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Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee taiteen ja esteettisten kokemusten merkityksellistä yhteyttä ihmisen hyvän 

elämän pyrkimyksiin ja ihmisenä kasvamiseen. Tutkimus selvittää, taiteen ja ihmisenä kasvamisen viitekehyksestä, 

miten erään kuvataideluokanopettajan elämänkaaren kokemukset, ja esteettiset kokemukset ilmenevät, ja minkälaisia 

merkityksellisiä yhteyksiä näistä kokemuksista on tunnistettavissa.  

 

Tämä laadullinen tutkimus on tyyliltään narratiivinen. Tutkimusaineisto on erään kuvataideluokanopettajan 

elämänkerta, joka on kerätty henkilön syvähaastattelulla. Tutkimuksen narratiivinen analyysi vastaa hermeneuttista 

tutkimusmetodia, jonka avulla pyritään ymmärtämään haastateltavan elämänkerrasta nousevia kokemuksia ja niiden 

merkityksiä haastateltavan omaa kasvuprosessiaan vasten, taiteen merkityksen ja hyvän elämän pyrkimysten 

viitekehyksestä.  

 

Analyysi nojautuu pragmaattisen ja fenomenologian tarjoamiin tieteenteorioihin, mutta myös elämänkaaripsykologian 

lähtökohtiin, sekä vielä eräiden suomalaisten taidepedagogien näkemyksiin, etsien yhteistä tietä voidaksemme 

ymmärtää paremmin taiteen ja esteettisten kokemusten merkityksiä ihmisenä kasvamisessa.  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimustulokset osoittavat, että taiteesta saaduilla inhimillisillä arkikokemuksilla ja 

esteettisillä kokemuksilla on merkityksellinen yhteys hyvän elämän pyrkimyksiin ihmisen oman kasvuprosessin 

kannalta: haastateltavan merkitystäyteiset kokemukset näyttivät parantaneen haastateltavan elämänlaatua. 

Haastateltavan arkikokemusten integroituminen esteettisiin kokemuksiin, joissa kokemus huipentuu täyskokemuksen 

muotoon, tarjosivat selkeää tukea haastateltavan itsetuntemuksen kasvamiseen. Tämä pragmaattisen teorian esittämä 

hetkellisen tasapainon saavuttaminen esteettisessä kokemuksessa näytti toteutuneen toistuvasti myös haastateltavan 

elämänkaaressa, painottuen haastateltavan lapsuuteen ja varhaisen aikuisuuden ja keski-iän jaksoihin. Esteettisten 

täyskokemusten merkityksellinen yhteys, yhdessä muiden haastateltavan kokemusten kanssa, haastateltavan 

pyrkimyksissä hyvään elämään, on ilmeinen. Esteettisten kokemusten merkitys näkyi siinä, että ne tarjosivat 

haastateltavan itsetutkiskelutaitoihin uusia tarkastelu- ja tulkintatapoja, keinoja jäsentää todellisuutta. Samalla esteettiset 

kokemukset, mutta myös muut haastateltavan kokemukset (niin arkiset kokemukset, kuin kokemukset taiteen parissa) 

näyttivät, yhdessä, kiasman kaltaisena ilmiönä, tarjoavan haastateltavalle aiempaa suurempia mahdollisuuksia 

haastateltavan pyrkimyksissä ymmärtää paremmin paitsi itseään, myös toisia ja maailmaa. Tutkimustulokset osoittavat 

myös, että taide voi ilmentää kokemuksiamme joskus jopa täsmällisemmin, kuin puhuttava tai kirjoitettava kieli. Siksi 

taiteen parissa koetut esteettiset kokemukset voidaan nähdä kasvattavina kokemuksina. Näin ollen taide ja esteettiset 

kokemukset ovat tärkeitä tekijöitä ihmisenä kasvamisessa, pyrkimyksissämme hyvään elämään. 

 

Tämä narratiivinen tutkimus valaisee kokemuksellista todellisuutta katkelman lailla: se avaa totuuden, mutta vain yhden 

ihmisen kokemana, ja tutkijan ymmärtämänä, vaikkakin tieteellisissä perusteluissa. Kuten sanottua, tutkimus pyrkii 

ymmärtämään erään yksittäisen ihmisen kokemusmaailmaa. Tutkimuksena henkilön elämäkerta on sinänsä arvokasta, 

sillä inhimillisinä olentoina me ihmiset pystymme monin eri kommunikatiivisin keinoin jakamaan, omien 

kokemustemme kautta, käsityksiämme todellisuudesta – jonka ymmärtäminen perustuu inhimilliseen 

kokemuksellisuuteen.   

 

Tutkimustulosten myötä, tutkimus luo lopuksi vielä kysyvän katseen tulevaisuuteen: miten me kasvattajat voisimme 

hyödyntää taiteen mahdollisuuksia ja esteettisten kokemusten tuntemustamme paremmin kasvatusajattelussamme ja -

toiminnassamme?  

Asiasanat taidepedagogia, narratiivisuus, elämänkerta, fenomenologia, pragmatismi, elämänkaaripsykologia, 

kokemuksellisuus, elämyksellisyys, esteettinen kokemus, ihmisenä kasvaminen, hyvään elämään 

pyrkiminen.       
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1. JOHDANTO 

 

Muistan, että ensimmäinen taidekuva, jonka äärellä kolmevuotiaana vaikutuin lähtemättömällä 

tavalla, oli Amedeo Modiglianin (1884 – 1920) ”Girl in Pink” kuvajäljennös olohuoneemme 

seinällä. Muistan, että tuon kuvan tytön suoraan silmiin porautuva varma, mutta niin lempeä, 

katse, otsallaan pohtiva ilme, teki minuun syvän vaikutuksen, sillä siinä oli minulle jotain hä-

kellyttävän tuttua. Olin nimittäin kolmevuotiaan ajatuksissani varma, että maalatessaan tuota 

tyttöä, kuvantekijä oli ajatellut juuri minua. Tosin minua vaivasi hieman se, miten taidemaala-

ri, joka isäni kertoman mukaan oli elänyt kauan sitten Italiassa ja Ranskassa, oli kuitenkin voi-

nut tietää jo silloin niin paljon minusta – vielä syntymättömästä suomalaisesta pikkutytöstä! 

Tämä pro gradu-tutkielmani on alun perin lähtenyt liikkeelle, jo kauan minua vaivanneesta 

halusta selvittää, minkälainen merkitysyhteys taiteella voidaan nähdä olevan ihmiseen. Minul-

le itselleni, näyttelijäperheen esikoisena kasvaneena, on aina ollut jotenkin selvää se, että tai-

teella on merkityksellinen yhteys ihmisten ajatteluun ja toimintaan. Nähdäkseni me ihmiset 

olemme aina voineet, taiteen keinoin, vaikuttaa siihen, mitä näemme ja miten koemme, tai 

miten vaihtoehtoisesti haluaisimme asioitamme nähtävän ja koettavan.  

Vanhemmiten, olen kuitenkin tullut huomanneeksi, ettei taiteen ja ihmisen välisessä suhteessa 

ole mistään itsestään selvyyksistä kysymys. Esimerkiksi yleiset, mediassa käytävät keskustelut 

taiteen paikasta ja funktiosta yhteiskunnassamme, kasvatusajattelusta alkaen, ovat aika ajoin 

esillä. Niin ikään opiskeluvuosinani Oulun yliopistossa Kasvatustieteiden tiedekunnassa eri 

opintokurssien luennoilla olemme käyneet luokanopettajien ja varhais- sekä musiikkikasva-

tuksen alaa opiskelleiden kanssa säännöllisin väliajoin lukuisia keskusteluja siitä, mitä taide 

sitten on, mikä tehtävä sillä on, ja minkälainen asema sillä pitäisi yhteiskunnassamme nähdä. 

Keskustelut taiteesta ja sen merkityksestä tuntuvat vain tiukentuneen laman koetellessa 

maamme taloudellista tilaa jälleen syksyllä 2013. 

Mutta mistä sitten on kysymys, kun taide, toistuvasti kohtaamistaan uhkista huolimatta, on 

elänyt keskuudessamme aina vain, elää edelleen ja näyttää siltä, että on elävä jatkossakin?  

Ehkä me ihmiset yksinkertaisesti tarvitsemme taidetta? Jopa siinä määrin, että me emme halua 
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elää ilmankaan. Astuessamme ravintolaan, korviimme kantautuu musiikki. Kulkiessamme 

kaupungissa voimme kohdata kaduilla vaikkapa valotauluissa vaikuttavia taidekuvia. Aukioil-

le on asetettu aika ajoin teoksia. Tarjolla on myös taidemuseoita, taidegallerioita, elokuvateat-

tereita ja teattereita, ja monia muita kulttuurisia keskuksia, tai toimipisteitä, joissa taiteet ovat 

koko kansalle esillä. Ja kaikki tämä on tarjolla myös kotonamme, muodossa tai toisessa, ja jos 

ei muuten, niin virtuaalisessa maailmassa television ja internetin kautta. Sellaiseksi ovat tavat 

muodostuneet kulttuurissamme. Me kulutamme kulttuuriamme ilmentävää taidetta kaiken 

aikaa, tiedostaen tai tiedostamatta, enemmän tai vähemmän siitä vaikuttuneena. Mitä ilmei-

simmin, taide antaa meille jotain: merkityksiä. 

Tämä pro gradu-tutkielmani pyrkii selvittämään, minkälaisia merkityksiä taide voi ihmiselle 

antaa – tai pikemminkin, minkälaisia merkityksiä ihminen voi antaa taiteesta saaduille koke-

muksilleen.  

Aluksi tutkielmani lähtökohdat pyrkivät avaamaan tutkimuksen aihetta täsmällisemmin esitet-

tämällä varsinaiset tutkimuskysymyksensä teoreettisessa viitekehyksessään, minkä jälkeen 

lukijalle esitellään tutkimuksen metodologia tieteellisine teorioineen. Tarkastelun lähtökohtana 

tässä ovat inhimillistä kokemusta yhteisessä valossa tutkivat pragmatismi, fenomenologia ja 

elämänkaaripsykologia. Näiden ajattelutapojen tarjoamassa teoreettisessa viitekehyksessä pu-

ran auki myös tutkielmaani koskevat käsitteet, joista tärkein on esteettinen kokemus. Niin 

ikään, tässä luvussa selvitän myös elämäkaaripsykologian tarjoamat puitteet, joihin tutkimus-

aineistoni, henkilön elämänkerta eri vaiheineen, jakautuu. Myös valintani päätyä henkilön 

elämänkerta-aineistoon ja narratiiviseen tutkimusmuotoon saavat perustelunsa tässä luvussa. 

Tutkielmani aineiston keruuta ja analyysiä koskeva luku pyrkii avaamaan, millä tavalla olen 

tutkimukseni etenemistä suunnitellut ja toteuttanut, minkälaisia vaiheita olen tutkimustyöni 

kanssa kohdannut, ja miten olen tutkimustyötäni koskettavia ongelmia ratkaissut. Lisäksi se 

pyrkii avaamaan ymmärystä siitä, mitä elämäkerta-aineistoa tutkiva narratiivinen tutkimus on, 

tai voi olla. 

Tutkimustuloksia koskevat luvut puolestaan esittelevät, kronologisesti, Annan elämän tarinaa 

lapsuudesta Annan keski-iän myöhäisiin vaiheisiin saakka, käyden samanaikaisti vuoropuhe-

lua teoreettisten näkemysten kanssa. Annan tarina, joka alkaa Annan muistamilla kokemuksil-
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la lapsuudesta esittelee paitsi Annan lapsuuden vaiheet elämänkaaripsykologian viitekehyk-

sessä, pohtii pragmaattisesta näkökulmasta ennen muuta sitä, mihin Annan käsitys kauneudes-

ta oikein perustuu. Pragmaattinen käsitys ihmisen kokemuksellisuudesta puretaan melko pe-

rusteellisesti auki leikki-ikäisen Annan kokemusmaailmaa esimerkkinä käyttäen, ja kohta 

myös Annan leikki-iän kokemukset, ja esteettiset kokemukset kodin tarjoamassa miljöössä, 

saavat aivan oman, varsin syväluotaavan tarkastelutuokion, pragmaattisen ja fenomenologisen 

ajattelun yhteisessä valossa.  

Annan kasvua koskeva pohdinta saa aivan oman osuutensa, kun Annan ihmisenä kasvamista 

tarkastellaan hänen esteettisen kasvamisensa viitekehyksestä. Vasta tämän jälkeen pääsemme 

tarkastelemaan, miten esteettinen kokemus taiteen alaisuudessa ilmenee kouluikäisen Annan 

kokemuksissa, ja minkälaisissa taiteen tarjoamissa esteettisissä puitteissa kouluikäisen, ja nuo-

reksi varttuvan Annan kasvu jatkuu. Tämän jälkeen, nuoren Annan elämässä alkaa kuitenkin 

tapahtua sellaisia muutoksia, jotka ohjaavat Annaa joksikin aikaa pois niin sanottujen suurem-

pien taidekokemusten ääreltä.  

Annan nuoruutta ja varhaista aikuisuutta sävyttävät siis sen verran järeät elämäntapahtumat, 

että ne kysyvät Annalta ennen muuta voimia keskittyä arjen perusasioiden hoitamiseen. Näin 

ollen, Annan kokemukset taiteesta ovat näissä Annan elämänvaiheissa vain vaimeana taustal-

la. Nämä, Annan nuoruuden ja varhaisen aikuisuuden kovat kokemukset, ovat kuitenkin varsin 

merkityksellisiä, Annan esteettisen kokemisen ja koko hänen ihmisenä kasvamisen kannalta. 

Näistä elämänvaiheiden kokemuksista nousee nimittäin myöhemmin merkityksiä, jotka löytä-

vät tarkoituksenmukaisen paikkansa Annan myöhemmässä ymmärryksessä, ja uudistuneissa 

ajattelutavoissa. Tutkimuksen kannalta keskeistä tässä on, että nämä myöhemmin paikkansa 

löytävät merkitykset Annan elämässä, tapahtuvat nimenomaan taiteen viitekehyksessä, suoras-

taan taiteellisilla keinoilla, joihin Anna, varhaisen aikuisuutensa ja keski-iän välisessä elämän-

vaiheessa tapahtuvan suuren muutoksen myötä, omilla valinnoillaan ryhtyy. Tämän jälkeen, 

lopulta keski-ikänsä myöhempiän vaiheita elävä Anna, tietää, kokemustensa myötä, jotain 

olennaista, oman ihmisenä kasvamisen prosessistaan ja taiteen merkityksellisestä yhteydestä 

siihen. Tämä hänen tietonsa on kantava myös hänen myöhempää opettajuuttaan, ja koko kas-

vatusajatteluaan. 
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Kaiken kaikkiaan, lukijalle kerrotakoon, että analyysini tekstin tiheys on sankimmillaan tutki-

mustulosten ensimmäisissä luvuissa (luvut 5.1 – 5.2.2.), kunnes se noin lukujen puolivälin 

paikkeilla (luvun 5.3. alussa) muuttuu, jopa radikaalilla tavalla, väljemmäksi. Vasta tutkimus-

tulosten viimeinen kolmannes (luvut 5.5.1. – 5.9.) edustaa lukukokemuksena jollain tavalla 

soljuvampaa kokonaisuutta, sillä siellä Annan kokemuksia tarkastellaan jo varsin deduktiivi-

sesti, toteamalla aiempaa laajemmassa perspektiivissä asioiden välisiä merkitysyhteyksiä, niin 

elämänkaaripsykologian tarjoamassa viitekehyksessä, kuin suomalaisten taidepedagogien esit-

tämissä näkemyksissä, unohtamatta kuitenkaan pragmaattisen ja fenomenologisen ajattelun 

periaatteita. 

Tutkimustuloksia koskeva pohdinta pyrkii lopulta kokoamaan tutkimustulosten luvut yhteen, 

ja löytämään niistä taiteen ja ihmisen välisen suhteen kannalta jotain olennaista. Totuuden 

kannalta, tutkimustulokset valaisevat meille pienen siivun todellisuutta, erään taidetta rakasta-

van ja opettajana työskentelevän kokemuksista kasvaa ihmisenä.    

 

”Kasvatuksen tarkoitus ei ole säiliön täyttäminen vaan tuleen sytyttäminen.”, Herakleitos, 535 

– 475 eaa. (Dunderfelt, 1996, 53). 
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2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämä pro gradu-tutkielmani lähti alun perin liikkeelle jo vuosien takaisesta kiinnostuksestani 

selvittää, mitä on esteettinen kokeminen ja mikä merkitys esteettisillä kokemuksilla on ihmi-

selle tämän kasvamisen tiellä. Todennäköisesti näiden kysymysten äärelle minua on ajanut 

oma henkilökohtainen kasvuprosessini lapsuudenkodissani näyttelijäperheen esikoisena. Jo 

varhaisista vuosistani alkaen teatteri on tarjonnut minulle, arkiajattelun rinnalle, toisenlaisen 

tavan tarkastella ihmisenä olemista ja maailmaa. Myöhemmin, omassa aikuisuudessani, työs-

kennellessäni toimittajan ammatissa, tulin oivaltaneeksi, että taiteen ja tieteen välinen ero on 

oikeastaan siinä, että ne tarjoavat vain erilaiset tarkastelutavat. Viimeistään opiskellessani Tai-

de- ja taidepainotteisessa opettajankoulutusohjelmassa, Oulun yliopiston Kasvatustieteiden 

tiedekunnassa (2007 – 2013), aloin ymmärtää, että pyrkiessämme luomaan maailmasta käsitet-

tävän paikan ja ymmärtämään ihmisen ajattelua ja toimintaa siinä, me tarvitsemme sekä tie-

teellistä, että taiteellista lähestymistapaa. Tämän jälkeen tajusin, että voidakseni todella perus-

tella taiteen merkityksellisen paikan yhteiskunnassamme, minun olisi perehdyttävä asioihin 

tieteellisen tutkimuksen teon muodossa. Tässä minua oli parhaiten palveleva koulutusohjel-

mani tuleva lopputyö, tämän pro gradu-tutkielman teko.  

Koska siis halusin tutkia esteettisiä kokemuksia ja niiden merkityksiä ihmisen kasvussa, mi-

nusta oli luontevaa lähteä siitä, että tutkimusaineistoni kattaisi yhden tietyn ihmisen koke-

mustäyteisen elämänkerran. Ottaessani selvää laadullisen tutkimuksen eri tavoista (Eskola & 

Suoranta 2001), (Creswell 2009), (Kasvatus 5/2005), (Kaasila 2008), Metsämuuronen 2006), 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005), (Syrjälä ym. 1994), tulin huomanneeksi, että parhaiten minua 

tulisivat palvelemaan narratiivinen tutkimusaineisto, jota vastaisi siis yhden ihmisen elämän-

kerta, ja hermeneuttinen lähestymistapa narratiivisessa analyysissä, (vrt. Kaasila 2008, 41 – 

62).  Kun tutkimusaineistokseni sitten valikoitui erään kuvataideluokanopettajan (Annan) elä-

mäntarina, oli minun tarkennettava tutkimuskysymyksiäni yksilön kokemuksia paremmin vas-

taaviksi. Päädyin siihen, että tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1) Miten esteettiset ko-

kemukset ovat ilmenneet Annan kokemuksissa? 2) Mikä merkitys Annan esteettisillä 

kokemuksilla on ollut hänen ihmisenä kasvamisessaan? 
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Annan kokemusten ymmärtämisessä minua ovat auttaneet pragmaattiseen ajatteluun kuuluvat 

lähtökohdat, ennen muuta John Deweyn (Dewey 2010) ja Pentti Määttäsen (Määttänen 2012) 

tulkitsemina, mutta myös fenomenologista ajattelua edustavat tulokulmat, lähinnä Maurice 

Merleau-Pontyn (Luoto & Roinila 2013), ja Leena Rouhiaisen (Anttila 2011) esittäminä. Mut-

ta koska tutkimusaineistoni on narratiivinen (yksilön elämänkerta eli elämäntarina), on mu-

kaan täytynyt ottaa vielä jotain sellaista, joka on voinut auttaa minua ymmärtämään paremmin 

ihmisen elämänkaarta, ja siitä erottuvia eri elämänvaiheita eri tekijöineen. Tätä niin sanottua 

kolmatta tieteenteoriaa, edustaa kehityspsykologian alaisuuteen kuuluva elämänkaaripsykolo-

gia, Tony Dunderfeltin (Dunderfelt 2011), ja jonkin verran myös Erik Eriksonin (Dunderfelt 

2011, 231 – 243) näkemyksiä myötäilevissä tulkinnoissa. Lisäksi tutkimukseni analyysissä on 

mukana suomalaisten taidepedagogien asiantuntevia näkemyksiä, joita edustavat muun muas-

sa Marjo Räsänen, Eeva Anttila, Heidi Westerlund, Lauri Väkevä, Teija Löytönen, Inkeri Sava 

ja Helena Malmivirta, (Anttila 2011). 

Vaikka tutkielmani kuuluu kasvatustieteiden alaisuuteen, on sen tarkempi paikka taidepedago-

gian tutkimuksessa. Tämän pro gradu-tutkielmani tarkoitus on olla kasvatuskentille lähetetty 

puheenvuoro taidepedagogian merkityksestä kasvaville. Tutkielmani tavoite on valottaa tai-

teen alaisuudessa tapahtuvan elämyksellisen oppimisen1, ja tarkemmin ottaen, taidekokemus-

ten merkityksellistä suhdetta kasvavaan.  

Tähän edellä mainitsemaani tavoitteeseen päästäkseni, minun on siis täytynyt tässä tutkielmas-

sani selvittää, mitä esteettisillä kokemuksilla teoriassa (pragmaattisessa ja fenomenologisessa 

ajattelussa) tarkoitetaan, ja miten ne voivat ilmetä ihmisessä, ja erityisesti kasvavan kohdalla. 

Ja koska tutkimukseni kysyy esteettisen kokemuksen merkityksiä ihmiselle tämän kasvupro-

sessin viitekehyksestä, minun on täytynyt selvittää, minkälainen yksilön kokemusmaailma on 

ollut ja on nyt (elämänkaaripsykologian tarkastelukulmasta), ja minkä merkityksen hän koke-

muksilleen on antava. Niin ikään minun on ollut selvitettävä suuntaa, johon yksilön elämä on 

kulkenut, tässä hänen arki- ja esteettisten kokemustensa laajassa merkitystäyteisessä verkos-

tossa. Näin siksi, että olen voinut lopulta päästä näkemään henkilön kokemusten välisiä yh-

teyksiä ja niiden merkityksiä hänen ihmisenä kasvamisen kannalta. 

                                                 

1 Elämyksellisellä oppimisella viittaan kokemuksellista oppimista ja kasvamista tukevaan lähestymistapaan, jon-

ka myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tunnustavat, (vrt. Pops 2004, 8). 
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3. TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

 

Kuten sanottua, tämä pro gradu-tutkielmani edustaa siis kvalitatiivista tutkimusta, jossa on 

hermeneuttinen lähestymistapa. Tarkemmin ottaen, tutkimuksen tarkastelutapa toteutuu narra-

tiivisen analyysin muodossa, jossa narratiivinen tutkimusaineisto pyrkii käymään ymmärrystä 

avaavaa dialogia pragmaattisen ja fenomenologisen tieteenteorioiden valossa. Ja kuten sanot-

tua, tutkimusaineistossa kulkevaa elämänkaarta kuljettaa kehityspsykologian alaisuuteen kuu-

luva elämänkaaripsykologia. Toisin sanoen, tämä tutkimus pyrkii olemaan Annan elämäntari-

nan, elämänkaaripsykologian, fenomenologian ja pragmaattisen ajattelun, mutta myös tiettyjen 

taidepedagogisten kannanottojen välillä tapahtuva vuoropuhelu. 

Tarkastelutapaani selittävä todellisuuskäsitykseni lähtee siitä, että todellisuus on aina subjek-

tiivinen. Niin ikään, todellisuutta on tarkasteltava konstruktivistisena2 ilmiönä. Postmoderniin 

nykyaikaamme kuuluva, perusopetuksen opetussuunnitelmassakin näkyvä, konstruktivistinen 

ajattelusuunta (Pops 2004) käsittää ihmisen kokevaksi olennoksi, jonka vastavuoroinen suhde 

maailman kanssa nähdään monin eri tasoin rakentuvana kokonaisuutena, (Burr 2003). Ihmistä 

ja maailmaa halutaan siis ymmärtää kontekstuaalisesti, niin menneen, kuin meneillään olevan 

ajan, paikan, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden läpivalaisussa, (Burr 2003). Burrin mu-

kaan, todellisuus muotoutuu ihmisten välisissä suhteissa ja niissä tapahtuvissa prosesseissa, 

joissa kielellä ja muunlaisilla representaatioilla on keskeinen merkitys, (Burr 2003). 

Yllä olevan tulokulman todellisuuden käsityksissään jakavat tavoillansa myös fenomenologi-

nen ajattelija, ranskalainen filosofi ja psykologi Maurice Merleau-Ponty (1908 – 1961) ja 

pragmaattisena ajattelijana tunnettu, yhdysvaltalainen filosofi, psykologi ja kasvatustieteilijä 

John Dewey, (1859 – 1952). Kummatkin nimittäin lähtevät siitä, että maailma on meille ihmi-

sille paikka, jonka näemme aina kokemustemme läpivalaisemana, (vrt. Lindblom-Ylänne & 

Nevgi 2009, 227, Hakkarainen 2000 mukaan), (vrt. Luoto & Roinila 2013), (vrt. Dewey 

                                                 

2 Konstruktivismi käsitteenä tarkoittaa rakennetta; rakenteellisuutta, järjestäytynyttä/järjestäytyvää kokonaisuutta, 

(Koukkunen ym. 2001).  
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2010). Esimerkiksi Merleau-Pontyn tulkinta on, että jos tarkastelemme ihmistä, voimme nähdä 

ihmisen kaikessa ajattelussa ja toiminnassa heijastuvan kuvan maailmasta sellaisena, kuin ih-

minen itse sen näkee (vrt. Luoto & Roinila 2013). Niin ikään, Dewey näkee asian vastaavasti: 

maailma tarjoutuu ihmiselle sellaisena, kuin ihminen uskoo, omien kokemustensa perusteella, 

sen hänelle kulloinkin tarjoutuvan, (vrt. Dewey 2010), (vrt. Määttänen 2009). Näin ollen, ku-

ten Dunderfeltkin elämänkaaripsykologian viitekehyksestä asian näkee, suhteemme maail-

maan, toisiin ihmisiin ja omaan itseemme on siis monen tekijän määrittämää, mutta väistämät-

tömästi aina yhteydessä omiin aiempiin kokemuksiimme, (Dunderfelt 2011). Toisin sanoen, 

me ihmiset olemme sitä, mitä meidän kokemuksemme ovat, (vrt. Dewey 2010), (vrt. Määttä-

nen 2009), (vrt. Luoto & Roinila 2013), (vrt. Dunderfelt 2011).  

Kuten on siis jo käynyt ilmi, tämän tutkimukseni tutkimusaineiston analyysissä olen päätynyt 

hyödyntämään ensisijaisesti pragmaattisen tieteenteorian ja fenomenologisen tieteenteorian 

toisiinsa yhtyviä lähtökohtia. Olen nimittäin todennut, että tarkastellessamme hermeneuttisesti 

kokemuksellista ihmiskäsitystä ja maailmankuvaa, nuo kummatkin tieteenteoriat, pragmatismi 

ja fenomenologia, tietyissä tarkastelukulmissa, voivat tukea toisiaan varsin oivallisesti. Tämä 

on havaittavissa esimerkiksi siinä, miten nämä yllä mainitut tieteenteoriat selittävät esteettisen 

kokemuksen – jota avaan seuraavaksi. 

Esteettinen kokemus, pragmaattisen ajattelutavan mukaan, on rakenteeltaan muun (ar-

ki)kokemuksen kaltainen, mutta muuttuu erityiseksi siinä kohtaa, kun se, monen eri tekijän 

virittämänä, tietyssä paikassa tiettyyn aikaan ja tietyistä syistä, huipentuu kokijan kokemaan, 

jonkinlaista oivallusta muistuttavaan tasapainon, tai täyttymyksen tunteeseen, (vrt. Määttänen 

2012, 131 – 154). Määttäsen mukaan, täyttymys puhkeaa, kun kokija saa, taiteen ja oman ko-

kemusmaailmansa välisestä vuoropuhelusta kimmonneen lupauksen toimintaan, (Määttänen 

2012, 133). Pragmaattinen ajattelu siis korostaa, että esteettinen kokemus ei ole mahdollista 

ilman arkikokemuksia, sillä taide liikuttaa juuri arkielämästä nousevia asioita, (vrt. Määttänen 

2012, 132). Mutta siinä, missä arkikokemus ohjaa meitä arkitoimintaan, ja toiminta taas uu-

teen kokemukseen, ja jälleen uuteen toimintaan, esteettinen kokemus puolestaan johdattaa 

meitä toimintaa koskevan lupauksen äärelle, ikään kuin synnyttämään uutta oivallusta, tai ta-

voittamaan jotain sellaista, joka saa meihin kirkastuvan tunteen siitä, että aiempi kokemus-

maailmamme on äkkiä jollain tapaa itsellemme erityinen – sellainen, jossa merkitysten väliset 
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yhteydet ovat vihdoinkin jollain tapaa selkeästi tunnistettavissa, (vrt. Määttänen 2012, 101 – 

119, 130 – 135, 147).  

Myös fenomenologinen selitys kokemisesta, ja esteettisestä kokemisesta, on pragmaattisen 

ajattelutavan kanssa samoilla linjoilla. Pragmatistiseen tapaan, fenomenologiakin lähtee siitä, 

että esteettinen kokeminen on yhteydessä kokijan muuhun kokemusmaailmaan, eikä näin ol-

len, esteettisiä kokemuksia pääse syntymään ilman muuta kokemusmaailmaa, (vrt. Luonto & 

Roinila 2013, 415 – 477). Tulkintani mukaan, esteettisen kokemuksen fenomenologinen seli-

tys on, että se on tapa kokea ihmiselle avautuvaa todellisuutta, ja tämä tapa on ihmiselle vält-

tämätöntä sen merkitystäyteisyyden vuoksi, (vrt. Luoto & Roinila 2013, 113 – 149, 415 – 

477), (Anttila 2011, 75 – 91). Kuten sanottua, fenomenologiakin lähtee siitä, että ihmisen ko-

kemukset määrittävät ihmiselle avautuvan todellisuuden, mutta ennen muuta fenomenologinen 

tutkimus, Merleau-Pontyn kohdalla, tahtoo keskittyä siihen, mitä muuta kokemus on, kuin 

pelkkä tiedostettu kokemus. (Luoto & Roinila 2013, 131 – 132). 

Merleau-Pontyn ajatus on: ” me ihmiset koemme paljon enemmän, kuin tiedämmekään”, 

(Luoto & Roinila 2013, 131 – 132). Tällä Merleau-Ponty, tulkintani mukaan, tarkoittaa, että 

me ihmiset elämme maailmassa keskittymällä tekemään tietoisia tulkintoja tietyistä asioista 

(jotka ovat niin sanotusti selviämisemme kannalta merkityksellisiä), mutta kaiken tämän lo-

massa, me koko ajan kohtaamme todellisuutta, jota emme varsinaisesti pane merkille 3, (vrt. 

Luoto & Roinila 2013, 126 – 128, 131 – 132). Toisin sanoen, me ihmiset kannamme koke-

muksia ja käsityksiä, joita emme aina pysty eksaktisti sanoilla selittämään.  

Merleau-Ponty mukaan, taide voi auttaa meitä ymmärtämään niitä puolia kokemuksistamme, 

joita emme tule aina tiedostaneeksi, (vrt. Luoro & Roinila 2013, 113 – 149). Taiteen tavoite, 

Merleau-Ponty mukaan, on nimittäin siinä, että taiteilija välittää meille todellisuutta tekemällä 

jostakin ei-näkyvästä näkyvää, (Luoto & Roinila 2013, 126 – 128, 131 – 132). Tällä, Merleau-

Ponty, uskoakseni, tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että taide ilmentää meille sitä, minkälaisessa 

maailmassa me elämme. Merleau-Ponty puhuu maailman ilmenevän meille ihmisille ”värähte-

lynä”, jonka vain taiteilija kykenee vangitsemaan, (Luoto & Roinila 2013, 132). Esimerkkinä 

                                                 

3 Merleau-Ponty tapaan myös Määttänen pragmaattisissa tarkasteluissaan näyttää tunnustavan tämän näkemyk-

sen, ja vieläpä varsin auliisti, (vrt. Määttänen 2012, 43 – 56). 
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tästä hän käyttää kuvataiteilija Paul Cèzannea (1839 – 1906), ja sanoo: ” Cèzanne ei myöskään 

väheksynyt esineiden tai kasvojen fyysistä olemusta; hän vain halusi vangita ne juuri silloin 

kun ne sukeltavat esiin väristä.”, (Luoto & Roinila 2013, 127 – 128).  

Yllä olevaa Merleau-Pontyn esittämää ajatusta jatkaen, voidaan taiteen kokijan kannalta sa-

noa, että hän, joka vaikkapa juuri Cèzannen työtä katsellessaan, tuli tämän maalauksen väräh-

telyn kautta, ja oman esteettisen kokemuksensa kautta, tavoittaneeksi itselleen jonkin tärkeän 

”idean”. Näin hän oli pääsevä ymmärryksessään jälleen lähemmäs todellisuutta. Siis sitä todel-

lisuutta, joka on meille ihmisille, joka tapauksessa, koettavissa, mutta ei sana-analyysillä riit-

tävän täsmällisesti selitettävissä. Olkoon tuo todellisuus vaikkapa elämyksellistä kokemista 

näytelmän parissa, musiikkikonsertissa, maalauksen edessä, tai juuri kokijalleen osuvasti koh-

dalle sattuvassa tietyssä hetkessä ilmenevän valon ja varjon muodostaman leikin välkettä 

muhkuraisen puurungon pinnalla puutarhassa. Tarkoitan, että tulkitsen Merleau-Pontyn halun-

neen sanoa, että esteettiset kokemukset ovat meille ihmisille välttämättömiä voidaksemme 

ymmärtää paremmin todellisuutta. Näin siksi, että maailma ja ihmisenä oleminen ovat koke-

muksellista substanssia. (Vrt. Luoto & Roinila 2013, 113 – 149, 415 – 477).  

Tähän yllä tulkitsemaani fenomenologiseen lähtökohtaan yhtyi tavallansa myös Dewey prag-

maattisine selityksineen. Merleau-Pontyn tapaan Deweykin nimittäin uskoi, että ilmaisuvoi-

mansa ansiosta taide, monine keinoineen, pystyy osuvasti pohtimaan inhimillistä olemista ko-

kemuksen kautta, siinä missä filosofia voi pyrkiä selittämään sitä vain sana-analyysillä, (vrt. 

Dewey 2010, 348). Näin ollen, Deweynkaan mukaan, pelkästään kieli ei aina riitä auttamaan 

meitä pyrkiessämme käsittämään maailmaa, ymmärtämään toisiamme, ja tunteaksemme pa-

remmin omaa itseämme, (vrt. Dewey 2010, 329 – 359). Siispä kyky kokea esteettisiä koke-

muksia, on Deweyn mukaan, ihmiselle tarkoituksenmukaista, (Dewey 2010). Siksi esteettisen 

kokemisen taitoja on Deweyn mukaan pyrittävä harjoittamaan jo kasvatuskentiltä alkaen, 

(Dewey 2010). 

Kaiken kaikkiaan esteettisestä kokemisesta on vielä sanottava, että kyseessä on siis kokemisen 

kautta ihmisen ymmärrystä tukeva tapa, joka voidaan, Määttäsen mukaan, tulkita myös kom-

munikaatiotavaksi, (Määttänen 2012, 144). Vaikka esteettistä kokemusta määrittää sen suh-

teellinen luonne (siis se, että se perustuu lukuisten tekijöiden ja asioiden merkityksiin, ja nii-

den välisiin yhteyksiin), kokemuksellisuus sinänsä on kuitenkin meille ihmisille yhteisesti 
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jaettavissa olevaa – onhan se inhimillistä tapahtumaa. Yhdessä me voimme yrittää ymmärtää 

sitä paremmin. Niin ikään, kaikki kokemuksemme (myös esteettiset) ovat yhteydessä aina 

kulloiseenkin aikaan, jota käsityksillämme jaamme, (Haapala & Pulliainen, 2003). Näin 

omaan aikaamme ja kulttuuriimme sidoksissa olevina, me pyrimme tunnistamaan meitä oh-

jaavia arvoja, ja käymään niistä mielekästä keskustelua. Näin ollen etiikka on se, joka luo 

meidän jokapäiväisen arkemme puitteet. Eettismoraalisten käsitystemme varassahan me ha-

vainnoimme todellisuutta, juurrutamme – tai muutamme käsityksiämme, ylipäätään kehitäm-

me ajatteluamme. Näin me siis rakennamme kokemusmaailmojamme, ja kasvamme ihmisinä. 

(Haapala & Pulliainen 2003), (Määttänen 2012), (Dewey 2010), (Anttila 2011), (Sutinen 

2003), (vrt. Pops 2004).  

Tämä yllä oleva esteettisen kokemuksen avaaminen pragmaattisen ja fenomenologisen ajatte-

lun yhteisin keinoin antaa siis pro gradu-tutkielmalleni perusteet lähteä liikkeelle siitä viiteke-

hyksestä, jossa eettismoraaliseen maailmaamme yhteyksissä olevat arkikokemuksemme ajatte-

lutapoinemme, voidaan nähdä olevan suorassa yhteydessä kykyymme nauttia esteettisistä ko-

kemuksistamme.  

Tämä yllä esittämäni tutkielmaani koskeva metodologia, eli ennen muuta pragmaattisen ja 

fenomenologisen yhdessä muodostama tarkastelutapa, on kokemukseni mukaan, tarjonnut 

hermeneuttiselle lähestymistavalleni varsin hedelmällistä maaperää pyrkiessäni tulkitsemaan 

Annan kokemusmaailmaa. Niin ikään taustalla hieman ”hiljaisemmin” kulkeva elämänkaari-

psykologia, Dunderfeltin ja Eriksonin tulkinnoissa, on mielestäni voinut tarjota tietynlaista 

elämäntarinaa koossa pitävää ”punaista lankaa”.  

On ollut mielenkiintoista havaita, että elämäkaaren tieteellisen tutkimisen näkökulmasta Dun-

derfelt toteaa, samalla minun tutkielmani rakennetta ikään kuin tukien, että elämänkaaripsyko-

logia näyttää hyötyvän parhaimmin juuri fenomenologisen tieteenteorian tarjoamista tarkaste-

lutapojen mahdollisuuksista, (Dunderfelt 2011, 38). Näin siis siksi, että fenomenologia, joka 

tutkii kokemusta, tai asioita inhimillisen kokemuksen kautta, (Buckingham ym. 2011, 274 – 

275), (Husserl, 2009), voidaan nähdä olevan työkaluna aivan omiaan ymmärtämään ihmisen 

kokemuksellista kasvamista ja kehittymistä tämän eri elämänvaiheissa, (Dunderfelt 2011, 38 – 

42). Niinpä minunkin tutkielmassani oleva Annan elämäntarina (Annan elämänkokemukset 

lukuisine vaiheineen lapsuudesta lähes eläkeikään, ja siinä matkalla muutoksia tuovine kään-
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teineen) on ollut varsin mielekäs asettaa juuri elämänkaaripsykologista näkemystä vasten. 

Elämänkaaripsykologian suosima fenomenologinen ajattelu, on siis tavallansa sointunut hyvin 

myös minun valitsemieni lähtökohtieni suhteen.  

Taustalla tapahtuvaa tutkimusaineistoani eteenpäin kuljettavaa elämäkaaripsykologiaa (Dun-

derfelt 2011, 61 – 190), ja sitä tukevan Eriksonin ”Kehityksen kahdeksan vaihetta” jaksotus-

teoriaa (Dunderfelt 2011, 231 – 243) käytin analyysissäni niin, että sovelsin kumpaakin teoriaa 

jakamalla Annan elämän seuraaviin jaksoihin: 1) Annan lapsuus, joka vastasi elämänkaari-

psykologiassa Ihmisen kehityksen perusvaihetta (0 – 20-vuotiaat), ja Eriksonin teoriassa siihen 

katsotaan kuuluvan Leikki-ikä (noin 3 – 6-vuotiaat) ja Kouluikä (noin 6 – 12-vuotiaat). 2) An-

nan nuoruus, joka edelleenkin kuuluu elämäkaaripsykologiassa Ihmisen kehityksen perusvai-

heisiin, mutta Eriksonin teoriassa sillä on oma, samaisella nimellä tunnettu jaksonsa noin 13 – 

20-vuotiaita koskien, (Nuoruus). 3) Annan varhainen aikuisuus vastasi taas Eriksonin teoriaa 

nimensä puolesta täysin (Varhainen aikuisuus), (noin 21 – 34 vuotiaat), mutta elämänkaari-

psykologiassa tätä vaihetta kutsutaan Jäsentymisen vaiheeksi (20 – 40 vuotiaat). 4) Annan 

keski-ikä (noin 35 – 65 vuotiaat) vastasi jälleen nimensä puolesta täsmällisemmin Eriksonin 

teoriaa (Keski-ikä), mutta elämänkaaripsykologiassa se jakaantuu Jäsentymisen vaiheesta Yk-

silöllisten päämäärien vaiheeksi (40 – 60/65-vuotiaat). (Vrt. Dunderfelt 2011, 61 – 190, 231 – 

243).  

