaan ole vain tunne-elämyksistä. Jos taide aiheuttaa ihmisessä
selittämättömältä tuntuvan mielenmyrskyn, taustalla saattaa olla katsojalle itselleen kipeitä,
osaksi tiedostamattomia mielen solmuja. Katsoja näkee teoksen oman ahdistuksensa läpi,
jolloin tulkintaan liittyy merkityksiä, joita muiden on teoksessa vaikea nähdä. (Simpanen
2007, 10.)
Aiheen ajankohtaisuus tulee todennetuksi sillä, että suomalaisessa eläkejärjestelmässä on
tapahtunut historiallinen käänne huhtikuussa 2013. Yle Uutiset kirjoittaa nettisivuilla: ”Nyt
se tapahtui: Eläkemaksut eivät enää kata maksettuja eläkkeitä. Tähän saakka eläkemaksuja
on kerätty työnantajilta ja työntekijöiltä enemmän kuin eläkkeitä on maksettu eläkeläisille.
Mutta nyt suunta on muuttunut: eläkkeisiin kuluu enemmän rahaa kuin eläkemaksut tuottavat. Eläkejärjestelmä on yhä enemmän sijoitustuottojen varassa.” (Yle Uutiset 2013.)
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Tämän pro gradu –tutkimuksen tuloksia voisi käyttää ikääntyville tarkoitettujen palvelukeskusten ja niissä tapahtuvan toiminnan suunniteluun. Myös yksityisten palvelujen tarjoajat voisivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia suunnitellessaan erilaisia aktiviteettejä toimintakykyisille, ostovoimaisille ikääntyville.
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LIITE 1

PORTAANPÄÄN KRISTILLINEN OPISTO LIITE?
Kuopion markkinaseuroissa vuonna 1919 päätettiin, että Pohjois-Savoon perustetaan herännäishenkinen kristillinen kansanopisto. Paikaksi valittiin Lapinlahti, jossa Savon Kristillinen Kansanopisto aloitti toimintansa lokakuussa 1923. Vuonna 1926 opiston nimi muutettiin muotoon Portaanpään kristillinen kansanopisto. Opiston omistaa Portaanpään kristillisen kansanopiston kannatusyhdistys ja rehtorina toimii Petri Järveläinen. Opisto sijaitsee
Lapinlahden kirkonkylässä Onkiveden rannalla. Matkaa Kuopiosta Lapinlahdelle on kuusikymmentä kilometriä. Toimitiloista vanhin on vuonna 1924 valmistunut päärakennus,
joka on rakennettu opiston ensimmäisen työvuoden päätyttyä palaneen rakennuksen tilalle.
Päärakennus kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltujen rakennusten joukkoon. Vuonna 1958 valmistuneeseen veistolarakennukseen on myöhemmin tehty muutoksia taideopetusta varten. Rakennuksessa on nykyisin kolme taideluokkaa sekä puu- ja metalliverstas. (http://www.portaanpaa.fi/opisto/historia.php luettu 31.10.2012)
Portaanpäällä on kaksi aatteellista taustaa, jotka värittävät opiston arvomaailman ja siitä
seuraavan toimintakulttuurin luonnetta. Aatetaustoista ensimmäinen on herännäisyys,
Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisäinen liike. Herännäisyyden korostuksia ovat perimmäisiin kysymyksiin liittyvän etsimisen ja nöyryyden ajatus, yksinkertainen elämäntapa, ystävyys sekä yhteiskunnallisen aktiivisuuden arvostaminen. Toinen tausta on kansanopistoaate. Se korostaa sivistyksen itseisarvoista luonnetta sekä kasvatuksen kokonaisvaltaisuutta koulutuksen sisäoppilaitosmuotoisuutta painottaen. Jälkimmäiseen liittyy niin
sanottu internaattipedagogiikka. Se käsittää kaiken oppilaitokseen liittyvän toiminnan selkeästi määriteltyjä opetustilanteita laajemmin sivistykselliseksi ja kasvatukselliseksi toiminnaksi. Opisto toteuttaa elinikäisen oppimisen ajatusta pedagogisesti tulkiten: ihmisellä
on koko elämänsä ajan mahdollisuus harjoittaa todellisuuden käsittämiseksi ja siinä muiden kanssa elämiseksi tarvitsemiaan teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja. Opisto varoo
sotkemasta elinikäisen oppimisen ajatusta yritysmaailmasta liikkeelle lähteneeseen, tehokkuuteen ja kilpailukykyyn liittyvään asiaan. (http://portaanpaa.blogspot.fi/
31.10.2012)

luettu
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LIITE 2
KYSYMYKSET JA VÄITTÄMÄT
Aktiivisen vanhenemisen teorian mukaan
opiskelu on yksi tärkeä itsensä toteuttamisen keino.