Annan elämäntarinaa tarkastellessa koin, että Eriksonin lähestymistapa tuki Annan tarinasta 

nousevat elämän eri vaiheet Dunderfeltin ajattelua täsmällisemmin tunnustamalla vaiheet kah-

deksaan eri jaksoon ”kehitystehtävineen”, (Dunderfelt 2011, 231 – 243). Toisaalta taas elä-

mänkaaripsykologian lähtökohta oli elämän kokonaisuutta, Eriksonin teoriaan verrattuna, laa-

jemmin ymmärtävä: sen avulla saatoin taas varsin mielekkäällä tavalla tulkita Annan jatkuvaa 

ihmisenä kasvamisen prosessia ja siihen kuuluvia Annan elämän suuntaan vaikuttavia inten-

tionaalisia tekijöitä. Esimerkiksi elämään kuuluvat kriisit ja niistä mahdollisesti seuraavat 

muutokset ovat asioita, jotka elämänkaaripsykologia asettaa yksilön kehityksen edellytykseksi, 

(Dunderfelt 2011, 57 – 218). Tällainen tarkastelutapa myös Annan elämänkertaa vasten oli 

minusta mielekäs, sillä myös Annan elämänkaari, Annan kertomana, sisältää merkittävän 

muutoksen, mikä näyttää vaikuttaneen aivan ratkaisevalla tavalla Annan myöhempään ihmise-

nä kasvamisen suuntaan, esteettiseen kokemiseensa ja opettajuuteensa.  
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Kaiken kaikkiaan elämänkerta narratiivisena tutkimusaineistona houkutti minua siitä syystä, 

että omien opettajaopintojen vuosien saatoissa olen alkanut käsittää maailmaa alati muuttuva-

na paikkana, ja halunnut etsiä lisää työkaluja oman ymmärrykseni kasvattamiseen ja ajattelu-

tapojeni parantamiseen. Tähän ongelmaan olen hiljattain tullut löytäneeksi narratiivit ja niiden 

merkityksen. Koen, että elämäämme suuntaavat arvot ja mallit, aikansa mukaisesti, ovat tietyl-

lä tapaa hajanaisia, ja siksi me aikuiset, varsinkin kasvattajat, tarvitsemme säännöllisiä keskus-

teluja, joissa me voimme kuulla toistemme kokemuksia, sekä kertoa omistamme. Näin siksi, 

että tarinan kertominen voi olla yksi tehokas keino asettaa tila puheenvuorolle. (Kaasila ym. 

2008, 19), (Sava & Vesanen – Luukkanen, 2004).   

Kun kerromme tarinan kokemuksistamme, tuomme päivänvaloon jotain olennaista siitä, min-

kälaisena koemme tätä todellisuutta, jossa elämme, (vrt. Kaasila ym. 2008, 115). Näin ollen, 

sen sijaan, että narratiivinen aineistoni yrittäisi löytää jotain yleispätevää universaalia totuutta, 

se tahtoo vain valaista sitä, miten jokin asia ilmenee jonkun yksilön kokemuksissa, (tässä ta-

pauksessa: miten esteettiset kokemukset ja niiden merkitys ilmenevät Annan kokemuksissa). 

Esimerkiksi Annan elämäntarinan tehtävä tässä pro gradu-tutkielmassani on ilmentää, mitä 

eräs kuvataideluokan opettaja on elämänsä vaiheissaan kokenut, miten hän on näitä vaiheitaan 

kokenut, ja minkä merkityksen hän itse kokemuksilleen antaa – ja vielä, mitä merkityksiä mi-

nä, Annan tarinaa tulkitsevana ja tutkivana, hänen kertomilleen kokemuksilleen, ja koko tari-

nalleen, voin antaa.   

Elämänkertatutkimuksen olemusta kuvaa hyvin se, että sen voidaan sanoa lähtevän tietynlai-

sesta haastateltavaan kohdistetusta luottamuksesta, (vrt. Kaasila ym. 2008, 23). Paananen ni-

mittäin sanoo, että ”narratiivinen haastattelu perustuu kertojalähtöisyydelle”, (Kaasila ym. 

2008, 23). Siinä siis kertoja itse päättää, mitä kertoo ja miten kertoo, (Kaasila ym. 2008, 23). 

Näin siksi, että luomalla itse tarinansa kehykset kertoja tulee nostaneeksi kokemustensa merki-

tyksellisyyden, (Kaasila ym. 2008, 23). 4  

Narratiivisesta analyysistä, kvalitatiiviseen tutkimukseen lukeutuvasta lähestymistavasta, on 

kirjoitettu tieteellisiä julkaisuja varsin paljon, mutta mitään täsmällisiä kaavoja narratiiviseen 

                                                 

4 Tämä perustuu Paanasen mukaan saksalaiseen elämänkertametodologiaan, ja siinä vaikuttaneen Rosenthalin 

(2005) teoreettisiin lähtökohtiin, (Kaasila ym. 2008, 19 – 26). 
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tutkimukseen ei voida vaatia, (vrt. Kaasila ym. 2008), (vrt. Creswell 2009), (vrt. Hirsjärvi & 

muut 2008).  Tapoja ja malleja on toki tarjolla, mutta kuten Laitinen ja Uusitalo sanovat, mi-

tenkään yhtenäisenä teoreettismetodologisena suuntauksena narratiivista lähestymistapaa ei 

voida pitää, (Kaasila ym. 2008, 110 – 116). Laitinen ja Uusitalo pitävät tärkeänä, että narratii-

vinen lähestymistapa on nähtävä ”tieteiden välisenä keskusteluverkostona, jota yhdistää tari-

nan käsite”, (Kaasila ym. 2008, 110). Tähän pyrkii myös oma tutkielmani, jossa analysoin 

Annan tarinasta nousevia Annan kokemuksia reflektoimalla niitä fenomenologian, pragmatis-

min ja elämäkaaripsykologian, sekä taidepedagogiaa edustavien asiantuntevien näkemysten 

muodostamaan monisäikeiseen vuoropuheluun. Näin tarkoitukseni on pyrkiä ymmärtämään 

Annan kokemuksia, ja niiden merkityksiä, hänen oman ihmisenä kasvamisen viitekehyksestä, 

ja antaa Annan tarinalle (hänen kokemuksilleen) merkityksiä, joista olisi yleisellä tasollakin 

tunnistettavissa merkityksellisiä yhteyksiä ihmisenä kasvamisen problematiikkaan ja taiteen 

merkitystä peräänkuuluttaviin kysymyksiin nyky-yhteiskunnassamme, ennen muuta kasvatus-

ajatteluamme koskien.  

Koska tulen sivuamaan tässä tutkielmassani muutamaan kertaan käsitettä hyvä elämä, lienee 

tässä kohtaa paikallaan vielä avata hieman käsitettä. Puhuessani hyvästä elämästä, viittaan siis 

perusopetuksen perusteissa näkyviin arvoihin (Pops 2004), mutta tulkitsen näiden arvojen 

nousevan alun perin Aristoteleen ajattelusta, (Aristoteles 2012) 5.  Aristoteleen toteamus, että 

”hyvä on kaunista” ilmaisee tulkintani mukaan sitä, että ihmisen ajattelua ja toimintaa sävyttää 

tietynlainen eettisen ja esteettisen muodostama yhteinen viitekehys, (Aristoteles 2012). Kyse 

on siis ”aristotelismista”, joka vastaa hyvän, toden ja kauniin tavoittelua, (Kemppainen 1998, 

41). Sekä demokratian viitekehyksestä, että taiteen, ja esteettisten kokemusten tarkastelun 

kannalta, aristotelismia voidaan tulkita niin, että parhaiten se vastaa sitä, että me ihmiset emme 

missään vaiheessa aseta tavoitteeksi ”lopullisen totuuden”, tai jonkinlaisen täydellisen tiedon 

saamista, (Kemppainen 1998, 41). Päinvastoin, hyvää ja kaunista on se, että me pyrimme aina 

kysymään yhä uudelleen, ”mikä on totta, hyvää ja kaunista juuri nyt”, kuten Sihvola toteaa, 

(Kemppainen 1998, 41).  

                                                 

5 Käsitys hyvästä elämästä perustuu Aristoteleen ajatuksiin siitä, että ihminen voi saavuttaa eudaimoniaan johta-

van hyvän elämän harjoittamalla järjen ja tunteiden hyveitä, ja oppimalla tuntemaan oikein. Näitä Aristoteleen 

määrittelemiä hyveitä olivat muun muassa oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus, velvollisuus, vastuu, ystävyys, 

sekä kriittisen ajattelun ja itsetutkiskelun taidot, (Aristoteles 2012). 
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Suomalaista taidepedagogiaa edustava teos Taiteen jälki (Anttila 2011) lähtee prologissaan 

liikkeelle Riku Saastamoisen ajatuksilla, jossa Saastamoinen sanoo, että ”taide suo kasvavalle 

mahdollisuudet kiinnittyä aikaan ja yhteiskuntaan”, (Anttila 2011, 15). Tämän Saastamoisen 

näkemyksen tulkitsen vastaavan mainiosti hyvän elämän pyrkimyksiä taiteen ja kasvatuksen 

yhteisessä viitekehyksessä. Tämä on tulokulma, joka luo tutkimusaiheelleni kehykset, joita 

vasten tutkimuskysymykset taiteen merkityksestä ihmiselle pohjimmiltaan asettuvat. Näihin 

kehyksiin istuutuu myös Räsäsen käsitykset kokemuksellisuudesta ja sen merkityksestä: mei-

dän kasvattajien on lähdettävä liikkeelle siitä, mitä kasvavalla jo on: kokemuksensa, (Anttila 

2011, 121 – 144), (Räsänen 2000), (Kolb 1984). Uskon Räsäsen seisovan tämän väitteen taka-

na myös silloin, kun kasvavien kokemusten sisällöt ilmenevät meille kasvattajille haasteellisi-

na: monimutkaisina, yllättävinä, epämiellyttävinä ja vaikeina. Näin siksi, että kokemus ylipää-

tään voidaan nähdä oppimisessa ja kasvamisessa tietynlaisena voimavarana, (vrt. Anttila 2011, 

121 – 144), (vrt. Räsänen 2000). Räsäsen usko (Räsänen 2000) Kolbin kokemusta koskevaan 

teoriaan (Kolb 1984) asettuu hyvin myös elämänkaaripsykologiaan, joka puolestaan lähtee 

siitä, että kokemuksemme konstituoivat meitä ihmisiä persoonina (Dunderfelt 2011).  

Vaikka yhteiskuntamme kasvatusajattelusta kertovat perusopetuksen perusteet (2004) ovat 

tietynlaisia osoittimia hyvän elämän pyrkimyksiin, eivät eri elämänvaiheissa kohtaamamme 

kokemuksemme useinkaan vastaa toiveitamme, tai odotuksiamme elämältä, eivätkä ne sinänsä 

kykene aina edustamaan hyvän elämän kriteereitä, (vrt. Aristoteles 2012). Muiden kokemus-

temme kaltaisesti myöskään esteettiset kokemuksemme eivät siis välttämättä ole varsinaisesti 

”kauniita, tai yleviä”, vaan yhtä hyvin voimme puhua esteettisen kokemuksen sisältävän, mui-

den kokemustemme tapaisesti, jotain ”rumaa, jännittävää tai kauhistuttavaa”, kuten Määttänen 

sanoo, (Määttänen 2012, 141). Määttäsen mukaan, esteettisen kokemuksen teoreettista määri-

telmää on siis pidettävä joustavana, muodollisena, jotta se saisi tilaa elää ajassa ja vastaavasti 

taas mahdollisuuksia muuttua tarpeen mukaan. Näin tulkitsen olevan siksi, että ihminen muut-

tuu, kasvaa ja kehittyy jatkuvasti – niin tekee myös yhteiskuntamme, ja koko maailma. Ym-

märtääksemme tätä kaikkea paremmin, me voimme kääntyä taiteen puoleen. Kuten Määttänen 

sanoo, taiteessa on aina voitava käsitellä erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia, ristiriitoja ja 

ihmisten kokemia uhkia, (Määttänen 2012, 141). Niinpä meidän tuleekin nyt huomata, että 

ymmärrystämme kannatteleva kokemusmaailmamme, myös esteettisine kokemuksineen, on 

ennen muuta suhteessa arvoihin, joita kannamme. (Määttänen 2012). 
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Tällä pro gradu-tutkielmallani olen pyrkinyt siihen, että sillä olisi, yleisesti katsottuna, yhteistä 

hyvää palveleva tehtävä. Se edustaa kasvatuskentille kohdistettua puheenvuoroa taiteen ja 

esteettisten kokemusten paikasta yhteiskuntamme kasvatusajattelussa. Toisin sanoen, se tahtoo 

valottaa taiteen mahdollisuuksia elämyksellisessä oppimisessa, ja koko lapsen ihmisenä kas-

vamisen tukemisessa. Tätä pro gradu-tutkielmani siis tavoittelee, pyrkiessään ymmärtämään 

erään yksittäisen opettajan kokemuksia, taiteen viitekehyksessä, tämän ihmisenä kasvamisen 

eri vaiheista rakentuneella tiellään ja opettajaksi kasvamisen prosesseissaan.  

Tutkimusaineistostani analyysin avulla nousevan totuuden tulkitsen olevan riittävällä tavalla 

siinä, minkä haastateltavani on minulle kokemuksistaan kertonut, kertomisen hetkellä merki-

tykselliseksi nähnyt, ja mitä minä tutkijana olen tarinasta merkitykselliseksi havainnut, ja mi-

ten havaitsemaani analyyttisten kykyjeni mukaan, valitsemieni tieteenteorioiden avuin, koh-

dellut. Annan tarinan tarkoitus ei siis tokikaan ole sellaisessa esteettisten kokemusten proble-

matiikkaa läpikotaisesti tapahtuvassa kuvauksessa, jonka myötä voisimme löytää asioiden 

”koko totuuden”, ei liioin Annan kokemusten sarjaa kopioivana näyttönä, joka pyrkisi osoit-

tamaan suoraan asioitten väliset suorat yhteydet. Näiden sijaan Annan tarina on eräänlainen 

katkelma totuudesta – siitä, jota me kaikki ihmiset jaamme omilla inhimillisillä elämänkoke-

muksillamme, ja niihin perustuvalla ymmärryksellämme. (Kaasila ym. 2008, 115).   
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4. AINEISTON KERUU JA ANALYYSI 

 

Aloitin pro gradu-tutkielmani aktiivisen työstämisen 7.6.2012 ostamalla itselleni tutkimuksen 

tekoa koskevan muistipäiväkirjan. Siitä alkaen olen säännöllisin, ja epäsäännöllisin väliajoin, 

täyttänyt päiväkirjaani tutkimusaihettani koskevilla ideoillani, ajatuksillani ja kysymyksilläni. 

Olen myös kirjannut ylös tutkimukseni lajityyppiä, tutkimustapaa ja tutkimusaihetta kosketta-

vaa kirjallisuutta, sekä opintokurssieni luennoilta (2012 – 2013) nousseita teemoja, jotka, ta-

valla tai toisella, ovat tuoneet minulle tärkeää tietoa tutkimusaiheeseeni liittyen.  

Jo tutkimuksen ideointivaiheessa tein valinnan, että pro gradu-tutkielmani jatkaa kandidaatti-

tutkielmani (2010) aihetta esteettisiin kokemuksiin liittyen. Kandidaattitutkielmani oli kirjalli-

suutta tutkiva käsiteanalyysitutkimus esteettisistä kokemuksista ja niiden merkityksistä lapsen 

ihmisenä kasvamisessa dialogisessa vuorovaikutuksessa Marjo Räsäsen (Räsänen, 2000), Ti-

mo Laineen (Tomperi & Juuso 2008), John Deweyn (Dewey 2010), Edmund Husserlin (Hus-

serl 1995), ja Maurice Merleau-Pontyn tulkinnoissa (Luoto & Roinila 2013). 

Nyt pro gradu-tutkielmassani halusin edetä käytännön tasolle ja tutkia, miten esteettiset koke-

mukset ilmenevät yksilössä ja millä tavalla ne ovat mahdollisesti vaikuttaneet yksilön elä-

mään. Näin siksi, että minulla on ollut opintovuosieni aikana kova tarve saada relevanttia tie-

toa siitä, onko perusteltua väittää, että taiteella, ja siitä nousevilla esteettisillä kokemuksilla, 

olisi jokin merkityksellinen yhteys ihmisen pyrkimyksissä hyvään elämään, esimerkiksi lapsen 

ihmisenä kasvamisen tukemiseen. 

Kandidaattitutkielmani johdosta tiesin, että jo opiskeluvuosieni 2007 – 2010 aikana, ja vielä 

sen jälkeenkin, opintojeni ohessa hankkimani tuntemus pragmatismia edustavan Deweyn nä-

kemyksiä, ja fenomenologiaa edustavan Merleau-Pontyn ajatuksia koskien, oli jo sen verran 

vahvaa keväällä 2012, että mielestäni minun oli kannattavaa nojata myös tuleva tutkimusai-

heeni sekä pragmaattiseen, että fenomenologiseen ajatteluun.  

Keväällä 2012, juuri ennen pro gradu-tutkielmani aloittamista, tulin viettäneeksi kuusi viikkoa 

eräässä peruskoulussa, kuvataideluokalla, opintoihini kuuluvan opetusharjoitteluni merkeissä. 

Kyseisen luokan opettaja, taiteita syvästi rakastava, tuli tehneeksi opettajana ja ihmisenä mi-

nuun vahvan vaikutuksen. Hänen opetustuokioistaan välittynyt tapansa tarkastella asioita usein 
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taiteen, tai taidehistorian kautta, näytti virittävän intoa hänen oppilaisiinsa, mutta myös häneen 

itseensä. Hän vaikutti työhönsä ja elämäänsä varsin tyytyväiseltä ihmiseltä, jonka puheista 

saattoi havaita, että kuvataiteiden, ja toki myös muiden taiteiden, olemassa olo, oli hänelle 

itselleen vahvasti merkityksellistä. Kahdenkeskisissä keskusteluissamme hän tuli kuitenkin 

kertoneeksi, ettei hänen elämänsä ollut suinkaan aina ollut näin hyvää. Kertomansa mukaan, 

esimerkiksi hänen opettajatyöuransa alku oli ollut hänelle aikoinaan sen verran raskas koke-

mus, ettei hän olisi tuolloin voinut uskoa sen johtavan myöhemmin vielä johonkin näin hy-

vään, mistä hän nyt, kaikeksi onnekseen, on saanut viimeiset pari vuosikymmentä, enemmän 

tai vähemmän, nauttia. Vaikka opettajan työtä hän ei, kertomansa mukaan, voinut kehua hel-

poksi vieläkään, työtehtävien kirjavan määrän, ja työssä koituvien, joskus jopa yllättävän ko-

vien haasteiden vuoksi, oli tämä työ kuitenkin lopulta juuri se, joka oli hänelle antava sen, 

mitä hän työstään ehkä eniten halusi. Vastaus oli, hänen mukaansa, kuvataiteissa, ja niiden 

tuomissa kokemuksissa. 

Näin siis kiinnostuin Annasta ihmisenä ja opettajana, ja siitä, mikä olikaan Annan koko tarina. 

Pian jo tiesin, että halusin paitsi kuulla hänen elämäntarinansa, päästä myös pro gradu-

tutkielmani puitteissa tutkimaan sitä.  

Kesäkuussa 2012 tein päätöksen, että tutkimusmetodina tulisin käyttämään narratiivista syvä-

haastattelua, (Ruusuvuori & Tiittula 2009, 189 – 222). Saatuani keväällä 2012 Annan suostu-

muksen syvähaastatteluuni elämäntarinansa kertomaan, valmistauduin haastatteluun pohtimal-

la, mitä halusin haastattelun avulla tietää ja miten toteuttaisin suunnitelmani. Päätin, että vaik-

ka tutkielmani aineisto tuli olemaan narratiivinen (kertomus Annan elämästä taiteiden viiteke-

hyksessä Annan itsensä kokemana), en tulisi liioiksi johdattelemaan Annaa sen suhteen, mitä 

hänen sitten tulisi kertoa minulle. Ruusuvuoren ja Tiittulan toimittaman tutkimushaastattelu-

kirjan (2009) innoittamana rohkenin edetä suunnitelmissani niin, että tästä haastattelutilantees-

ta tulisi mahdollisimman avoin ja vapaa, (Ruusuvuori & Tiittula 2009, 189 – 222). Tämän 

toteuttaminen tarkoittaisi sitä, että minun itseni, haastattelijana, tuli pitää tiukasti mielessä, 

etten voisi arvioivalla tavalla kommentoida Annan kertomuksia, mutta toisaalta en voisi jättäy-

tyä haastattelutilanteessa aivan passiiviseksikaan – olihan Anna kertova arvokkaan elämänta-

rinansa minulle, toiselle ihmiselle. Pohdin, että tarinan kuulijana minun tehtäväni oli, kaikessa 

hiljaisuudessani, viestittää Annalle, kertojalle, että tarina oli todellakin kertomisen arvoinen. 
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Tässä kohtaa huomasin hyötyväni aiemmasta ammatistani toimittajana, olinhan ammattivuosi-

nani (2000 – 2008) päässyt paljon harjoittamaan vuorovaikutustilanteita, jossa kuulijan roolis-

sa pyrin hillityin elein viestittämään kertojalle, että hänen tarinansa on aidosti mielenkiintoi-

nen.  

Vaikka suunnittelin haastattelutilanteen avoimeksi ja vapaaksi, valmistauduin silti tekemään 

tutkimusaihetta palvelevat kysymykset. Otin huomioon, että elämänkertahaastattelu voi olla 

aiheellista jakaa, Paanasen mukaan, Rosenthalin mallin tapaisesti kolmeen vaiheeseen, (Kaa-

sila ym. 2008, 23 – 26). Siinä 1) kertoja tuottaa, ilman johdattelevaa kysymystä, omasta elä-

mästään kokonaisvaltaisen kertomukseen (pääkertomus), sitten 2) kertomaa voi vielä rikastaa 

tai selventää niillä teemoilla tai asioilla, jotka ovat aiemmin nousseet kertomastaan tarinasta, 

(syventävät kysymykset), ja sen jälkeen 3) voidaan käsitellä vielä niitä teemoja, jotka ovat ehkä 

jääneet kerronnasta puuttumaan, mutta jotka palvelisivat tutkimustehtävää, (ulkoiset kysymyk-

set), (Kaasila ym. 2008, 23 – 26). Päätin siis, että oman tutkielmani elämänkertahaastattelu 

tulee myös etenemään tämän tapaisella mallilla, seuraavalla kysymyksellä aloittaen: ”Haluai-

sin sinun kertovan minulle elämäntarinasi taiteen äärellä sinun itsesi kokemana.” Tämän ky-

symyksen esittämisen yhteydessä tulisin laskemaan haastattelupöydälle, Annan nähtäville, 

lapun, jossa ikään kuin muistutuksen tapaisesti, aihetta kasassa pitävänä, vielä erikseen lukisi 

”Anna taiteessa – taide Annassa”. Loput kysymykset kysyisin sitten, kun päätarina olisi ker-

rottu – mikäli tarvetta olisi. Etukäteen laatimani kysymykset olivat seuraavia: A) Kertoisitko 

lisää ajasta, jolloin olit lapsi (tai muussa tietyssä elämäsi vaiheessa)? B) Mikä kuvataiteissa 

”kutsuu” sinua? C) Mikä ajoi sinua opettajaksi (ja sai sinut pysymään ammatissa)? D) Mikä on 

mielestäsi kuvataiteen tehtävä ihmiselle (tai sen anti lapselle)? (Ja, mikä on kuvataiteiden 

merkitys ihmisenä kasvamisessa?).  

Vaikka kysymyksistä tärkein tuli viimeisenä, asetin kysymyksen tarkoituksella loppuun, sillä 

mielestäni oli varsin todennäköistä, että Anna vastaisi siihen jo päätarinassaan – minun pitäisi 

vain osata tulkita se hänen kertomastaan. Näin tuo kysymys kuvataiteiden merkityksestä oli 

ikään kuin vain varmuuden vuoksi minun muistiinpanoihini kirjoitettuna. Kaiken kaikkiaan, 

nämä edellä esittämäni haastattelukysymykset siis pyrkivät vastaamaan tämän tutkielman var-

sinaisia tutkimuskysymyksiä: 1) Miten esteettiset kokemukset ovat ilmenneet Annan koke-
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muksissa? 2) Mikä merkitys Annan esteettisillä kokemuksilla on ollut hänen ihmisenä kasva-

misessaan? 6 

Näitä yllä esittelemiäni haastattelukysymyksiä (Annalle kohdistettuja kysymyksiä) laatiessani 

pyrin tietoisesti välttelemään tieteellistä kieltä. Näin siksi, että minusta, haastattelijasta, huo-

kuva ”maanläheisyys” oli uskoakseni haastateltavan kannalta tärkeää, jotta hän kokisi kanssa-

käymisen minun suhteeni mahdollisimman vaivattomaksi ja vapautuisi puhumaan aivan omis-

ta kokemuksistaan ja omasta arvokkaasta elämästään, samalla unohtaen kokonaan tieteen ja 

tutkimuksen ”uhkaavat lainalaisuudet”.  

 Ennen Annan haastattelua, keväällä 2012, kävin pienimuotoista keskustelua tulevan pro gra-

du-tutkielmani aiheesta Annan kanssa. Tässä keskustelussa tulin Annalle kertoneeksi, mikä oli 

tutkimusaiheeni: esteettiset kokemukset ja niiden merkitys ihmisenä kasvamisessa. Tämän 

verran Anna siis tiesi tutkimukseni tarkoituksista saapuessani haastattelupäivänä kesän alussa 

2012 hänen kotiinsa aineistoani keräämään. Ja kuten on tullut jo ilmi, hän myös tiesi suostu-

neensa nimenomaan syvähaastatteluun (Ruusuvuori & Tiittula 2009, 194) avaamalla minulle 

elämänkertansa.  

Jälkikäteen olen pohtinut, oliko tutkimuksen kannalta hyvä vai huono, että Anna tiesi etukä-

teen niinkin paljon tutkimukseni pääkysymyksestä (esteettisten kokemusten merkitys ihmisenä 

kasvamisessa). Tämä ongelma oli nimittäin jälkikäteen tulkittavissa muun muassa niissä An-

nan kertomakohdissa, joissa hän tarkoituksellisesti käyttää esteettisyyteen liittyviä käsitteitä, 

kuten ”esteettinen kasvu” (litteroitu haastattelu, sivulla 1), ”mun äiti oli esteetikko” (litteroitu 

haastattelu, sivulla 2), tai ”kyky nähä esteettistä” (litteroitu haastattelu, sivulla 3). Ongelma oli 

siis siinä, että haastateltavan ilmeinen hyvää tahtova pyrkimys oli ”puhua kanssani samaa kiel-

tä”, mutta todellisuudessa en voinut olla varma, miten käsityksemme ”esteettinen”, ”esteetik-

ko”, ”esteettistä” oikein vastaavat toisiaan. Ja toisaalta, kuinka paljon Annan kertoman pääasi-

aa tuli mahdollisesti sävyttäneeksi se, että hän halusi ikään kuin auttaa, tai jopa miellyttää mi-

nua, käyttämällä näitä edellä mainitsemiani käsitteellisiä ilmaisujaan. Näinpä minun itseni oli 

oltava erityisen tarkkana tarinan analyysivaiheissa, jotta en antaisi Annan käyttämien käsite-

                                                 

6 Esittelen tutkimuskysymykseni luvussa 2. Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimuskysymykset. 
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tulkintojen johdatella minua pitämään käsitteitä merkityksiltään jollain tapaa ”itsestään selvä-

nä”, ja näin ikään kuin huomaamattani edetä tulkinnoissani sivuraiteille. 

Haastattelupäivänä kesällä 2012 Annan kotona, ennen haastattelun alkamista, Anna kertoi 

olevansa hieman pois raiteiltaan. Hän oli nimittäin juuri saanut kuulla, että yksi hänen kolmes-

ta lapsestaan, ei hakuyrityksistään huolimatta ollut tullut valituksi erääseen suomalaiseen, kor-

keatasoisena tunnettuun, taideoppilaitokseen. Annalle tuo uutinen oli Annan mieltä hieman 

järkyttävä, vaikka toisaalta hän jo seuraavaksi kertoi ymmärtävän, että lahjakkaan lapsensa 

kyvyillä olisi kyllä löytyvä muitakin vaihtoehtoja edetä elämässä koulutusta ja ammatinvalin-

taa koskevissa kysymyksissä.  

Tutkijan näkökulmasta koin aluksi tämän Annan kertoman tämänpäiväisen kokemuksen ole-

van mahdollisesti Annan mieltä sen verran järkyttävä, että aloin hieman epäröidä oliko tämä 

päivä elämäntarinan kertomiseen sittenkään oikea (mietin voisiko Annan sen päiväinen murhe 

sävyttää Annan omasta elämäntarinasta nousevia merkityksiä). Onneksi kuitenkin päädyimme 

kuitenkin tekemään haastattelun, sillä myöhemmin, tutkimuksen analyysintekovaiheissa, tulin 

ymmärtäneeksi, että tuo Annan kokema uutinen lapsestaan tuli itse asiassa vahvistaneeksi sitä, 

että Annan tuntemus taiteen merkityksestä ihmiselle, ihmisenä olemisen ja kasvamisen kan-

nalta, on todellista. Annan reaktio lapsensa kokemuksiin tuli siis vain osoittaneeksi sen, että 

Anna uskoo taiteen merkityksellisyyteen. Näin ollen minulle itse asiassa vahvistui käsitys sii-

tä, että Annan usko taiteen tarjoamiin mahdollisuuksiin ihmiselle, on Annassa paitsi aitoa, 

myös erittäin vahvaa.    

Haastattelun taltioimista varten tulin käyttäneeksi verkkovirtaan kytkettävää, digitaalista tal-

lenninta, joka oli käyttöominaisuuksiltaan kuin suunniteltu tutkimushaastatteluja varten: pie-

nehkössä laitteessa oli sisäänrakennettu laadukas mikrofoni ja tallennustilaa yhteensä useam-

pia tuntimääriä. Kaiken kaikkiaan haastattelu eteni aivan edellä kuvaamieni suunnitelmien 

mukaisesti, ja se kesti noin 3 tuntia, jonka kuluessa pidimme yhden tauon. Sitten suunnitelmis-

tani poiketen, esitin 2. ja 3. vaiheen syventäviä ja ulkoisia kysymyksiä siten, että Annan ja 

minun vuorovaikutus muuttui Annan monologista enemmän keskustelevaksi dialogiksi. Tosin 

tässä kohtaa yritin parhaani mukaan pitää huolta myös siitä, että Anna olisi kuitenkin se, joka 

puhuisi enemmän, ja mielellään johtaisikin keskustelua, jos vain tahtoisi. Tuo keskusteleva 

tyyli sukeutui mukaan siis siksi, että haastattelun loppupuolella huomasin Annassa jo pieniä 
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alkavia väsymyksen merkkejä. Tulkitsin, että hän siis jo kaipasi näkyvämpää ja kuuluvampaa 

reflektointia toiselta osapuolelta, eli minulta. 

Myöhemmin tapahtunutta haastattelun litterointia varten siirsin äänitiedoston tallentimelta 

omaan kannettavaan tietokoneeseeni, ja suoritin litteroinnin perinteiseen tyyliin, soittamalla 

äänitettä Media Playerilta hiirellä ”audioplay” komentoja tietokoneeseeni painellen, ja ohessa 

kirjoittamalla kaiken kuulemani Word – ohjelmalla. Litterointivaiheessa haastattelun sivumää-

räksi ilmeni kaikkiaan 19. Noudatin litteroinnissa Ruusuvuoren ja Tiittulan teoksen litteroin-

timerkkejä, (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 303)7, joiden avulla litteroitua tekstiä voidaan tulkita 

puheen lisäksi esimerkiksi elekielen ja äänenpainojen mukaan.  

Kun tutkimusaineistoni oli elokuussa 2012 data-muodossa ja tutkimuksen analyysia koskeva 

teoreettinen viitekehys päiväkirjassani, jonkinlaisen alustavan sisällysluettelon kera, jouduin 

jättämään työni kesken loka-marraskuussa 2012 yli neljäksi kuukaudeksi opintojeni päättöhar-

joittelun, ja sitä seuranneen pitkällisen sairastumiseni vuoksi. Maaliskuussa 2013 palasin ta-

kaisin tutkimustyöni äärelle, mutta jälleen katkonaisella tavalla, sillä kolmesta lapsestani kaksi 

alkoivat myös sairastella toistuvasti ja pitkään. Tämän myötä koin, että keskittymiseni analyy-

sin tekemiseen pääsi häiriintymään keväällä 2013 moneen otteeseen ja aina pitkittyen, sillä 

jokaisella keskeytymiskerralla jouduin pitämään jopa useampia viikkoja kestäneitä taukoja.  

Ryhtyessäni sitomaan keräämääni elämänkerta-aineistoa teoreettisiin näkemyksiin, nojauduin 

tässä narratiivisen analyysin toteuttamisessa Kaasilan näkemyksiin, (Kaasila 2008, 41 – 62). 

Minulle muun muassa osoittautui, että Kaasilan ehdottama ”retrospektiivinen selitys” kuvailisi 

parhaiten tutkimustuloksiani koskevaa ideaani narratiivisesta analyysistäni, (Kaasila ym. 2008, 

47). Kaasilan mukaan, retrospektiivinen selitys on ”enemmän, kuin tapahtumien ja kokemus-

ten luettelemista aikajärjestyksessä”, (Kaasila ym. 2008, 47). Annan tarinaan tämä ajatus on 

sovellettavissa siten, että tarinassa ilmenevien yksittäisten tapahtumien suhde Annan elämän-

kertaan nousee kirkkaasti esille, (vrt. Kaasila ym. 2008, 47), ja se on luettavissa viimeistään 

tutkimustulosten pohdintaa koskevassa luvussa.  

                                                 

7 Litterointimerkit löytyvät tämän pro gradu-tutkielman lopusta Liitteet – kohdasta. 
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Kaasilaa edelleen mukaillen, seuraavaksi aloin toteuttamaan analyysissäni kategorista lähes-

tymistapaa, (Kaasila ym. 2008, 47). Aloitin jakamalla Annan tarinan eri elämänvaiheisiin elä-

mänkaaripsykologian ja Eriksonin teorioita mukailevaan tapaan8 siten, että Annan elämäntari-

nan vaiheiksi erottuivat lapsuus (leikki-ikä ja kouluikä), nuoruus, varhainen aikuisuus ja keski-

ikä. Sen jälkeen päädyin käyttämään opinnoissani tutuksi tulleita sisällönanalyysin työkaluja, 

kuitenkin varsin vapaasti itse niiden ideaa soveltaen. Aloin etsiä data-aineistostani 1) Annan 

kokemia esteettisiä kokemuksia (hänen elämänsä eri vaiheissa), sekä 2) niitä kohtia Annan 

tarinasta, joista ilmeni jotain hänen antamasta merkitysyhteydestä ihmisenä ja opettajana kas-

vamisensa ja esteettisten kokemustensa välillä. Koska Anna tuli paljon puhuneeksi kokemuk-

sistaan taiteen äärellä, oli minun otettava esteettisten kokemusten rinnalle huomionarvoisena 

myös 3) Annan muut kokemukset taiteen parissa, tai esteettisissä puitteissa.  

Koska alla kulki Dunderfeltin elämänkaaripsykologia Eriksonin teorian kera, ja päälle rakentui 

Annan tarina, joihin pragmaattinen ajattelu ja fenomenologinen tarkastelutapa yhdessä pureu-

tuivat, näin jo analyysinteon varhaisessa vaiheessa, että tekstistäni oli odotettavissa varsin ti-

heä kokonaisuus. Kannoin tästä huolta: tiheä asiasisältö olisi vaikuttava tekstin yleisilmeeseen. 

Pelkäsin siis, että tekstistä olisi muodostuva liian raskas lukukokemus.  

Jotta näkisin paremmin Annan tarinan rakenteen ja sen mahdollisuudet kulkea analyysissään 

soljuvammin, hommasin värikartonkeja (A3), joiden väriteemat kertoivat (myös käsin kirjoi-

tettujen otsikoiden kera) kustakin Annan elämänvaiheesta: vaaleanpunainen kartonki kuvaisi 

Annan lapsuutta (leikki-ikää ja kouluikää), vaaleansininen Annan nuoruutta, jne. Seuraavaksi 

leikkasin tulostamani data-aineiston osiin seuraavia teemoja vastaten: 1) ”Meneillään olevat 

Annan elämäntapahtumat”, 2) ”Annan esteettiset kokemukset, tai muut kokemukset esteetti-

sissä puitteissa” ja 3) ”Taiteen ja esteettisten kokemusten merkitys Annan kertomana”. Sitten 

liimasin nämä luettelemani teemat kuhunkin elämänvaiheen värikartonkiin, ja vieläpä niin, 

että väritin vielä erikseen jokaisen teematekstin tietynvärisellä yliviivaustussilla (esimerkiksi 

esteettiset kokemukset olivat vihreitä). Lopulta asettelin kartongit lattialle vierekkäin ja saa-

toin nyt aiempaa helpommin, värien avulla, hahmottaa kuinka tiheästi tuosta narratiivisesta 

aineistostani nousivat Annan elämää eteenpäin kuljettaneet tapahtumat, esteettiset kokemukset 

                                                 

8 Elämänkaaripsykologiaan ja Eriksonin teorian käyttämisestä analyysissäni kerroin edellisessä luvussa 3. Tutki-

muksen metodologia. 
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ja muut merkitykselliset kokemukset. Toisin sanoen, nyt Annan tarinasta alkoi hahmottua 

rytmi. Oli myös nähtävissä, että esimerkiksi esteettisten kokemusten määrä painottui Annan 

tarinan alkuun (leikki-ikään ja kouluikään) ja uudestaan loppupuolelle Annan saavuttua keski-

ikään. Samalla hahmottui myös, että Annan elämänkerran keskivaiheilla (nuoruus, varhainen 

aikuisuus) Annan elämässä nousi merkityksellisempään asemaan muut tekijät, kuin kokemuk-

set taiteen parissa, tai esteettiset kokemukset. Näin, että silti nämä elämänvaiheet eivät olleet 

lopputuloksen kannalta mitenkään merkityksettömät vaiheet. Tässä kohtaa siis huomasin, että 

tämä narratiivinen tutkimus oli kertova Annan tarinan niin kokonaisena kuin mahdollista. Fe-

nomenologisen ja pragmaattisen tarjoamien lähtökohtien ja elämänkaaripsykologisen näkö-

kulman, sekä taidepedagogien näkemysten seurauksena asiatiheyttä tulisi olemaan tutkimuk-

sessani paljon, mutta mielestäni vain siten oli ymmärrettävissä Annan ihmisenä kasvamisen 

kokonaisuutta siihen kuuluvine tapahtumineen ja elämänmuutoksineen, ja kaiken tämän suh-

detta hänen esteettisiin kokemuksiinsa.  

Tutkimuksen analyysivaiheesta tuli pitkä, kärsivällisyyttä kysyvä työrupeama. Teorian ja elä-

mänkerran sitominen narratiiviseen tutkimusmuotoon vaati alituiseen toistuvaa tutkimusai-

neiston (elämänkerta = litteroitu haastattelu datamuodossa) tarkistelua, jotta haastateltavan 

elämäntapahtumat ja niihin liittyvät kokemukset vastasivat tarkasti haastateltavan alkuperäistä 

kertomusta. Kesällä 2013, työskennellessäni analyysini kimpussa hyvin aktiivisesti, huomasin 

joutuvani vielä täydentämään tutkimusaineistoa toimittamalla jälkikäteen muutamia erillisiä 

lisäkysymyksiä. Niinpä kesällä 2013 olin vielä tutkimuksen puitteissa uudestaan yhteydessä 

haastateltavaani sähköpostitse ja tekstiviestitse kerätessäni haastateltavaltani aiempaa täsmälli-

sempää tietoa tiettyjä elämänvaiheita ja tiettyjen elämäntapahtumien ajanjaksoja koskien. Näi-

den perusteella saatoin luoda muistipäiväkirjaani nyt uuden, aiempaa tarkemman, elämänvai-

heista koostuvan ajallisen janan, jonne merkitsin kronologisella tavalla haastateltavani kerto-

mat merkityksellisimmät kokemukset – ja niiden väliset, tässä vaiheessa yhä paremmin minul-

le aukeavat, yhteydet. Näitä vasten oli myös jo varsin mielekästä heijastella jotain enemmän-

kin jo tulevista elämänkaaripsykologian, pragmaattisen ja fenomenologisen tieteenteorioiden, 

mutta myös taidepedagogian asiantuntijoiden antamista, merkitysten merkityksellisyyttä ko-

rostavista selityksistä.  
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Kaasilan mukaan tutkimus on lähestymistavaltaan holistinen, kun se sisältää retrospektiivisen 

selityksen, (Kaasila 2008, 46 – 47). Näin ollen, myös minun tutkimukseni edustaa holistista 

lähestymistapaa. Olen nimittäin pyrkinyt tunnistamaan aineiston osia siten, että ne palvelisivat 

merkityksiä, jotka lopulta kuvaisivat lapsen ihmisenä kasvamisen tukemista ja ihmisen pyrki-

mystä hyvään elämään. (Vrt. Kaasila 2008, 46 – 48).  

Narratiivin muodon analysointiin edelleen liittyen, olen Kaasilan ajatuksia silmäillen havain-

nut, että tutkimustani voidaan tietyssä mielessä pitää, elämänkaaripsykologian mukana olemi-

sen johdosta, myös ”muutoskertomuksena” (progressiivinen, kehittyvä kertomus), (Kaasila 

2008, 53). Niin ikään tutkimuksessani on löydettävissä” koherenttiuden piirteitä”. Esimerkiksi 

Annan seikkaperäisesti muistamilla tilanteilla ja tapahtumilla, sekä tiettyjen teemojen toistoil-

la, on lopputuloksen kannalta keskeinen merkitys. (Kaasila 2008, 52 – 54). Lisäksi tutkimuk-

sestani on vielä erotettavissa Kaasilan mainitsemia ”sosio-lingvistisiä piirteitä”, sillä Annan 

elämänkerrasta on löydettävissä kohtia, joissa ”uskomusten ja käytäntöjen muutokset manifes-

toituvat", (Kaasila 2008, 54). Tässä kohtaa Kaasila puhuu, Denziin (1989) viitaten, epifanias-

ta, (Kaasila 2008, 55). Siinä tutkija, Kaasilan mukaan, etsii aineistosta ”odotuksien osoittimia 

ja niiden kautta analysoi odotuksen murroksia, sekä keskeisiä käänteitä ja merkittäviä henki-

löitä sekä analysoi niiden merkitystä, (Kaasila 2008, 55). Kaasila korostaa, että ydinepisodeille 

on ominaista ”odotustiheys” ja se, että odotukset eivät toteudu, vaan ne muuttuvat, (Kaasila 

2008, 54). Tämänkaltainen kuvailu vastaa siis myös minun tutkimukseni analysointia narratii-

vin muotoa koskien. Annan tarinassa kulkevien elämäntapahtumien ja kokemusten sarja on 

lopulta johtava sen ymmärtämiseen, mikä voi olla hyvän elämän pyrkimysten kannalta merki-

tyksellistä. 

Kaiken kaikkiaan narratiivisesta analyysistä on vielä todettava, että se näyttää sallivan tutkijal-

le paljon erilaisia tapoja ja tyylejä. Kaasilan mukaan, narratiivisessa analyysissä tapahtuu var-

sin usein niin, että lähestymistavat integroituvat toisiinsa, eikä tutkimuksen muodon ja sisällön 

erottelu ole, tarkoituksenmukaisestikaan, aina kovin selväpiirteistä, (Kaasila 2008, 46).  

Kokemattomana tutkimuksen tekijänä tällaisen tutkimuksen tekeminen on ollut minulle hyvin 

vaativaa, mutta vähintään se on myös ollut yhtä antoisaa. Tämän pro gradu-tutkielmani ”tut-

kimusmatka” on ollut kestoltaan minulle melko pitkä, ja se vaatinut minulta rohkeutta ”hypätä 

tuntemattomaan”. Minulle sen hedelmä on kuitenkin ollut siinä, että olen voinut päästä jonkin 
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olennaisen äärelle, näissä maailmaa ja ihmisenä kasvamisen problematiikkaa koskevissa poh-

dinnoissani.   
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1. Leikki-ikäinen Anna kasvaa luonnon läheisyydessä turvallisessa kodissa 

 

Anna syntyi 1950-luvun alussa yrittäjäisän ja kansakoulun opettajaäidin esikoiseksi. Annan 

ollessa kolme-, neljävuotias, Annan vanhemmat rakensivat omakotitalon vehmaiselle tontille, 

joen varteen. Annalle syntyi kaikkiaan neljä nuorempaa sisarta, joiden seurassa Anna vietti 

lapsuutensa ensimmäiset, varsin huolettomat vuotensa.   

Tässä pro gradu-tutkielmassa Annan tarina alkaa jaksosta, jossa Anna on leikki-ikäinen lapsi. 

Eriksonin teoriassa leikki-ikä sijoittuu noin kolmen vuoden iästä kuuden vuoden ikään, (Dun-

derfelt 2011, 237). Eriksonin teorian mukaan tämä on aikaa, jolloin lapsi sisäistää ympäristöön 

kuuluvia normeja, sääntöjä ja käyttäytymistä koskevia tapoja, ja joiden pohjalta lapsen psyyk-

kiset rakenteet muodostuvat, (Dunderfelt 2011, 237 – 238). Eriksonin näkemystä myötäilevä 

elämänkaaripsykologia näkee tämän jakson kuuluvan Ihmisen kehityksen perusvaiheeseen (0 

– 20vuotiaana). Elämänkaaripsykologian mukaan, leikki-iän vuosien (ikävuodet 3 – 6) keskei-

nen tavoite on, että lapsella on hyväksytyksi tulemisen ja yhteenkuulumisen tunne omassa 

perheessään, (Dunderfelt 2011, 75 – 76).  

Pikkuisen Annan omat leikit omakotitalon luonnonhelmaisessa pihapiirissä, ja talon ullakolla, 

tarjosivat hänelle eräänlaisia pieniä tutkimusmatkoja elämään. Kodin turvallisessa ympäristös-

sä Anna sai rauhassa tutkia omaa itseään ja hänelle ilmenevää maailmaa.  

Annan perheessä, lasten ollessa pieniä 1950- ja 1960-lukujen aikana, vanhempien ajankäyttö 

jakautui niin, että isä oli paljon töissä, kun taas äiti vietti enemmän aikaansa lasten kanssa ko-

tona, suomalla lapsilleen jatkuvaa läsnäoloaan, ja ohjaavaa opastustaan. Anna esimerkiksi 

muistaa, että juuri äidin kanssa yhdessä oli tapana ihmetellä vaikkapa sitä, mitä kaikkea vai-

kuttavaa kotimiljöön luonnosta oli oikein havaittavissa. 
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5.1.1. Maisema lapsuudesta – käsitys kauneudesta Annan kokemuksissa 

 

”V: … mä oon ollu niinku hyvin semmonen aa (.) ujo lapsi pienenä. Ja mä pakenin paljo sem-

mosta niinku hälyä ja semmosta, meitoli, ku meitoli viis, mä olin vanhin niin mä halusin joten-

ki semmosta omaa aikaa ja mä menin ullakolle, mä hirveästi vietin aikaa piirtämällä tai as-

kartelemalla tai ompelemalla tai laulamalla tai jotain tämmöstä.”, (s. 3). 

Lapsuuden aika on siis Annan kokemuksissa varsin ilontäyteistä ja huoletonta, hänen seitsen-

henkisen perheen vilkkaasta ja metelintäyteisestä arjesta huolimatta. Annan kertomasta on 

tulkittavissa, että Annan kotipiha luonnon vehmaisine elementteineen saa leikki-ikäisen Annan 

virittäytymään luovaan ajatteluun ja toimintaan; hän rakentelee sinne tänne pihalle pieniä sa-

lapaikkojaan, jonne aika ajoin kätkeytyy omaan rauhaansa. 

”V:  (.) se paikka oli niin kaunis ku siinoli joki ja piha ja kasvimaata ja puita ja valoja ja varjoja  

ja hh kukkia ja  vapautta niinku lapsena kulkea ja juosta siellä ulkona ja hh tehä niitä omia 

salapaikkoja ja mm”, (s. 2). 

Anna siis kuvailee lapsuuden kotimiljöötään kauniiksi. Käsitystään kauniista, tavoittelemisen 

arvoisesta, hän avaa yllä olevassa kertomassaan luettelemalla hänelle merkityksellisiä asioita: 

joki, piha, kasvimaa, puut, valot ja varjot, kukkia, vapaus kulkea ja juosta ulkona, tehdä omia 

salapaikkoja.  

Pohtiessamme yleisesti sitä, mikä on ymmärryksessämme kaunista, vetoavaa; henkilökohtai-

sesti meille kokemuksellisesti olennaista, ja siksi niin syvästi vaikuttavaa, on mielekästä luoda 

katse siihen, mikä on meneillään oleva aikamme ja kulttuurinen kontekstimme, ja siinä vallit-

sevat arvot, (Haapala & Pulliainen 2003), (Dewey 2010), (Määttänen 2012). Toisin sanoen, 

ymmärrys siitä, mikä on tavoittelemisen arvoista, lähtee yhteisistä käsityksistämme, jotka ta-

valla tai toisella, jaamme kulloisessakin ajassa, (Haapala & Pulliainen 2003), (Dewey 2010), 

(Määttänen 2012).  

Vaikka tuo ymmärrys lähteekin yhteisistä käsityksistämme, yhteiseen aikaamme nojaten, se 

vastavuoroisesti pureutuu myös yksilöön; hänen henkilökohtaisesti koettuihin aiempiin koke-

muksiin, joiden kautta hän on ylipäätään käsityksensä asioista muodostanut, (vrt. Määttänen 
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2012, 112 – 119), (vrt. Dewey 2010, 64). Näin voidaan sanoa, että kokemuksellisena ilmiönä 

ymmärrys kauneudesta vastaa lopulta nimenomaan kokijan omaa kokemusmaailmaa; sitä, 

missä juuri hän on elänyt aiemmin ja elää parhaillaan.  

Dewey avaa tätä yllä esittämääni käsitystä siten, että painottaa kauneuden ymmärtämisen kas-

vavan esiin ihmisen arkikokemuksesta, (Anttila 2011, 41), (Dewey 2010, 49 – 75). Deweyn 

näkemykseen yhtyvä Määttänen, (vrt. Määttänen 2012), (vrt. Dewey 2010) puolestaan tarken-

taa, että missä tahansa kokemuksessa on keskeistä ”vallitsevan ja tulevan tilanteen suhde, sekä 

tulevan tilanteen saavuttamiseen tarvittava toiminta, (Määttänen 2012, 36). Tämä siis pätee 

Määttäsen ajattelussa myös kauneuden, tai jonkin tavoittelemisen arvoisen ilmentymän tarkas-

telussa, (Määttänen 2012, 36).  

Kokemuksen kannalta, Määttänen lähtee siitä, että yksilö kokee maailmaa toimintamahdolli-

suuksina9, joissa vanhat ja uudet merkitykset kohtaavat, (Määttänen 2012, 35 – 36). Kokies-

saan sitten jotain vaikuttavaa, käsittäessään jotain lähtemättömän kaunista, tai tavoittelemisen 

arvoista (kokiessaan siis esteettisen kokemuksen), yksilölle tarjoutuu toimintamahdollisuuk-

sien sijasta lupauksia toimintamahdollisuuksista, (Määttänen 2012). Täsmällisemmin sanottu-

na, Määttänen tarkoittaa tällä lupausta jonkin asian täyttymyksestä, (Määttänen 2012, 133). 

Selvennykseksi vielä sanottakoon, että Määttänen siis näkee, että kaikenlainen kokemus tarjo-

aa ihmiselle toimintamahdollisuuksia, ja arkikokemuksissa ihminen myös toimii, (Määttänen 

2009). Esteettisen kokemuksessa taas ihmiselle tarjoutuu lupaus toiminnasta, (Määttänen 

2012, 131 – 135). Tämä asia avautunee lukijalle paremmin tutkimustulosten lukujen edetessä, 

sillä palaan tähän tutkimusaineistoni puitteissa vielä myöhemmin, toistuvastikin, eri tarkaste-

luesimerkkien yhteydessä. 

Kertoessaan haastattelutuokiossaan kokemuksiaan lapsuudestaan, Anna siis palaa mielessään 

kauniiksi luonnehtimaansa maisemaan. Sellaiseen, jonka hän, ainakin näin jälkikäteen, mitä 

ilmeisimmin kokee tärkeänä ympäristönä oman kasvamisensa kannalta.  Joki, piha, kasvimaa, 

puut, valot ja varjot, kukat, vapaus kulkea ja juosta ulkona ja tehdä omia salapaikkoja viestit-

tävät, että näiden elementtien keskellä on kasvavan Annan turvapaikka; koti, ja sinne kuuluvat 

tietyt, silloiselle ajalle ominaiset, oman perheen kannattelemat arvot. Määttästä tapaillen, tässä 

                                                 

9 Määttänen viittaa J.J. Gibsonin käyttämään nimitykseen affordance, (Määttänen 2009, 43). 
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on kysymys siitä, että Annan luettelemat kauneutta/tärkeyttä edustavat elementit (joki, piha, 

kasvimaa, puut, valot ja varjot, kukat, vapaus kulkea ja juosta ulkona ja tehdä omia salapaik-

koja, sekä koti ja siihen liittyvät arvot) muodostavat yhdessä Anna kokemuksissa relaation10, 

jonka kannattelemana Anna jatkuvasti toimii, tai kokee toimintamahdollisuuksia, (vrt. Määttä-

nen 2012, 63 – 64, 87 – 91, 101 – 119).   

Nämä luettelemansa elementit ja tapahtumat (joki, piha, kasvimaa, puut, valot ja varjot, kukat, 

vapaus kulkea ja juosta ulkona ja tehdä omia salapaikkoja) viestittävät leikki-ikäiselle Annalle 

oikeastaan jotain siitä, mitä hän silloisessa elämässään muutenkin toistuvasti kokee. Tällä tar-

koitan, että ilmeisen turvallista arkea perheessään viettävä pikku Anna kokee havaitsemissaan 

elementeissään (joki, pihan kasvillisuus, valot ja varjot) tietynlaisia omien tunteiden, tunte-

mustensa ja ajatustensa ”kiteytymiä”. Toisin sanoen, pihapiirin elementtejä tutkittuaan, ja nii-

den kauneudesta vaikuttuneena, hän on luultavasti päässyt omiin sisäisiin käsityksiinsä pa-

remmin perille: esimerkiksi puita ja muuta kasvillisuutta katsellessaan hän on kaiketi tuntenut 

voimakkaasti juuri sitä turvallisuuden ja läheisyyden merkityksen tunnetta, jota hän kokee 

turvallisessa kodissaan ja perheensä keskuudessa, mutta nyt, näiden elementtien äärellä, tuo 

tuttu tunne, nousee jonkinlaiseen uuteen ”valoon”, (vrt. Määttänen 2012, 63 – 64, 87 – 91, 101 

– 119). Vastaavasti vapaus juosta ulkona ja tehdä omia salapaikkoja ovat voineet viestittää 

pienelle Annalle sitä, että oman fyysisen kasvamisensa myötä, yhä vauhdikkaammin jaloillaan 

juokseva Anna, pääsee kuin pääseekin kiinni itse asiassa siihen käsitykseen, mitä on vapaus, 

miltä se tuntuu ja että vapauden tunne on tavoitettavissa kun juoksee, (vrt. Määttänen 2012, 35 

– 36).  

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että tämän elämänvaiheen kokemusten myötä, Annan kaiken 

kokemuksen perusta muodostuu: asioille alkaa syntyä merkityksiä, merkitysten välille yhteyk-

siä ja Anna pääsee kiinni toimintaan, toimintamahdollisuuksiin, ja kohtaa lupauksia toiminta-

mahdollisuuksien äärellä, (vrt. Määttänen 2012, 35 – 36). Lapsuuden kodin, ja pihapiirin ele-

mentit ja tapahtumat, ovat siis tarjonneet pienelle Annalle puitteet, joissa Anna on voinut heit-

                                                 

10 Määttänen uskoo, että kokemista (ja esteettistä kokemusta) kannattelee olemassa olevan kokemusmaailmamme 

merkitysten välisiä yhteyksiä hoitava ”relaatio”. Asiat ilmenevät meille merkitysten kautta, me siis kohtaamme 

niitä jo olemassa olevilla arvoillamme ja ajattelutavoillamme, (vrt. Määttänen 2012, 101 – 119).   
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täytyä monenlaisille kokemuksille, joiden myötä hän on päässyt tutkimaan omaa itseään ja 

maailmaa, (vrt. Anttila 2011, 166).  

Tällä yllä olevalla viimeisellä lauseellani viittaan Anttilan näkemykseen, jonka mukaan lapsen 

eläytymiseen herkästi syttyvä kokemiskyky on tarkoituksenmukaista. Anttilan mielestä tarkoi-

tus on siinä, että lapsi saa tietoa ihmisenä olemisesta ja maailmasta muullakin tavoin, kuin 

kielellisin keinoin, (vrt. Anttila 2011, 166). Fenomenologinen ajattelu, Merleau-Pontyn käsi-

tyksissä, allekirjoittaa kirkkaasti tällaisen Anttilan edellä esittämän lähtökohdan, (vrt. Luoto & 

Roinila 2013, 415 – 477). Anttila jatkaa, että:” varhainen kokemusmaailmamme, joka on suu-

relta osin ei – kielellistä, sisältää eri aistikanavien tuottamia aistimuksia, havaintoja, tuntemuk-

sia ja tunteita, niiden muistoja, jälkiä, erilaisia representaatioita”, 11. Tällainen kokeminen siis 

vastaa ihmisen ja maailman välistä vuorovaikutusta, ja vaikuttavat todellisuuden rakentumi-

seen, (Anttila 2011, 166). Näin voidaan olettaa, että Anna on lapsuudessaan kokenut näiden, 

aiemmin mainitsemieni elementtien ja tapahtumien äärellä, vähintään jotain mielekästä, ellei 

jopa ratkaisevan tärkeää oman ihmisenä kasvamisensa kannalta. (Dunderfelt 2011, 61 – 190).  

Kaiken kaikkiaan voidaan siis sanoa, että Annan käsitys kauneudesta on muodostunut hänen 

lapsuudessaan, ja mitä ilmeisimmin, juuri niissä kodin ja pihapiiriin kuuluvan luonnon ele-

menttien äärellä tapahtuneissa kokemuksissa, joissa Anna on päässyt lähelle omaa itseään ja 

suhdettaan maailmaan. Annan kokemus kauneudesta on siis alun perin yhteydessä hänen 

aiempiin kokemuksiinsa perheestään, ja kodista nouseviin arvoihin.   

 

5.1.2. Valot ja varjot kiehtovat pientä Annaa. Kokemusmaailma ohjaa havaintoja.  

 

”V:  mä muistan ne kesät nii ihanina ku mä nojailin puun runkoihin ja kattelin mitä se muo-

dostaa se (.) se valon ja varjon leikki siellä (.),”, (s. 2). 

Useat kokemuksellista ihmiskäsitystä edustavat ajattelijat lähtevät siitä, että toisin, kuin yleen-

sä luulemme, havaintojen tekeminen ei ole meille sattumanvaraista tapahtumaa. Tätä mieltä 

                                                 

11 Anttila viittaa representaatioilla Damansion (1999, 303 – 304) kuviin, jotka taltioituvat mielemme merkitysra-

kenteisiin ja osallistuvat minuutemme rakentumiseen, (Anttila 2011, 166).  
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näyttää olevan ainakin Rouhiainen, fenomenologisissa käsityksissään, tutkiessaan fenomeno-

logisen ajattelijan, Merleau-Pontyn pohdintoja, (vrt. Anttila 2011, 75 – 94). Tämä mieltä on 

myös nykyaikamme pragmaattista ajattelua edustava Määttänen, (vrt. Määttänen 2009, 49, 122 

– 129), ja niin ikään, tätä mieltä on, Määttäsenkin tutkimuksissa paljon näkyvä12, Dewey, (vrt. 

Dewey  2010, 49 – 75). Rouhiainen ja Merleau-Ponty, sekä Määttänen ja Dewey lähtevät ni-

mittäin kaikki siitä, että ihminen on kokemuksellinen olento ja hänen suhteensa maailmaan on 

kokemuksellinen, (Anttila 2011, 75 – 94), (Luoto & Roinila 2013), (Määttänen 2009), (Määt-

tänen 2012), (Dewey, 1915) ja (Dewey 2010).  

Tässä kokemuksellisuuden tulokulmassa fenomenologia ja pragmaattinen ajattelu näyttävät 

lyövän iloisesti kättä: molemmat nimittäin yhtyvät käsitykseen, että se, mitä havainnoimme, 

on aina tavalla, tai toisella kytköksissä omaan, jo olemassa olevaan kokemusmaailmaamme 

kantavaan merkitysverkostoomme, (vrt. Anttila 2011, 75 – 94), (vrt. Luoto & Roinila 2013, 

319 – 320, 415 – 477), (vrt. Määttänen 2009, 122 – 129), (vrt. Dewey 2010, 49 – 75).  

Dewey menee kokemuksellisuuden käsityksissään jopa niin pitkälle, että avaa havainnoinnin 

olevan tapahtuma, jossa ihminen havaitsee ainoastaan niitä asioita, mitä hänen itse asiassa 

tarvitseekin havaita, (vrt. Dewey 1980, 41 – 42). Dewey käyttää tästä esimerkkinä ”ensi-

silmäyksellä tapahtuvaa rakastumista”. 

”Persons are sometimes said to fall in love at first sight. But what they fall into is not a thing 

of that instant. What would love be were it compressed into moment in which there is no room 

for cherishing and solicitude? ”, (Dewey 1980, 42). 

Tässä yllä olevassa siteerauksessa, Dewey, tulkintani mukaan, tarkoittaa sitä, että rakastumi-

nen pääsee tapahtumaan ihmiselle silloin, kun sille (rakastumiselle) on jo olemassa eräänlaista 

”tilausta” ihmisen elämässä, (Dewey 1980, 41 – 42). Näin voi olla, vaikkei ihminen sitä vält-

tämättä varsinaisesti etukäteen tiedosta. Toisin sanoen, ”ensi-silmäyksellä” tapahtuva rakas-

tuminen ei tosiasiassa ole rakastuvalle ”totaalinen yllätys”, vaikka se siltä voi kokijasta äkki-

seltään tuntuakin. Kyse on Deweyn mukaan siitä, että rakastuminen pääsee tapahtumaan siksi, 

että sille on henkilön elämässä tilaa – vaikka sitten henkilön itse sitä tiedostamatta, (Dewey 

                                                 

12 Deweyn ajatukset ovat paljon esillä Määttäsen kokemusta ja esteettistä kokemusta pohtivissa teoksissa 2009 ja 

2012. 
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1980, 41 – 42). Ja kun tilaa on, on henkilö näin jo tapahtumalle altis, (vrt. Dewey 2010, 75). 

Näin henkilön kohtaama seuraava hetki voi olla jo rakastumiselle otollinen, (vrt. Dewey 2010, 

75). Joka tapauksessa, tuo ihmisessä sillä hetkellä vallitseva alttius ja otollisuus ovat, Deweyta 

mukaillakseni, seurausta siitä, mitä kaikkea ihminen on siihenastisessa elämässään aiemmin 

kokenut, (vrt. Dewey 1980, 41 – 42), (vrt. Dewey 2010, 75). Annan tarinassa tämä näkyy sii-

nä, että pienessä Annassa on tietynlainen alttius (tai herkkyys) havaita vaikkapa valoja ja var-

joja, (vrt. Dewey 1980, 41 – 42), (vrt. Dewey 2010, 75). Siitä kertoo hänen pienen lapsen 

kiinnostuksensa hakeutua valojen ja varjojen äärelle. Toisaalta tuota Annan herkkyyttä voi-

daan tulkita myös tietynlaiseksi luottamukseksi.  Onhan hän uskaltanut asettua alttiiksi valojen 

ja varjojen tuomille kokemuksille.  

Koska Anna muistaa, vielä tämän tutkimuksen haastatteluhetkelläkin, kohdanneensa leikki-

iässään valoja ja varjoja, viestii se tulkintani mukaan siitä, että näissä valojen ja varjojen koh-

taamisissa lienee ollut Annalle jotain tavanomaista enemmän merkityksellistä. Valojen ja var-

jojen havainnointi ei ole siis jäänyt Annalle ohikiitäväksi näkymäksi, vaan ne ovat, mitä ilmei-

simmin, kuuluneet olennaisina tekijöinä johonkin Annan, merkityksiä sisältävään, kokemus-

kokonaisuuteen, (vrt. Dewey 2010, 49 – 75). 

Kuten sanottua, Annan tarinasta on tulkittavissa, että kaiken, minkä hän muistaa kauniiksi; 

tavoittelemisen arvoiseksi, on edellyttänyt jo pieneltä Annalta itseltään jonkinlaista tilantee-

seen heittäytymistä, alttiiksi asettautumista jollekin sellaiselle, joka on jollain tapaa vastannut 

hänelle jotain tuttua, vaikka on samanaikaisesti hyvinkin saattanut edustaa jotain vierasta, uut-

ta. Toisin sanoen, leikki-ikäinen Anna on asettunut valojen ja varjojen äärelle, koska on tunte-

nut jonkinlaista tarvetta asettua niiden äärelle, kuten Deweyn voisi kuvitella tässä kohtaa sa-

novan, (vrt. Dewey 1980, 41 – 42), (Dewey 2010, 75).  

Anna ei siis tehnyt havaintojaan valoista ja varjoista pelkkien aistiensa varassa, eivätkä ha-

vainnot olleet hänelle mitään sattumanvaraista tapahtumiensarjaa, (vrt. Dewey 2010, 49 – 75). 

Kuten Dewey sanoo, me kaikki havainnoimme sitä, mikä on meille jossain määrin tärkeää, 

(Dewey 1980, 41 – 42), (Dewey 2010, 78). Niinpä pieni Annakin kääntyi niitä havaintojaan 

kohti, jotka hän jossain määrin tunnisti voivan antaa juuri hänelle jotain, (vrt. Dewey 2010, 49 

– 75). 
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Kuten tulin jo aiemmin valottaneeksi, myös Määttänen puhuu Deweyn tapaan havaintotapah-

tumasta niin, että uskoo jo olemassa olevan kokemusmaailmamme ohjaavan havaintojamme, 

(vrt. Määttänen 2009, 32 – 35). Määttänen kuitenkin korostaa, että havainto käy aina rinnan 

toimintamme kanssa, (Määttänen 2009, 35). Kuten aiemmin jo tulin kertoneeksi, Määttänen 

puhuu havainnossa ja kokemuksessa toiminnasta ja sen merkityksestä. Tässä yhteydessä, tah-

don mennä nyt Määttäsen asian (havainnon ja toiminnan suhde) valottamisessa hieman pi-

demmälle.   

Kun Määttänen sanoo, että: ”Tietynlainen toiminta johtaa havaitusta tilanteesta toiseen”, 

(Määttänen 2009, 35), hän tarkoittaa toiminnalla ruumiillista toimintaa13. On tärkeää huomata, 

että tällä Määttänen tarkoittaa muutakin, kuin aistien käyttämistä havaintojen vastaanottami-

seen, (Määttänen 2009, 43 – 45). Kuten sanottua, kokemuksen kohteena, Määttäsen mukaan, 

on havaittu tilanne, jossa tarjoutuvat toimintamahdollisuudet, (Määttänen 2009, 43). Tällä 

Määttänen haluaa lukijan ymmärtävän, että ihmisen keho on maailman kokemisen ja tiedon 

saavuttamisen olennainen väline, (Määttänen 2009, 42 – 45)14. Toisin sanoen, Määttästä ta-

paillen, kehon ominaisuudet vaikuttavat siihen, millaisena maailman koemme, (Määttänen 

2009, 43 – 44). Tämä puolestaan selittää loogisesti taas sitä, miksi kokemus valoista ja varjois-

ta ovat voineet jäädä niin selkeästi Annan mieleen. Kokemus valoista ja varjoista ei, mitä il-

meisimminkään, ole voinut rajautua pelkkään lyhytkestoiseen visuaaliseen aistihavaintoon, 

vaan se on ollut Annalle jotain enemmän. Tätä vahvistaa myös se, että nyt myöhemmin Anna 

pystyy jo itse määrittelemään kokemuksen. Hänhän antaa ymmärtää sen kuuluvan kau-

niin/tavoittelemisen arvoisen alaisuuteen, kun sanoo muistavansa tuokiot ”ihanina”, ja välittää 

oman vilpittömän kiinnostuksensa tuokioihin, kun sanoo ”katselleensa, mitä se valon ja varjon 

leikki muodostaa”. 

Määttäseen nojaten, voidaan siis sanoa, että lapsuuden miljöössään, näissä esteettisissä puit-

teissa tapahtuneissa kokemuksissaan; valojen ja varjojen äärellä tapahtuneissa tarkastelutuoki-

oissaan, pieni Anna havainnoi; tarkastelee ja tutkii maailmaa muutenkin, kuin aisteillaan, 

(Määttänen 2009, 32 – 35, 43 – 44). Hän aistii, mutta myös toimii – ja aistii taas lisää. Hän 

                                                 

13 Ruumiillinen toiminta voi Määttäsen käsityksissä olla myös ”abstraktia” toimintaa, kuten ajattelua, (Määttänen 

2009, 56). 
14 Tämän saman lähtökohdan allekirjoittaa myös Merleau-Ponty. Hän puhuu ”lihasta”, tai siitä, että ihminen ja 

maailma ovat samaa ”kudosta”, (vrt. Luoto & Roinila 2013, 422 – 423).  



35 

 

 

 

tuntee, tunnustelee, herkistyy. Hän ajattelee. Hän aistii, tuntee ja ajattelee, ja kaikki se on yh-

teydessä hänen toimintaansa, ajatteluunsa, puheeseensa, tai johonkin kehonsa liikkeeseen, ja 

tekemiinsä havaintoihin. (Vrt. Määttänen 2009, 32 – 35, 43 – 44). Näin toiminta osoittaa ole-

vansa sidottua kokemiseen, kuten Määttänen väittää, (Määttänen 2009), (Määttänen, 2012). 

Määttäsen ajatusta voitaneen avata myös seuraavasti: Me kaikki aistimme ilman tuoksun, nä-

emme maiseman, kuulemme maisemaan liittyvät äänet, tunnemme jalkojemme alla tietynlai-

sen maanpinnan, tunnemme kehomme jäsentemme monet eri liikkeet ja niihin osuvat ilmavir-

rat – ja ajattelemme jotain, joskaan harvemmin juuri sitä, mitä sillä hetkellä aistimme. Ajatte-

lemme ehkä asiaa, joka liittyy suoranaisesti meneillään olevaan toimintaamme, tai ajattelem-

me aivan jotain muuta asiaa, johon meneillään oleva toimintamme puolestaan pyrkii myötä-

vaikuttamaan. Esimerkiksi kun kävelen, saatan kävellä ripeästi, jos olen juuri havainnut kirjas-

ton ovien sulkeutuvan pian. Ehkä se, mitä tuossa kiiruhtamisen hetkessä eniten ajattelen, on 

aie, jonka perässä kuljen: ”kunpa kerkiäisin kirjastoon ennen sen sulkeutumista!”. Kokemuk-

sesta siis tiedän, että ripeys kävelyssä juuri nyt kannattaa, jos haluan välttää myöhästymisen. 

Näin ollen, kuten Määttänen esittää, toiminta on olennainen tekijä havaintotapahtumassa: ne 

käyvät suorastaan käsi kädessä, (Määttänen 2009, 32 – 35, 43 – 44). 

Kuten Määttänen sanoo, toimintamme myötä, me rakennamme kokemustemme merkitysver-

kostoa ennakkokäsitystemme jalustaksi, ja niiden avulla me teemme havaintoja – tai jätämme 

tekemättä, (Määttänen 2009, 43 – 45).  Näin ollen, toimintamme myötä, me ”tulemme tutuksi” 

tavoista, joiden avulla me itse asiassa selviämme; kykenemme käsittämään meille avautuvaa 

todellisuutta, (Määttänen 2009, 43 – 45). Toisin sanoen, toiminta on edellytystä sille, että me 

ylipäätään uskallamme luottaa meille ilmenevään maailmaan ja siinä esiintyvään todellisuu-

teen, sekä sen pysyvyyteen.  (Määttänen 2009, 43 – 44, 56).  

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että leikki-ikäisen Annan kokemukset valoista ja varjoista, 

tai kuten hän tuli aiemmassa luvussa (5.1.1.) kertoneeksi, juoksemisista pihalla, salapaikkojen 

tekemisestä, tai laulu-, askartelu- piirtely- ja ompelutuokioista ullakolla, ovat kaikki tarjonneet 

Annalle mielekkäitä ”suvantopaikkoja” hänen hälyiseen suurperheen arkeensa, (Anttila 2011, 

40). Annan kokemukset valoista ja varjoista, juoksemisista pihalla, salapaikkojen tekemisestä, 

tai laulu-, askartelu- piirtely- ja ompelutuokioista ullakolla ovat siis olleet Annalle toimintaan 

virittäviä ja toimintamahdollisuuksia tarjoavia kokemuksia, (vrt. Määttänen 2009, 43). Tarkoi-
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tan, että juuri näiden toiminnallisten kokemustensa äärellä, Anna on voinut uppoutua omaan 

rauhaansa havainnoimaan ja kasvattamaan kokemusmaailmaansa, ja harjoittamaan havain-

nointi- ja ennakointikykyjään, (Anttila 2011, 40), (Määttänen 2009, 43). Näissä hetkissä Anna 

siis on, mitä ilmeisimmin, tullut tutkineeksi omia ajatuksiaan, taitojaan, aistejaan, tunteitaan, 

toiveitaan. Tässä kohtaa on nyt jo aivan loogista päätellä, että tällaiset kokemukset, esteettisis-

sä puitteissa, ovat siis aivan omiaan palvelemaan lapsen ihmisenä kasvamista. Ne ovat kehit-

täneet Annan suhdetta omaan itseensä, toisiin ja maailmaan, (vrt. Anttila 2011, 38 – 41).  

 

5.1.3. Saunan ikkunasta näkymää suurempi kokemus 

 

”V: mä koin niinku lapsena ku me istuttiin sielä rantasaunan lauteella ja ikkuna oli siinä ja se 

näki se kimalteleva *** joki siinä .hh nii ne oli niinku tärkeitä hetkiä ne että (.) me saatettiin 

äidin kans laulaa me lapset siinä ja, äiti opetti niinku katsoon et miten kaikki on niinku kaunis-

ta kesällä ja, ja se hämäryys ja se tumma sauna ja (.) ne tuota ne koiranputket joita siellä re-

hotti joka puolella, nii (.) ja se et me laulettiin ja me vähä haikailtiin siinä ja ehkä £ £ itkettiinki 

vähäsen ko oli jotenkin nii £ £ herkkää ja kaunista,”, (s. 2). 

Tämä yllä oleva Annan kertomus saunan ikkunasta avautuvasta, Annaan vaikuttavasta jo-

kinäkymästä, on leikki-ikäisen Annan esteettisen kokemisen näkökulmasta, mielestäni erittäin 

mielenkiintoinen tarkastelun kohde: siinä ilmenee lapsen, pienen Annan, esteettinen kokemus. 

Tämän väitteeni perustelut aloitan avaamalla, aiempaa seikkaperäisemmin, esteettistä koke-

musta. Toisin sanoen, pureudun kysymykseen, mikä on esteettisen kokemuksen rakenne 

pragmaattisen ja fenomenologisen ajattelun yhteisessä valossa. 

Pohtiessani Deweyn, Merleau-Pontyn, Määttäsen ja Rouhiaisen ajatuksia esteettisestä koke-

muksesta olen tullut tulokseen, että esteettinen kokemus on sen verran tapahtumarikas koke-

mus ihmisessä, ettei mikään yksittäinen kokemus, vaikkapa nyt näkymä tavanomaisesta vie-

hättävästä maisemasta ikkunassa, sinänsä riitä tekemään asiasta vielä esteettistä kokemusta, 

(vrt. Dewey 2010), (vrt. Luoto & Roinila 2013, 415 – 477), (vrt. Määttänen 2012), (vrt. Anttila 

2011, 75 – 93). Pragmatisimia edustavan Deweyn ja fenomenologista ajattelua edustavan Mer-

leau-Pontyn näkemyksiä soljuvasti yhteen solmien, esitän esteettisen kokemuksen teorian seu-
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raavasti: kokemus muuttuu erityiseksi, kun havaintoja tekevä ihminen operationalisoi15 me-

neillään olevaa todellisuutta koko kehollaan (kuten aisteillaan, tunteillaan, merkitystäyteisellä 

mielellään) siten, että löytää objektin (jonkin hänelle käyvän ilmentymän) kautta jotain uutta 

maailmasta ja itsestään, (vrt. Dewey 2010, 49 – 53, 74 – 75, 78 – 79, ), (vrt. Merleau-Ponty 

1993, 46 – 47), (vrt. Luoto & Roinila 2013, 318 – 320, 452 – 453), (vrt. Määttänen 2012, 112 

– 119, 130, 133 – 135), (vrt. Anttila 2011, 41 – 42, 75 – 91). Tulkintani mukaan tässä on siis 

kysymys siitä, mitä tulin jo aiemminkin todenneeksi, että ihminen tekee havaintojaan koko 

kehollaan. Hän siis suuntaa mielenkiintonsa, tiedostaen tai tiedostamattaan, johonkin itselleen 

merkitykselliseen. Tuon jonkin merkityksellisen ilmentymän asettuessa tarjolle, tarkoittaa ha-

vainnojalle/kokijalle sitä, että tuo ilmentymä jollain tavalla vastaa hänen jo olemassa olevaan, 

mutta vielä jollain tapaa vajaaseen ymmärrykseensä16. Esteettisessä kokemuksessa kokemuk-

sen laatu muuttuu, kun kokija oivaltaa, tai tunnistaa saavansa jotain uutta itselleen, jotain sel-

laista, joka entisestään laajentaa tai parantaa hänen ymmärrystään, (vrt. Dewey 2010, 53, 57, 

64, 70 – 71, 78 – 79, 98 – 99,122, 129, 156), (vrt. Anttila 2011 35, 41 – 42). Sellaista, joka 

ikään kuin lupaa hänelle täydempää ymmärrystä, kuten aiemmin tulin jo asiaa hieman raotta-

neeksi Määttäsen näkemysten kautta, (Määttänen 2009, 32 – 35, 43 – 44), (Määttänen 2012, 

112 – 119, 130, 133 – 135). Deweylla on tälle täydempään ymmärrykseen nousevalle tapah-

tumalle, eli esteettisen kokemuksen tapahtumalle, osuva nimikin: täyskokemus, (Dewey 2010, 

49 – 75). Westerlundin ja Väkevän mukaan, tämän Deweyn määrittelemän täyskokemuksen 

laadullisuus on siinä, että arkikokemukseen kätkeytynyt tieto nousee kokijalleen esiin uudessa 

ulottuvuudessa, tarjoten kokijalleen jotain erityisen eheää, tai kokonaisvaltaista tapaa käsittää 

asioita, (vrt. Anttila 2011, 42).   

Deweyn ja Merleau-Pontyn ajatuksista on myös pääteltävissä, että tällaisissa hetkissä (tapah-

tumassa, jossa ihminen operationalisoi meneillään olevaa) ihminen on yleensä niin herkisty-

                                                 

15 Jari Metsämuuronen selittää operationalisoinnin tarkoittavan sitä, kun hypoteettiselle käsitteelle annetaan jokin 

”mitattavissa oleva määritelmä”, (Metsämuuronen 2006, 36). Metsämuuroseen nojaten, ehdotan, että tässä yhtey-

dessä tulkitsemme operationalisoinnin tarkoittavan, Metsämuurosen tapaan, jotain sellaista, jossa ihminen hakee 

omasta kokemusmaailmastaan vastaavuutta jonkin asian todentamiseksi; syvää ymmärrystä asioiden välisissä 

yhteyksissä omassa kokemuksellisessa kontekstissaan. 
16 Ymmärryksellä tarkoitan tässä yhteydessä enemmän, kuin rationaalista, loogista ajattelua: tulkitsen ymmärryk-

sen kattavan järjen ja mielen lisäksi emootiot, arvot, merkitykset – koko sen maailman, jonka ihminen on jo itsel-

leen omaksunut, ja jota hän pyrkii jatkuvasti havainnoimaan ja ennakoimaan voidakseen toimia siinä, (vrt. Määt-

tänen 2012, 112 – 119, 130, 133 – 135). 
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nyt; tilanteelle auki, että voi helposti samanaikaisesti vastaanottaa useita eri ”signaaleja”. Sel-

laisia, joita ihminen tavalla, tai toisella, mieltää (tai haluaa mieltää) kuuluvan kokemuksen 

kohteeseen, (vrt. Dewey 2010, 71 – 75), (vrt. Merleau-Ponty 1993, 46 – 47), (Luoto & Roinila 

2013, 318 – 320, 452 – 453). Niin Deweyn, kuin Merleau-Pontynkin ajattelusta on tulkittavis-

sa, että nuo esteettisen kokemuksen kirvoittavasta kohteesta lähtevät ”signaalit” kietoutuvat 

kokonaisvaltaisella tavalla kokijan aiempaan kokemusmaailmaan, ja meneillään olevaan ko-

kemustapahtumaan, ja tällä tavoin lopulta vaikuttavat kokemuksen laatuun, (vrt. Dewey 2010, 

49 – 75, 156), (vrt. Luoto & Roinila 2013, 415 – 477). Näin ollen on pääteltävissä, että esteet-

tisen kokemuksen toteutumiseen, eli ”onnistumiseen”, vaikuttavat monet tekijät. Yksi niistä 

voi olla meneillään oleva yleinen tunnelma; sosiaalisen ilmapiirin tietynlainen vire, kuten An-

nan tapauksessa saunan lauteilla äidin ja sisarusten läheisyydessä. Deweyta tapaillen, Annan 

kertomuksessa ”saunan lauteilla”, esimerkiksi juuri ”kohdilleen osuneella” ilmapiirin vireellä 

voisi väittää olevan yhteys siihen, minkälaisia merkityksiä saunan lauteilla äitinsä ja sisarus-

tensa lähellä istuvan pienen Annan aiemmista kokemuksista on päässyt nousemaan, (vrt. De-

wey 2010, 74, 78). 17    

Tässä pienen Anna-tytön kokemuksessa ”saunan lauteilla” laadun voidaan nähdä rakentuvan 

kokemuksessa olevien eri tekijöiden summalla – ne ovat kuin kokijalleen ”signaalia lähettä-

vät” tekijät, jotka kietoutuvat kokijassa merkittävällä tavalla yhteen. Noita esteettisen koke-

muksen rakenteellisia tekijöitä, tässä Annan kertomassa ”saunan lauteilla” kertomuksessa 

ovat, jo kertaalleen mainitsemani ensimmäisen tekijän, 1) tietynlainen sosiaalisen ilmapiirin 

vire, joka vastaa lämmintunnelmaista yhdessäoloa äidin ja sisarusten seurassa, lisäksi 2) sau-

nan miellyttävä lämpö, joka ehkä rauhoittavuudellaan tukee myönteistä ilmapiiriä, 3) vaikutta-

va näky ikkunasta; kimalteleva joki ja rehottavat koiranputket, sekä 4) korviin kantautuva, 

kaiketi varsin miellyttävältä kuulostava, laulu. Niin ikään, Deweytä tapaillen, Annan merki-

tysmaailman kannalta on tärkeää tässä kohtaa huomata, että kaiken tämän alla ovat 5) Annan 

aiemmat kokemukset tästä omasta perheestään ja tietynlaisesta kasvuympäristöstään, (vrt. 

Dewey 2010, 49 – 75), (vrt. Määttänen 2009, 93 – 96), (Määttänen 2012, 108, 112 - 119).  

                                                 

17 Yleisesti ottaen tässä kohtaa vielä korostettakoon, että merkitysten, tiedostettujen tai tiedostamattomien, esiin 

nouseminen kokijassa on, Määttäsen ja Deweyn mukaan, edellytys esteettisen kokemuksen syntymiseksi, (vrt. 