Voiko elinikäisen oppimisen avulla
edesauttaa ihmisenä kehittymistä?

Opiskelu voi tarjota aineksia työelämän
jälkeisen identiteetin rakentamiseen.
Opiskelun avulla ylläpidetään täysivaltaista yhteiskunnan jäsenyyttä, joka on
ollut katkolla työelämästä poissiirtymisen vuoksi.

Opiskelu tarjoaa tavan asettua kriittiseen
suhteeseen perinteisten vanhuuskäsitysten kanssa. Opiskelemalla vanhuutta voi
tehdä toisin.

Ikääntyvän opiskelijan vahvuuksia ovat
motivaatio ja elämänkokemus. Kokemus
yhdessä motivaation kanssa luo edellytykset syvälliselle pohtimiselle ja merkitysten etsimiselle oppimisen yhteydessä.

Kuinka suuri merkitys iällä on muistamiselle tai asioiden mieleen painamiselle?

Opiskelu ikääntyvälle opiskelijalle on
niin tärkeää, että jopa lastenhoitovelvoitteet järjestetään opiskelujen ehdoilla.

Opiskelulla tavoitellaan aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä, mikä tarkoittaa
pyrkimystä ymmärtää yhteiskunnallisia
muutoksia.

Miksi opiskelu samanhenkisten ikääntyvien ihmisten muodostamassa yhteisössä
antaa voimia?

Ristiriitaisena koetaan lähimmäisten tavat suhtautua ikääntyvien opiskeluun
mukavana harrastuksena, samalla opiskelun vakavuusastetta ja merkitystä väheksyen.

Elinikäisen oppimisen kehittäminen keskittyy lähes yksinomaan työkyvyn ylläpitämiseen, työn tehokkuuden parantamiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen
maailmanmarkkinoilla.

Kohdellaanko ikääntynyttä yhteiskunnassa työstä pois jääneenä, tuottamattomana, kuormasta syövänä kansalaisena?

Mitkä voisivat olla Väri-Nää
kuvataidekoulutuksen tavoitteet?

–

Voitko nimetä kolme yhteistä tekijää,
jotka saavat ikääntyvät opiskelemaan?
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LIITE 3
ON TEHTY OIKEIN JA VÄÄRIN
ON rakastettu, inhottu, torjuttu ja unohdettu
rakennettu, pesty ja poispyyhitty
tehty oikein ja väärin
pahat pois - kirjoitettu
ON rakasteltu metsässä, navetassa
pirtin lattialla kuun valossa
yläkerrassa talon tömistessä
riidelty, pyydetty anteeksi ja annettu
leikitty ja oltu tosissaan
ON puhuttu, luettu, laulettu on, ja veisattu
itketty, naurettu ja huudettu
tanssittu, tallattu, noustu ja nostettu pystyyn
oltu piilossa ja esillä
ON synnytetty lapsia, hoidettu, kasvaen
on kasvettu
laskettu maailmalle
kannettu huolta, iloittu ja surtu
autettu jos pystytty
iloittu vävyistä, miniöistä ja lastenlapsista
milloin ehditty
ON haudattu appi, anoppi, äiti ja isä
sekä oma tytär
on selvitty jostain
jostain ei koskaan

herätetty lehmät, heitetty heinät, rehut ja
suolat
pesty utareet kohmein käsin, lypsetty
koneella, lypsetty käsin
luotu lannat ja levitetty kuivikkeet
viety maitotonkat lähteeseen, maitolaiturille tai laskettu tankkiin
ON haettu lehmät lammen rannasta,
takaniityltä
laskettu lypsyn jälkeen takaisin
tarkkailtu kaviot, kiimat, poikimiset
vedetty, käännetty vasikoita, kutsuttu
lääkäri tai lihakunta
annettu vastasyntynyt emolleen, kyyristytty viereen
ihmetelty ihmettä, äidin vaistoa ja hellyyttä
seurattu osaako imeä, saako maitoa,
juotettu
ON tehty heinää, haravoitu, luotu seipäille
sormet puutuneina käyty nukkumaan
korjattu koko perheen voimin
säästetty lapsia, revitty itse enemmän
valvottu särkeviä sääriä ja rystysiä
leikattu liian myöhään
ON korjattu navetta, rakennettu uusi talo
myyty metsää, tehty peltoa ja salaojia
tehty vesivoimala, korjattu vanha mylly
aloitettu viljan jauhatus uudelleen

JOSKO NUKKUMISPÄIVÄ ON VAPAATA
PESTY UTAREET KOHMEIN KÄSIN
ON herätty varhain jokikinen aamu,
vuodesta toiseen
sytytetty hella, keitetty kahvit, puettu
navettakamppeet, kumpparit ja huivi