Määttänen 2012, 50, 64, 88, 108), (vrt. Dewey 2010, 49 – 75). 
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Näistä yllä erittelemistäni tekijöistä voimme siis huomata, että ne tavoillansa vastaavat Annan 

kantamia käsityksiä tästä häntä ympäröivästä maailmasta, ja omasta itsestään, ja samalla ne 

muodostavat ikään kuin valmiimmaksi kypsyneen ”hedelmällisen maaperän” voidakseen am-

mentaa rinnalleen jotain uutta, (vrt. Dewey 2010, 78 – 79).  

Voidaan siis sanoa, että se, mitä pieni Anna todella ikkunasta avautuvasta jokimaisemasta nä-

kee, tai pikemminkin kokee, ei ole pelkkä jokimaisema rehottavine koiranputkineen, vaan 

tuosta näkymästä vaikuttuneena, ja kaikkien näiden muiden edellä mainitsemieni meneillään 

olevien tekijöiden (ilmapiiri, lämpö, laulu, aiemmat kokemukset) läpivalaisemana, hänelle 

heijastuu ”idea” jostain uudesta, (vrt. Määttänen 2012, 117 – 119, 133 – 135), (vrt. Dewey 

2010, 49 – 75, 78 - 79), (vrt. Luoto & Roinila 2013, 420 – 427). Toisin sanoen, maailman il-

mentyessä Annalle, tässä nimenomaisessa hetkessä juuri tällä tavoin, Anna tulee itse asiassa 

oman kokemuksensa ”koskettamaksi”, (vrt. Luoto & Roinila 2013, 415 – 477). Tällä tarkoitan 

vain sitä yksinkertaista tosiasiaa, että tässä hetkessä, saunan lauteilla, Anna siis tavoittaa jo-

tain, mitä ei ole tullut ennen tavoittaneeksi; tunteneeksi, tai oivaltaneeksi. Kuten sanottua, ky-

symys on siitä, että hänen kantamansa vanhat kokemukset merkityksineen, kohtaavat nyt uu-

den kokemuksen, joka taas tuo mukanaan idean uudesta merkityksestä, minkä seurauksena 

Annan kokemusmaailma kasvaa, (vrt. Määttänen 2012, 104, 118, 133 – 135), (vrt. Dewey 

2010, 49 – 75, 78 - 79), (vrt. Luoto & Roinila 2013, 85, 421, 427). Ehkä Merleau-Pontyn sanat 

avaavat tätä esittämääni asiaa parhaiten: 

”En katso kuvaa, katson pikemminkin sen mukaisesti tai sen kanssa”, Merleau-Ponty, (Luoto 

& Roinila 2013, 425).  

Rohkenen ajatella, että Merleau-Ponty pohtisi tätä yllä esittämääni kokemuksellista tapahtu-

maa”kudos”- tai ”punos” – teorian kautta, (Luoto & Roinila 2013, 415 – 477). Tämä, kiasma – 

teorianakin tunnettu, todellisuuden tarkastelutapa lähtee Merleau-Pontyn mukaan siitä, että 

”maailma on tehty samasta aineesta kuin ruumis”, kuten hän sanalla sanoen sanoo, (Luoto & 

Roinila 2013, 423).  Tulkintani mukaan, Merleau-Ponty tarkoittaa tällä, että ihminen aistii, 

havaitsee, kokee ja on kykenevä ymmärtämään maailmaa, koska maailma on ihmiselle aistit-

tavissa, havaittavissa, koettavissa ja ymmärrettävissä, (vrt. Luoto & Roinila 2013, 420 – 427). 

Tulkintani mukaan, Merleau-Pontyn mielestä asia on kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että 

ihminen on maailmassa, ja maailma ihmisessä, (vrt. Luoto & Roinila 2013, 415 – 477). Lihal-
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linen ruumiimme on siis väline aistittavassa, havaittavassa ja koettavassa maailmassa, kuten 

Hacklin, Hotanen ja Yli-Tepsa Merleau-Pontyn ajatuksia tulkitsevat, (Hacklin, Hotanen & 

Yli-Tepsa, 2012). Tästä voimme päätellä pienen Annankin kokeneen herkän tuokionsa saunan 

lauteilla juuri kehonsa toiminnan ansiosta. Ehkä pienen Annan aistima saunan lämpö on nos-

tattanut Annassa mielihyvän tunteen, myönteinen ilmapiiri äidin ja siskojen läheisyydessä 

vahvistanut sitä, ehkä Anna on kokenut, hänelle jo aiemminkin tutuksi käyneen, äidin, sisko-

jen ja hänen yhdessä luoman ilmapiirin myönteiseksi, ja jollain tapaa sallivaksi, johon hän 

pienenä lapsena uskaltaa, näillä saunan lauteilla, laskea luottamuksensa, olla auki ja nauttia 

läheistensä vuorovaikutuksesta. Kuunnellessaan äidin laulua, kaiketi hänelle jo tutuksi käynyt-

tä ääntä, Anna saattoi nyt alkaa kuunnella ääntä ja laulua uudella tavalla, eri tavoin kuin 

aiemmin. Nähdessään siinä tuokiossa myös mieltään herkistävän jokinäkymän, kauniin mai-

seman puista, rehottavista koiranputkista, Anna havaitsi nyt jotain tärkeämpää, sellaista, mitä 

ei ollut aiemmin tullut havainneeksi: ehkä hän tuli koskettaneeksi jotain hyvin oleellista omas-

sa itsessään. Jotain sellaista, joka liittyi niihin jo orastaneisiin käsityksiin, joita hän pienenä 

lapsena elämästään, omasta itsestään, toisista ja maailmasta, oman perheensä heijastelemana, 

sisäisessä maailmassaan kantoi. Ehkä siinä hetkessä, hän sanattomasti pääsi sen tiedon äärelle, 

mikä oli hänelle tavoittelemisen arvoista, (vrt. Dewey 2010, 49 – 75), (vrt. Luoto & Roinila 

2013, 415 – 477), (vrt. Määttänen 2012, 35 – 36).  

Se, että Anna heijasteli ”saunan lauteilla” kokemuksessaan jotain jo olemassa olevaan tietoon-

sa vahvistuu myös Määttäsen näkemyksissä. Määttänenhän allekirjoittaa kokemuksen ruumiil-

lisuuden, ja jatkaa esteettisen kokemisen tarkastelua siten, että näkee emootioiden ja arvojen18 

välillä vahvan yhteyden, (vrt. Määttänen 2012, 35 – 36, 87 – 91). Määttänen suorastaan koros-

taa, että esteettisessä kokemuksessa esiintyvät emootiomme syntyvät itse asiassa arvojemme 

vapauttamina, (Määttänen 2012, 87). Määttänen toteaa, että:” arvot eivät perustu emootioihin, 

vaan emootiot perustuvat arvoihin”, (Määttänen 2012, 87). Tähän nojautuen, voidaan siis edel-

leenkin päätellä, että pienelle Annalle ikkunasta näyttäytyvä kimalteleva joki rehottavine koi-

ranputkineen vaikuttaa Annaan niin syvästi siksi, että tuota näkymää itse asiassa viitoittaa alun 

perin perheen jäsenistä lähtevä, ja jo toistuvasti aiemmin lähtenyt, esimerkiksi läheisyyttä 

huokuva turvallinen ilmapiiri. Näin ollen, tämä Annan saunan lauteilla havaitsema ilmapiiri, 

                                                 

18 Arvoilla Määttänen viittaa ajatuksiamme sävyttäviin merkityksiin ja käsityksiin, (Määttänen 2012, 87). 
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äidin ja sisarusten seurassa, lienee Annalle siis myös lapsuutensa aiemmilta ajoilta tuttu. Siksi 

Anna siis rohkenee, tässä saunan lauteilla, luottaa jälleen sen (ilmapiirin) pettämättömyyteen. 

Toisin sanoen, Annalla lienee siis jo kokemusperäistä vakuuttuneisuutta19 siitä, että perheensä 

seurassa hän voi tuntea perheeseen kuuluvia arvoja: turvaa ja läheisyyttä, (vrt. Määttänen 

2009, 88 – 90). Tästä taas on loogisesti pääteltävissä, että tieto turvallisesta tilasta puolestaan 

edistää kasvavan rohkeutta ”antautua hetkeen”, (vrt. Määttänen 2009, 88 – 102). Toinen, kai-

keti sekin jo Annalle tutuksi käynyt tieto, on äidistä lähtevä laulu. Tuttuna ilmentymänä sekin 

viestittänee Annalle jonkinlaista levollista tilaa. Näin ollen, Annalla on jo, tässä leikki-ikäisen 

elämänvaiheessaan, kuten Määttänen sanoo, riittävästi ”vakiintunutta kokemusperäistä tietoa” 

niin, että heijastellessaan omia vanhoja kokemuksiaan emootioistaan, hän voi antaa emootioit-

tensa kuljettaa häntä yhä syvemmälle kokemustensa tutkimusmatkoille; avata häntä aiempaa 

enemmän uusien asioiden ja merkitysten etsimiseen ja löytämiseen, (vrt. Määttänen 2012, 88 – 

102).  

Tässä kohtaa lienee käynyt jo selväksi, että sekä pragmaattinen, että fenomenologinen ajattelu 

allekirjoittavat, ainakin Määttäsen ja Merleau-Pontyn näkemyksissä, sen että ihminen operoi 

koko kehollaan. Toisin sanoen, inhimillinen kokemus on aina ruumiillinen, (Määttänen 2009), 

(Luoto & Roinila 2013, 79 – 111, 415 – 477). Tästä on johdonmukaista jatkaa, Merleau-

Pontyn nimittämän kiasma-, kudos- tai punos – teorian mukaisesti, toteamalla, että kokemus 

on koko kehomme ja siihen hetkeen kuuluvan maailman yhteen kietoutuma, (Luoto & Roinila 

2013, 79 – 111, 415 – 477). Tämä teoria on avautuva myös Annan kertomassa tapauksessa 

saunan lauteilla: kokemuksissaan saunan lauteilla pieni Anna on ”hengittänyt” maailmaa koko 

kehollaan, johon myös hänen mielensä rakenteet kuuluvat, (vrt. Luoto & Roinila 2013, 79 – 

111, 415 – 477). Näin Merleau-Pontyn holistinen ihmis- ja maailmakäsitys vahvistaa tuota jo 

esittämääni ideaa siitä, että Annan esteettinen kokemus (saunan lämmössä äidin ja sisarusten 

kanssa tutussa ilmapiirissä, kimmeltävä jokimaisema ikkunassa, äidin laulu korvissa) näyttää 

olleen Annalle kokemus, jonka hän on havainnoissaan kohdannut erittäin kokonaisvaltaisena. 

(Vrt. Luoto & Roinila 2013, 79 – 111, 415 – 477), (vrt. Määttänen 2012, 88 – 102).   

                                                 

19 Viittaan Määttäsen näkemykseen, jossa hän puhuu ajattelua auttavista vakiintuneista tavoista, jotka tukevat 

ihmistä ennakoinnissa. ”Tulevaisuuden ennakoiminen perustuu kokemukseen menneestä, ja ennakoiminen on 

aina samalla myös aikaisemman muistamista.”, (Määttänen 2009, 89). 
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Näin ollen, tulemme Annankin tapauksessa lopulta siihen, mitä esteettisessä kokemuksessa, 

tulkintani mukaan, Merleau-Pontyn käsityksissä tapahtuu: Anna operationalisoi oman kehonsa 

kautta maailmaa. Hän ei vain aisti, vaan aktiivisesti havainnoi ja tutkii ympärillään ilmenevää 

maailmaa siten, että yrittää sovittaa havaitsemiaan ilmentymiä omaan, jo olemassa olevaan 

kokemusmaailmaansa (vrt. Luoto & Roinila 2013, 85 – 88, 421 – 427 ). Määttäsen ajattelua 

tähän edellä olevaan lisäten: tästä kokemuksesta tulee Annalle erityinen, esteettinen. Näin sik-

si, että kokemus saavuttaa pienen Annan herkistyneessä mielessä, ja auki olevissa tuntemuk-

sissa, jotain ihmiselle olennaista: hetkellisen oivalluksen tasapainosta, (vrt. Määttänen 2012, 

118). Toisin sanoen, tuossa saunan lauteilla tapahtuvassa kokemuksessa Annan vanha merki-

tysmaailma saa siis yhteyden johonkin uuteen, ikään kuin jotain Annassa ”loksahtaisi kohdil-

leen”, (vrt. Määttänen 2012, 112 – 118).  Ja niin tässä, moniulotteista synteesiä muistuttavassa 

tapahtumassa, Anna saa kokemukselleen, Määttäsen nimeämän tasapainon, tai täyttymyksen, 

kuten Dewey asian tilaa kutsuu, (vrt. Dewey 2010, 49 – 75). Niinpä tässä Annan tapauksessa 

”saunan lauteilla” esimerkissä on nähtävissä, miten juuri täyttymys tekee lopulta tavanomai-

sesta arkikokemuksesta, uudessa ulottuvuudessaan, täyskokemuksen, (Dewey 2010, 49 – 75), 

(Määttänen 2012, 134 – 135), (Anttila 2011, 41 – 42).   

”Elävinä olentoina olemme paitsi elävimmillämme, myös tasapainoisimmillamme ja väke-

vimmillämme hetkinä, jolloin olemme täyteläisissä kanssakäymisissä ympäristössämme, jossa 

aistimamme aines ja asioiden väliset suhteet sulautuvat toisiinsa mahdollisimman täydesti.”, 

(Dewey 2010, 129). 

 

5.1.4. ”Tietynlainen tunnelma ja tietynlainen valo” 

 

Toiseksi Annan kokeman lapsuuden (leikki-iän) esteettisen kokemuksen tarkastelun kohteeksi, 

nostan Annan kertomuksesta Annan alla kertoman kohdan, jossa Anna jälleen kertoo leikki-

ikäisenä hakeutuneensa tutkimaan kotipihansa miljöössä esiintyviä valon ja varjon kohtia, 

mutta tarkastellen nyt myös kasvillisuuden muodostamia pintoja ja muotoja. 
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” V: se oli suuri piha siinä joen rannassa, niin mä hakeuduin jo  semmosiin niinku valo varjo – 

kohtiin ja haen semmosia niinku puurykelmiä jossa oli tietynlainen tunnelma ja tietynlainen 

valo ja mä siellä niinku nautiskelin siitä olosta ja siitä mitä mää näin.”, (s. 2). 

Tätä Annan kertomaa tulkitsen, aiempaan tapaan, niin, että tutkiessaan valojen ja varjojen 

leikkiä, tai puurykelmien pintoja, leikki-ikäinen Anna tulee tutkineeksi paitsi hänelle raottuvaa 

maailmaa, myös omaa ihmisenä olemistaan. Ovathan hänen kohtaamansa ilmiöt (valojen ja 

varjojen leikki, puurykelmät) hänen omia havaintojaan, joihin hän vieläpä liittää omasta itses-

tään nousevaa tunnetta, tuntemusta, ja kenties tietoista, tai tiedostamatonta ajatusta jostakin, 

(vrt. Anttila 2011, 75 – 93). 

Yllä olevassa kertomassaan Anna sanoo suorastaan hakeutuneensa tiettyihin valojen ja varjo-

jen kohtiin. Tällä hän antaa ymmärtää, että suhteessa tulevaan, hän on, valojen ja varjojen 

muodostamasta leikistä jo tietoisena, ikään kuin etukäteen asettautunut odottamaan mahdolli-

suutta havainnon (valon ja varjon kohdista) syvempään uudelleen tarkasteluun, (vrt. Määttä-

nen 2009, 43 – 45). Selvästikin, tuo valon ja varjon tutkiminen, tai puurykelmien muodosta-

mien pintojen tarkastelu, pienen Annan omasta mielestä, ovat hänelle tutkimisen arvoisia, 

kiehtovia, kutsuvia kokemuksia. Ehkä nämä, jo jollain tapaa Annalle tutuiksi käyneet koke-

mukset, olivat ennenkin kokemuksina antaneet Annalle, kerta toisensa jälkeen, odotuksia 

enemmän, (vrt. Määttänen 2009, 43 – 45). Niinpä Anna, mitä luultavimmin, saattoi jo tämän 

kokemuksensa edessä ennakoida, että tuokiot valojen ja varjojen kohdissa, tai puurykelmien 

äärellä, olisivat antava hänen kokemustensa (ja nimenomaan esteettisten kokemusten) verkos-

toon jälleen jotain myönteistä, innostavaa, ehkäpä jotain vallan uutta, (vrt.Määttänen 2009, 88 

– 90).  

Tämä yllä esittämäni tulkinta nojaa Määttäsen ajatukseen ennakoinnista ja siihen liittyvästä 

mielekkyyden tunteesta. Määttänen nimittäin uskoo, että toimintaa ohjaa ennakointi, (Määttä-

nen 2009, 88 – 90). Mikäli ennakointiin liittyy käsitys siitä, että tulevan toiminnan seuraus on 

tavoittelemisen arvoista, niin on loogista ajatella, että ihminen liittää aikeeseensa myönteisen 

emootion, (Määttänen 2012, 88).  

Kun Anna sitten todella kohtasi, näissä havaintojensa syväluotaavissa tarkasteluhetkissään, 

omaksi ilokseen, jotain uutta, saattoi tämä vanhan ja uuden kokemuksen kohtaaminen Annalle 
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vastata, vaikkapa aistimisen ja tuntemisen kautta, mieleen nousevaa ihmettelyä puurykelmän 

(puiden muodostaman muhkuraisen pinnan) arvoituksesta. Ehkä pieni Anna tällaisissa hetkissä 

pohti, miksi puurykelmä (muhkurainen muoto) tällä kertaa näytti jollain tapaa erilaiselta, kuin 

aikaisemmin? Saattoipa kasvava Anna ikään kuin kysyä itseltään: ”kumpi meistä on muuttu-

nut, minä ja minun kykyni aistia, vai puu?”. Ehkä pieni Anna myös jollain tasolla arvuutteli 

itseltään, mikä osuus on tuolla paikoin varjoihin solahtavalla valolla tämän puun pinnan tulkit-

semisessa? Tarkoitan, että ehkä Anna, tietoisesti tai tiedostamattaan, yritti jollain tapaa tämän-

kaltaisissa kokemuksissaan ratkaista, mikä on liikehtivän valon vaikutus hänen havaitsemaan-

sa todellisuuteen? Ehkä hän jollain tiedostamattomalla tasolla pohti mielessään:”värittääkö 

valo ja sen liike se minun tulkintaani todellisuudesta?” Niin tai näin, Määttäsen ja Merleau-

Pontyn ajatuksiin nojaten, on loogista päätellä, että valon ja varjon leikkiä, ja puurykelmän 

muodokkaita pintoja tarkkaillessaan, pieni Anna on, mitä ilmeisimmin, tullut jollain tapaa sy-

ventyneeksi siihen, mitä maailma oikein on, miten se ilmentää itseään ja kuka hän itse on, täs-

sä kehossaan, tätä kaikkea todistavana, (vrt. Määttänen 2012), (Luoto & Roinila 2013, 415 – 

477).    

Tällaisissa yllä kuvatuissa esteettisen kokemuksen tuokioissaan Anna lienee siis havainnut, 

että objekti (valon ja varjon leikki, puurykelmän muhkurainen pinta) voi heijastaa jotain olen-

naista hänestä itsestään, ja hänen vastavuoroisesta suhteestaan maailmaan, (vrt. Dewey 2010, 

129). Toisin sanoen, tällaisen yllä kuvaamani täyskokemuksen äärellä, Annaan on syttynyt 

aie, joka on johtanut Annan jonkin olennaisen äärelle, aiempaa pidemmälle hänen omassa 

kasvamisessaan, (vrt. Dewey 2010, 49 – 75). Tässä yhteydessä tulkitsen, että tuota mainitse-

maani aietta vastaa mainiosti, jo aiemmissakin luvuissa esiin tullut, Määttäsen esittämä lupaus 

toimintamahdollisuudesta, (vrt. Määttänen 2012, 117 - 118). Tulkintani on, että kokemukses-

saan lupauksesta kiinni saava kokija, on valmis toimintaan: tässä hetkessä kokija ikään kuin 

tietää, että tasapaino on saavutettavissa, (vrt. Määttänen 2012, 117 – 118). Näin siis Annakin 

kaiketi koki. Katsellessaan valon ja varjon leikkiä, tutkiessaan puurykelmän muhkuraista pin-

taa, Anna saattoi siis saada kiinni tuosta ”lupauksesta”, (vrt. Määttänen 2012, 117 – 118). Tuo 

lupaus saattoi vastata vaikkapa seuraavankaltaista yksinkertaista, mutta sitäkin merkittäväm-

pää hetkellistä tasapainoa muistuttavaa oivallusta: ”katsellessani valon ja varjon liikettä tulen 

tavoittaneeksi jotain enemmän, kuin sitä, mitä näen.”.  
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”Esteettinen kokemus tekee elämän sotkuisista näkymistä käsitettävämpiä.”, (Dewey 2010, 

350). 

 

5.1.5. Anna esteettisenä kasvajana 

 

Kuten on tullut jo todettua, leikki-ikäisen Annan ihmisenä kasvamisen kannalta, ja kehitty-

mässä olevan esteettisen kokemisen näkökulmasta, voidaan todeta, että Annan kokemisen ta-

paan näyttää vahvasti vaikuttaneen hänen omien vanhempiensa mallia viestittävä toiminta ja 

heidän toiminnoistaan välittynyt arvomaailma. Annan tarinaa koskevista Annan omista poh-

dinnoista käy myös ilmi, että vanhempien edesottamuksista on välittynyt pieneen Annaan kä-

sitykset kodin ja luonnon arvokkuudesta. Tästä kertoo seuraava Annasta nouseva pohdinta: 

”V: … mä luulen et sillon on ollu  hirveen paljo merkitystä mun semmoselle niinku  (.) esteetti-

selle kasvulle tai semmoselle kuvataiteelliselle näkemykselle. Siis se kauneus se luonnon kau-

neus joka siinä oli mitä mun äiti ja isä arvosti kovasti!”, (s. 2). 

Kenties kaikista vahvimmin Annan esteettisenä kokijana kasvamiseen, näyttää vaikuttaneen 

hänen oma äitinsä. Annahan tulee maininneeksi, elämäntarinansa alkupäässä, että äiti suoras-

taan opetti Annaa tekemään havaintoja: 

”V: … äiti opetti niinku katsoon et miten kaikki on niinku kaunista kesällä ja, ja se hämäryys ja 

se tumma sauna”, (s. 2). 

Tästä Annan edellä olevasta toteamuksesta on siis varsin selkeästi tulkittavissa, että opettajan 

ammatissa toimivan äidin kyvyillä on ollut suorastaan ratkaiseva vaikutus Annan kasvamiseen 

ihmisenä ja esteettisenä kokijana. Niin ikään, Annan oma näkemys siitä, että äiti ”opetti” häntä 
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tekemään havaintoja, ja ikään kuin näkemään, saa vahvistusta lapsen kehittymistä ja oppimista 

koskevasta Vygotskin lähikehityksen vyöhyke – teoriasta20, (Vygotski 1982, 185). 

Annan esteettisen kasvamisen ponnahduslautana on siis toiminut kodin tarjoama vuorovaiku-

tuksellinen suhde, (Vygotski 1982, 185). Vuorovaikutusta kasvamisen edellytyksenä tarjoaa 

myös, pragmaattista ajattelua edustava Sutinen, (Sutinen 2003). Sutisen mukaan lapsen kas-

vaminen, myös esteettisenä kokijana, lähtee nimenomaan sosiaalisesta toiminnasta, (Sutinen 

2003, 89). Niin ikään, lapsen kyky esteettiseen kokemiseen, eli lapsen potentiaali ”artistiseen 

kykyyn”, kuten Sutinen asiaa kuvailee, on Sutisen mukaan selkeässä yhteydessä kasvavan 

sosiaaliseen yhteisöön ja sen kantamaan merkitysmaailmaan, (Sutinen 2003, 90). Tämän Suti-

nen selittää sillä, että kokemus ja emootiot ovat ihmisten välisen vuorovaikutuksen tulosta: 

kasvavan kasvu perustuu vuorovaikutuksesta nousevaan reflektioon, (Sutinen 2003, 93). Tällä 

Sutinen siis tarkoittaa, että ihmisen kasvu on pohjimmiltaan sitä, että kasvava omaksuu sosiaa-

lisen yhteisönsä moraaliset ja älylliset periaatteet, joiden suuntaisesti kasvava sitten luontaises-

ti rakentaa omaa ajatteluaan ja osallistuvaa toimintaansa, (Sutinen 2003, 93). Tällainen Sutisen 

kuvaama vuorovaikutus ja reflektion merkitys lapsen kasvamisessa on tunnustettu lähtökohta 

myös perusopetuksen opetussuunnitelmassamme, (vrt. Sutinen 2003), (vrt. Pops 2004, 5 – 10).  

Kasvavaa Annaa on siis, mitä ilmeisimmin, tuettu kotona myös suuntaan, joka voidaan nähdä 

olleen, yllä olevaan tapaan, jonkinlaista pyrkimystä osallistavaan toimintaan, (vrt. Anttila 

2011, 10). Äidin ammatista (kansakoulun opettaja) päätellen, oman aikansa ammattitaitoisena 

kasvattajana Annan äiti todennäköisesti tiesi jotain (oman aikansa) kasvatuksesta ja sen merki-

tyksestä. Ainakin nyt siitä yleisesti tunnetusta lähtökohdasta, että lapsia kasvatettiin suomalai-

seen luku- ja kirjoitustaitoiseen yhteiskuntaan. Niinpä Annan äiti, kansakoulun opettaja, An-

nan kertoman mukaan, tuki kotona omia lapsiaan havainnollistamaan asioita piirtäen ja kirjoit-

tamaan harjoitellen: 

                                                 

20 Vygotski näkee lapsen kehittymisen ja oppimisen tapahtuvan nimenomaan asetelmassa, jossa lasta houkutel-

laan, kasvattajan taholta, etenemään tasolta seuraavalle, (Vygotski 1982, 185). Vygotskin mielestä lapsen kehit-

tymisen ja oppimisen tulos on nähtävissä lapsen omatoimisuudessa, mutta tuo omatoimisuus puolestaan on kui-

tenkin riippuvainen siitä, että kasvatettava ja kasvattaja toimivat ensin yhdessä, (Vygotski 1982, 185). 
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”V: tosi tärkee asia mitä äiti halus sinne oli tilata jostaki tämmösestä ömh, mmh, mikähän se 

ois nimeltään, koulutarvikepalvelut nimeltään tai tämmönen (.) öö (.) liitutaulu seinälle, sinne 

lastenhuoneen seinälle- 

H: aha. 

V: iso, lasinen liitutaulu ja (.) semmonen tummanvihreä. Ja paljon liituja sitte siihen (h) siihen 

alle erivärisiä liituja. Et se on niinku se mun muistikuva heti siitä lastenhuoneesta lapsuudessa 

että siinä oli se liitutaulu joka oli laskettu tosi alas et me pienet muutaman vuoden ikäset sii-

hen alettiin raapustaa.”, (s.2). 

Näistä kaikista tähän asti mainitsemistani Anna kertomista kokemuksista voidaan jo loogisesti 

päätellä, että Annan ihmisenä kasvamista, ja esteettistä kokemista, koskeva suuntautuminen 

oli jo vahvassa vauhdissa Annan ollessa leikki-ikäinen, (Anttila 2011, 84), (vrt. Dunderfelt 

2011, 75 – 76, 237 – 238). Tätä suuntautumista esteettisenä kasvajana ovat tukeneet Annan 

kodin tarjoama kasvuympäristö ja siinä vaikuttava äidin antama välitön ohjaus. Niinpä voi-

daan sanoa Annan ihmisenä kasvamisen kannalta, että pienen leikki-ikäisen Annan kokemuk-

set, myös esteettisissä ulottuvuuksissaan, ovat vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, minkälaisen 

maaperän Annan kasvuprosessi on aikoinaan saanut.  

Myös Anttila lähtee siitä, että ihmisen esteettistä kokemista koskevan kasvamisprosessin juu-

ret ovat varhaislapsuudessa, (Anttila 2011, 164). Anttila perustelee tämän sillä, että lapsuudes-

sa vuorovaikutuksen kokemus on kieltä merkityksellisempää, (Anttila 2011, 164). Tätä Anttila 

avaa sillä, kun sanoo, että aistimukset ja elämykset konstituoivat ihmisyyttä perustavalla taval-

la, (Anttila 2011, 164). Dissanayekeen (2009) viitaten, Anttila jatkaa, että ihmisen ajatteluun 

ja kulttuuriseen toimintaan yksinkertaisesti kuuluu esteettinen ulottuvuus, sillä estetiikka on 

osa kulttuurirakennelmaa, joiden puitteissa me ihmiset konstituoimme todellisuutta, (Anttila 

2011, 164). Esteettisillä ilmentymillä on siis todellinen tarkoituksenmukaisuutensa: ne synnyt-

tävät ja vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kutsuvat jaettujen merkitysten äärelle sa-

malla, kun ne toimivat taiteen ja taiteellisen toiminnan perustana, (Anttila 2011, 164).  

Kaiken kaikkiaan, Anttila uskoo, että esteettinen kyky auttaa meitä ihmisiä rakentamaan tie-

toisuutta omasta itsestämme, (Anttila 2011, 165). Tämän tulkitsen toteutuneen myös kasvavan 



48 

 

 

Annan kohdalla. Annan leikki-iän esteettisten kokemustensa myötä, Anna on päässyt selke-

ämpään käsitykseen oman kokemusmaailmansa olemassa olemisesta, ja omista orastavista 

mahdollisuuksistaan. (Vrt. Anttila 2011, 165). 

Tässä yhteydessä voitaneen lopuksi luoda vielä lyhyt katse Dunderfeltin ajatteluun lapsen ke-

hittymisprosessissa olevasta ”sisäisestä maailmasta”, (vrt. Dunderfelt 2011, 73 – 76). Siinä 

lapsi, Dunderfeltin mukaan, muodostaa omien kokemuksiensa pohjalta ”mielikuvia ja ajatus-

kokonaisuuksia”, eli muovaa käsityksensä todellisuudesta, ja omista mahdollisuuksistaan sii-

nä, (vrt. Dunderfelt 2011, 73 – 74). Tästä on edelleenkin pääteltävissä, että näiden (mieliku-

vien ja ajatuskokonaisuuksien) työkalujen voidaan katsoa kuuluneen myös Annan omaan ih-

misenä kasvamiseen, jossa hän, esteettisten puitteiden ja kokemustensa virittämänä, on kir-

voittunut rakentamaan omaa tietoisuuttaan omasta itsestään, (vrt. Anttila 2011, 165), (vrt. 

Dunderfelt 2011, 73 – 76). 

 

5.2. Kouluikäinen Anna äidin jalanjäljillä 

 

Tässä jaksossa Anna on kouluikäinen lapsi. Eriksonin teoriassa kouluikä alkaa noin seitsemäs-

tä ikävuodesta ja päättyy nuoruuden alkamiseen, (Dunderfelt 2011, 237). Eriksonin teorian 

mukaan tämä on aikaa, kun lapselle rakentuu perussuhtautuminen työhön, (Dunderfelt 2011, 

237). Suhteen muodostuminen on yhteydessä siihen, minkälainen kokemus lapselle syntyy 

omasta pystyvyydestään ja erinomaisuudestaan, (Dunderfelt 2011, 237). Näin ollen lapselle 

annettava rakentava palaute on, Dunderfeltin mukaan, aivan ratkaisevaa hänen minäkuvaansa 

koskevan kehityksensä kannalta, (Dunderfelt 2011, 237).    

Elämänkaaripsykologiassa tämän jakson katsotaan kuuluvan Ihmisen kehityksen perusvaihee-

seen (0 – 20-vuotiaana). Dunderfeltin mukaan, kouluiän vuosia (ikävuodet 7 – 12) hallitsee 

lapsen elämyksellinen tapa kokea maailmaa, (Dunderfelt 2011, 81). Dunderfeltin mukaan tä-

mä on tarkoituksenmukaista, sillä tunne- ja eläytymiskokemusten tehtävä on kehittää lapsen 

sisäistä maailmaa, (Dunderfelt 2011, 81).    
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Annan seesteinen lapsuusjakso saa tietynlaisen päätöksensä, kun hän, kouluiän saavutettuaan, 

aloittaa kansakoulun 1960-luvun alussa. Koulu nimittäin osoittautuu Annan kokemuksissa 

paikaksi, josta rauhaa rakastava Anna yrittää ikään kuin selviytyä. 

”V: Ettää (.) esims koulu-, koulualotus oli mulle tosi vaikee paikka mennä semmoseen ku mä 

olin saanu olla jotenkin nii sillain semmosessa, semmosessa, tavallaan mystisessä maailmas-

sa, semmosessa rauhassa. Mennä sitte kouluun ***kouluun ku mä alotin siellä ja kolkyt oppi-

lasta ja, oli kiusaamista ja kamala olla arkana ja sit, sitte tuli tämä että ku äiti oli opettaja, 

äitille oli vähä kunnia-asia se et koulu alkaa mennä hyvin ja mä olin esikoinen ja multa alettiin 

vaatia asioita (.) ja (.) koulussa musta tuli semmonen hymytyttö, emmää saanu hymypatsasta 

sen takia et mä oisin hymyilly, vaan siksi, et mä olin niin pinko, mä olin niin kova tekemään 

niitä kouluhommia ja täydellisyyden tavottelija sillä tavalla, et se vaatimus tuli sieltä kotoa ja 

se tuli koulusta, sen ajan koulusta.”, (s. 3). 

Kovilta tuntuvista koulukokemuksistaan huolimatta kansakoulua tunnollisesti käyvä Anna 

alkoi, kouluvuosiensa saatossa, kaavailla mielessään ajatusta luokanopettajan ammatista. An-

nan käsitykseen opettajana olemisesta näyttää vaikuttaneen melko vahvasti, kansakoulun luo-

kanopettajana toiminut, oma äiti. Kun Anna yllä puhuu siitä, miten äidille oli oman opettajan 

ammatin takia ”kunnia-asia” se, että Annan koulunkäynti on sujuvaa, ja miten Anna alkoi ko-

kea itseensä kohdistuneita ”vaatimuksia”, saattoi se aiheuttaa Annassa tunnetta siitä, että hä-

neltä odotettiin tietynlaisia (onnistuneita) suorituksia koulussa. (Vrt. Dunderfelt 2011, 237). 

Niin ikään, alla olevaan Annan kertomaan liittyen, tulkitsen, että äiti tuntui välittäneen Annal-

le opettajan työstä jollain tapaa raikasta, ja ehkä jopa kutsuvaa kuvaa. Näin Anna kuvailee 

äidistään heijastuvaa innostusta työhön, joka näkyi ajoittain suoranaisena opettajan rakkautena 

pikkuoppilaisiin: 

”V: … Mä olin aina nähny äitin työn kauheen kivana. Sillä tavalla että ((haastateltava yskäi-

see)), et äiti jotenki rakasti lapsia, joskus musta tuntu et äiti rakasti enemmä oppilaitaan £ ku 

meitä omia ((haastateltava ja haastattelija nauravat)) LAPSIA, ihan oikeesti! Se kerto aina 

niin kivoja juttuja siitä minkälaista oli olla opettajana”, (s. 4). 

Tällaisen äidin välittämän mallin kautta on helppo kuvitella, miten pieni koululainen Anna on 

voinut eläytyä, ja jossain määrin ikään kuin halunnut samaistua äitinsä kokemuksiin opettajan 
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työstä, (vrt. Dunderfelt 2011, 81). Annan yllä oleva kertoma viestii myös siitä, että kouluikäi-

nen Anna, näyttää aukottomasti luottaneen oman äitinsä käsityksiin ihmisenä olemisesta, ja 

ihmisen suhteesta maailmaan. Onhan hän ottanut äidin välittämän tiedon avoimesti vastaan, 

kun kerran näki äidin työn ”kivana”. Oman äidin ammatin ”seuraaminen” on siis, mitä ilmei-

simmin, tuntunut Annasta mielekkäältä ja jollain tapaa turvalliselta. (Vrt. Dunderfelt 2011, 

81). 

 

5.2.1. Kun kouluikäinen Anna syttyi taidemaalaukseen Ateneumissa 

 

Ateneumissa vieraillessaan kouluikäinen Anna osoittaa selkeästi jo syvää kiinnostustaan kuva-

taiteisiin.  

”V: , … kylmä muistan lapsena mäoon ollu aika pieni koululainen kumme oltiin ateneumin 

taidemuseossa, mä näin pekka halosen jonku semmosen syksysen maiseman, se oli puu siinä 

siinä järven rannalla ja ne värit oli ihan harmaata ruskeeta likasta valkosta, vähä kellerrystä 

jossaki taivaan rannassa, Mä vaan katoin siellä! mä jotenki jumituin siihen yhteen taulu- tai-

deteokseen ja katoin tietenki siellä muitaki ateneumissa näitä, kuuluisia,  mut et jotenki mä 

aina kipitin sitte siihen”, (s. 9). 

Annan kertomasta on tulkittavissa, että Anna suorastaan ”syttyy” erään Pekka Halosen maa-

lauksen äärellä. Itse asiassa kertomasta on pääteltävissä, että tuo maalauksen välittämä viesti 

on tavoittanut pienen, kouluikäisen Annan sangen nopeasti – ja kohtalaisen syvästi. Näin kou-

luikäinen Anna tulee siis kokeneeksi jotain erityistä taiteen äärellä.  

Tämän, Annan yllä kertoman kokemuksen, tulkitsen vastaavan kouluikäisen Annan esteettistä 

kokemusta. Siinä nimittäin toteutuu, Deweyn määrittelemä, täyskokemus taiteen äärellä, (vrt. 

Dewey 2010, 49 – 75), (vrt. Määttänen 2012, 101 - 104), (vrt. Anttila 2011, 41 – 42)21.  

                                                 

21 Westerlund ja Väkevä tulkitsevat Deweyn tarkoittavan täyskokemuksella sellaista kokemuksellista tilaa tai-

teessa, jossa arkikokemuksesta nousee jotain, joka saa meneillään olevassa hetkessä kokijalle täysin uuden tar-

kastelutavan. Tästä seuraa, että kokija saavuttaa, tässä taideobjektin kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, 

erityisen eheän tilan; hyvin kokonaisvaltaiselta tuntuvan tasapainon tilan, (vrt. Anttila 2011, 41 – 42). Tätä olen 
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Tätä Annan taiteen äärellä kokemaa täyskokemusta lähden seuraavaksi purkamaan siten, että 

otan tarkastelun alle sen, minkä Anna tuntuu muistavan erityisen seikkaperäisesti: maalauksen 

värit ja värien sekoitukset (”harmaata, ruskeaa, likaista valkoista ja kellertävää”). Tämä An-

nan, varsin tarkka, värien muistaminen ensinnäkin osoittaa, että tämän nimenomaisen maa-

lauksen värit ovat vedonneet Annaan ilmeisen syvästi. Se taas, miksi on näin, on Määttäsen 

ajattelua lainatakseni, yhteydessä siihen, että väreillä on Annalle merkitystä. (Vrt. Määttänen 

2012, 156 – 160).   

Mitä ilmeisimmin, maalauksen värit ovat, kielen sijasta, kertoneet Annalle jotain, minkä Anna 

on kokenut hyvin merkitykselliseksi, (vrt. Dewey 2010, 108). Ehkä värit ovat yhteydessä jopa 

siihen, miksi Anna on ylipäätään havainnut kyseisen maalauksen ja ikään kuin jäänyt siihen 

saman tien ”kiinni”. Tarkemmin ottaen, Deweyn ajatteluun nojautuen (Dewey 2010), tätä ta-

pahtumaa voidaan tulkita niin, että värit ovat viestittäneet Annalle jotain hänen siihen asti ele-

tyistä kokemuksistaan. Deweyn ajatuksia edelleen tapaillen, Anna lienee aluksi tunnistanut 

maalauksesta itselleen jotain kovin tuttua, (vrt. Dewey 2010, 105, 116 – 117). Ei pelkästään 

maiseman, vaan pikemminkin maiseman välittämän tunnelman sävyttämän tiedon, joka siis on 

vastannut hänen omaa, aiempaa kokemustaan jostakin. Näin kouluikäinen Anna on tuossa 

hetkessä kaiketi kokenut, että maalaus ikään kuin toimii hänen omina ”silminään”. Tällä siis 

tarkoitan sitä, että maalaus on tavallansa tullut toistaneeksi jotain hänen kokemuksissaan ole-

vaa, mutta tällä kertaa, kokemus on johtanut asiat ikään kuin uuteen valoon (vrt. Dewey 2010, 

105, 116 – 117).  Toisin sanoen, Anna lienee tullut nähneeksi jotain, joka on auttanut häntä 

tiedostamaan jotain uutta omasta itsestään, tai maailmasta. Näin Anna on voinut kokea itses-

sään ”kirkastumisen” tunteen, (vrt. Dewey 2010, 98 – 99, 104 - 131). Tästä samasta on siis 

kysymys myös aiemmin avaamissani Määttäsen tulkinnoissa taiteen äärellä, esteettisissä ko-

kemuksissa, kun hän puhuu lupauksesta toimintamahdollisuuteen, tai tasapainosta, (Määttänen 

2012, 101 – 107, 133 – 135), jonka myös tunnustavat, Deweyn tulkinnoissaan, Westerlund ja 

Väkevä, (Anttila 2011, 35 – 53).    

Tulkintani on, että Dewey liittää täyskokemuksen olennaiseksi osaksi aistit, tunteet ja emooti-

ot, siten, että ne ovat jatkuvassa vastavuoroisessa yhteydessä loogisen ajattelun kanssa, (vrt. 

                                                                                                                                                          

avannut paremmin luvussa 5.1.3. Saunan ikkunasta näkymää suurempi kokemus. Kun pienen Annan kokemuk-

sesta kasvoi jotain täydempää. 
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Dewey 2010, 49 – 75, 76 – 103), (vrt. Määttänen 2012, 133 – 154). Esimerkiksi Annan yllä 

kerrotun kokemuksen kohdalla voidaan päätellä, että maalauksen havaitsemisesta on seurannut 

kouluikäisen Annan kokemuksissa aistien herkistymisen lisäksi, emootioiden ja rationaalisen 

ajattelun vastavuoroisuutta, (vrt. Dewey 2010, 49 – 75, 76 – 103), (vrt. Määttänen 2012, 133 – 

154). Kenties tuo tapahtuma, näin väljästi kuvaillen, on ollut aluksi uteliaisuutta, ja kiinnos-

tuksesta seuraavaa hämmennystä, kunnes taas vaikuttuneisuudesta aiheutuvaa tyytyväisyyttä, 

tai jopa jonkinlaista ilahtuneisuutta, ehkäpä hurmostakin. Niin tai näin, maalaus on vedonnut 

Annaan varsin voimakkaasti, kuten hän itse tuli todenneeksi:  

”Mä vaan katoin siellä! mä jotenki jumituin siihen yhteen taulu- taideteokseen ja katoin tie-

tenki siellä muitaki ateneumissa näitä, kuuluisia,  mut et jotenki mä aina kipitin sitte siihen”, 

(s. 9). 

Esteettistä kokemusta tutkiessamme, on siis merkille pantavaa, että emootioilla on esteettises-

sä kokemuksessa suuri paikkansa, mutta Deweynkin tapaan Määttänen korostaa, etteivät ne 

sinänsä riitä varsinaisiksi esteettisen kokemuksen mittareiksi, (vrt. Määttänen 2012, 101 – 

103), (Dewey 2010, 76 – 103). Määttänen korostaa, että esteettistä kokemusta on aina tarkas-

teltava kontekstuaalisesti, (Määttänen 2012, 101 – 103).  Määttäsen mukaan mitkään yksittäi-

set tekijät, kuten kokijan kokemat emotionaaliset purkaukset, eivät siis yksistään osoita koke-

muksen olevan esteettinen, vaan esteettisen kokemuksen synnyttävää prosessia kannattelee, 

kuten olen jo aiemmin kertonut, asioiden relaatio22, (Määttänen 2012, 101 – 103). Toisin sa-

noen, vastavuoroinen ja dynaaminen suhde kaikkeen: havainnoista aisteihin, ajatteluun, tuntei-

siin ja aiempiin kokemuksiin sekä niistä muodostuneisiin merkityksiin muodostavat esteettisen 

kokemuksen konstruktion, (vrt. Määttänen 2012, 101 – 119). Eli taiteilijan työstämä taiteelli-

nen teos, sanattomine merkitysrakenteineen ja emotionaalisesti vetoavine sävyineen, joka ker-

too kokijalleen jotain sellaista, joka saa kokijassa tyydytyksen tunteen (ihmisen kaipaaman 

tasapainon tilan), ei itse asiassa vetoa tunteisiin, ennen kuin se on vedonnut käsityksiimme 

jostakin, (vrt. Määttänen 2012, 101 – 119). Tämän kaltaisen tapahtuman tulkitsen läpikäyneen 

myös Anna kohdatessaan tuon kertomansa Pekka Halosen maalaaman syksyisen maiseman.  

                                                 

22 Avaan relaatio-käsitettä luvussa 5.1.1. Maisema lapsuudesta – käsitys kauneudesta Annan kokemuksissa, ja 

vielä luvun 6. Pohdinnassa. 



53 

 

 

 

Tässä kohtaa totean, että esteettiset kokemukset taiteen parissa näyttävät käyneen otollisim-

miksi Annalle vasta Annan kasvettua leikki-iästä kouluikään. Tosin, kuten jo sanottua, Annan 

herkistymisen kyky estetiikalle näyttää kuitenkin jo kehittyneen leikki-iässä, sen ovat jo todis-

taneet aiemmissa luvuissa esittelemäni Annan varhaisemmat esteettiset kokemukset, jotka 

tapahtuivat kodin läheisyydessä luonnon helmassa. Mutta Annan tarinasta on kuitenkin päätel-

tävissä, että taide alkaa selkeämmin ”puhutella” Annaa tämän ollessa leikki-ikää vanhempi, eli 

kouluikäinen. Näin kaiketi siksi, että Annan ”kokemusten ketju” alkaa olla määrällisesti pi-

dempi, verrattuna hänen leikki-ikänsä aikana kertyneisiin kokemustensa määrään, (vrt. Dun-

derfelt 1996, 46 – 48). Toisin sanoen, kouluikäisellä Annalla alkaa olla jo suurempi koke-

musmaailma, johon on mielekkäämpää reflektoida aiempaa enemmän. Tätä vahvistaa, paitsi 

tuo kouluikäisen Annan syttyminen Halosen maalaukseen Ateneumissa, myös se, että nyt kou-

luikäinen Anna ei myöskään näytä tarvitsevan enää niin usein, tai ainakaan tässä tapauksessa, 

läheltä tapahtuvaa äidin ohjausta. Hän kykenee jo ihan itse tekemään havaintoja ja heittäyty-

mään (altistamaan itsensä) esteettisille kokemuksille, (vrt. Vygotski 1982, 185) – mikäli ”sy-

tykkeitä” vain on tarjolla, kuten tällä kertaa Annan elämässä, taidemuseoretken muodossa, 

sattui olemaan. 

”Kun mielihalumme heijastuvat taiteen kuvastimesta, ne tiedostavat itsensä ja kirkastuvat”, 

(Dewey 2010, 98). 

Edellä esittämääni tulkintaa Annan ikävuosien kertymisen myötä tapahtuneesta esteettisten 

kokemusten otollisuuden kasvamisesta, tukee Dunderfeltin näkemys siitä, että kouluiän vuosia 

hallitsee lapsen elämyksellinen tapa kokea maailmaa. (Dunderfelt 2011, 81). On nimittäin loo-

gista päätellä, että kouluikäisen Annan lapsenomainen elämyksellinen kyky (kohdata Pekka 

Halosen maalaama syksyinen maisema) todennäköisesti auttoi Annaa muodostamaan koke-

muksesta täyskokemuksen, (vrt. Dunderfelt 2011, 81). Niin ikään, on mielenkiintoista nähdä 

tässä kohtaa yhteys Dunderfeltin näkemykseen siitä, että tämänkaltaisilla Annan kokemilla 

esteettisillä kokemuksilla taiteen äärellä, on tarkoituksenmukainen paikkansa, (vrt. Dunderfelt 

2011, 81). Dunderfelt sanoo:” tunne- ja eläytymiskokemukset kehittävät lapsen sisäistä maa-

ilmaa”, (Dunderfelt 2011, 81). Näin ollen voidaan Dunderfeltin ajatteluun nojaten todeta, että 

lapsen luontainen elämyksellinen tapa tarkastella asioita (joita siis myös esteettiset kokemuk-

set edustavat) palvelee lapsen ihmisenä kasvamista, (vrt. Dunderfelt 2011, 81).  
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5.2.2. Keskustelut äidin kanssa virittävät reflektiivisen kasvuympäristön 

 

Alla Anna kertoo kouluiän aikaisista taidekokemuksistaan kotona. Ne ovat tapahtuneet Annan 

ollessa äitinsä vaikuttavassa seurassa. Näissä Annan kertomissa kokemuksissa ei välttämättä 

ole kyse varsinaisista esteettisistä kokemuksista (täyskokemuksista), mutta taiteen yhteydestä 

esteettiseen kokemiseen ja ihmisenä kasvamiseen kylläkin. Alla olevassa Annan kertomukses-

sa äiti ja tytär siis reflektoivat katselemiaan taidekuvia jostain kodin kirjahyllystä otetusta tai-

dehistorian kirjasta, käymällä keskustelua yhdessä katsomistaan kuvista:  

”V: No tietenki paljo oli suomalaisia näitä kulta kultakauden, jotaki kyl mä muistan jo lapsuu-

desta meilloli joku jotain kirjoja tai, jotain kirjoja ne täyty olla kotona jossa oli jotain naistai-

teilijoita helen shjäärfbekkiä tai mmh jotain. Joo ja mä olin äitin kanski puhunu äiti oli sanonu 

et katoku nainenkin on ollu hieno tekijä joskus tuhatyhdeksänsataaluvun alussa tuhatkahdek-

sansataaluvun lopussa että, .hh et oltiin me äitin kans kyllä sillä tavalla niinku yhessäki ihme-

telty niitä jotai maisemakuvia, jotaki muotokuvia, helen shjäärfbekiltä  ja sitä pelkistämistä ja 

tämmöstä .hh.”, (s. 9).  

Malmivirta näkee taiteesta saatujen kokemusten äärelle pysähtymisen ja niiden reflektiivisen 

käsittelemisen merkityksellisenä ihmisen kasvamisen ja kehittymisen kannalta, (Malmivirta 

2011, 32 - 33). Edellä olevassa Annan kertomassa kouluikäinen Anna ja Annan äiti käyvät siis 

kotona keskusteluja taidekirjoista ja niistä tarjoutuvista aiheista. Malmivirtaa tapaillen, juuri 

tällaisten Annan kuvaamien keskustelutuokioiden myötä Anna tulee saaneeksi reflektiivistä 

perspektiiviä omaan kasvamiseensa oman itsensä, toisten ja maailman ymmärryksen kasvat-

tamiseen. Malmivirta sanoo, että käsitellessään taidekokemustaan, vuorovaikutuksellisessa 

suhteessa toisen ihmisen kanssa, kokija muokkaa kokemaansa ja itseään, ja tällä tavoin luo 

tilaa omalle kasvamiselleen, (vrt. Malmivirta 2011, 37 – 38). Näin päättelen käyneen myös 

kouluikäisen Annan kohdalla: keskustellessaan äidin kanssa taidekirjan taidekuvista Anna saa 

työkaluja omaan kokemusmaailmansa muokkaamiseen luoden yhä hedelmällisempää maape-

rää omalle kasvamiselleen, (vrt. Malmivirta 2011, 37 – 38).  
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Sekä Dewey, että Määttänen lähtevät siitä, että kokiessamme asetumme reflektiiviseen suhtee-

seen itsemme, toistemme ja maailman kanssa, (vrt. Dewey 2010), (vrt. Määttänen 2009), (vrt. 

Määttänen 2012). Malmivirta muistuttaa Deweyn näkevän, että varsinkin taiteen kokeminen, 

tekee tästä reflektiivisestä suhteesta erityisen merkityksellistä, (Malmivirta 2011, 37 – 38). 

Näin siksi, että kokeminen, esteettisen kokemuksen muodossa, on osa inhimillistä refleksiivis-

tä tutkimusprosessia23, ja se kytkeytyy meidän tapaamme ymmärtää, sillä se on yhteydessä 

kokemustemme merkityksellisyyteen, (Malmivirta 2011, 37 – 38). Refleksiivisellä tutkimus-

prosessilla tulkitsen Malmivirran viittaavan ihmisessä tapahtuvaan itsetutkiskeluun, joka, ta-

valla tai toisella, on aina matkassa ihmisen koko elämänajan, (vrt. Dunderfelt 2011, 56 – 192). 

Tähän liittyen Malmivirta vielä jatkaa ajatteluaan, lapsen ihmisenä kasvamisen viitekehykses-

tä, Deweyn tapaan, kun sanoo, että taide tarjoaa ihmiselle suoranaisia kasvun paikkoja, (vrt. 

Malmivirta 2011, 32 – 43), (vrt. Dewey 2010). Näin ollen suomalainen taidepedagogian lähtö-

kohta siitä, että esteettinen kokemus on kasvattava kokemus, saa vahvat perustelut myös De-

weyn ajattelussa, (Malmivirta 2011, 37 – 38), (Anttila 2011), (Dewey 2010).  

Näin ollen, myös Annan tapauksessa, keskustelut taiteen äärellä äidin kanssa, olivat Annalle 

kasvattava vaikutus, (vrt. Malmivirta 2011, 37). Tulihan Annan äiti, ikään kuin kietoneeksi 

Annan kasvua esteettisiin puitteisiin, tarjoten Annalle maailman ymmärtämistä helpottavia 

eväitä taiteista ja esteettisistä kokemuksista, mutta myös mahdollisuuksia löytää mielekkyyttä 

ihmisenä kasvamisen prosessiin. Toisin sanoen, keskustelut Annan ja äidin välillä johdattivat 

Annaa tietynlaisten käsitysten ja ajattelutapojen äärelle. Tämä on siis tulkittavissa Annan ker-

tomasta, josta välittyvät 1) äidin viestittämät arvot, (vrt. Määttänen 2012). Annan kertomassa 

äidin puheista nousee arvon anto naiselle (vanhan ajan) yhteiskunnassa, sekä yleisesti taitojen 

ja osaamisen arvostaminen, mutta myös 2) taiteeseen kuuluvan ilmaisuvoiman (Dewey 2010) 

tunnistaminen ja sen merkityksen tunnustaminen. Kuten Anna aiemmin kertoi:  

”V: … Joo ja mä olin äitin kanski puhunu äiti oli sanonu et katoku nainenkin on ollu hieno teki-

jä joskus tuhatyhdeksänsataaluvun alussa tuhatkahdeksansataaluvun lopussa että, .hh et 

                                                 

23 Sivistyssanakirja selittää sanan ”refleksiivinen” tarkoittavan muun muassa ”omakohtaista”, ”itsekohtaista”, 

”mietiskelevää”, ”pohdiskelevaa”, (Koukkunen ym.  2001, 558). 
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oltiin me äitin kans kyllä sillä tavalla niinku yhessäki ihmetelty niitä jotai maisemakuvia, jotaki 

muotokuvia, helen shjäärfbekiltä  ja sitä pelkistämistä ja tämmöstä ”, (s. 9). 

Näin ollen, kaiken kaikkiaan pääteltävissä siis on, että tämän kaltaisista reflektoivista keskus-

telutuokioista, Anna on saanut, äitinsä välityksellä, taiteen ja estetiikan puitteissa, tietynlaisilla 

arvoilla varustettuja eväitä omaan ihmisenä kasvamiseensa, (Määttänen 2012), (Dewey 2010), 

(Sutinen 2003). Tämän voi päätellä vaikuttaneen Annaan sinänsä ihmisenä (tietynlaista maa-

ilmankuvaa kantavana), mutta erityisesti estetiikan kokijana, sittemmin taidetta yhä aktiivi-

semmin kuluttavana ja tuottavana, sekä vielä myöhempiin vaiheisiin ammatillisena pedagogi-

na, kuvataideluokan opettajana. (Vrt. Dewey 2010), (vrt. Malmivirta 2011, 37 – 38), (vrt. 

Dunderfelt 2011, 237), (Sutinen 2003).    

 

5.3. Anna tiedon ja taidon hiljaisena rakentajana.  

 

Tässä jaksossa Anna on nuori. Eriksonin teoriassa nuoruus sijoittuu kouluiän ja varhaisen ai-

kuisuuden väliin. Se on, Eriksonin mukaan, aikaa, kun yksilön ”sisäisten voimien” on tarkoi-

tus kasvaa, (Dunderfelt 2011, 237). Kysymys on siis siitä, että nuori etsii omaa identiteettiään, 

(Dunderfelt 2011, 237). Tavanomaista tälle jaksolle, Eriksonin teoriassa, on nuoren kokeilun-

halu ja tarve puntaroida uudestaan hänelle opetetut ajattelu- ja toimintatavat, (vrt. Dunderfelt 

2011, 237).  

Elämänkaaripsykologiassa tämän jakson katsotaan kuuluvan Ihmisen kehityksen perusvaihee-

seen (0 – 20-vuotiaana). Nuoruus (12 – 20-vuotiaana) on Dunderfeltin mukaan aikaa, jolloin 

”pitää ikään kuin uudestaan oppia elämään”. Tyypillistä tälle vaiheelle on, että nuori kokee 

maailman vastakkaisuuksien kautta: maailmaa tulkitaan usein polariteettien ja dualistisen ajat-

telun kautta. Tämän ”kitkan” tarkoitus on, Dunderfeltin mukaan, saattaa nuorta ”yksilöllisyy-

den uuteen vaiheeseen”, (Dunderfelt 2011, 84 – 85). 

Tässä elämänvaiheessa murrosikäinen Anna tulee kokemaan elämässään jotain hyvin järisyt-

tävää: Annalle rakas isä kuolee. Perheeseen jäävät sureva leskiäiti, Anna, ja Annan nuoremmat 

sisaret. Isätön perhe jatkaa asumistaan entisessä kodissaan, mutta arki ei ole enää entisenlai-

nen. Poissa ovat tietynlainen vakaus; aiempien aikojen turvallisuuden tunne.  
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”V:  … (.)… mut äiti … silloli tullu sitte niinku semmonen tauko työelämässä ja se ei saanukkaa 

heti töitä ***kaupungista vaan se joutu olemaan pitkään työttömänä ja me oltiin tosi tiukoil-

la sit sen ison,  (h) isossa kauniissa talossa sielä, sielä (yskäisy) (.) joten me, kyl me niinku jol-

lain lai sitte tultiin toimeen, mutta että elämä meni vaikeeksi, tosi niinku silleen…”, (s. 3). 

”V: … mä koin sen isän kuoleman ensinnäkin sillain et me multa jotenki meni mää semmonen 

elämän ilo koska isä oli ollu mulle semmonen mä ajattelen vieläki et isällä oli enemmän mun 

mieli, isä oli mulle niinku henkisesti läheisempi, vaikkei sen ajan mies ollu läsnä tietenkään 

niin paljo ajallisesti, mutta mä aina ajattelin et mä olin niinku isän tyttö, ja ku isä kuoli niin 

mä jäin jotenki niinku äitini armoille , ja se, äiti oli, se oli niin onneton ja se oli niin surullinen 

ja se oli niin huolissaan siitä mite se tulee selviytyyn tän .hh oman elämänsä ja perheen, kai-

ken kanssa, että ettääh, se oli niin iloton se äit äiti…”, (s. 7 – 8). 

” V: Äiti muuttu mulle arvostelevaksi ja vieraaksi ja – 

H: mm.”, (s. 8). 

Isän kuolemasta seurasi siis murrosikäisen Annan perhe-elämään raskaat vuodet. Annan yllä 

olevan kertoman mukaan, isän kuoleman myötä, Annan suhde äitiin muuttui etäiseksi, ajoit-

tain jopa kielteiseksi. Äidistä oli tullut, kaiketi surunsa ja leskeytensä myötä, nuoren Annan 

silmissä, jollain tapaa ”vieras”, kuten Anna itse tarinassaan asian yllä muotoilee.  

”V: mä näin sen surevan äidin siinä, ja sen (.) hh, äidin roolin ja sen naisena olemisen mallin 

siinä. Mulla tuli semmonen olo et mä en halua tommosta, … Mä en halua kasvaa naiseks jos 

se on noin kamalaa! 

H: mm. 

V: mä, se oli mun tapa surra sitä isää ja, (.) mä aloin jättää syömättä.”, (s. 3). 

Kuten Anna yllä kertoo, isän kuolemaan liittyvien kokemustensa ohessa, murrosikäinen Anna 

alkoi oirehtia syömishäiriöllä. Näinä vaikeina aikoina Annaa kuitenkin auttoivat jaksamaan 

omat ystävät ja ikäiselleen tyypilliset ihastumiset mahdollisine poikaystäväehdokkaineen. Su-

ru isän poismenosta, ja etäiseksi muuttunut suhde omaan äitiin kotioloissa, vaivasivat siis An-
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naa, mutta Anna jaksoi kuitenkin suorittaa peruskoulunsa loppuun, jatkaa opiskeluaan lukios-

sa, ja kirjoittaa lopulta ylioppilaaksikin. Heti lukion jälkeen, ensi yrittämällä, Anna tuli vielä 

valituksi opettajankoulutuslaitokseen.  

Annan kertomuksesta käy ilmi, että vaikeina yläaste- ja lukiovuosina, surua isän kuolemasta 

oireileva, ja naisena olemisen mallia (äidin muuttunut käytös ja suhde Annaan) kohtaan pet-

tymystä kipuileva Anna, ei ollut, oman nuoruutensa jakson aikana, mitenkään erityisen aktii-

vinen kuvataiteiden suhteen. Annan kertomuksesta ei nimittäin käy ilmi mitään sellaista, joka 

olisi viitannut nuoren Annan nautintoon tuottaa kuvataiteita, tai kuluttaa niitä. Tässä elämänsä 

vaiheessa Anna ei siis käyttänyt taiteen tuottamista, tai tarkastelua itsetutkiskeluun: ainakaan 

hän ei näytä tunteneen mitään erityistä halua ilmaista omaa nuoren naisen pahoinvointiaan, tai 

vastavuoroisesti edes tarvetta reflektoida kuvataiteista elämäänsä toivoa. Toisaalta, jollain 

tapaa välillisesti kuitenkin, Anna näytti tuntevan tarvetta hahmotella sentään jotain maailmas-

ta, ja omasta olemassa olostaan, sillä hän oli, mitä ilmeisimmin, motivoitunut, lukion kuvatai-

teen opettajansa kannustamana, ”piirtelemään”, kuten Anna itse asian muotoilee.  

”V: (.) ja mulle ei sillon, mulle ei taide ei sillon ollu muutako sellasta piirtelyä ja mä olin kehit-

tyny siinä hyväks, mä niinko olin semmone kympin piirtäjä koulussa, et jos mä en oikeen jak-

sanu muuta koulua tehä nii mä tiesin aina sieltä kympin mä sieltä kuvisopettajalta aina saan, 

ja- 

H: mm. 

V: ja mä sain sieltä sitä positiivista palautetta, et mä olin sillai varma siitä et se on mulle niin-

ku se ((haastateltava nielaisee)), millä mä saan niinku jotenki sitä ihailua tai semmosta tun-

nustusta niillä piirroksillani mutta esimes tämmösissä vaikeissa vaiheissa ni emmä piirtäny 

sitä tuskaa ulos, et emmä käyttäny sitä semmosena kanavana ollenkaan (..) ”, (s. 4). 

”V: … mulloli semmonen  uskovainen nainen kuv- kuvataideopettajana, ja mä jotenki aistin 

aina mitä se halus niillä töillä ja sitten mä jotenki koin sen niin järkyttävänä kun hän oli usko-

vainen, mun ei tarvinu ku kerran laittaa yhteen työhön semmonen ristin kuva £ jollekki vuoren 

päälle ((haastattelija ja haastateltava nauravat)) ( ) näin ja sillon alko paukkua niitä kymppe-

jä! Se oli jotenki niin falskia! £ ”, (s. 8). 
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Anna kertoma suhde opettajaansa oli siis varsin kaksijakoinen: nuori Anna piti opettajan us-

konnollisen elämänkatsomuksellisen asenteen heijastumista kuvataiteisiin jossain mielessä 

”falskina”, mutta samaan aikaan Annaa kuitenkin ilmeisesti jollain ”hiljaisella tavalla” moti-

voi opettajan osoittama kiinnostus Annaa kohtaan. Saihan opettajan antama huomio Annan 

sentään pitämään yllä piirtämisen harjoittamista. Jos Anna ei nyt yrittänytkään tässä elämänsä 

vaiheessa aktiivisesti tutkia itseään, ja näin luoda mahdollisuuksia itselleen kehittyä kuvalli-

sessa ilmaisussaan, pyrki hän kuitenkin ”piirtelyn” muodossa tekemään tietyllä tavalla riittä-

vän hyvää työtä, kun tiesi saavansa sillä ainakin yhden opettajansa täyden hyväksynnän. Näin 

siis siitäkin huolimatta, ettei nuori Anna voinut aidosti arvostaa kuvataiteen opettajaansa, tä-

män kantaman tunnustuksellisen maailmankuvan vuoksi. (Anna sanoo ”aistineensa”, mitä 

opettaja ”halusi Annan kuvataidetöiltä”, ja kertoo kokeneensa ”järkyttävänä, kun opettaja oli 

uskovainen”. Ja kuten sanottua, Anna kuvailee opettajansa toimintaa ”falskiksi”). 

Näinä nuoruutensa vuosina Anna ei siis ole mikään ahkera kuvataiteilija, tai taiteiden varsi-

nainen kuluttajakaan, mutta käsillä tekeminen, ja siinä kehittyminen, näyttää kiinnostaneen 

Annaa kovasti. Nuoruutensa vuosina, kotona leskiäitinsä ja sisarustensa kanssa asuva Anna, 

alkaa visioida omaa identiteettiään ja elämäänsä pukeutumisideoilla (vrt. Dunderfelt 2011, 

237): Anna suunnittelee ja ompelee itselleen vaatteita.  

”V: mä aloin tavallaan niinku maalaamaan itteeni, mää maalasin meikkiä, mää ompelin om-

pelukone surras mää tein vaatteita itelle ja mää piirsin paperille aina vaatteita 

***pitkäjalkaselle mallille ja mä kuvittelin olevani se ja mä väritin niitä vaatteita ja sitten mä 

menin ostaan kangasta ja aloin ompeleen niitä vaatteita ja sit mä menin kaupungille ja tark-

kailin että huomataanko mun tyylikkyys ja tuota persoonallisuus ja esteettisyys.”, (s. 7). 

Vaikka Anna ei siis käytä aikaansa varsinaisesti taiteen äärellä, hän hakeutuu silti taiteellista 

lähdettä lähelle: hän harjoittaa taitoa24 vaativia töitä. Luovan ajattelunsa ja taitojensa avulla 

hän valmistaa itselleen jotain sellaista, jonka voi ottaa välittömään hyötykäyttöön: vaatteita. 

Mutta tässä tapauksessa Annan suunnittelemilla ja työstämillä vaatteilla on syvempi tarkoitus, 

                                                 

24 Taito perustuu kreikan sanaan tekhne, joka tarkoittaa muun muassa kykyä ja valmiutta suorittaa artikuloitavissa 

ja opeteltavissa olevia asioita. Sillä viitataan myös käsitykseen ”tietotaidosta”, know-howsta. (Haapala & Pulliai-

nen 2003, 35). 
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kuin arkinen hyötykäyttö: näiden vaatteiden on pystyttävä viestimään katsojalle jotain. Annan 

näkökulmasta sanottuna: vaatteiden on kerrottava kantajastaan jotain.  

Tässä kohtaa voimme huomata, että tämänkaltaisen taitotyön tavoite voi toisinaan olla hyvin 

lähellä taiteellista tavoitetta: lopputuloksen kannalta kummatkin, sekä taito, että taide tekevät 

mielellään katsojaan vaikutuksen, (vrt. Levanto ym, 2005). Ehkä Annan tapauksessa kyseessä 

on jonkinlainen sekoitus taiteellisesta ja taidollisesta yhteen kietoutumasta – Annahan itse 

kuvailee tätä nuoren naisen jaksoa tapahtumaksi, jossa ”maalaa itseään”. Tarkoitan, että tai-

teellisuus näkyy jossain määrin Annan tavassa heittäytyä ideoihin ja hakea ideoistaan jotain 

tavanomaisesta poikkeavaa, ”persoonallisuutta”, kuten Anna itse sanoo. Anna meikkaa ja pu-

keutuu vaatteisiin – hän vetää ylleen ”naamion”, jonka on itse luonut. Luomuksellaan hän siis 

haluaa ilmaista itsestään jotain, (vrt. Dewey 2010, 76 – 131). Kieltämättä tapahtuma muistut-

taa taiteellista prosessia: Tuo luomus yllään, hän menee kaupungille ihmisten sekaan ”näyttäy-

tymään”. Nuori Anna tieten tahtoen haluaa, että hänet (se hahmo, jonka hän oli itse itsestään 

”luonut”) ikään kuin laitetaan esille. Edelleenkin, tapahtuma todella muistuttaa taiteilijaa tai-

deteoksensa kanssa. Mutta siltikään tämä tapahtuma ei välttämättä riitä olemaan varsinainen 

taiteellinen prosessi, jonka lopputuloksena olisi taideteos. Näin siksi, että tämän taitoa vaati-

van vaatevalmistusta koskevan prosessin tavoitteena ovat selkeästi hyvännäköiset, ehkä jopa 

”sävähdyttävän hyvännäköiset” vaatteet nuoren naisen yllä, ja niin, että oikeastaan ne saavat 

nuoren naisen itsensä näyttämään vieläkin hyvännäköisemmältä – mutta siinä se. Näin ollen, 

tällä mahdollisesti ohikulkijoita ”sykähdyttävällä” vaatetuksellaan nuori kaunis Anna, kylläkin 

aikaansa vastaavan muodin esteettisenä ilmentymänä, voi toki saada ohikulkijoiden päät ka-

dulla kääntymään, mutta varsinaista esteettistä kokemusta täyskokemuksen tekijöineen ja ta-

sapainon tavoittamiseen se katsojalle tuskin kykenee tarjoamaan, (vrt. Dewey 2010, 76 – 

131).25 Sen sijaan ympäristön suoma huomion anto, jota Anna varta vasten pukeutumisellaan 

                                                 

25 Silti kysymys taiteen ja taidon näytteen rajanvedoista, tässä tapauksessa, ei ole täysin ongelmatonta. Ei ole 

perusteltua väittää, että vaateluomuksilla ei voi tehdä taidetta lainkaan. Halusimme tai emme, pukeutumisella 

pyritään useinkin tekemään taidetta – ja tehdään. Näitä tapauksia voimme yleisesti todistaa esimerkiksi muodin 

maailmassa; art & fashion – kentillä ja catwalkeilla, niin myös teattereissa, elokuvissa ja muilla visuaalisilla 

areenoilla. Jos tarkkaan mietimme, niiden suunnittelu- ja toteuttamisprosessi tavoitteineen ja vaikuttavine esille-

panoineen voi olla aivan samanlainen kuin taideteoksilla. Kysymys kuuluu: onko muodin maailmassa sitten ih-

misten kokemusmaailmaa liikauttavaa sanomaa? Voi olla, ettei menneinä vuosikymmeninä vielä ollut, mutta 

maailma on muuttunut, (vrt. Levanto & muut, 2005). 
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tavoitteli, lienee ollut Annalle itsetunnon vahvistumista koskien, merkityksellistä, (vrt. Dun-

derfelt 2011, 237).  

Kaiken kaikkiaan lukiolaisvuosiaan viettävän Annan elämänvaiheesta on sanottava, että Anna 

näyttää keskittyneen omaa elämäänsä koskevien asioittensa rakentamiseen, (vrt. Dunderfelt 

2011, 85 – 95). Annan nuoruus on ollut eräänlaista omaa sisäistä maailmaa ja hahmottumassa 

olevan identiteetin kannattelevaa kivijalan valamista, (vrt. Dunderfelt 2011, 237). Tulkitsen, 

että tätä rakentamista kuvaavat Annan kiihkeästi harrastamat taidolliset työt (vaateluomusten 

suunnittelu ja toteutus), mutta omalla tavallaan myös sosiaalisten taitojen harjoittaminen, joka 

näkyi paitsi ystävyyssuhteiden ylläpidossa, ennen muuta hiljattain alkaneessa, ja yhä vaka-

vammaksi käyvässä rakkaussuhteessa nuoren Jannen kanssa.  

Tässä elämänjaksossa näen nuoren Annan rakentaneen kiihkeästi myös ”tiedon maailmaansa”. 

Alla olevasta Annan kertomasta käy nimittäin ilmi, että lukion kuvataidetunnit, yksitoikkoisis-

ta piirtämistuokioistaan huolimatta, tarjosivat ”piirtelemisen” rinnalla Annan kokemuksiin 

sentään jotain sellaistakin, joka sai Annan taiteellisen mielenkiinnon aidosti syttymään. 

”V: joku taidehistoria mua kiinnosti siellä ku sitä oli oli sitte et ne oli mielenkiintosia et niihin 

mä en ollu kauheen paljo törmänny sitte nuorempana, tosin kotona oli jotain taidekirjoja mut 

siis ihan niinku se historia nii mä muistan et kyl mää siitä olin niinku iha fiiliksissä … 

H: mikä siinä sytytti 

V: no siinä sytytti se että mä jotenki omasta mielestä ymmärsin niitä maalauksia, ne näytti 

tutuilta sillä tavalla et mä oisin voinu jopa kuvitella et mä ite tekisin samanlaisia, ei niin että 

mäenois ymmärtäny sitä kui hienoja ne oli emmää tarkota sitä et mä oisin ajattelin niin et mä 

pystyn samaan ei niin mutta että mä mää niinku ymmärsin niitä niinku että, mikä mikä niissä 

on se juttu että mikä mikä niissä on se taide mikä niissä on se se et niistä on tullu kuulu- kuu-

luisia taideteoksia ja ja et se oli mulle jotenki semmosta tuttua maailmaa, kauheen kiehtovaa 

H: kerroppa lisää tuosta, tuosta kokemuksesta että tu tuttua, mitä sää oikeen näit siellä tai, 

aistit  
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V: se näytti sillä lailla tutulta, sanotaan no taidehistoriassa paljon siis esittävää taidetta, sa-

notaan maisemia, asetelmia, muotokuvia, et mää jotenki niinku ymmärsin että  että just noin 

se menee, just noin nuo valot ja varjot täytyy olla, noin määki sen tekisin, tai että, jos työ on 

vaikka abstrakti, niin, mhh, mä voin kuvitella tai nähä siinä ss jotain, sanotaan maiseman tai 

ihmisiä tai jonku tunnetilan tai, ettää ne oli semmosia niinku hienoja matkoja, semmosia et-

tää, mullei ollu kiire mihinkään”, (s. 8-9).”. 

Ehkäpä jälleen karttuneiden kokemustensa määrästä, nyt aiempaa iäkkäämpi Anna kiinnostuu, 

ja kaiketi vaikuttuu näkemästään kuvataiteesta aiempaa enemmän, (vrt. Dunderfelt 1996, 46 – 

48). Itse asiassa Annan kertomasta päätellen, näyttää siltä, että taas kasvaneiden kokemustensa 

myötä, nuoren Annan tarkastelutapa jälleen muuttuu; nyt taiteen tarkastelua ja tulkintaa kos-

keva perspektiivi Annassa alkaa laajentua entisestään, (vrt. Määttänen 2012, 104). Kun Anna 

yllä olevassa kertomassaan sanoo esimerkiksi ymmärtäneensä ”mikä niissä oli se juttu”, ja että 

hän tunnisti teoksista jotain ”tuttua”, hän näillä kokemuksillaan osoittaa, että jälleen varttu-

neempana, hän näyttää olleen kykenevämpi, tai ”herkempi” ottamaan vastaan uutta tietoa, 

(Dunderfelt 1996, 46 - 48), (vrt. Määttänen 2012, 104).  

Kun Määttänen puhuu herkkyydestä kokea, hän keskittyy puhumaan ihmisen ”toiminta- ja 

reaktiovalmiuksista”, (Määttänen 2012, 104). Nämä taas liittyvät, Määttäsen mukaan, ihmisen 

toiminnan ennakoituihin seurauksiin, (Määttänen 2012, 104), joista jo aiemmin mainitsinkin. 

Ennakoidut seuraukset ovat puolestaan suhteessa siihen, mikä on ”yksilön ja ympäristön väli-

nen tasapaino ja miten ennakoidut toimet siihen vaikuttavat”, (Määttänen 2012, 104). Näin 

ollen, kaikki se, mitä Annan elämässä on tähän asti tapahtunut, ja on tuolla nimenomaisella 

hetkellä meneillään, vaikuttaa siihen, mitä Anna havaitsee näillä taidehistorian tunneilla – ja 

ennen muuta, miten hän niiden antia kokee, (Määttänen 2012, 104). 

Toisin sanoen, vaikka nuori Anna ei tämän elämänvaiheensa aikana näytä hakeutuvan tuotta-

vaan kuvataidetyöskentelyyn, hän näyttää kuitenkin aktiivisesti rakentavan itsessään tietoa 

esteettisissä puitteissa (lukion taidehistoria-aiheiset kuvataidetunneilla). Tietoa myös rakentuu, 

kun hän käsittelee sitä analyyttisesti, kuten seuraavassa Annan kertomassa käy ilmi. Siinä nuo-

ri Anna tutkii mielessään jo varsin monisyisiä asioita kuvataiteisiin liittyen: 
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”V: kyl mä muistan et aika nuoresta jo niinku rakasti semmosta abstraktiaki taidetta tosi pal-

jon, ettää, ja värejä, sommittelua, ja arvioi sitä, minä oisin ehkä tehny tämän työn vähän toi-

sella tavalla tai tämä sommitelma mummielestä vähän keikahtaa näi ja, ettää, semmosta.”, 

(s. 9). 

Kuten Anna itse antaa ymmärtää, hän siis pohtii taidehistorian kautta esiin tulevien maalausten 

värejä ja sommitteluja. Näin hän arvioi taiteilijoiden tekemiä töitä ja reflektoi niiden kautta 

omia ideoitaan ja mahdollisuuksiaan, (Määttänen 2012), (Dewey 2010). Näin ollen, itsetutkis-

kelua esteettisissä puitteissa tapahtuu, mutta ikään kuin ”hiljaisesti”, (vrt. Anttila 2011, 129), 

(vrt. Dunderfelt 2011, 84 – 87). Itsetutkiskelu toteutuu siis kaiken elämänhallintaa kasassa 

pitävän aktiivisen toiminnan (koulunkäynti, seurustelusuhde, vaatesuunnitteluharrastus, käy-

tännön kotiasioiden hoitaminen) taustalla.  

Toinen taiteellinen elementti, joka on koulun kautta Annan elämässä mukana, josta on tulkit-

tavissa Annan kohdalla prosessoituvaa tietynlaista vakiintunutta ajattelua ja toimintaa (luotta-

musta itseensä), (vrt. Määttänen 2009, 54), on musiikki. Alla nuori Anna kertoo tunteneensa 

tietynlaista itsevarmuutta kuvataidetuntien lisäksi musiikin tunneilla:  

”V: … että se mitä mä sain niinku koulu-koulussa ni mä olin se hyvä piirtäjä, mä sain siitä ar-

vostusta ja mä niinku uskoinkin sen et tää on kyllä se missä mä oon hyvä. Et se anto kyllä mul-

le semmosta itsetunnon kohotusta se että mä niinku tiesin sen. Ehkä samallailla vähä niinku 

musiikki oli toinen et mä niinku tiesin jotenki sen, mä olin niin saanu ehkä paljo sitä lapsena jo 

et mää se oli tehny mulle semmosen luottamuksen että vaikka mää enjossain ranskan kieles-

sä jaksanu tehä töitä mutet ne oli niin kun ne olisillai m mä luotin et mä oon niissä mä on 

niinkuniinku luonnostaan vahva”, (s. 8).  

Kaiken kaikkiaan tätä Annan tietojen ja taitojen rakentamisesta täyttyvää elämänvaihetta voisi 

muotoilla niin, että siinä missä hänen kasvunsa tietynlainen maaperä muodostui lapsuudessa, 

näiden nuoruusvuosiensa aikana alkoi muodostua Annan ihmisenä kasvua ja taiteellista suun-

tautumista ohjaava ”metateoreettinen ikkuna”, (vrt. Dunderfelt 2011, 84 – 95). Toisin sanoen, 

nuori Anna haalii häntä kiinnostavista tiedollisista ja taidollisista lähteistä (kuten kuvataiteet, 

musiikki ja omat käsityöt) tietoa, jota vasten hän hiljaisesti mielessään heijastelee omia taito-

jaan, käsityksiään ja arvojaan.  



64 

 

 

Tämä Annan tiedon rakentamisen prosessi taiteiden viitekehyksessä, ja sen suhde Annan 

omaan ihmisenä kasvamiseen, on itse asiassa verrattavissa Räsäsen teoriaan nimeltä ”kognitio 

taideoppimisessa”, (Anttila 2011, 125 – 128). Räsänen nimittäin uskoo, Eisnerin, Dornin, 

Eflandin ja Gardnerin26 näkemyksiin nojaten, tiedon ja oppimisen muodostuvan aistien, tun-

teiden ja käsitteiden vuorovaikutuksessa, (Anttila 2011, 125 – 128). Tätä teoriaa mukaillen 

voidaan siis nuoren Annan kohdalla sanoa, että heittäytyessään omiin ompelutöihinsä, tai kou-

lun tarjoamaan musiikkiin, tai taidehistorian mahdollistamaan kuvataiteen maailman tarkaste-

luun, Anna alkaa käsittää itseä ja maailmaa yhä moninaisemmiksi käyvien ajattelu- ja toimin-

tatapojen kautta, (Anttila 2011, 125 – 126). Ehkä juuri kuvataidetuntien taidehistorian kautta 

Anna tuli nähneeksi, oman kasvamisensa kannalta, jotain tärkeää menneestä ajasta, alkoi hah-

mottaa paremmin nykyisyyttä ja omaa itseään siinä, ja siksi kykeni jo muodostamaan jonkin-

laisia käsityksiä tulevasta maailmaa ja omasta itsestään, (vrt. Määttänen 2009, 53 – 58). Sa-

malla Annan kasvaminen ja kehittyminen oli saava myös tietynlaista rauhaa, tilaa27, sillä kai-

ken tämän aktiivisen tiedon rakentamisen ohessa, Anna luo, kuten sanottua, tietynlaisia vakiin-

tuneita käsityksiä itselleen levollisten, varmoilta tuntuvien, taide- ja taitopainotteisten toimin-

tojen, kuten ompelemisen, ”piirtelemisen” ja musiikin äärellä, (vrt. Määttänen 2009, 53 – 58). 

Toisin sanoen, innostavan ja taitoja kehittävän ajattelun ja tekemisen kautta Anna pääsee ref-

lektoimaan sitä, millainen persoona hän on, millaisia ovat toiset, ja millaisia mahdollisuuksia 

hänellä mahtaa tässä maailmassa olla. Näinpä voidaan jälleen todeta, että juuri esteettisissä 

puitteissa (vaatesuunnittelu- ja ompelutyöt, piirtämistuokiot, taidehistoriatunnit, musiikintun-

nit) nuoren Annan kasvuprosessiin sukeutuu ”suvantopaikkoja”, joissa Anna saa yhä parem-

min tilaa jatkaa omaa ihmisenä kasvamistaan, (Anttila 2011, 40 – 41).  