ON lähdetty kun on kutsuttu, pelastettu
sairaalan hoitajapula
oltu kolmivuorotyössä, kolme työtä, kolme vapaata,
jos nukkumispäivä vapaaksi lasketaan
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jätetty lapset mummulle, isälle, apulaistytölle
tai viety vanhemmille
ajettu kiireellä kotiin, matkalla nollattu
potilaat, pesut, lääkkeenjaot
raportit, valvotut yöt, vainajan laitot,
omaisten surut ja työtoverienkin
jätetty taakse kaupungin hulinat ja huiskeet
ON odotettu, että kamppeet vaihtuu ja
huivi päähän
kääräisty helmat housujen alle
päästy kotitöihin, pyykille, marjaan, navetalle
iltasatuihin ja nukkumaan
ON haettu uutta virkaa ja otettu vastaan
päästy päivätyöhön
kaivattu kolmivuorotyötä, ehtisi viikolla
enemmän
kotityöt iltaisin ja viikonloppuisin
juhlapyhät kotona perheen kanssa
sukulaisia ja vieraita ruokittu, viihdytetty
ON passattu lääkäreitä, hoidettu potilaita, otettu kokeita, rokotettu,
avustettu, röntgenkuvia otettu ja valmistettu käsin
otettu verikokeita, laskettu valkosoluja ja
virtsan bakteereita
osattu olla monena, oltu kuin yhtä perhettä
nähty miten omaa vanhusta kotona hoidetaan
ON oltu esimiehenä, hoidettu toisten
kautta
kehitetty itseä ja toisia, opiskeltu malleja
tehty suunnitelmia, talousarvioita
vedetty projektia, työryhmiä, oltu sisäisenä konsulttina
laadittu selvityksiä, muutoksia
otettu vastaan lisääntyviä tehtäviä

aloitettu uusia palvelutoimintoja, selvitetty sitä jos tätä
torjuttu tarjottu tutkijan tie

TEHTY NUKKEJA, NUKKIEN KANSSA
ON innostuttu yhä uudestaan
selvitty selkään satuttajista
ON selvitty eläkkeelle
ON leivottu uutisleipää, rieskaa ja vehnästä
pyhiksi kaakkua
pesty pyykit ja huoneet
tuuletettu, vaihdettu lakanat ja alusvaatteet
keitetty hauvikkaat, vispattu marjapuuro
siivottu ja paistettu kaloja
hakattu puita, lapioitu polkuja
kannettu puut, veet ja pienokaiset
hakattu vastalla, pesty puhtaaksi
saunottu saunomistaan
ON tehty käsitöitä
purettu, korjattu, paikattu, ommeltu uutta
kudottu, punottu, virkattu ja neulottu
ON piirrelty ja maalattu
maalattu taloja, lattioita, tauluja ja
naamaa
ON lenkkeilty, juostu, uitu ja laihdutettu
ON kuunneltu musiikkia, isän ja lasten
soittoa
kerrottu satuja, luettu kirjoja
kirjoitettu kirjeitä, kortteja ja päiväkirjoja
ON tehty nukkeja
näyttelyitä niistä
esitelty näitä kaikkia
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LÖYDETTY LUPA OLLA MINÄ
ON oltu minä, jo yksitoistavuotias
kun kotona kaikki rakkaat: äiti, isä, sisko
ja
isovanhemmat sekä
paljon leikkitovereita, jopa yksi paras
kun kotona kaikki rakkaat: piirustus,
käsityöt,
lukeminen ja leikkiminen
koti ja piha kukkineen, kasvineen
luontoa puita, peltoa, metsää, niittykukkia
ja uimaranta
pieniä kotitöitä ja paljon puuhaa päivät
pitkät
kun oltu jo melko osaava ja tekevä tyttö
ON hukattu minä, jo murrosikäinen
kun koulussa ja itsessä myllersi kaikki
ON löydetty minä uudelleen
kun oli jätetty tyttölyseo ja
päästy aikuisten kouluun
naiskotiteollisuuskouluun
kun oltu valmis opiskelemaan sairaanhoitajaksi

kun päästy oikeasti hoitamaan
vanhuksia ja sairaita
ON oltu minä
kun oli oma rakas vierellä vihillä
ON kadotettu minä uudelleen
kun uudessa kodissa
kaikki uutta
ON löydetty lupa taas olla minä:
kun tultu äidiksi, kun on oma tytär
kun mitään niin suurta ja selittämätöntä
ei koskaan aiemmin ollut sattunut
ON koettu että minä oli minä
juuri oikealla paikalla työssä
vaikka minua koeteltiin
minä minussa ei lannistunut
minuun ei sattunut vaan työhöni
ON etäännytty, päästetty irti kipeät ja
pakolliset
on aika hymyillä muistoille
kiittää – antaa mennä
(Mustonen 2013)