Westerlundin ja Väkevän mukaan tällaiset yllä mainitsemani ”suvantopaikat” ovat ihmiselle 

elintärkeitä mielekkään elämän kannalta, (Anttila 2011, 41 – 45). He näkevät, kuten Deweykin 

näkee, että taiteella, taiteellisella toiminnalla ja esteettisillä kokemuksilla on parantava vaiku-

tus ihmisen elämänlaatuun, (Anttila 2011, 41 – 45), (vrt. Dewey 2010). Näin ollen, voimme 

kaiken kaikkiaan todeta, että ihmisen arkikokemuksiin kytkeytyvät esteettiset kokemukset 

ovat suorassa yhteydessä hyvään elämään, (Anttila 2011, 41 – 45). Kuten Westerlund ja Vä-

                                                 

26 Räsänen viittaa Eisner 2002, 35 – 37, Dorn 1999, Efland 2002 ja Gardner 1983, (Anttila 2011, 125). 
27 Viittaan Malmivirtaan (Malmivirta 2011, 37 – 38) sekä Westerlundiin ja Väkevään (Anttila 2011, 40). 
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kevä osuvasti toteavat: ” Taide rytmittää elämää ja auttaa meitä kokemaan sen laatuja merki-

tyksellisenä.”, (Anttila 2011, 42). 

 

5.4. ”Näinkö mää nyt haluan tän menevän?” Anna, nuori aikuinen, kriisin edessä 

   

 

Tässä jaksossa Anna elää vielä ikävuosiensa puolesta nuoruuden viimeisiä vuosiaan, mutta on 

jo selvästi siirtymässä varhaisen aikuisuuden vaiheeseen. Eriksonin teoriassa varhainen aikui-

suus sijoittuu nuoruuden lopun ja keski-iän alkamisen väliin, (Dunderfelt 2011, 236). Kysees-

sä on aika, kun nuori aikuinen ”lähtee maailmaan etsimään omaa paikkaansa, tehtäväänsä ja 

ihmissuhteitaan”, (Dunderfelt 2011, 236).  Erikson näkee, että tässä elämänvaiheessa voimaa 

tuova tekijä, ihmisen hyvinvoinnin, ja jatkossa tapahtuvan myönteisen kehityksen kannalta, on 

rakkaus, (vrt. Dunderfelt 2011, 236). 

Elämänkaaripsykologiassa varhainen aikuisuus nähdään alkavan Ihmisen kehityksen perus-

vaiheessa (0 – 20-vuotiaana), (Dunderfelt 2011, 85 – 95) ja jatkuvan Jäsentymisen vaiheessa 

(20–40-vuotiaana), (Dunderfelt 2011, 97 – 113). Jäsentymisen vaiheessa ihminen hakee ky-

vyilleen ja taipumuksilleen vastinetta maailmasta: hänellä on omia sisäisiä pyrkimyksiä ja 

odotuksia siitä, mitä elämä on, ja mitä se voisi hänelle tarjota, (Dunderfelt 2011, 97). Tässä 

elämänvaiheessa ihminen käy yleensä perusteellisesti läpi asenteitaan ja arvomaailmaansa, on 

valmis uudelleen muokkaamaan niitä, ja on innokas kohtaamaan kaikkea uutta, (Dunderfelt 

2011, 97, 99). Niin ikään, tälle elämänvaiheelle on tyypillistä työelämän aloittaminen ja per-

heen perustaminen, (Dunderfelt 2011, 97 – 101). 

Tässä elämänsä vaiheessa, hieman yli kaksikymmentävuotias Anna, valmistuu opettajan am-

mattiin, mutta joutuu, heti uransa alkumetreillä, uuden surun keskelle, kun aiemmin vakavasti 

sairastunut äiti kuolee. Niin ikään Annan uran alkua varjostavat hänen kokemansa kohtalaisen 

kovat pettymykset opettajan ammatista. Tavallinen luokanopettajan työ ei saa Annaa aidosti 

innostumaan opettamisesta.  
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”V:…jotenki ku mä kirjotin ylioppilaaks nii mää välittömästi pyrin *** (opettajakoulutuk-

seen)28, mä pääsin sinne heti (.) sitte mulle tuli vähä semmosta niinku .hh hh jarrua siinä että 

näinkö mää nyt haluankin tän menevän, et mä oon tässä samassa kaupungissa, mä tuun 

opettajaksi niinku äitiniki ja …”, (s. 4 – 5). 

”V: … se ei ollut helppoa aikaa ollenkaan mulle se ***(opettajakoulutus)aika, mää erikoistuin 

kuvataiteeseen tietysti- 

H: mm. 

V: ja se oli parasta siellä, mutta mulla oli sen koko opiskeluaikana vähä semmonen että mä 

olin niinku jotenkin kiinni et mä en tienny oikeen et oliko tää sittenkää mun juttu? (.)”, (s. 4 – 

5).  

Kuten Anna yllä kertoo, jo opettajaopintojensa aikana nuori Anna alkaa ymmärtää, ettei näe 

opettajan työssä oikein mitään innostavaa, kuvataiteita lukuun ottamatta. Kaikesta huolimatta 

Anna etenee opinnoissaan. Opintojensa loppusuoralla kotona tapahtuu kuitenkin jälleen kään-

ne: Annan äiti sairastuu vakavasti. Samana keväänä Annalle koittaa viransijaisuus – oman 

äitinsä luokassa. Näin hieman yli kaksikymmentävuotias Anna, pian ammattiin  valmistuva, 

saa jo ensimmäisissä työkokemuksissaan kannettavakseen melkoisen kuorman: samaan ai-

kaan, kun äiti on sairaalahoidossa, Anna yrittää selviytyä sekä opintojensa loppuun saattami-

sesta, että ensimmäisistä kokemuksistaan opettajan työstä (oman äitinsä viransijaisuudessa). 

Kuluneen kevään päätteeksi Annan äiti kuolee. 

”V:  … ((haastateltava nielaisee)) et se oli aika kummallista £ olla niinku .hh mulloli pu- mulla 

puuttu jotaki mut mää siis tein sen hoidin sen sijaisuuden sen kevään ja ((nielaisee)) se oli 

jotenki hirveen raskasta aikaa et mä hoidin sitä työtä, ja, iltaisin iltapäivisin kävin äitiä kat-

toon sairaalassa .hh ja äiti sinnitteli vielä niin että kaks päivää ennen ku se mun viransijasuus 

sitte loppu sillon toukokuun lopussa niin kaks päivää ennen äiti kuoli? mä en siis enää menny 

niinä viimesinä kahtena viimesenä päivänä sitte sinne päättäjäisiin.”, (s. 12). 

                                                 

28 Suluissa oleva (opettajankoulutus) on minun tekemä lisäys Annan kertomaan, jotta lukijalle ei käy epäselväksi, 

mistä Anna puhuu. 
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Yllä oleva Annan kertoma osoittaa, että ensimmäiset kokemukset omien siipien kokeilemises-

ta sekä kotona, että työelämässä näyttävät olleen Annalle, Annan vaikeasta elämäntilanteesta 

johtuen, hyvin vaativat, jopa poikkeuksellisen raskaat. Onhan Annan itsenäisyyteen nousemis-

ta sävyttänyt Annan molempien vanhempien sairastumiset ja kuolemat. Annan alla olevasta 

kertomasta on kuitenkin pääteltävissä, että Annaa lienee kuitenkin ratkaisevalla tavalla autta-

nut rakkaussuhde Jannen kanssa, joka sinetöitiin avioliitolla hyvin pian äidin kuoleman, ja 

Annan opettajaksi valmistumisen jälkeen.29  

”V: … kyllähän tavallaan Janne oli  niinku mun tän trage- perhetragedian sellanen… Janne 

vetäs mut sieltä niinku irrti, ja Janne toi mulle sen ilon, ja se meijän  rakastuminen ja se ( ) 

alku niinku siitä niin, mää pääsin kuiville mää pääsin sieltä pois ja mm.”, (s. 12). 

 

5.5. Huonovointisuus pakottaa keski-ikään siirtyvän Annan muutokseen. 

 

Palatakseni vielä Annan opettajan ammattia kohtaan nousseisiin toistuviin henkilökohtaisiin 

pettymyksiin, on tässä kohtaa syytä kertoa, että tuo Annan kokema innon ja jaksamisen puute 

luokanopettajan työtä kohtaan tuli asettuneeksi Annan elämään suhteellisen pitkäksi ajaksi. 

Tällaista epäröintivaihetta omasta jaksamisestaan työssään, niin sanotussa tavallisen luokan-

opettajan ammatissa, tuli kestäneeksi Annan elämässä kaikkiaan jopa 14 vuotta. Mutta kuin 

vastapainoksi, Anna tuli tuona aikana viettäneeksi runsaasti aikaa perheensä kanssa kotona, 

äitiyslomien ja lasten hoidon muodossa: kymmenen vuoden sisään hän sai Jannen kanssa pe-

rättäin kolme lasta. 30  

Tässä varhaisen aikuisuutensa ja alkavan keski-ikänsä väliin asettuvassa jaksossaan Anna siis 

synnyttää peräkkäin kolme lastaan, kokee äitiyden onnea, mutta työelämässään hän jatkaa – 

joskin vastentahtoisesti.   

                                                 

29 Erillisestä pyynnöstäni haastateltavani on antanut tarkemmat tiedot vanhempiensa kuolinvuosista, valmistumi-

sen vuodestaan, avioliittonsa solmimisen ajankohdasta ja lasten syntymävuosista haastattelumme jälkeen kesällä 

2013. 
30 Tämä 14 vuotta kestänyt ”jakso” on peräisin muistipäiväkirjani tiedoista, joita haastateltavani antoi minulle 

erillisestä pyynnöstäni kesällä 2013. 
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”V:  … mä aloin fyysisesti oireileen sitä et mä en haluu tätä loppuelämäni tehä et mä jaksa 

tätä äidinkieltä uskontoo ympäristöoppia pikkusen kuvista ja taas tämä sama tämä tämmö-

nen et .hh mää on tehnyt virhevalinnan et mä niinku tehny tässä jotenki todella tyhmästi .hh 

ja mä aloin kipuilemaan niinku fyysisesti mm mm mulla mulloli vatsavaivoja ja molin aivan 

masentunu et tästei tuu yhtään mitään .hh”. (s. 5). 

Eriksonin teoriassa varhaisen aikuisuuden vaiheessa nuori aikuinen alkaa etsiä maailmassa 

”omaa paikkaansa, tehtäväänsä ja ihmissuhteitaan”, (Dunderfelt 2011, 236). Elämänkaaripsy-

kologian mukaan tälle, varhaisen aikuisuuden jakson, ja keski-iän alkuvuodet sisältävälle, Jä-

sentymisen elämänvaiheelle on ominaista, että ihminen kohtaa aktiivisesti itsessään ”sisäisiä 

kysymyksiä” ja käy sen vuoksi toisinaan koviakin oman elämänsä haasteita läpi, (Dunderfelt 

1996, 124). Tässä on, Dunderfeltin mukaan, kyse itsekasvatuksesta, jossa ihminen oppii tun-

nistamaan, tunnustamaan ja toimimaan, (Dunderfelt 1996, 125 – 126). Tunnistamisen avulla 

ihminen oppii havainnoimaan tilanteita ja omia reaktioitaan, (Dunderfelt 1996, 126), ja tun-

nustaminen taas auttaa ihmistä ottamaan vastuuta omista teoistaan ja reaktioistaan, (Dunderfelt 

1996, 126). Toimintaa ihminen tarvitsee siihen, että oma elämä muuttuisi tarkoituksenmukai-

sempaan suuntaan, (Dunderfelt 1996, 126 – 127).  

Myös hiljattain keski-ikään saapunut Anna näyttää saaneen lopulta kiinni ajatuksesta, että hä-

nen on oltava itselleen tuntemuksissaan rehellinen, ja myönnettävä, ettei hänen omaksumansa 

tapa tehdä työtä nyt, ja jatkossa, vastaa sitä, mitä hän todella työstään tahtoo. (Dunderfelt 

2011, 135 – 145). 

”V: … sitte mulle tuli se semmonen, totuuden hetki, et em emmää jaksa tämmöstä niinku tehä 

loppuelämääni sillä samalla kaavalla.”, (s. 12).  

Kenties nuo menneiden vuosien, nuoruuden ja varhaisen aikuisuuden vaikeat perhetapahtumat 

(isän kuolema ja sen seuraukset, Annan muuttunut suhde äitiin, äidin sairastuminen ja kuole-

ma) Annan kokemuksissa, alkoivat nyt Annan siirryttyä keski-ikään, viimeinkin jollain tavalla 

irtaantua Annasta, (vrt. Dunderfelt 1996, 125 – 133). Niinpä aiemmista kokemuksistaan nyt 

riittävästi etääntyneenä, itsekin jo vaimona ja kolmen lapsen äitinä, nyt reilusti päälle kolme-
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kymppinen Anna, kaiketi uskalsi jo aidosti kohdata sen, ehkä jollain tavalla epämiellyttävän 

tosiasian itsessään, että hän todella tarvitsi elämäänsä muutosta31. Hänen oli vain ryhdyttävä 

seuraavaksi toimintaan löytääkseen elämäänsä uuden suunnan. (Vrt. Dunderfelt 1996, 103 – 

107, 125 – 130).32. 

”On parempi tehdä omat virheensä kuin seurata muiden neuvoja.” Rudolf Steiner (Dunderfelt 

1996, 92). 

 

5.5.1. Taide vapauttaa 

 

”V:… mää jotenki keksin että, mä haluan tästä irti, mää haluan tästä nyt, mää haluan poikki 

tämän jutun. Ja mää en tiä miten £ musta lähtikin semmosta £  voimaa? että mä otin selvää, 

***taidekoulu, määhän voin ottaa, mää saan aikuisopintorahaa mähän saan *** hyvin hal-

van mh päiväkotipaikan?, ku moon opiskelijaäiti. Ja mä menin, mää, mä niinku otin sieltä 

virkavapaata sieltä, siitä virasta ja siitä työpaikasta ja .hh lähin **** opiskelemaan ja se oli 

ihanaa se oli niinkö jouluaatto ois ollu joka päivä ku mä sain siellä maalata ja mää opin niin 

paljon ja sielä siis *** taidekoulu se on niin huippukoulu! Siellä oli sata opiskelijaa, nuorin oli 

kuustoistavuotta vanhin oli £ kaheksakytjotaki-                    

H: ((haastattelija nauraa)) 

V: -kaikkee siltä väliltä! £ £ Kaikki kauheen ystävällisiä toisilleen £, ja £ kukaan ei arvostele ja 

kaikki kukat saa kukkia ja se oli jotakin niin uskomatonta £ ja mä olin niin onnellinen,” (s.5). 

 

                                                 

31 Ihmisen kehitystä valottava elämänkaaripsykologia lähtee siis siitä, että keskeinen tekijä inhimillisessä kehi-

tyksessä on muutos, jonka jokainen ihminen elämänsä aikana, tavalla tai toisella, toistuvasti kohtaa, (Dunderfelt 

2011, 57 – 218), (Kroqvist & Pulkkinen 2007, 8). Ihmisenä kasvamisen kannalta voidaan ajatella, että yksilön 

elämänkaaren aikana tapahtuvat muutokset ovat välttämättömiä, jotta ihminen oppii ja kehittyy, (Dunderfelt 1996, 

13 – 14), (Kroqvist & Pulkkinen 2007, 8 – 9). Voidaan jopa sanoa, että oppiminen tapahtuu vasta, kun ihmisen 

taidoissa, tiedoissa ja asenteissa tapahtuu todellisia muutoksia, (vrt. Kroqvist & Pulkkinen 2007, 8 – 13). 
32 Jäsentymisen vaiheen viitekehyksestä, Dunderfelt puhuu ihmiselle tyypillisestä voimakkaasta tahdosta kyetä 

kohtaamaan rehellisesti omaa elämäänsä kantavan arvo- ja ajatusmaailma. Sen uudelleen tarkistuksen seuraukse-

na ihminen voi kokea todellista tarvetta oman elämänsä muutokseen, (Dunderfelt 2011, 119 – 141).  
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Kuten yllä olevasta Annan kertomasta käy ilmi, Anna keskeytti luokanopettajan työnsä ja ha-

keutui opiskelemaan taideoppilaitokseen. Työn vaihtaminen kokopäiväiseen opiskeluun onnis-

tui, sillä Anna pyysi, ja sai työstään virkavapaata.  

Aloittaessaan tuossa uudessa, kokopäiväisessä kuvataiteiden opinahjossaan Anna viihtyi nyt 

niin hyvin, että halusi jatkaa opinahjossaan vielä toisenkin vuoden, vaikka tällainen perheen 

toisen aikuisen opiskelu hieman koetteli perheen taloudellista tilannetta. Kaikesta huolimatta, 

opiskelu kuvataideoppilaitoksessa näytti olevan ”uhrauksen” arvoista: 

”V: ”mä sain paljo uusia ystäviä mäen ( ) malttanu mennä takasi sinne kouluelämään, mää 

lähin toiseksiki vuodeksi vaikka kittuuttamista alko rahan kans näin olla ja se oli kans aivan 

ihanaa”, (s. 5). 

Kokemus taideoppilaitoksesta oli siis vihdoinkin tuova Annan elämään todella suuren muu-

toksen, (vrt. Dunderfelt 2011, 57 – 218), (vrt. Kroqvist & Pulkkinen 2007, 8). Kaiken kaikki-

aan Annan tarinasta on tulkittavissa, että Annan koko ihmisenä kasvamisen suunta muuttui 

juuri taideoppilaitosvuosien kokemusten myötä, (vrt. Dunderfelt 2011, 150 – 151, 158 – 161), 

(vrt. Kroqvist & Pulkkinen 2007, 8). Annan tarinasta on nähtävissä, että tuon muutoksen myö-

tä, kuvataiteiden keskellä, Anna koki vapautumista omassa suhteessaan taiteeseen ja taiteen 

tekemiseen, (Dunderfelt 2011, 135 – 145). Sitä kaiketi edelsi tietynlainen vapautuminen omas-

ta menneisyydestään, josta edellisessä luvussa jo mainitsin.  

Tämän luvun alussa olevasta Annan kertomasta on pääteltävissä, että yksin, ja yhdessä toisten 

taideopiskelijoiden kanssa koetut, taiteen parissa tapahtuvat kokemukset, vapauttivat Annaa 

aina vain enemmän. Itse asiassa, Määttäsen ja Dunderfeltin yhteen sopivaa ajattelua seuraten, 

uusien kokemustensa myötä Anna tuli vapautuneeksi omista tietyistä käsityksistään koskien 

omaa itseään ja opettajuuttaan, (vrt. Määttänen 2012, 62 – 66), (vrt. Dunderfelt 2011, 150 – 

151, 158 – 161). Nämä käsitykset olivat siis olleet kaiketi sellaisia, jotka, tavalla tai toisella, 

olivat siihen asti haitanneet Annan ajattelutapoja hänen omaa ihmisenä kasvamistaan koskien. 

Toisin sanoen, taiteen avulla Anna alkoi vihdoinkin riittävällä tavalla vapautua kaikesta 

aiemmasta, mitä nuoruudessaan oli joutunut kokemaan, ja mitä myöhemmin oli mukanaan 

kokemuksissaan kantanut: isänsä kuoleman jälkeisiä seurauksia kotona, haastavaa suhdetta 

äitiinsä, äitinsä sairastumista ja kuolemaa, ja ylipäätään arjesta selviytymistä ja elämässä jak-
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samista. Tämä kaikki on pääteltävissä siitä, miten Anna kuvailee, sekä yllä, että vielä alla ole-

vassa kertomassaan, sitä onnellisuuden tunnettaan, mitä hän koki aloitettuaan opintonsa kuva-

taideoppilaitoksessa.  

Tätä Annan iloa ja onnellisuuden tunnetta kasvattava Annan kokemus taideoppilaitoksen vuo-

sistaan, tuntuu Annalle erityisesti edustaneen eräs tietty kuvataideoppilaitoksen opettaja, joka, 

Annan alla olevan kuvailun perusteella, oli kuvataidetunneilla opetukseensa vahvasti heittäy-

tyvä pedagogi. Sellainen, joka vaikuttaa suhtautuneen kuvataiteisiin ja niiden opettamiseen 

suoranaisella intohimolla. 

”V:…mulloli hirveen hyviä opettajia siellä. Kaikkein tärkein ihminen oli *** *** semmonen 

oikeen  hh ((haastateltava naurahtaa)) mainio mies joka opetti käyttää leveetä pensseliä ja £ 

ja oven kokosia maalauksia ja perkele perkele väriä – 

H: ((haastattelija nauraa)) 

V: - kankaalle! Se oli niin vapauttavaa £ se oli niin £ ihanaa£ musta tuntu että mää mulla al-

kaa aiva uus elämä ja tavallaan alkoki!”, (s. 5). 

Ainakin Annan kohdalla, tuo Annan erikseen mainitsema taideoppilaitoksen kuvataiteen pe-

dagogi näytti onnistuneen pedagogisissa tehtävissään, sillä vimma kuvataiteiden tekemiseen 

alkoi suorastaan roihuta myös Annassa. Kuten sanottua, tulkitsen tämän Annan suuren kuva-

taiteista innostumisen vastaavan Annassa jonkinlaista vapautumisen prosessia omiin aiempiin 

kokemuksiinsa liittyen. Tätä vain vahvistaa alla oleva Annan kertoma, jossa Anna puhuu siitä, 

miten rohkeni tarttua jopa suurikokoisten taideteosten työstämiseen. 

”V: …mä aloin tekemään grafiikkaa OIKEEN isokokosta puugrafiikkaa vää väänsin £ siellä £ 

((haastateltava nauraa)) menemään ja ja se oli se oli niin ihanaa aikaa ja .hh sitte mulla oli 

hyviä ystäviä sinne tullu ja me haluttiin työhuone kaupungilta että me ei tehä kotona me ei 

pystytty oikeen ku- 

H: mm. 
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V: mulloli pieniä  lapsia, mul me hommattiin työhuone keskustasta meitoli, oliko meitä viis 

naista siinä ja .hh vuorotellen sielä aina käytiin iltasin maalaamassa isokokosia maalauksia ja 

pidettiin taidenäyttelyitä ja ja myytiinki omia töitä ja se oli tosi huippuaikaa,”, (s. 5). 

Kuten yllä olevasta Annan kertomasta käy ilmi, tärkeäksi tulivat, taideoppilaitoksen vuosien 

myötä, Annalle myös kuvataiteita harrastavat ystävät, joiden kanssa, hiljattain keski-iän saa-

vuttanut Anna, saattoi käydä jonkinasteista jatkuvaa reflektiota kuvataiteellisista kokemuksis-

taan. Tämän reflektion rohkenen olettaa tapahtuneen siksi, että Annan kertomuksen mukaan 

ystävykset olivat, yksissä tuumin, hommanneet yhteisen työhuoneen, jossa kävivät vuorotellen 

iltaisin työskentelemässä. Tuon tapahtumajakson lopputulos huipentui, kuten Anna itse yllä 

kertoo, taidenäyttelyjen järjestämiseen, ja jopa omien töiden myymiseen. Näissä tuokioissa 

Anna ystävyksineen on siis, mitä luultavimmin, tullut jakaneeksi kokemuksiaan, todennäköi-

sesti myös täyskokemuksiaan, kuvataiteiden äärellä.  

Annassa syttynyt palo tutkia kuvataiteiden maailmaa, nyt vihdoin myös itse kuvataiteita varsin 

aktiivisesti työstäen, ei ottanut taideoppilaitoksen jälkeen laantuakseen. Pienten lasten äiti, ja 

jo keski-iän saavuttanut Anna, tahtoi vieläkin tilaa oman ihmisenä kasvamisen tielleen juuri 

kuvataiteiden parissa. Anna tuli hakeutuneeksi vielä, varsinaisten kokopäiväisten kuvataide-

opintojen päätyttyä, kansalaisopiston harrastuspohjaisille kuvataiteen iltakursseille saamaan 

tyydytystä kuvataideoppia himoavaan janoonsa, kuten alla seuraavaksi itse kertoo.  

Tässä kohtaa on vielä sanottava, että merkille pantavaa tässä Annan elämänvaiheessa on myös 

se, että nyt ”taiteesta nälkäinen” Anna, elämänkaarensa jäsentymisen vaiheita varsin kiihkeästi 

elävänä, kokee myös olevansa elämässään aidosti tyytyväinen, jopa ”onnellinen”, kuten hän 

itse alla kertomassaan sanoo. Annan alla olevasta kertomasta päätellen, Annan elämä näyttää-

kin olleen, juuri tuossa vaiheessa, jonkinlaisessa tasapainossa: siihen näyttää kuuluneen aktii-

vista lapsiperheen arjen pyörittämistä, mutta myös sopivasti omaa aikaa omien taiteellisten 

töiden äärellä. 

”V: … . just mun lapsista joku kysy, et millonsoot millonsoot äiti tuntenu olevas kaikkein onnel-

lisin? .hh nii mulla tuli semmonen muistikuva tästä talosta ku kaikki kolme lasta oli jo olemas-

sa, ne oli aika pieniä, ne oli päiväunilla, ja mä keitin päiväkahvit ja oli niin rauhallista ja sitte 

mää, MÄ MUISTAN KU MÄ AJATTELIN ETTÄ, VARMAAN MÄ VANHANA AJATTELEN ETTÄ, nyt 
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mä oon ni- TOSSA mä oon onnellisimmillani. £ Et elämä tuntu niin jotenki antaneen niin pal-

jon! soli ihanaa £. (.) 

H: [ ( ) 

V: ( ) ] 

H: maalasiksää tota. siihen aikaan. 

V: Joo kyllä mää maalasin, mä olin semmonen harrastelijamaalari siihen aikaan ku lapset oli 

pieniä. Mä kuljin jossain kansalais ja työväenopiston tämmösillä ku vaa voi iltasin tehä nii mä 

sitte menin ja totta kai sieltä saa hirveen hyvää oppia ja teki krokipiirrustusta siellä ryhmissä 

ja ja maalasi muotokuvia, mä maalasin mun lapsista muotokuvia ja maisemia ja tommosissa 

ryhmissä nyt yleensä aika esittävää maalataan, mut se on hyvää oppia ja. (.) Sitte ku lapset 

oli pieniä niin me päästiin vähä matkustelemaan £ pienillä budjetilla käytiin jossaki reissussa 

£ mulla aina jäi joku semmonen italialainen maisema tai espanjalainen maisema ja sitte mää 

halusin maalata sen muistoksi sitte kotona”, (s. 12 – 13). 

Kaiken kaikkiaan, rohjettuaan siis toimia saadakseen elämäänsä muutosta, Anna tuli suoneeksi 

itselleen uusia mahdollisuuksia, (Dunderfelt 2011, 150 – 151). Näin ollen, voidaan siis todeta, 

että varhaista aikuisuuttaan sävyttäneen muutoksen tarpeen, ja keski-iässä lopulta toteutuneen 

muutoksen myötä, ollessaan Jannen kanssa avioliitossa, ja kolmen lapsen äitinä, ja saadessaan 

nyt olla aktiivisesti tekemisissä kuvataiteiden kanssa, Anna tuntee olleensa aidosti jollain tapaa 

tasapainossa; onnellinen, kuten hän itse sanoo. (Dunderfelt 2011, 150 – 151). Näyttää siltä, 

että tässä elämänsä vaiheessa, nyt jo neljääkymmentä ikävuotta lähestyvä Anna, tunsi ensim-

mäistä kertaa maailman olevan hänelle avoin. Nyt Anna saattoi kokea maailman tällä tavoin 

siksi, että vihdoinkin hän itse oli avoin maailmalle, (vrt. Dewey 2010, 71, 81). Tällaiseen uu-

teen tarkastelutapaan häntä olivat, mitä ilmeisimmin, opastaneet hänen kuvataiteelliset ja es-

teettiset kokemuksensa kuvataideoppilaitoksessa. 

”Nähdäksemme maailman meidän on rikottava totunnaiset tapamme nähdä se”, Maurice 

Merleau-Ponty, (Buckingham ym. 2011, 274). 
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5.5.2. Kokemuksen representaatio 

 

Annan tarinasta on tulkittavissa, että taideoppilaitoksen perintöä oli paitsi vimman syttyminen 

Annassa tuottavaan kuvataidetyöskentelyyn, myös aiempaa suuremman kiinnostuksen sytty-

minen abstraktia kuvataidetta kohtaan. Anna siis halusi edetä omassa taiteellisessa kehitykses-

sään; hän janosi uusia taiteellisia haasteita, ja mitä ilmeisimmin, abstrakti taide pystyi niitä 

hänelle tarjoamaan: 

”V: …se tuli sen taidekoulun jälkeen sit tuli semmonen mä niinku väsyin siihen esittävään 

maalaustapaan ja ( ) must tuntu että mää en .hh mää en enää halua sitä että mä niinku on-

nistun tekemään näköstä tai mmäo- mä onnistun tekemään hyvän muotokuvan jostaki tutus-

ta, tai näin, mä niinku väsyin siihen tiehen ja sitten mä niinku innostuin niin paljo semmosesta 

abstraktisesta maalaamisesta, ja se on kyllä pysyny kyllä silleen niinku mu- mukana että et-

tää mä oon hirveen paljo ollu nyt viime vuosina ihastunu lasiin ja abstraktiin lasijuttuihin, ja 

siitä et se valo tulee siitä läpi ja se valo, ne värit syttyy siinä sen lasin, lasissa, et se on ollu 

mulle nytte tärkeetä, ja kyllä se nykysin että kun mää suunnittelen maalaavaani tai kun mää 

maalaan nii kylläpä mä aikalailla abstraktia maalaan, ja suureen kokoon aina pitää maalata 

suureen kokoon ja  

H: miksi abstraktia 

V: no se on semmosta leikkimistä enemmän, siitä puuttuu se semmonen siis ei tarvi tavotella 

sitä näköistä, siitä saa kyllä tyydytystä tietenki siitä että pystyy tekemään ilmekkäästi ihmi-

sestä kuvan, mutta se on niin eri asia tehä. niinku *** sano tää opettaja josta mä jo puhuin 

täällä *** *** se sano että taiteilijat on siinä mielessä onnellisia että niitten lapsuus ei lopu 

koskaan että ne saa aina vaan leikkiä sen värin kanssa ne saa mäiskiä sen kanssa niinku lapsi, 

ja mä mää allekirjotan kyllä sen että, että värin vatkaaminen ja värien sekottaminen ja sinne 

kankaalle ja ja, se on niin hauskaa, se on niinku leikkiä, se on niin ihanaa, siinä yhistyy se 

semmonen, semmonen, se on niin iloista! ja sen on niin palkitsevaa sitte ku siitä tulee se visu-

aali- se näköhavainto ja se tyydytys ja siinä saa semmosen flouelämyksen, siinä uppoutuu niin 
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täysin ettei tajuakkaa kuin monta tuntia tässön menny ja posket palaa, ja se- se on ihan niitä 

parhaita asioita elämässä ehottomasti 

H: kerroppa lisää tosta muudista että mitä sillon liikkuu päässä 

V: no mun mielestä se on sitä läsnäoloa sillon, sitä on niin läsnä siinä. ja sitä ideoi ja siinä me-

nee sen oman ideansa mukaan ja palaa takasi ja taas ryöpsähtää eteenpäin ja, siinon niin 

keskittyny, se on niin ihana tunne se- se on hieno vaan se siis se semmonen, et kaikki muu 

katoaa ja ja antautuu sille, sille asialle. se on niin se on niin hieno juttu, siton niinku siton niin 

vapautunu sen jälkeen,  ja sillainniin niin onnellinen ja semmonen helpottunu ja semmosta 

ahdistusta ja huolta ja surua ja masennusta, sitä on niin paljo poistunu jotenki harteilta et 

siton niin, se on niin kiva olo”, (s. 13). 

Tästä Annan yllä kertomasta voimme huomata Annan kuvaavan omaa vapautumista taiteelli-

seen kieleen; ilmaisuun. Räsäsen tapaan, tällaista tapahtumaa voidaan kutsua kokemuksen rep-

resentaatioksi, (Anttila 2011, 134). Annan vimmainen työskentely taiteen parissa, on tulkitta-

vissa siten, että vihdoinkin Anna on löytänyt taiteen ”kielen” ja päässyt ”puhumaan taiteen 

vivahderikkaalla kielellä”, (vrt. Anttila 2011, 121 – 144). Siinä missä matemaattiset käsitteet 

ilmaistaan numerosymbolein, tai sanalliset lauseet sanallisin kirjainmerkein, ilmaisee myös 

kuvataide – tai mikä tahansa taiteen laji – omine symbolein, (Anttila 2011, 134). Tässä elä-

mänsä vaiheessa, keski-ikään saapunut Anna, tulee siis, mitä ilmeisimmin, jollain tapaa tie-

toiseksi siitä, että kuvataiteen tarjoama kieli on hänelle mahdollisesti kaikista tärkein tapa ker-

toa itsestään jotain.   

Dewey sanoo, että maalauksia työstävä taiteilija ilmentää omia kokemuksiaan, (vrt. Dewey 

2010, 76 – 131). Tähän ajatukseen nojaten, Annan tapauksesta voidaan sanoa, että kaiken, 

minkä Anna maalaa, hän maalaa omista havainnoistaan, joihin liittää niille asettamansa merki-

tykset. Toisin sanoen, maalaa Anna mitä hyvänsä, se vastaa jotakin hänen merkitystäyteisissä 

kokemuksissa olevaa. Niinpä Annan kaikki kuvataiteelliset työnsä kertovat hänestä itsestään, 

ja ilmentävät maailmaa sellaisena, kuin hän itse sitä näkee, (vrt. Dewey 2010, 76 – 131).  

Räsänen kirjoittaa, Eisnerin (2002) ajatuksiin nojaten, että ”taideteokset esittävät ja korvaavat 

ilmiöitä”, (Anttila 2011, 134). Kyse on, Räsäsen mukaan, siitä, että taiteilija kiinnittää koke-
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muksensa materiaaliin, niin että se voi tarjota dialogia itsen tai toisten kanssa, (Anttila 2011, 

134). Räsänen sanoo, että: ”Taiteessa on kyse henkilökohtaisesta merkityksenannosta, jonka 

tulos ei ole tiedossa etukäteen vaan muotoutuu prosesseissa”, (Anttila 2011, 135, viitaten Dorn 

1999, 128 – 131). Taideteoksen ilmiasu, jonka näemme vaikkapa väreinä, rytminä, jännitteinä, 

edustaa yksinkertaisesti, kuten Räsänen sanoo, inhimillistä ”mielen sisäistä toimintaa”, (vrt. 

Anttila 2011, 135).     

Se, miksi Anna syttyi, tai paremminkin, vapautui tuottavaan kuvataidetoimintaan tällaisella 

intohimolla vasta nyt, eläessään jo keski-ikänsä alkuvaiheita, selittynee jälleen sillä, että tämän 

Jäsentymisen vaiheen (20 – 40-vuotiaana) aikana tapahtuneen muutoksen myötä, Anna sai 

tilaa kasvuaan koskeville uusille mahdollisuuksille, (vrt. Dunderfelt 1996, 92 – 138). Kuiten-

kin, on vastavuoroisesti niinkin, että Annan into kuvataiteellisen työskentelynsä äärellä ”syttyi 

roihuunsa” – nimenomaan tuon aiemman kokemusmaailmansa ansiosta. Olihan kohtalaisen 

kovia kokeneella, juuri keski-iän saavuttaneella Annalla, jo tuossa elämänsä vaiheessa, mel-

koisen vaiherikas elämäntarina kerrottavanaan.  

Kun Anna yllä kertomassaan tulee eritelleeksi tuntemuksiaan kokemuksistaan taiteellisessa 

työskentelyssään, hän kertoo tuntevansa ”läsnäoloa”, ja kokevansa tunnetta siitä, kun ”kaikki 

muu katoaa”. Lisäksi hän kuvailee tuota työskentelyään taiteen parissa siten, että ”antautuu 

sille asialle”, ja tuntee olonsa ”vapautuneeksi”, ja samalla ”onnelliseksi”, vailla ”ahdistusta, 

huolta, surua ja masennusta”. Näissä Annan kuvailemissa tuntemuksissa on havaittavissa es-

teettisen kokemuksen täyttäviä tunnusmerkkejä: kokija kohtaa lupauksen toimintamahdolli-

suudesta, tavoitaa hetken tasapainon, eli kokee täyskokemuksen, (Määttänen 2012), (Dewey 

2010), vaikka asetelma on tällä kertaa se, että Anna ei ole taideteosta vastaanottava osapuoli, 

vaan itse teosta työstävä, (vrt. Dewey 2010, 75 – 139). Näin ollen, voidaan sanoa, että taiteili-

jana Anna työskentelee esteettisen kokemuksen vallassa, tai pikemminkin sen voimaannutta-

mana, (vrt. Dewey 2010, 76 – 103). Työskennellessään taiteen äärellä Anna tahtoo kirkastaa 

kokemuksensa jostain, (vrt. Dewey 2010, 98 – 99), (vrt. Määttänen 2012, 103, 148). Toisin 

sanoen, Anna saa muotoiltua oman esteettisen kokemuksensa sanattomaan ilmiasuun, taidete-

okseksi, (Määttänen 2012, 103). Annan ihmisenä kasvamisen kannalta tällainen mahdollisuus 

itsensä ilmaisuun on tärkeää: ”siirrettyään” kokemuksensa taideteoksen muotoon, hän saa 
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mahdollisuuden jäsentää omia ajatuksiaan ja antaa kokemuksilleen uudenlaisia merkityksiä, 

(Anttila 2011, 35 – 53). 

Taidetta toteuttava Anna, toteuttaa samalla jotain sellaista, minkä Dewey nostaa, taiteen ta-

voitteen kannalta, tärkeäksi: Anna tulee tuottaneeksi jotain sellaista, joka, onnistuneena taide-

teoksena, voi tuottaa myös muille (taideteoksen vastaanottaville kokijoille) täyttymyksen tun-

teen, eli esteettisen kokemuksen, (vrt. Dewey 2010), (vrt. Määttänen 2012, 101 – 104, 148).  

Kun Anna yllä kertomassaan erittelee tuntemuksiaan taiteelliseen työskentelyynsä liittyen 

(kertoo saavansa ”flouelämyksen”, ja”uppoutuvansa” niin, että menettää ajantajunsa, kokee 

työskentelyynsä liittyvän tunteen ”palkitsevana”, ”ihanana” ja ”hienona”, sekä ”vapautunee-

na”), voi näistä Annan kuvailemista tuntemuksista huomata, että työskentelynsä äärellä, es-

teettisen kokemuksen puitteissa, Anna saa ikään kuin siivet selkäänsä. Kuten Anna itse antaa 

ymmärtää, hänen kuvailemansa tunne muistuttaa nykyaikana yleisesti tunnettua flow-

kokemusta33. (Vrt. Määttänen 2012, 141). Tässä yhteydessä on mielenkiintoista havaita myös 

Määttäsen nähneen, että Deweykin olisi kelpuuttanut flow-kokemuksen muistuttavan vahvasti 

esteettistä kokemusta, (Määttänen 2012, 141). Tämän Määttänen perustelee muun muassa sil-

lä, että flow-kokemusta ja esteettistä kokemusta yhdistävät kokemus täyttymyksellisyydestä, 

tai tasapainon tavoittamisesta, (vrt. Määttänen 2012, 141), (vrt. Csíkszentmihályi 2005, 68 – 

73). Flow-kokemuksella on yhteistä esteettisen kokemuksen kanssa vielä siinäkin, että mo-

lempia voidaan pitää kasvattavina kokemuksina, (vrt. Csíkszentmihályi 2005, 68 – 73), (vrt. 

Anttila 2011, 38 – 39), (vrt. Dewey 2010, 393 – 420). Csíkszentmihályin mukaan ihminen voi 

kehittää omia taitojaan flow-kokemuksen ansiosta, (Csíkszentmihályi 2005, 68 – 73) – aivan 

kuten Dewey näkee esteettiset kokemukset ihmiselle aktiivisina merkityksenantotapahtumina, 

ihmisen ajattelua ja toimintaa ohjaavina lähtökohtina, (Anttila 2011, 38 – 39), (Dewey 2010, 

393 – 420).   

Deweyn ajatuksia tapaillen, voidaan sanoa, että Annan kuvailut työskentelystään taiteen paris-

sa (kuvailee yllä työskentelynsä vastaavan ”läsnäoloa”, ”mennä oman ideansa mukaan”, ”olla 

                                                 

33 Flow-kokemus on, Csíkszentmihályin mukaan, tila, jossa ihmisen tietoisuuteen saapuva informaatio on tasa-

painossa minän tavoitteiden kanssa, (Csíkszentmihályi 2005, 68 – 73). Csíkszentmihályin mukaan, flow-

kokemus on ihmiselle sisäisesti koettu ”sopusointuinen” kokemus, joka tekee ”nykyhetkestä miellyttävämmän” ja 

jonka avulla ihminen voi kehittää omia taitojaan, (Csíkszentmihályi, 2005, 68 – 73). 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi
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keskittynyt”, ”antautunut”) ja omasta olostaan työskentelyrupeaman jälkeen (kuvailee olevan-

sa ”vapautunut”, ”onnellinen”, ”helpottunut”), osoittavat, että kuvataiteisiin ilmeisen ”räjähtä-

vällä vimmalla” keski-iässään ryhtynyt Anna, tuli itse asiassa löytäneeksi taiteen palvelevan 

tehtävän, (vrt. Dewey 2010, 329 – 359).  Kuvataiteet näyttävät tarjonneen Annalle mahdolli-

suutta jonkinlaiseen ”lohtuun”, tai parempaan ymmärrykseen. Toisin sanoen, taiteen tehtävä 

on suoda meille ihmisille mahdollisuus parempaan ymmärtämiseen silloin, kun puhuttava ja 

kirjoitettava kieli ei riitä meille, (Määttänen, 2012), (Dewey, 2010). Deweyn ajattelun tapailua 

jatkaen, olemmekin nyt tulleet asioiden ytimeen: taide voi tarjota ihmiselle mielekkäitä työka-

luja todellisuuden jäsentämiseen, (vrt. Dewey 2010, 76 – 131). Kuten Dewey sanoo:” Sanat 

eivät voi korvata teoksen ilmaisuvoimaa.”, (Dewey 2010, 109). 

Dewey jatkaa yllä olevaa pohdintaa toteamalla, että siinä missä tiede toteaa asioiden merkityk-

siä, taide ilmaisee niitä, (Dewey 2010, 106). Näin taide on ihmisten palvelukseen tarkoitettu. 

Niinpä kaikesta päätellen, voidaankin jo sanoa, että jollain tavalla Anna, mitä ilmeisimmin, 

tuli omien kokemustensa kautta ymmärtäneeksi taiteen voivan palvella häntä hänen omassa 

ihmisenä kasvamisessaan. (vrt. Dewey 2010, 76 – 131). Kuvataiteiden keinoin Anna on voinut 

luoda omaan kokemusmaailmaansa uuden suhteen, jonka avulla hän on viimeinkin päässyt 

uudella tavalla tarkastelemaan omien kokemustensa merkityksiä, ja merkitysten välisiä yh-

teyksiä, (vrt. Dunderfelt 1996, 103 – 107)34. Niinpä voidaan sanoa, että viimeinkin keski-

ikäinen Anna oli saattanut alkaa hahmottaa maailmaa uudesta, tai ainakin aiempaa suurem-

masta, ”ikkunasta”. Toisin sanoen, Dunderfeltin ja Määttäsen ajattelua tapaillen, Annalle su-

keutui mahdollisuus päästä paremman ymmärrysyhteyden äärelle toisten ihmisten; taiteen 

tekijöiden ja kokijoiden kanssa. Näin hänelle syntyi mahdollisuus käsittää maailmaa parem-

min. Vastavuoroisesti tällainen prosessi auttoi häntä tutkimaan, ja ymmärtämään enemmän 

omaa itseään. Sellaisen puolestaan voidaan nähdä kasvattaneen hänen omaa rohkeuttaan edetä 

elämässään yhä pidemmälle, omien valintojensa mukaisesti, omaa tahtoaan ja toiveitaan 

kuunnellen.(Dunderfelt 2011), (Määttänen 2012), (Anttila 2011). 

                                                 

34 Dunderfelt puhuu Jäsentymisen vaiheeseen (20 – 40 vuotiaana) kuuluvasta ”30. vuotiaan siirtymästä”, jonka 

myötä ihminen pyrkii vapautumaan menneisyydestään (lapsuudestaan ja nuoruudestaan) kasvaakseen vahvem-

maksi omaksi itsekseen. ”30. vuotiaan siirtymän” ikävuosi 30 on kuitenkin vain viitteellinen nimitys ihmisen 

kehitykseen kuuluvalle tapahtumalle. (Dunderfelt, 2011, 109 – 113). 
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5.6. Kuvataideluokka luo puitteet uudistuneille ajattelu- ja toimintavoille 

 

Eriksonin teoriassa keski-ikä on suhteellisen pitkä elämän jakso: se sijoittuu noin 35 - 65 ikä-

vuoden väliin, (Dunderfelt 2011, 235). Elämänkaaripsykologia kutsuu tätä Yksilöllisten pää-

määrien vaiheeksi, johon asettuvat ikävuodet 40 – 60/65. Eriksonin mukaan kyseessä on aika, 

kun ihminen on halukas asettamaan omat elämänkokemuksensa ja taitonsa ”muiden käyt-

töön”, (Dunderfelt 2011, 235). Tällä Erikson, tarkoittaa, että tavallisesti yksilö kokee tämän 

”toisten vuoksi toimimisen” vastavuoroisesti antavan jotakin hänen omaan ihmisenä kasvami-

seen; omalle luovuudelleen ja ”tuottavuudelleen”, (Dunderfelt 2011, 235).  

Dunderfeltin mukaan, tässä Yksilöllisten päämäärien vaiheessa elävällä on vahva tarve oman 

voimansa ja kykynsä tunnistamiseen ja ilmaisemiseen, sekä oman yhteiskunnallisen ja sosiaa-

lisen panoksensa antamiseen, (Dunderfelt 2011, 150).  Dunderfelt avaa vielä neljäkymmentä-

vuotiaan kokemusmaailmaa siten, että yksilölle on tärkeää saada tuntea jonkinlaista ”otetta 

omaan sisäisyyteensä, ajatuksiinsa ja tunteisiinsa – ja etenkin omiin haluihinsa ja tahdonvoi-

maansa”, (Dunderfelt 2011, 150). Näin siksi, että tässä elämänsä vaiheessa ihminen joutuu 

kasvotusten elämän perustavien tosiasioiden kanssa: ”kuoleman todellisuuden, kauneuden ja 

rumuuden polariteetin, materian ja hengen.”, (Dunderfelt 2011, 150). Tällaisessa kokemus-

maailmassa ihmisellä on siis jo oltava riittävästi keinoja tullakseen toimeen itsensä kanssa, ja 

selviytyäkseen elämästä, (vrt. Dunderfelt 2011, 150 – 151). 

Annan tarinasta käy ilmi, tässä elämänvaiheessa, keski-ikäinen Anna, päättää jatkaa rohkeaa 

toimintaansa: saatuaan kuulla, taideopintojensa loppusuoralla, kaupungissa perusopetuksen 

piirissä toimivasta kuvataideluokasta, ja sen rinnalle, samaan kouluun pian perustettavasta 

uudesta kuvataideluokasta, hän soittaa kyseisen koulun rehtorille, esittelee tälle itsensä, ja il-

moittaa kiinnostuksestaan opettaa kuvataideluokkaa, (litteroitu haastattelu, sivulla 5). Tuossa 

samassa puhelussa rehtori lupaa hänelle paikan: aiempi tavallisen luokan opettajan virka tul-

laan siirtämään kuvataideluokalle, (litteroitu haastattelu, sivulla 5).  

”V:  ja sit mää seuraavana syksynä lähin perustaan sinne sitten sen kuvataideluokan ja, se on 

ollu mulle niin. Ku mullon ollu tää oma tekeminen, ja mä oon niin innossani siitä. Mä oon niin 

onnellinen ku mää saan ohjata lapsia. Oli ne ensimmäiset vuodet varsinki, mä olin niinko, 
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mäolin aivan euforoorissa tilassa £ ko mää jotenki sain niitten .hh sain ne omat oppilaat ja 

mää sain kokeilla niitten kanssa niin paljo ja tuntimäärä oli jo ihan muuta ko se yks mihin 

mää olin tottunu aikasemmissa kouluissa sitä oli nyt viis plus kerhot plus kaikki mitä mää 

vaan kehtasin laittaa sinne kuvikseen-((haastateltava nauraa))£ 

H: ((haastattelija nauraa)) 

V: ettää se oli, ja on edelleen, siis se on niin mukavaa työtä ja se on niin antosaa mulle .hh 

ettää emmää voi niinku ittelleni parempaa työtä keksiä. tällä hetkellä.”, (s. 5 – 6).          

Kaiken kaikkiaan, Annan astuttua opettajan tehtäviin kuvataideluokkaan, vastasi käytännössä 

sitä, että Anna oli astunut uudenlaiseen koulumaailman, ja ehkä jopa uudenlaiseen koko elä-

mää koskevaan, viitekehykseen, (vrt. Dunderfelt 2011, 150 – 151). Tässä, uudenlaisten tarkas-

telutapojen äärellä (vrt. Määttänen 2012), Anna näki nyt aiempaa enemmän mahdollisuuksia, 

jotka liittyivät opettamiseen, oppimisen, ihmisenä kasvamisen ja maailman ymmärtämisen 

välisiin suhteisiin, (vrt. Dewey 2010). Enää opettamisen ei ikään kuin tarvinnut vastata men-

neiden vuosien vanhahtavia käsityksiä (mitä ne ikinä olivat olleetkaan), vaan nyt opettamisen 

ja oppimisen maailmaan olivat astuneet uudet tavat tarkastella maailmaa. Näin ollen, voidaan 

sanoa, että Annan kohdalla kävi niin, että juuri kuvataiteen opettamisen myötä opettajan työstä 

avautui Annalle ulottuvuus, jossa Anna pääsi löytämään itsestään uudella tavalla ajattelevan ja 

toimivan opettajan, (Määttänen 2012), (Dewey 2010), (Dunderfelt 2011), (Vuorikoski ym., 

2003, 83 – 104). Tätä näkemystä tukee myös se, mitä Anna oli hieman aiemmin kokenut 

omassa siviilielämässään: muutos, jonka myötä hänen suhteensa maailmaan, ihmisenä olemi-

seen, ja kasvamiseen, oli päässyt vahvasti uudistumaan, (Dunderfelt 2011). Tässä muutoksen 

mahdollistamassa uudistumisen tapahtumassa siis Anna oli tullut löytäneeksi taiteelliset tavat 

tarkastella asioita, (vrt. Dunderfelt 2011), (vrt. Sutinen 2003). Taiteelliset tarkastelutavat olivat 

nyt Annalle yhtä arvokkaita tapoja, kuin mitkä tahansa muut tarkastelutavat. 

Kuvataideluokan tarjoama taiteen viitekehys opettamisen ja oppimisen kentällä näyttää siis 

olevan Annalle hyvin merkityksellistä, ja siksi myös aidosti tarpeellista. Tästä merkitykselli-

syydestä viestii Annan yllä kertomasta ilmi käyvä Annan innostuneisuus. Hän esimerkiksi 

sanoo yllä olevassa kertomassaan olleensa ”innostunut” siitä, kun hänellä on ollut kuvataide-

luokkansa opettamisessa ”tämä oma tekeminen”. Hän kertoo myös olleensa ”onnellinen” kun 
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”saa ohjata lapsia”. Lisäksi hän kuvailee kuvataideluokan opettamisen ensimmäisten vuosien 

kokemuksiaan ”eufoorisena tilana”, kun sai ”omat oppilaat”, joiden kanssa sai ”kokeilla niin 

paljon” ja hänen innostustaan tukee hänen kokemansa nautinto siitä, että nyt kuvataiteiden 

opettamiseen käytettävä ”tuntimäärä oli jo ihan muuta kuin se yksi johon oli aiemmin tottu-

nut”.  

Kuten sanottua, Annan yllä olevasta kertomasta on pääteltävissä, että mitä ilmeisimmin juuri 

tuo kuvataiteen viitekehys opetuksessa tarjoaa Annalle opettajana, ja ihmisenä, mielekkään 

tavan tarkastella maailmaa, ja perusopetukseen kuuluvia opetussisällöllisiä asioita, (Määttänen 

2012), (Dewey 2010), (Anttila 2011), (Pops 2004). Törmän ja Viskarin ajatuksia tapaillen, 

kuvataide opetuksessa näyttää parhaiten vastanneen lopulta sitä, mitä Anna ihmisenä itsekin 

on. Kuvataiteen tarjoama tapa tarkastella todellisuutta vastaa siis Annalle itselleen ominaista 

tapaa, (vrt. Vuorikoski ym. 2003, 83 – 103, 109 – 129, 155 – 177).  

Annan opettajuudesta on vielä sanottava, että opettajana Anna vaikuttaa tietynlaiselta ”heittäy-

tyjältä”. Tällä ”heittäytyjällä” tarkoitan, että Annalla näyttää olevan luontainen tarve pyrkiä 

itsetutkiskeluun ja dialogiseen suhteeseen toisten kanssa, ja antautua maailman tarkasteluun ja 

sen tulkintaan ilmaisullisin tavoin; mieluiten juuri kuvataiteellisin keinoin, (vrt. Tomperi & 

Juuso 2008, 271 – 281), (Vuorikoski ym. 2003, 83 – 103, 109 – 129, 155 – 177). Tämä on 

pääteltävissä alla olevasta kertomasta, jossa Anna kuvailee, miten hän, nyt kuvataideluokkia 

parikymmentä vuotta opettaneena, näkee itsensä ihmisenä ja opettajana.  

” V: ... mä oon semmonen ideoida ideoijatyyppi, mä mää saan siitä paljo että mä niinku kuvit-

telen mitä me voitas tehä mm ja sit mää saan niinku innostaa oppilaita siihen, mää saan niin-

ko kaiken taitoni niinku pistää peliin ja mää saan olla niinku semmonen  hm no näyttelijä siel-

lä estradilla mää saan niinku hurmata niitä näillä mun tiedoillani ja, se se tarttuu se se mun 

innostus, se tarttuu niihin lapsiin, lapset on niin vilpittömiä ne on niin silleen valmiita otta-

maan, jos ne on vielä tämmösiä lapsia jolle se niinkö lähtökohtasesti ollu .hh tärkeetä se piir-

täminen ilmeisesti pienestä asti, niin se on niin otollista maaperää se seon niin mahtava 

semmonen m temmellyskenttä mulle itelleni ku mää saan niinku hehkuttaa ja ja mäeno ol-

lenkaan semmonen kuvisopettaja että mä antasin aihetta £ ja me menisin istuun pöytäni 

taakse ja kattosin ko lapset tekee vaan, mä uskon semmoseen niinku et mä oon koko ajan 
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niinku läsnä niitten tekemisessä, et mä niinku meen mukaan sinne ja mää kyselen ja mää oh-

jaan ja .hh mää innostan niitä ja mäoon hirveen tarkkana että missäsiellä kukanenkin menee 

että mitä se tarvis. on tietenki semmosia lapsia jotka jotka on sitä tyyppiäki et ne haluaa tehä 

yksin ja ne mh mä haluanki et ne  sanoo mulle sen sitte suoraa mt niiton aika vähä semmosia 

oppilaita yleensä, monet (.hh) monet tarvii sitä ja semmosen positiivisen kautta et eihän mun 

tarvi sanoo ku joku lapsi joka vähä tukossa oman työnsä kanssa ni mun ei tarvi sanokuettä, 

voi: ku kiva viiva tossa minkä säoot tuohon vetässy kyl se siitä lähtee menemään! niin näkee-

ku lapsi syttyy ja se saa niinku vauhtia ja se lähtee niinku se saa itsetuntoa ja luottamusta 

siitä ja sitte se lähtee menemään eteenpäin .hh et että must tää on niinku työnä aivan loista-

vaa.”, (s. 6).        

Kun Anna kertoo nauttivansa opetustyössään erityisesti siitä, että on ”ideoijatyyppi”, ja saa 

pistää ”kaiken taitonsa peliin”, ja ”hurmata tiedoilla” sekä ”tartuttaa innostusta lapsiin”, tulkit-

sen tämän siis vastaavan käsitystä siitä, että Anna on ”heittäytyvä opettaja”, (vrt. Tomperi & 

Juuso 2008, 272 – 273). Tällaista heittäytymistä edellyttänee tietynlainen rohkeus uskoa sii-

hen, että on riittävän kyvykäs sellaisena kuin on, mutta yhtä lailla se kysyy ihmiseltä rehelli-

syyttä omaa itseään kohtaan, ja vaatii valmiuksia tietynlaiseen kriittiseenkin ajatteluun omaa 

itseään kohtaan, (vrt. Dunderfelt 2011, 150 – 151), (vrt. Tomperi & Juuso 2008, 271). Tämä 

puolestaan taas vahvistaa sitä, mitä jo yllä totesin, että opettajana Anna näyttää siis vastaavaan 

pohjimmiltaan sitä, mitä hän on ihmisenäkin omassa persoonassaan: Annan kantamat arvot ja 

intentiot ovat nimittäin opettamisessa samankaltaiset, kuin hänen yksityisessä elämässään. 

Kun hän esimerkiksi kuvaa opetustyötä ”mahtavaksi temmellyskentäksi” hän antaa ymmärtää, 

että hän aidosti ihmisenä nauttii siitä, mitä hän opettajana tekee, (vrt. Vuorikoski ym. 2003, 83 

– 104, 109 – 129, 155 – 177). Niin ikään, on jälleen loogista päätellä, että tässä elämänvai-

heessa Anna on syttynyt opettamisen iloon, sillä kuvataiteet soivat hänelle sen, että hän saattoi 

alkaa toteuttaa opettajuudessaan sitä ajattelua ja toimintaa, mikä parhaiten vastasi aidosti häntä 

itseään. (Vrt. Vuorikoski ym. 2003, 83 – 104), (vrt. Sava & Vesanen – Laukkanen 2004, 42 – 

43), (vrt. Dewey 2010). 

Niin ikään, tulkitsen Annan ”heittäytyvää opettajuutta” kannattelevan myös se, että Annalla on 

luontainen pyrkimys vastavuoroiseen vuorovaikutukseen oppilaittensa kanssa, (Vuorikoski 

ym. 2003, 83 – 104, 109 – 129, 155 – 177). Kun Anna puhuu lasten ”vilpittömyydestä” ja las-
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ten (kehittymisen, kasvun ja oppimisen) olevan ”otollisesta maaperää”, niin tulkittavissa on, 

että Annalla itsellään on opettajana luontainen tarve, ja kyky, kohdata lapsia aidossa, läsnä 

olevassa, molemminpuolisesti arvostavassa vuorovaikutuksessa, (vrt. Tomperi & Juuso 2008, 

271 – 281), (vrt. Vuorikoski ym. 2003, 128 – 129, 155 – 177).    

Myös Annan ymmärrys opettamisen ja oppimisen merkityksestä ja arvosta, kasvatettavien 

kannalta, on alkanut, mitä ilmeisimmin, kasvaa keski-ikäisen Annan kokemuksissa yhä suu-

remmiksi, (vrt. Vuorikoski ym. 2003, 83 – 104). Tästä esimerkkinä käy edelleenkin tuo, jo 

mainitsemani, Annan kuvaus lasten oppimisesta ja kasvamisesta ”otollisena maaperänä”. Se 

siis viestittää Annan näkevän opettamisen ja oppimisen kentän arvokkaana mahdollisuutena 

kasvaville. Tällainen käsitys opettamisesta alkaa siis olla jo aiempaa laajempaa; kypsempää, 

verrattuna Annan aiempaan elämänvaiheiseen Annan ollessa nuorempi, opettajan uransa alku-

puolella, ennen kokemaansa muutostaan.  

Tällainen, lapsen oppimista ja kasvamisen tukemista arvostava Annan asettama lähtökohta 

omassa opetustyössään, seisoo myös vahvasti tämän päivän perusopetuksen opetussuunnitel-

man kriteereissä, (Pops 2004). Siellä opetus- ja kasvatustyön keskeisimpänä tehtävänä näh-

dään, että kasvavalle annetaan mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen 

itsetunnon kehittymiseen, jotta kasvava saa tarvitsemansa tiedot, taidot ja valmiudet omiin 

jatko-opintoihinsa, ja omaan ihmisenä kasvamiseensa, demokratiaan osallistuvana ja sen ke-

hittämiseen tahtovana kansalaisena, (Pops 2004, 5 – 6). Tähän lähtökohtaan, lapsen ihmisenä 

kasvamisen tukemiseen, Anna, kuvataideluokan opettajana, tuli siis sitoneeksi, kuten jo tie-

dämme, kuvataiteen elementin. Se on ollut Annalle luontevaa, sillä kuvataideopintojensa pää-

tyttyä hän näyttää vakaasti uskoneen (ja edelleen uskovan), että taide palvelee opetus- ja kas-

vatustyön keskeisintä tehtävää: lapsen ihmisenä kasvamisen tukemista. (vrt. Dewey 2012), 

(vrt. Dewey, 1957), (vrt. Sutinen 2003), (vrt. Määttänen 2012), (vrt. Anttila 2011). Kuten sa-

nottua, tätä omaa opettajuuttaan kannattelevaa Annan uskoa pohjaavat siis ne tiedot; käsityk-

set, uskomukset ja taidot, mitä Anna oman kokemusperäisen tiedon myötä kantaa, (Määttänen 

2009, 99 – 102, 121 – 125).  

Näillä Annan kantamilla, omiin kokemuksiin perustuvilla henkilökohtaisilla tiedoilla ja tai-

doilla, jotka ovat yhteydessä hänen pedagogiseen ajattelijuuteensa ja toimijuuteensa, on siinä 

mielessä suuri merkitys, että ne vaikuttavat sen todellisuuden konstituoitumiseen, mitä oppijat 
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luokkahuoneessa, yhdessä opettajansa kanssa, jakavat. Nimittäin se, mitä opettaja pitää tär-

keänä tai merkityksellisenä, välittyy, tavalla tai toisella, usein myös kasvavien käsityksiin, 

(vrt. Vuorikoski ym. 2003, 109 – 152). Sellainen on vaikuttava myöhemminkin, ainakin jol-

lain tapaa, kasvavan muodostuvaan maailmankuvaan ja hänen omaan ihmisenä kasvamisen 

prosessiin, (vrt. Vuorikoski ym. 2003, 109 – 152). Itse asiassa kyseessä on ilmiö, jolle on kä-

sitteellinen nimikin: piilo-opetussuunnitelma35, (Vuorikoski ym. 2003, 109 – 129). Sillä on 

merkitystä siksi, että opettajan arvomaailma ja tapa tarkastella asioita vastaa hyvin pitkälle 

sitä, mitä hän luontaisesti muutenkin toteuttaa ns. siviilielämässään. Sillä on merkitystä kasva-

valle rakentuvan todellisuussuhteen kannalta, mutta myös opettajan oman työssä jaksamisen 

kannalta – kuten tämä pro gradu-tutkielma Annan tarinan kautta osoittaa. 

Myös, taiteen ja pedagogian viitekehyksessä dialogia käyvät, Löytönen ja Sava, näkevät opet-

tajan henkilökohtaisen arvomaailman ja sieltä kumpuavan intention omaan pedagogiseen ajat-

teluun ja toimintaan vahvasti merkityksellisenä, (Anttila 2011, 95 – 119). Löytönen ja Sava 

nimittäin käyvät dialogia taidepedagogiikan olemuksesta, tehtävästä ja merkityksestä, ja jol-

lain tapaa toteavat yhdessä, että se, mitä pedagogi taiteen viitekehyksessä edustaa, on aina 

yhteydessä siihen, miten kasvava todellisuutta tarkastelee, (vrt. Anttila 2011, 96 – 97). Löytö-

nen ja Sava toteavat myös, että niin opettaja, kuin oppilaskin, osallistuvat yhdessä todellisuu-

den rakentamiseen, (vrt. Anttila 2011, 96 – 97). Sava vielä huomauttaa, että juuri tämän vuok-

si, taidepedagogin tulisikin aina olla hereillä omasta ajattelustaan ja toiminnastaan, sekä riittä-

vän kyvykäs reflektoimaan kriittisesti omia edesottamuksiaan, (Anttila 2011, 97).  

Tästä yllä mainitusta viitekehyksestä Annan opettajaksi kasvamista tarkastellen, herää vielä 

ajatus siitä, että Annan aikoinaan tekemä valinta ryhtyä seuraamaan omaa tuntemustaan siitä, 

ettei hän jaksa työskennellä niin sanotussa tavallisen riviopettajan tehtävissä, ja että hänen on 

sen vuoksi uskallettava kohdata muutos, on kaiketi ollut Annalta paitsi rehellistä ajattelua, 

myös muiden (koulun, oppilaitten ja työyhteisön) kannalta vastuullista toimintaa. Näinpä voi-

daan sanoa, että ihmisenä Anna on siis uskaltanut pysähtyä reflektoimaan kriittisesti omia ko-

kemuksiaan, tuntemuksiaan, ajatuksiaan, arvojaan, tietojaan, taitojaan, käsityksiään, uskomuk-

                                                 

35 Opettajan valtaa pohtiva Törmä, Karjalaiseen (1996) viitaten, sanoo, että piilo-opetussuunnitelmassa opettaja 

tietämättään opettaa jotain sellaista (asioita, valmiuksia, asenteita), joita ei ole kirjattu viralliseen opetussuunni-

telmaan. Piilo-opetussuunnitelman kautta toteutuva opettajan toiminta katsotaan vaikuttavan siihen, minkälaiseen 

maailmaan ja minkälaisiksi ihmisiksi oppijat kokevat kasvavansa, (Vuorikoski  ym. 2003, 111). 



85 

 

 

 

siaan, toiveitaan ja tahtoaan. Loogisesti päätellen, sellainen on vaikuttanut paitsi häneen 

omaan hyvinvointiinsa, myös hänen pedagogiseen ajatteluunsa ja toimintaansa, sekä siihen, 

minkälaisen suhteen hän on voinut luoda oppilaisiinsa, mutta myös työtovereihinsa. (Vrt. Ant-

tila 2011, 96 – 97). 

 

5.7. Anna – matkalla kypsyyden ikävaiheeseen.  

 

Tämän pro gradu-tutkielmaa koskevan haastattelun aikana, kesällä 2012, Annan elämänkaari 

alkaa olla lähellä pian alkavaa Kypsyyden ikävaihetta (alkaa ikävuosista 60/65), (Dunderfelt 

2011, 192).  Ennen varsinaista haastatteluamme Anna tulee pohtineeksi, että omaan eläkkeelle 

siirtymiseen on periaatteessa aikaa enää vain joitakin vuosia.  

Dunderfeltin mukaan, kypsyyden iässä ihminen on halukas siirtymään yhteiskuntaa ja työelä-

mää koskevista arvoista sisäisempiin arvoihin, (Dunderfelt 2011, 200). Tyypillistä on, että 

ihminen luo suhteita uudelleen moniin asioihin, kuten omaan kehoonsa, aviopuolisoonsa, per-

heeseensä ja sukulaisiinsa. Niin ikään ihminen arvioi uudelleen myös suhteensa rahaan ja 

omistamiseen, sekä siihen, mistä on riippuvainen ja missä taas itsenäinen, (Dunderfelt 2011, 

200). Ihmisen suhde myös aikaan muuttuu, (Dunderfelt 2011, 200). Dunderfelt näkee, että 

lähes kaikkina edellisinä ikäjaksoina yksilöllä on takanaan menneisyyttä ja edessään tulevai-

suus, mutta kypsyyden ikävaiheessa suhde tähän yleensä muuttuu, (Dunderfelt 2011, 200). 

Ihminen saattaa pohtia paljonkin sitä, mitä hänen elämänsä on ollut, ja miten väistämättömästi 

lähestyvä kuolema tulisi kohdata. Toisaalta, ihminen saattaa myös tuntea, että elämässä ”kaik-

ki on ollut lahjaa, myös vaikeat hetket”, (Dunderfelt 2011, 200). 

Tämän haastattelun aikana, kesäkuussa 2012, Annasta välittyy tyytyväisyys elämäänsä. Annal-

la on nyt kolme aikuista lasta, ja hän asuu kaksin miehensä kanssa omakotitalossa, siinä sa-

massa, jonka he varhaisessa aikuisuudessaan olivat hankkineet lapsiperheen kodikseen. Annan 

ja Jannen kotitalossa vieraileva voi jo yleisesti silmäillen huomata, että kotitaloa on hoidettu 

hyvin; sitä on remontoitu huolella, talolle ominaista vanhaa yleisilmettä vaalien. Tämän siis 

panin merkille vieraillessani Annan ja Jannen kodissa haastattelupäivänä. Myös puutarhaa 

hoidetaan, se on Annan kertoman mukaan hänen joka kesäinen harrastuksensa. Tällainen ko-
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din ja kotipihan kauneuden hoitaminen viestinee siitä, että Annan jo lapsuudessa saamat luon-

non- ja kodinläheiset arvot näkyvät hänen elämässään edelleen: koti ja siihen kuuluva hoidettu 

puutarha, esteettisenä ilmentymänä Annan elämässä, kertonevat siitä, että elementteinä ne ovat 

Annalle hyvin merkityksellisiä – ne edelleenkin (ja toki aiempaa enemmän) ilmentävät jotain 

aikuisen Annan arvo- ja käsitysmaailmasta, (vrt. Sutinen 2003, 40 – 43), (vrt. Dunderfelt 

2011, 65 – 218). Niin ikään, näiden Annalle ilmeisen rakkaiksi käyneiden luonnon elementtien 

äärellä, Annalla on edelleenkin, joskin nyt jo luontevaksi käynyt, mahdollisuus saada, esteetti-

sissä suhteissa, tuokioita, joissa hän voi operationalisoida omaa, jo kohtalaisen suureksi kas-

vanutta kokemusmaailmaansa, ja sen suhdetta todellisuuteen, (vrt. Sutinen 2003, 40 – 43). 

Tällaisissa hetkissä Anna kenties antautuu, hänelle kehittyneen luovan ajattelunsa ja herkän 

kokemiskykynsä avulla, elämyksellisiin tuokioihin, joiden myötä hän ehkä kirvoittuu uusiin 

taiteellisiin ideoihin.  

Tässä elämänvaiheessa Anna voinee jo keskittyä omissa taiteellisissa ideoinneissaan johonkin 

muuhun, kuin aiemmin. Johonkin sellaiseen, mikä on, hänelle itselleen, yhä olennaisemmaksi 

käyvää. Kertyneiden ikävuosiensa seurauksena, merkitykset omassa, nyt jo kovin laajentu-

neessa kokemusmaailmassa, ovat luoneet jo sellaisen merkitysten välisten yhteysverkoston, 

että ”oman jutun” löytäminen, tai tietyn idean syntyminen ja sen seuraaminen, on prosessina 

ikään kuin sujuvampaa, kuin Annan ollessa nuorempi. Anna toki tutkinee itseään ja maailmaa 

edelleenkin, mutta ei enää samalla tavalla, kuin nuorena. Kaiken kaikkiaan tässä elämänsä 

vaiheessa, kypsän iän saavuttanut Anna tuntee itsensä paremmin, kuin koskaan aikaisemmin, 

(vrt. Sutinen 2003, 40 – 43, 219 – 228), (vrt. Määttänen 2012, 101 – 119), (Dunderfelt 2011, 

192 – 218). Sellainen tuntuu tekevän hänet hyvin tyytyväiseksi, ”rauhalliseksi”, kuten hän itse 

alla olevassa kertomassaan sanoo.   

Tässä elämänsä vaiheessa, keski-ikäinen Anna voi siis hyvin: hän näyttää olevan omaan elä-

määnsä tyytyväinen. Haastattelupäivänä Annasta huokuu innostus kertoa oma elämäntarinan-

sa, mutta samalla hän viestii olemuksillaan ja eleillään tietynlaista rauhallista seesteisyyttä. 

Ennen varsinaisen haastattelun alkamista, Anna tulee sivulauseissaan kehuneeksi minulle per-

hettään. Tästä minulle välittyy viesti, että Anna on edelleenkin hyvinvoivassa parisuhteessa, 

tuossa varsin pitkäkestoisessa avioliitossaan Jannen kanssa, ja heillä on, mitä ilmeisimmin, 

tyytyväiset, hyvinvoivat aikuiset lapset. Anna kertoo olevansa myös jo yhden lapsen isoäiti, ja 
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tästä, vasta muutaman vuoden kestäneestä uudehkosta tehtävästään, Anna tuntuu olevan hyvin 

iloinen.  

Kaiken kaikkiaan Annasta välittyy, omaa elämäänsä kohtaan, paitsi jo mainittu tyytyväisyys, 

myös tietynlainen kiitollisuuden tunne. Sen voi tulkita nousevan siitä, että nyt Annalla on riit-

tävän paljon ”työkaluja” tarkastella, ja jäsentää omaa menneisyyttään: nähdä asioiden välisiä 

yhteyksiä, ja tehdä niistä jonkinlaisia oivalluksia, (vrt. Dunderfelt 2011, 200). Toisin sanoen, 

Annalle on lopulta käynyt niin, että omassa ihmisenä kasvamisessaan hän on saanut riittävästi 

eväitä omaan itsetuntemukseensa.  

Taiteen ja estetiikan merkityksen viitekehyksestä katsottuna, näitä edellä mainitsemiani ”eväi-

tä”, eli Annan hyvää kasvua36 edistäviä tekijöitä, ovat olleet Annan lapsuudessa kasvuympä-

ristön esteettiset puitteet ja Annan esteettiset täyskokemukset (joita olen siis käsitellyt luvuissa 

5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., ja 5.2.1.), oman äidin ohjaava, ja osallistumaan rohkaiseva tuki, 

sekä vuorovaikutukselliset tavat esteettisissä ja taidollisissa puitteissa (luku 5.1.5.). Annan 

hyvää kasvua edistäviä tekijöitä ovat niin ikään olleet kouluiän elämykselliset ja reflektiiviset 

kokemukset taiteen ja estetiikan parissa (luku 5.2.2.), mutta myös nuoren Annan ”hiljainen” 

tiedon ja taidon rakennusvaihe, joka toteutui koulun taideaineiden (taide-estetiikan) parissa, 

sekä omien käsityötaitojen harjoittamisten äärellä (luku 5.3.). Myös varhaisen aikuisuutensa 

loppuvaiheilla aloittamansa taideopinnot, opintojensa puitteissa tapahtuneet täyskokemukset ja 

muut reflektiiviset kokemukset taiteen ja taide-estetiikan äärellä (luku 5.5.2.) sekä keski-iän 

alussa Annalle koittaneen kuvataideluokan opettajuuden (luvut 5.6., 5.7.) tulkitsen edustavan 

tekijöitä, jotka ovat, todennäköisesti varsin ratkaisevalla tavalla, tukeneet Annan ihmisenä 

kasvamisen tietä myönteiseen suuntaan. Niinpä Annan oma, tämän luvun lopussa oleva, to-

teamus siitä, että ihmisen kasvuprosessin monet eri kokemukset olisi mielekästä hyödyntää 

”voimavaroiksi” ihmisen kasvua koskevissa pyrkimyksissä hyvään elämään, ja miten luonte-

vaa, se olisi juuri taiteen avulla, on Annan oman kasvutarinan läpivalaisussa varsin perustel-

tua. Niin ikään nyt rauhalliselta ja elämäänsä tyytyväiseltä vaikuttava keski-ikäinen Anna an-

taa ymmärtää, että nyt hänellä itsellään on vihdoin riittävästi valmiuksia elää hyvää elämää – 

                                                 

36 Hyvällä kasvulla viittaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaan, jossa lapsen ihmisenä 

kasvua halutaan tukea tasa-arvon ja demokratian viitekehyksessä, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, yksilön oi-

keuksia ja vapauksia kunnioittaen, (Pops 2004, 5 – 6). 
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sellaista, jolle hän opettajanakin rohkenee hyvillä mielin oppilaansa johdattaa, (vrt. Dunderfelt 

2011, 200), (vrt. Pops 2004), (vrt. Aristoteles 2012), (vrt. Vuorikoski ym. 2003, 83 – 104, 109 

– 129). 

”V: että ilman muutahan mä oon siis ollu herk- herkkä lapsi .hh ja ne mun kokemukset on ollu 

todella niinku traumaattisia, onhan ne niinku kaikilla mittareilla mitattuna mielettömän 

traumaattisia mitä yleensä niinku lapselle voi tapahtua ja nuorelle, ettää. ettää. onhan ollu 

paljo aikoja ettää must tuntuu et mä oon ollu aivan hukassa, mä oon ollu aivan niinku tuu-

liajolla, tai masentunu, tai oireileva monin tavoin, fyysisesti ja psyykkisesti. muttah, ss, var-

maan mullon ollu niin paljo just sellasta niinku onnea ja suotusia tuulia jotenki elämässä että 

mää en oo murtunu niitten alle, vaan että, että mä oon sitte ((haastateltava maiskauttaa 

suutaan)) saanu niin paljo semmosta vahvistusta, mullon ollu niin upea perhe, mullon ollu 

hyvä työ, työpaikka, ihana työ, ja mä oon jotenki oivaltanu miten mä voisin tehä sillä tavalla 

et se palvelee mua, ja se antaa oppilaille, ja, ja, kehittää mua ja kehittää oppilaita että, ettää. 

SE on niinku NOSTANU MUA, kannatellu mua, ja sit ko mä oon tämän ikänen niin mää voin jo 

nii- olla jo sillai tyytyväinen että mä oon niinko oppinu paljo ja mä oon saanu paljo ja mä voin 

olla  ihan rauhallinen ((haastateltava naurahtaa)), ((haastattelupöydällä kolisee kuppi)).”, (s. 

18 – 19). 

Vapaa-aikoinaan Anna edelleenkin tekee mielellään omia kuvataidetöitään, mutta myös opet-

tajan työhönsä hän tuntuu edelleen aidosti innolla paneutuvan. Nyt, keski-ikänsä loppusuoral-

la, kesällä 2012, Annalla on takanaan liki 35 vuotta opettajan työtä, joista viimeiset kaksi-

kymmentä vuotta hän on työskennellyt nimenomaan kuvataideluokilla. Anna on siis opettanut 

jo kohtalaisen pitkän uran kuvataideluokkia sekä perusopetuksen aineissa, että kuvataiteissa. 

Annan jaksamista opettajan työssä näyttää selittävän se, että Anna on saanut ajatella ja toimia 

pedagogina niillä arvoilla ja näkemyksillä, mihin hän itsekin aidosti uskoo. Näitä Annan kan-

tamia arvoja ja näkemyksiä ovat, tulkintani mukaan, ihmisen kokemuksellisuuden, ja sen mer-

kityksen tunnustaminen kasvatustyössä. Tämä näkyy Annan alla olevasta kertomasta, josta on 

tulkittavissa Annan näkemys siitä, että kokemus tulisi nähdä kasvavalle ”voimavarana”, kuten 

hän itse sanoo. Kaiken kaikkiaan näen Annan tarkoittavan tällä sitä, että oikeanlainen pedago-

ginen ajattelu ja toiminta kuvataiteen viitekehyksissä, voi ohjata lasta tarkoituksenmukaisem-
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paan suuntaan tämän ihmisenä kasvamisessa ja pyrkimyksissä hyvään elämään. (Vrt. Anttila 

2011, 48 – 53), (vrt. Dunderfelt, 2011).  

V: … se onki toisaalta haaste mummielestä kuvataideopettajalle kun on paljo herkkiä lapsia 

niin, hh, et ne saatais niinku vahvistettua sillä tavalla se niitten herkkyys että .hh ettää ne EI 

JÄIS tällasiksi niinku haavanlehdiksi, vaan että ne, pystys näkemään se semmosena voimava-

rana ja sellasena semmosena, ehkä tiedostaa vähä niinku lahjana itsessään, et ne osais kana-

voida sitä sitte semmoseen määrätietosempaan tekemiseen. (..)”, (s. 18). 

 

5.8. Taide tarjoaa tietä itsetuntemukseen ja hyvään elämään 

 

”V: … Enkä mä jaksais nytkään jos mä ajattelisin siis semmonen riviopettaja £ rrr- riviopett- £ 

. Emmää varmaan jaksais olla. ilman sitä sitä luovuutta. Taikka vaikka tietenki .hh voijaan 

aina ajatella että luokanopettaja voi, voi aikalailla tehä oman suunnitelmasa mukaan, eri 

oppiaineissa asioita mutta, eihän se nyt sama asia oo ku vetää kuvataideluokkaa jossa täysil-

lä ollaan sitte sillä tiellä, että. Onneks mää löysin tää- tähän niinku tien.  .hh Ja sit moon jos-

kus ajatellu niinku sitä että jos mä oisinki lähteny ää kuvataideopettajaoppiin helsinkiin, mä 

oisin jossain yläasteella. toisaalta mä niin rakastan pienempiä oppilaita, emmää tiijä oisinko 

mää ollu hyvä kuvataideopettaja jossakin yläkoulussa murrosikästen kanssa. Tää yhistelmä et 

mullon niinku pienet oppilaat ja se vilpittömyys ja se spontaanisuus ja se ilo yhistettynä sitte 

tähän niinku kuvataiteeseen ja näin suureen tuntimäärään niin se on ollu mulle tosi niinku 

AARRE! ”, (s. 12). 

Anna kertoo yllä siitä, ettei hän jaksaisi olla tavallinen ”riviopettaja”, ja miten hän uskoo edel-

leenkin innostuvansa työstään vasta silloin, kun saa vedettäväkseen kuvataideluokan, jossa 

”ollaan täysillä” mukana. Tällä kertomallaan hän antaa ymmärtää, että perusopetuksensa ohes-

sa, Anna tahtoo opettajana välittää viestiä lapsille ja nuorille kuvataiteen ”mahdista”. Kuten 

olen tullut jo aiemmin todenneeksi, Anna siis näyttää itse uskovan kuvataiteen suomiin mah-

dollisuuksiin perusopetuksen kentällä tukea lapsen ihmisenä kasvamisen prosessia. Annan 

käsitys kuvataiteista ihmistä palvelevana vahvistuu entisestään alla olevassa Annan kertomas-
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sa, jossa haastattelun loppupuolella pyydän Annaa hieman seikkaperäisemmin avaamaan tätä 

omaa näkemystään siitä, mikä merkitys taiteella ja sen kokemisella on ihmiselle, ja erityisesti 

kasvavalle lapselle. 

”… V: mm. No mää uskon kyllä et se niinku, se lisää ehottomasti semmosta itsetuntemusta 

koska se se se pro- prosessi on niin henkilökohtanen ja  sen pitäs olla niin salliva että siinei 

tunne niinku epäonnistumista vaan siinä tuntee pelkkää iloa ja kokeiluhalua ja ja (.) emmä-

tiiä, se on vähän vaikee selittää miksi se on niin tärkeetä mutta, kyy se tekee niinku k- nii, siis 

se lisää itsetuntemusta, se se tuo jotaki semmosta tietoo itestä syvältä, syviä tunteita niinku, 

omaan tietosuuteen että se vahvistaa, se vahvistaa psyykkeä ja ja alkaa nähä niinku ittesä 

semmosena, selkeempänä suhteessa muualle, suhteessa muihin ihmisiin. … mä ite puhun 

floutunteesta ( ) heittäytymisestä ja siitä keskittymisestä ja siitä siitä semmosesta läsnäolon 

kokemisesta jonka jälkeen voi olla hirveen uupunukki olo, mutta hyvin onnelline. …  et on luo-

nu niinku ite niistä omista resursseistaan jotaki, jost on niinku onnellinen ja ilonen”, (s. 14 – 

15). 

Kun Anna sanoo, että:” se lisää itsetuntemusta”, ja ”siinä tuntee iloa ja kokeilunhalua”, vah-

vistaa se tulkintaani siitä, että Anna, omiin kokemuksiinsa nojaten, uskoo taiteen voivan toi-

mia ihmisen kasvua tukevassa palveluksessa. Erityisesti, kun Anna ilmaisee kokevansa, että 

taide ja taiteen kokemisen merkitys on siinä, että ”se tuo tietoa itsestä syvältä”, kuten Anna 

sanalla sanoen sanoo, on tämä Annan kokemus varsin mainiosti rinnastettavissa Määttäsen 

ajatuksiin. Määttänenhän antaa ymmärtää esteettisen kokemuksen teoriallaan, että ihminen 

sovittaa, hyvin holistisella tavalla, omaan kokemusmaailmaansa jotain uutta, mutta siinä sa-

malla ihminen on tutkiva itsestään myös jotain olemassa olevaa tietoa, (Määttänen 2012, 53 – 

56, 63 – 64, 133 – 135). Näin ihminen siis ”tuo tietoa itsestään syvältä”, kuten Anna, yllä ole-

vaan viitaten, omista kokemuksistaan pohtii. Toisin sanoen, ihmisen solmiessa ymmärrystään 

yhteen (jossa oma ”vanha” kohtaa jotain uutta), hänen kokemusmaailmansa kasvaa, mikä puo-

lestaan kasvattaa häntä ihmisenä, (Dunderfelt 2011). Dewey sanoo asian lopulta hyvin yksin-

kertaisesti: ”ilmaiseminen on epäselvän tunteen selkiyttämistä.”, (Dewey 2010, 98). Tällä De-

wey tarkoittaa sitä, että ihmisen kasvuprosessissa tapahtuvat esteettiset kokemukset on ym-

märrettävä kokemuksellisina tiloina, jotka edesauttavat ihmistä tämän kasvamisessa. Toisin 

sanoen, kuten Dewey asian, tulkintani mukaan, näkee, esteettisten kokemusten hetkissä ihmi-
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nen luo merkitysten välille yhteyksiä, jäsentää maailmankuvaansa, sekä ”päivittää” suhdettaan 

omaan itseensä, ja toisiin, (vrt. Dewey 2010, 98, 350).  

Westerlund ja Väkevä uskovat Deweyn tahtoneen meidän kasvatuksesta kiinnostuneiden ym-

märtävän, että taiteesta lähtevät esteettiset kokemukset on ymmärrettävä ”kokemusprosessin 

suvantopaikkoina, välietappeina”, jotka mielekkäällä tavalla mahdollistavat ihmisen kasvamis-

ta ja kehittymistä koskevan jatkuvan matkan, (vrt. Anttila 2011, 41). Westerlund ja Väkevä 

toteavat, että taiteen ja sen suomien esteettisten kokemusten mukana olo kasvatusajattelussa ja 

-toiminnassa mahdollistaa laadullisten kokemusten syntymisen, (vrt. Anttila 2011, 35 – 53). 

Westerlund ja Väkevä vielä lisäävät, että asiansa tunteva pedagogi voi auttaa kasvavaa havait-

semaan yhteyksiä kokemuksen eri vaiheiden välillä. Toisin sanoen, osaava pedagogi voi tai-

teen avulla auttaa kasvavaa tekemään omasta kokemusmaailmasta arvokkaan, (Anttila 2011, 

35 – 53). Näin ollen Annan pohdinta taiteen kokemisen merkityksestä lapselle edelleenkin 

vahvistuu Deweyn, ja Deweyn ajatuksia tulkitsevien Westerlundin ja Väkevän näkemyksissä.  

Haastattelun käydessä kohti loppuaan Anna puhuu vielä taiteiden, ja estetiikan, vaikuttavuu-

desta ihmiseen. Hän käyttää esimerkkinä värien ja musiikin tehoa ihmiseen. Omien oppilait-

tensa kohdalla Anna näkee niiden (värien ja musiikin) toimivan kuvataiteellisessa toiminnassa 

tietynlaisena ilmaisun vapauttajana, tai innoittajana.  

” V: mä luulen että   on tärkeetä sitten välillä aina  niinku irrotella ja löystää ja just tällä  ta-

valla että niinko herkutella väreillä ja usein mä oon tehny sillain sitte, mä tee sitä muutamia 

kertoja vuodessa, joka luokan kans oon tehny että me pannaan ovet lukkoon ja musiikkia tai 

klassista musiikkia TOSI voimakkaasti soitetaan ja telineet nostetaan pystyyn ja isot paperit 

tai pahvit ja värit siihen lähelle ja mä niinku hehkutankin sitä oppilaitten kans että nyt nyt 

tästä tulee niin hieno kokemus tässä että me pannaan tähän niin paljo tunteja ku me tarvi-

taan. että ne niinku suhtautuuki siihen jo sillä tavalla että nyt antaa palaa!”, (s. 14). 

Annan kertomasta on siis pääteltävissä, että erityisesti värit, ja niiden vaikutus, näyttävät ole-

van Annan pedagogisissa käsityksissä merkityksellisiä tekijöitä ihmisen (ja tässä tapauksessa 

kasvavan) kokemusmaailmassa:  
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”V: … mä ajattelen että väreillä on niin suuri voima ihmiseen, värit kertoo niin paljo, tai ne 

vois kertoo niin paljo tuntee- tunteista ja, jaa. omasta elämästä, ja matkasta menneisyyteen 

ja tulevaisuuden haaveista, värit voi niin paljo kertoo, ettää ettää. ois, ois, ois kiva ku lapsi 

sais sen kokemuksen että se väri on niin jotenki henkilökohtanen asia. että ku lapsi kattoo 

taideteoksia, ni se vois  vähä muistaa jotaki tänne että, että ku mää ite koin sitä väriä nii mul-

la tapahtu sitä ja sitä, tai että se aee- aiheutti mulla semmosta ja semmosta prosessia tai 

tunteita, ni mä luulen että sillä vois olla semmosta kuvataidetta niinkun, ööh, se vois se vois 

niinku vaikuttaa siihen miten lapsi alkaa näkemään kuvataidetta yleensä, ja kuvia tai värejä 

ympäristössään, ”(s.16). 

Annan puhuessa värien merkityksestä, on mielekästä palauttaa tässä vielä mieleen pragmaatti-

nen näkemys siitä, miten värien merkitys tulisi sitten lähtökohtaisesti käsittää. Pragmaattisen 

ajattelun valossa, voidaan siis sanoa, että värit ovat yhtä merkityksellisiä ja henkilökohtaisia, 

kuin niiden kokija tahtoo niiden olevan – aivan, kuten kokijan suhde taiteeseenkin, (Määttänen 

2012). Ei siis ole olemassa mitään matematiikan sovittuja kaavoja muistuttavaa, universaalia 

värien merkitysmaailmaa, vaan värit kertovat kokijalleen yksilöllisesti mitä kertovat. Värejä 

toki voidaan tarkastella yhteisesti sovittujen ”sääntöjen” alaisuudessa, kuten mitä tahansa tai-

detta, tai vaikka puhe- ja kirjoituskieltä, mutta värien merkitystulkintaan ei välttämättä tarvita 

yleispäteviä sääntöjä. Näin ollen, väreihin voi kiteytyä hyvin henkilökohtaisia ”tunnelatauk-

sia” liittyen kokijan erinäisiin aiempiin kokemuksiin, ja näitä ”tunnelatauksia” voitaneen niin 

sanotusti jatkojalostaa uudenlaiseen kokemukseen, ja sen ilmentämiseen vaikka jonkinlaisen 

taidemaalauksen muodossa. Kyse on siis siitä, mitä katsoja näkee, tai pikemminkin kokee, 

jossain tietyssä värissä, (vrt. Määttänen 2012, 156 – 167), (vrt. Luoto & Roinila 2013, 415 – 

477). 

Yllä olevassa kertomassaan Anna nostaa esiin mielenkiintoisen ajatuksen, että värit voisivat 

saada lapsen ”muistamaan” jotakin aiempia kokemuksiaan tai kokemusprosessejaan. Anna 

pohtii myös sitä mahdollisuutta, miten värit voivat auttaa lasta etenemään omissa kyvyissään 

nähdä kuvataiteen tulkinnoissaan enemmän. Määttäsen ajatuksia tapaillen, voidaan jo heti 

aluksi sanoa, että tällaiset taidepedagogiset kysymykset ovat tärkeitä: edustavathan värit, siinä 

missä koko taide, kulttuurisidonnaisia symboleja, joissa on representoinnin idea, (vrt. Anttila 

2011, 133 – 136), (vrt. Määttänen 2012). Kuvataide, multimedia, elokuvat, teatteri, tanssi, 



93 

 

 

 

mikä tahansa visuaalinen esillepano, vaikkapa kaupan muotia esittelevästä näyteikkunasta 

kaupan lihatiskille asti, tulee käyttäneeksi nimenomaan värien tehovoimaa. Värit vetoavat ko-

kijan olemassa olevaan kokemusmaailmaan, mutta uusissa yhteyksissä, esimerkiksi taiteelli-

sissa puitteissa, ne voivat, tarjota jotain uutta – kuten mikä tahansa esteettinen ilmentymä, (vrt. 

Määttänen 2012, 156 – 167). Siksi on siis perusteltua tukea Annan kokemusta siitä, että värit 

voivat auttaa lasta kasvattamaan ajattelutaitoja37. Yksinkertaisesti taustalla on se, jo tutuksi 

käynyt Määttäsen ajatus, että värit voivat tarjota, kuvataiteiden puitteissa, kokijalleen innoitta-

via, jopa uusia tapoja tarkastella ja tehdä tulkintoja, (vrt. Määttänen 2012, 101 – 109, 121 – 

125).  

Kuten yllä olevista Annan kertomista on jo käynyt ilmi, myös alla oleva Annan kertoma antaa 

selvästi ymmärtää, että Annan keskeinen tavoite opetustyössä on lapsen ihmisenä kasvamisen 

tukeminen, (vrt. Pops 2004, 5 – 6). Esimerkiksi kuvataidetunneilla tapahtuvan maalaamisen 

päätavoite ei, Annan kertomasta päätellen, ole maalausteknisissä seikoissa, tai saavutetussa 

lopputuloksessa, vaan siinä, minkälaisen maalauskokemuksen kasvava kuvataidetunneilta saa.  

”V: … sit saa maalata sitä mitä haluaa mut mä yritän kyllä sanoa et älkää tehkö esittävää, et 

se ei niinku sido, vaan että nauttikaa väreillä ja kuulkaa sitä musiikkia ja yhistäkkää se niinko 

se maalaaminen sen musiikin kanssa ja, sillon mä aina nään niitä palavia poskia siellä ja ( ) 

sitä iloa jost- mitä mä niinko haluaisin että ne kokis. minkä mä voin kuvitella ettää minkä tai-

demaalari siis, taiteilija jos se on maalannu vuosikausia nii se tietää tämän, siks se ei luovu, 

siks £ se ei mee muihin hommiin £ siks se haluaa tehä sitä et se, se on se, se on niin hieno se 

kokemus se, se uppoutuminen ja se ilo ja se nautinta. mm. Et mun mielestä se oppilas ei oi-

keen saa sitä sillä et se piirtää jotaki esittävää vaikka eläintä, vaikka siitä tulis kuinka hyvä. 

siihenki kyllä uppoutuu mutta että, mun mielestä siinä tarvitaan jotenki se värien kanssa lät-

rääminen että siitä tullee tämmönen kokemus mistä mää nyt puhuin”, (s. 14). 

Näin ollen voidaan, aiempaan tapaan, mutta nyt ehkä hieman täsmällisemmin, vielä todeta, 

että Annan pedagogisen toiminnan ydin tähtää siihen, että koulussa tapahtuva taiteellinen toi-

minta voi palvella lapsen kokemuksellista maailmaa. Tarkemmin ottaen tarkoitan sitä, että 

                                                 

37 Ajattelutaidoilla tarkoitan lapsen taitoja käyttää omaa muistiaan esimerkiksi etsiessään itsestään jotain omaa 

kokemusperäistä tietoa. (Vrt. Määttänen 2009). 
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Annan mielestä kasvavien työskentely kuvataiteiden parissa voi rohkaista lasta tunnistamaan 

ja tunnustamaan paremmin omia mahdollisuuksiaan, kuten kykyä vastaanottaa ja heittäytyä 

aitoon vuorovaikutukseen ohjaavan opettajan kanssa, (vrt. Anttila 2011, 121 – 144). Näin ol-

len, Annan näkemys siitä, että taiteesta saadut kokemukset voivat antaa kasvavalle tärkeitä 

eväitä itsetuntemukseen, näyttää olevan aivan perusteltu näkemys, aikamme kasvatusta ja yh-

teiskuntaa koskevassa konstruktivistisessa ajattelussamme, jota perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteetkin (2004) selkeästi tukevat, (vrt. Pops 2004).  

Yllä olevaan viitaten, kuin lisämausteena, tuo vielä lopuksi tähän, kasvatuksen kokemukselli-

suuden viitekehyksestä, taidetta oppimisessa ja oppimista taiteessa tutkinut, Räsänen, joka 

suomalaisen taidepedagogian asiantuntijana, on kehittänyt kokonaisen taideoppimisen mallin 

nimeltä kokemuksellis-konstruktivistinen taideoppimisen malli, (Räsänen 1997), (Räsänen 

2000). Tätä Kolbin kokemuksellista oppimisteoriaa (Kolb 1984) muistuttavan, kokemuksellis-

konstruktivistisen taideoppimisen mallin, Räsänen selventää lähtevän olemassa olevien tiedon 

rakenteiden tunnistamisesta ja kyseenalaistamisesta, sekä ristiriitaisten tietojen avulla tapahtu-

vasta kriittisestä oppimisesta, (Anttila 2011, 126). Tällä Räsänen tulkintani mukaan tarkoittaa, 

että tarkastelemalla maailmaa, ja ennen muuta vaihtamalla tarkastelun eri tapoja, opettaja ja 

oppilas tulevat laajentaneeksi ymmärryksensä perspektiiviä, (vrt. Anttila 2011, 126).  

Taideoppimisen ja – pedagogiikan tarkoituksenmukaisuutta Räsänen selittää sillä, että ne an-

tavat kasvavalle eväitä niin taiteen, kuin koko elämän monimutkaisuuden ja ristiriitaisuuden 

ymmärtämiseen, (Anttila 2011, 126 – 127). Itse asiassa, Räsänen teoriallaan selittää taiteen 

kasvatuksellista tehtävää aivan samoilla periaatteilla, kuin Annakin omiin kokemuksiinsa no-

jaten. Annahan tuli kuvailleeksi, tämän luvun alussa, taiteen voivan palvella ihmistä niin, että 

taide ”tuo jotakin tietoa itsestä syvältä omaan tietoisuuteen”, ja miten ihminen voi taiteellisen 

ilmaisun avulla ”alkaa nähdä itseänsä selkeämpänä suhteessa muualle, suhteessa muihin ihmi-

siin”. Räsäsen ajatusten läpivalaisussa, tätä Annan kokemuksista nousevaa käsitystä tulkiten, 

näen asian ytimen olevan siinä, että juuri taiteen kautta maailma voi ilmentää itseään ihmiselle 

toisinaan jopa ymmärrettävämmällä tavalla, kuin puhuttavan kielen, tai tieteellisten kaavioiden 

avulla. Kysymys on siis siitä, että toisinaan me ihmiset ymmärrämme itseämme, tai koke-

maamme todellisuutta, paremmin kokemuksellisella tasolla, selitysten sijasta. Kaikessa yksin-
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kertaisuudessaan: niin kuin vauva ymmärtää äitinsä rakkauden jo tämän tietynlaisesta katsees-

ta, kosketuksesta, äänenpainosta, tai äänettömästä eleestä.  

Kieli ei siis aina yksin riitä kertomaan kokemuksesta sitä, mikä olisi tärkeää minun, tai toisen 

ymmärtää. Mutta niin kauan, kun meillä on rinnalla myös taide, me saamme suuremmat mah-

dollisuudet ymmärtää paremmin. 

”Jos voisimme ilmaista kaikki merkitykset asianmukaisesti sanoin, ei kuva- tai säveltaidetta 

olisi lainkaan olemassa.”, (Dewey 2010, 95). 

 

5.9. Esteettisen kokemuksen merkityksestä fenomenologisen ja pragmaattisen ajattelun 

yhteisessä valossa 

 

”V: … nyt mää huomaan että esimes tänä kesänä ku mä oon miettiny et mitä mun tekis oikein 

kovasti mieli maalata nii mä halusin maalata puun runkoja. Siis oikeen semmosta puurykel-

mää, ja ne tullee sieltä niinku lapsuudesta ne ne mh mahollisesti ne muistikuvat jo tommoses-

ta”, (s. 2). 

Kuten yllä oleva Annan toteamus osoittaa, pragmaattista ja fenomenologista ajattelua yhdistää 

näkemys siitä, että kokemus on ihmiselle merkityksellinen koko hänen todellisuuskäsityksensä 

kannalta. (Vrt. Määttänen 2012), (vrt. Dewey 2010), (vrt. Luoto & Roinila 2013). Myös elä-

mänkaaripsykologia asettaa teoreettiset lähtökohtansa tähän, (Dunderfelt 2011). Näin voidaan 

tulla johtopäätökseen siitä, että kokemusten (myös esteettisten kokemusten) merkitys ihmisen 

tapaan konstituoida todellisuutta ja kasvaa ihmisenä, on perusteltua.  

Yllä olevaan viitaten, kohta jo Kypsyyden ikävaiheeseen siirtyvän (Dunderfelt 2011, 192 – 

218) keski-ikäisen Annan toive saada maalaamisen muodossa tarkastella jälleen, lapsuutensa 

vuosien jälkeen, puun runkoja, ”puurykelmää”, kertoo tulkintani mukaan siitä, että ihmisen 

kasvaminen todellakin rakentuu sille, mitä me elämässämme oikein koemme, ja miten me ko-

emme – ja siitä, että jo lapsuutemme kokemukset muodostavat tulevien kokemustemme mer-

kityksellisen maaperän. (Dunderfelt 2011, 75 – 76, 237 – 238), (Dewey 2010), (Anttila 2011, 

75 – 91). Näin ollen, voidaan lopulta sanoa, että esteettiset kokemuksemme todellakin kertovat 



96 

 

 

meille siitä, mitä me itse pidämme tavoittelemisen arvoisina, omaan aikaamme ja kulttuu-

riimme sidoksissa olevina, (Haapala & Pulliainen, 2003).  

Me siis tarvitsemme taidetta, sillä se voi opettaa meille itsestämme jotakin. Me tarvitsemme 

taiteesta irtoavia esteettisiä kokemuksiamme voidaksemme pitää yllä arvojamme uudelleen 

tarkastelevia keskusteluja. Me tarvitsemme taidetta ja esteettisiä kokemuksiamme auttamaan 

meitä tutkiessamme millaisia itse olemme, ja minkälaisina me koemme toisemme. Esteettisten 

kokemustemme avulla me voimme tehdä maailmasta paremmin käsitettävän paikan. Esteettis-

ten kokemustemme myötä, me voimme tehdä myös omasta elämästämme arvokkaampaa, 

merkityksiltään rikkaampaa. Taiteen ja esteettisten kokemustemme ansiosta, me voimme näh-

dä enemmän, ja näin ymmärtää paremmin mennyttä, nykyistä ja tulevaa aikaa, ja siihen kie-

toutunutta kulttuuriamme. (Dewey 2010), (Määttänen 2012), (Luoto & Roinila 2013, 113 – 

149, 415 – 477), (Anttila 2011). 

”Koska kokeminen tapahtuu aina elämän kokonaisuudessa, myös elämän kokonaisuus on läs-

nä kokemuksessa”, Hans-Georg Gadamer, (Buckingham ym. 2011, 261). 
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6. TUTKIMUSTULOSTEN POHDINTAA 

 

Heti aluksi tutkimuksen etiikkaan liittyen kerrottakoon, että tässä pro gradu-tutkielmassani 

olen pyrkinyt esittämään haastateltavani ja hänen elämänsä tunnistamattomalla tavalla, jotta 

voin suojella haastateltavani ja hänen perheensä yksityisyyttä.  Tämä näkyy siten, että elämän-

tarinan kertojan, eli päähenkilön (Anna), ja tarinassa esiintyvien muiden henkilöiden (Janne) 

nimet on muutettu, tai peitetty henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi. Niin ikään paikkojen 

nimet merkitty kolmella tähdellä ***. Kerrottakoon vielä, että haastatteluaineiston käyttämi-

nen tutkimuksessani on saanut analyysivaiheen jälkeen haastateltavaltani hyväksynnän pienin 

muutospyynnöin (muutokset ja niitä koskeva haastateltavan antama lopullinen hyväksyminen 

on kuitenkin toteutettu ennen pro gradu-tutkielman julkaisupäivää). Nämä haastateltavani 

muutospyynnöt koskivat hänen yksityisyyden suojaamisen parempaa turvaamista. Näin ollen, 

tutkimusaineistoa (datamuodossa oleva litteroitu elämänkertahaastattelu) on muokattu jälkikä-

teen siten, että tarkat vuosiluvut, ja Annan kunkin elämänvaiheen tarkat ikävuodet, on tarkoi-

tuksella häivytetty epämääräisempään muotoon viitaten enää vain vuosikymmeniin. Myös 

joitain elämäntarinaan kuuluvia arkaluontoisempia kohtia on jätetty pois haastateltavan omasta 

pyynnöstä. Näillä poisjätetyillä kohdilla ei kuitenkaan ole ollut tutkimuksen lopputulosten 

kannalta ratkaisevaa merkitystä.  

Tämä pro gradu-tutkielma on pyrkinyt selvittämään pragmaattisen ja fenomenologisen tieteen-

teorioiden, sekä elämänkaaripsykologian ja eräiden suomalaisten taidepedagogian asiantunti-

joiden yhteisessä valossa erään kuvataideluokanopettajan (Anna) elämänkerta-aineiston poh-

jalta, mikä merkitys esteettisillä kokemuksilla on, ennen muuta taiteen viitekehyksessä, ihmi-

senä kasvamisessa hyvän elämän pyrkimyksissä. Tätä merkityksellistä yhteyttä selventääkseen 

tutkimus on keskittynyt tutkimaan erään tietyn kuvataiteita rakastavan opettajan (Annan) elä-

mäntarinaa ja sieltä nousevia (Annan kannalta) merkityksellisiä kokemuksia.  

Tutkimuksessani olen nähnyt merkityksellisinä kokemuksina ne kokemukset, jotka haastatel-

tava on elämäntarinassaan itse esille tuonut: haastateltava on siis kertonut elämäntarinansa 

sellaisenaan kuin on sen itse, oman ihmisenä kasvamisensa näkökulmasta, merkityksellisenä 

itselleen nähnyt. Elämäntarinassaan haastateltava on tuonut esiin ne peräkkäiset elämäntapah-

tumat kokemuksineen, jotka ovat hänen kokemuksissaan merkityksellisissä yhteyksissä hänen 
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omaan kasvuprosessiinsa ihmisenä, mutta myös opettajana. Näin ollen, tutkimuksessani olen 

tarkemmin ottaen pyrkinyt selvittämään, 1) miten esteettiset kokemukset ovat ilmenneet An-

nan kokemuksissa? Ja 2) mikä merkitys Annan esteettisillä kokemuksilla on ollut hänen ihmi-

senä kasvamisessaan? 

Kaiken kaikkiaan esteettisestä kokemuksesta ja sen merkityksestä ihmiselle voidaan pragmaat-

tisen ja fenomenologisen ajattelun yhteisessä valossa sanoa, että esteettisten kokemustemme 

koskettamina me käymme läpi tapahtuman, jossa arvojemme sävyttämä merkitysyhteyksiä 

täynnä oleva kokemusmaailmamme tavoittaa havaintohetkessämme meille jotain oleellista, 

jotain, joka saa meidät vaikuttumaan – pysähtymään tasapainoa muistuttavan tilaan, (Määttä-

nen 2012), (vrt. Luoto & Roinila 2013). Esteettisen kokemuksen hetkessä, me tavoitamme 

ajatuksissamme, oivalluksissamme, jotain ”kauan kaivattua”, jotain itsellemme tärkeää, joka 

hetkellisesti ikään kuin valottaa meille sitä, että ihmisenä oleminen on meille aidosti mielekäs-

tä, innostavaa. Siinä hetkessä me voimme tuntea, miten kaikella kokemallamme on meille, 

meidän oman ihmisenä kasvamisemme kannalta, yhä enemmän merkitystä. Täyttymyksen 

äärellä me voimme ikään kuin kirkastuneina päästä kiinni tunteeseen, että kaikki tähänastinen 

on ollut tietyllä tavalla tarkoituksenmukaista, ja vähintäänkin kokemisen arvoista, sillä ilman 

kaikkea sitä, emme voisi kokea tätä nyt, juuri tällä tavoin, juuri näin, omia kokemuksiamme 

täydentävinä, (vrt. Määttänen 2012), (vrt. Luoto & Roinila 2013). Niin ikään, näissä esteetti-

sen kokemisen hetkissä me voimme saada oivalluksen omaisesti kiinni siitä tunteesta, että 

mahdollisuutemme tähän maailmaan, kuten tulevaan, ovat todella olemassa (mahdollisia). 

Näin ollen, esteettinen kokemus voi siis vahvistaa tunnettamme siitä, että dialogiin toisten 

kanssa voi päästä muutenkin, kuin vain puhuttavissa ja kirjoitettavissa olevan kielen avulla, 

(vrt. Dewey 2010). Kuten Annan kokemukset analyysissä osoittavat, esteettiset kokemukset 

voivat vahvistaa inhimillisiä mahdollisuuksiamme päästä toistemme kanssa parempaan ym-

märrysyhteyteen, puhe- ja kirjoituskielen vajavaisuuksista huolimatta. 

Kuten tämän pro gradu-tutkielmani tutkimustulosten analyysi on jo heti alkuunsa osoittanut, 

esteettisten kokemusten lähtökohtana voidaan pitää sitä, että ymmärrys kauneudesta; siitä, 

mikä on mielestämme tavoittelemisen arvoista, vastaa meidän omaa kokemusmaailmaamme, 

(Haapala & Pulliainen 2003), (Dewey 2010), (Määttänen 2012). Se, miksi siis liikutumme 

runon äärellä, pakahdumme nauruun näytelmää katsoessamme, vakavoidumme musiikkia 
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kuunnellessamme, kyynelehdimme, suutumme, ilahdumme, tai muulla tavalla vaikutumme, 

minkä tahansa taiteen parissa, vastaa meille eräänlaista dialogia oman itsemme kanssa. Näissä 

hetkissä, me ikään kuin käymme vuoropuhelua itsemme kanssa siitä, millaisena uskomme 

maailman meille tarjoutuvan, mutta myös siitä, millaisia vastaanottajia me itse oikein olemme.  

Kokemustemme puolesta me varmaankin otamme vastaan helpoimmin sitä, mitä meidän on 

käsityskyvyillämme lähes vaivatonta ymmärtää, mutta toisinaan kovin mielellämme olemme 

halukkaita myös sille, mikä vaatii pinnistelyä oman käsitysmaailmamme päivittämiseksi, (vrt. 

Määttänen 2012). Tutkimustulokset Annan kokemusten analyysissa osoittavat, että näihin 

haasteisiin esteettiset kokemukset voivat antaa meille hyvää vastinetta, (vrt. Anttila 2011). 

Kuten jo pienen Annan kokemukset analyysissä osoittavat, esteettisen kokemuksen äärellä 

ihminen on itseään tutkiva, mutta myös suhdettaan toisiin ja maailmaan tarkasteleva. Näin 

ollen, esteettisiä kokemuksia voidaan siis sanoa kasvattaviksi kokemuksiksi, kuten Malmivirta, 

mutta myös Westerlund ja Väkevä, sekä Dewey toteavat, (Malmivirta 2011, 37 – 38), (Anttila 

2011, 35 – 53), (Dewey 2010). 

Kasvattavaa näkökulmaa jatkaa vielä sekin tutkimustuloksista nouseva huomio esteettisen 

kokemuksen seurauksesta, että kun kokemuksiimme tarjoutuu, esteettisen kokemuksen myötä, 

jotain uutta, kuten Annalle monta kertaa elämänkaarensa aikana tapahtui, tuntuu tuon uuden 

oivaltaminen hetken verran varsin palkitsevalta: hetken tasapainon saavuttamiselta, kuten 

Määttänen sanoo. (Määttänen 2012, 118). On siis loogista odottaa, että sellaisen (hetken tasa-

painon) saavuttaminen rohkaisee kasvavaa edelleen hankkimaan lisää uusia esteettisiä koke-

muksia. Näin ollen esteettisten kokemusten myötä kokijalle sukeutuu taas lisää tietoa omasta 

itsestään, sekä suhteestaan toisiin ja maailmaan, minkä seurauksena hänelle voi avautua taas 

uusi mahdollisuus ajattelu- ja toimintatapojensa uudelleen tarkasteluun ja muuttamiseen, 

(Malmivirta 2011, 37 – 38), (Dewey 2010), (Anttila 2011), (Sutinen 2003). Toisin sanoen, 

kokemuksemme jonkin elokuvan, näytelmän, maalauksen, tai muun taiteen parissa, on omaa 

kasvuamme koskettavaa vuoropuhelua. Ilmaisuvoimansa ansiosta taide, onnistuu puhuttele-

maan omaa kokemusmaailmaamme osuvammin, kuin mikään. (Vrt. Dewey 2010, 76 – 131), 

(vrt. Määttänen 2012, 155 – 160). Siksi taide on meille ymmärrystämme edistävänä ja kom-

munikatiivisena välinenä yhtä tärkeä kuin kieli.    
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Annan tarinaa koskevien tutkimustulosteni myötä olen päätynyt siihen, että Annan käsitys 

siitä, mikä on tavoittelemisen arvoista, on yhteydessä hänen aiempiin kokemuksiinsa ja kulloi-

seenkin aikaan, ympäristöön, ihmissuhteisiin ja elämäntapahtumiin. Nämä Annan aiemmat 

kokemukset ovat siis olleet sekä elämän arkikokemuksia, että luonnon, tai taiteen äärellä hui-

pentuneita täyskokemuksia (esteettisiä kokemuksia), (Dewey 2010, 49 – 75). Tutkimustulok-

set siis osoittavat, että Annan esteettiset kokemukset ovat aina nousseet hänen arkikokemuk-

sistaan, (Dewey 2010, 49 – 75), (Anttila 2011, 42). Toisin sanoen, se, miten Anna oman es-

teettisen kokemuksensa kokee, on aina ollut yhteydessä siihen, minkälaisia arkikokemuksia 

hänellä on aiemmista elämänvaiheistaan, sekä lähimenneisyydestään, (Dewey 2010, 49 – 75), 

(vrt. Määttänen 2012), (Dunderfelt 2011). Näin ollen se, mistä Anna sitten ylipäätään vaikut-

tuu; eli mistä Anna tunnistaa itselleen jotain erityisen tärkeää, joka voi viedä hänet oivalluksen 

kaltaiseen tilaan, lupauksen äärelle, kuten Määttänen sanoo (Määttänen 2012,131 – 135) on 

nouseva Annan omista käsityksistään, joita hän pitää, tavalla tai toisella, itselleen merkityksel-

lisinä.  Nämä käsitykset taas ovat Annan emootioita liikuttavia tekijöitä, jotka itse asiassa ovat 

lähtöjään Annan omasta arvomaailmasta, jonka perusta on rakentunut hänelle jo hänen lap-

suudessaan, (Määttänen 2012, 101 – 107), (Dunderfelt 2011, 61 – 87).  

Tutkimustulokset osoittavat, että Annan arvoihin perustuvat käsitykset ovat kuitenkin jatka-

neet muokkautumistaan vielä hänen myöhemmissä elämänvaiheiden kokemuksissaan, (Dun-

derfelt 2011, 97 – 161).  Se, että varhaista aikuisikäänsä ja keski-ikänsä varhaisimpia vuosia 

elänyt Anna on joutunut kohtaamaan muutoksia (vanhempien kuolemat, pettymys omaan luo-

kanopettajan työhön ja uuden tavan löytäminen kuvataideopinnoista opettajan työhön) on joh-

tanut Annaa tarkastelemaan uudestaan omia käsityksiään, ajattelu – ja toimintatapojaan. (Ant-

tila 2011, 121 – 144), (Dunderfelt 2011, 104 – 157). Elämänkaaripsykologian teoriaa myötäil-

len, tämä Annan käsitysmaailmaa ”päivittävä” kokemuksellinen muutosprosessi on itse asiassa 

ollut Annan ihmisenä kasvamiseen kuuluvan kehityksen edellytys. (Dunderfelt 2011). 

Kuten sanottua, kaikella sillä, mitä Anna on esimerkiksi leikki-ikäisenä perheessään kasvaes-

saan kokenut, on ollut jollain tapaa vaikuttava siihen, mitä hän on myöhemmin, nuorena, ja 

aikuisena, alkanut pitää itselleen tärkeänä, tai vähemmän tärkeänä. Hyvänä esimerkkinä tästä 

käyvät hänen lapsuutensa arkikokemuksensa kodin pihapiirissä luonnon elementtien äärellä, 

tai hetkissä äidin kanssa (äidin ohjaavissa tuokioissa). Tutkimustulokset osoittavat, että Annan 
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kokemukset kodin tarjoamassa miljöössä ja äidin ohjaavissa tuokioissa ovat luoneet vahvaa 

perustaa Annan kasvaville käsityksille siitä, minkälaisena paikkana maailman voi nähdä ja 

millaista on olla ihminen, (vrt. Määttänen 2009), (vrt. Dewey 2010), (vrt. Dunderfelt 2011). 

Jopa se, mitä me havaitsemme, tai jätämme havaitsematta, ohjautuu olemassa olevasta koke-

musmaailmaamme kantavasta merkitysverkostostamme, (vrt. Anttila 2011, 75 – 94), (vrt. 

Luoto & Roinila 2013, 319 – 320, 415 – 477), (vrt. Määttänen 2009, 122 – 129), (vrt. Dewey 

2010, 49 – 75). Siksi esimerkiksi jokainen taideteos, jonka äärelle Anna vielä nykyäänkin py-

sähtyy, ja josta hän vaikuttuu, saavuttaen jopa hetkellisen tasapainon tunteen, täyskokemuk-

sen, ei suinkaan ole sattumanvaraista tapahtumaa. Se on tapahtuma, jossa Anna ikään kuin 

kommunikoi maalauksen kanssa, ja kokee ymmärtävänsä sen viestiä – samalla, kun kokee 

itsekin tulevansa täsmällisesti ymmärretyksi. (Vrt. Luoto & Roinila 2013, 113 – 149, 415 – 

477), (vrt. Määttänen 2012, 144), (vrt. Dewey 2010, 350).  

Näin ollen, voidaan sanoa, että se, millaiseksi esteettiseksi kokijaksi Anna on ihmisenä lopulta 

kasvanut, on siis vahvasti yhteydessä siihen, mitä hän on lapsuudessaan, nuoruudessaan, var-

haisessa aikuisuudessaan ja tähänastisessa keski-iässään tullut kokeneeksi. Niin ikään, tutki-

mustulokset osoittavat, että yhtä tärkeää on huomioida miten hän on näitä kokemuksiaan ko-

kenut. Näin siksi, että se, minkä merkityksen Anna kokemuksilleen antaa, luo lähtökohdan 

sille, minkälaisen suhteen hän luo omaan itseensä, toisiin ja maailmaan, (Dunderfelt 2011). 

Elämänkaaripsykologian mukaan näiden merkitysten avautuminen yksilölle on aina yhteydes-

sä siihen, miten ihminen lopulta itseänsä ymmärtää, ja miten hän paikkansa maailmassa käsit-

tää, (vrt. Dunderfelt 2011). Näin ollen tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että laadul-

lisilla kokemuksilla on suora yhteys ihmisen kokemusmaailmaan – ja koko hänen ihmisenä 

kasvamiseen. (Anttila 2011, 35 – 53), (vrt. Dunderfelt 2011). 

Tutkimustuloksista käy ilmi myös, että se, mitä ja miten Anna sitten ylipäätään kokee, ei ole 

pelkästään Annan tietoisuudessa tapahtuvaa prosessia. Havainto ja kokemus ovat nimittäin 

hyvin holistista tapahtumaa, ja näissä hetkissä ihminen saavuttaa tietoa muutenkin kuin aisti-

malla ja tulemalla tietoiseksi siitä – kuten asia voidaan todeta pragmaattisen ja fenomenlogisen 

ajattelun yhteisessä valossa, (Määttänen 2009, 32 – 35, 43 – 44), (Luoto & Roinila 2013, 415 

– 477). Tästä käy hyvänä esimerkkinä Annan muistama leikki-iän täyskokemus lämpimän 

saunan lauteilla, tietyssä sosiaalisessa ilmapiirissä, ikkunasta avautuvan koiranputkia rehotta-
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van ja välkehtivän jokimaiseman äärellä, äidin laulussa ja sisarusten läheisyydessä, ja aiempia 

merkityksellisiä kokemuksia samanaikaisesti kantaessa. Tämä pienen Annan täyskokemus 

esimerkkinä kuvaa hyvin sitä, miten kokemus on koko kehomme ja siihen hetkeen, mutta 

myös menneisiin hetkiin, kuuluvan maailman yhteen kietoutuma, kiasman kaltainen tapahtu-

ma. (Luoto & Roinila 2013, 415 – 477). Kuten Merleau-Ponty sanoo, me kohtaamme koko 

ajan todellisuutta, jota emme varsinaisesti pane merkille, mutta joka tuntuu meissä elettynä 

elämänä: kokemuksiimme painuneine ”elettyinä hetkinä”. Tutkimustulosten mukaan näitä 

”elettyjä hetkiä” voivat olla vaikkapa tietynlaiset tunnelmaa korostavat, yhdessä toimivat eri 

tekijät, kuten sosiaalisen ilmapiirin tietynlainen vire, värit, tuoksut, äänet, lämpötila, ja niin 

edelleen – aivan kuten Annan kokemuksesta saunan lauteilla kävi ilmi, (vrt. Luoto & Roinila 

2013, 113 – 149).  Tällainen elettyjen, tai elettävien hetkien tapahtuma ei ole ihmiselle miten-

kään vähäarvoista, sillä kysymys on Merleau-Pontyn mukaan tapahtumasta, jossa todellisuus 

ilmenee meille. Merleau-Ponty nimeää tuon tapahtuman ”maailman värähtelyksi”, (vrt. Luoto 

& Roinila 2013, 113 – 149). Tämä ”maailman värähtely” vastavuoroisesti liittyy siihen, mitä 

kaikkea me ihmiset oikeastaan koemme, (Anttila 2011, 77 – 78). Tähän liittyen, Rouhiainen 

puhuu operatiivisesta intentionaalisuudesta, joka on kehossamme olevaa, ”ajattelua perusta-

vampaa taitoa”; inhimillistä kykyä ”tutkia” ja ”tunnustella” maailmaa, (Anttila 2011, 78). 

Ikään kuin Merleau-Pontyn käsityksiä selventäen, Rouhiainen vielä jatkaa, että maailma hah-

mottuu ihmiselle kulttuurisen olemisen ja ruumiillisten taitojemme myötä, (Anttila 2011, 78). 

Tällä Rouhiainen, tulkintani mukaan, tarkoittaa, että meitä ympäröivä kulttuurinen konteksti ei 

pelkästään ympäröi meitä, vaan suorastaan asettuu meihin ja me asetumme siihen. Maailma 

siis elää ja kasvaa meissä – ja me puolestamme elämme ja kasvamme siinä. Kulttuurimme on 

siis sitä, mikä on meidän tapamme olla, toimia ja ajatella.  

Tutkimustulosten myötä olen tullut johtopäätökseen, että Merleau-Pontyn fenomenologista 

kiasma-teoriaa vastaava näkemys siitä, että ihminen operationalisoi todellisuutta koko kehol-

laan, ja saa näin tietoa enemmän kuin tiedostaakaan, on rinnastettavissa myös Määttäsen ajat-

teluun. Tosin Määttänen puhuu, pragmaattiseen tapaan, kokemuksen relaatiosta, (Määttänen 

2012, 103 – 104). Tällä Määttänen, tulkintani mukaan, tarkoittaa, että ihminen operationalisoi, 

eli hankkii tietoa, tutkii sitä, ja soveltaa sitä omaan ymmärrykseensä koko kehollaan, (vrt. 

Määttänen 2012, 53 – 54, 63 – 64) – ja juurikin niin, että saa toiminnallaan tietoa enemmän, 

kuin tiedostaakaan. Kun Määttänen toteaa, että ihmisen keho on maailman kokemisen ja tie-
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don saavuttamisen olennainen väline, (Määttänen 2009, 42 – 45), osoittautuu lopulta, että 

pragmaattisen ja fenomenologisen ajattelun tarjoamat selitykset ihmisen kokemuksellisuudesta 

ovat keskenään hyvin samankaltaiset, (Vrt. Määttänen 2012), (vrt. Luoto & Roinila 2013).  

Näin ollen, voidaan siis sanoa, pragmaattisen ja fenomenologisen yhteisessä valossa, että An-

nan kokemat arkikokemukset ovat nousseet Annan täyskokemuksissa hyvin holistisiksi, kehol-

lisiksi tapahtumiksi, (Määttänen 2012), (Dewey 2010), (Luoto & Roinila 2013). Esimerkiksi 

valon ja varjon leikkiä tutkiessaan, leikki-ikäinen Anna on tullut tutustuneeksi siihen, mitä 

maailma itsestään ilmentää, mutta myös siihen, miten hän itse kokijana tätä tapahtumaa vas-

taanottaa. Tuota valon ja varjon leikkiä puurykelmän muodokkailla pinnoilla seuratessaan, hän 

on voinut emotionaalisesti innostua omista kokijan kyvyistään aistia, tuntea ja ajatella, enna-

koida. (Määttänen 2012), (Luoto & Roinila 2013, 415 – 477).  Ehkä tuossa valon ja varjon 

leikin äärellä hän on vielä uskaltanut laskea tilanteen elämykselliselle maaperälle oman mieli-

kuvituksensa varaan, ja antanut mielikuvituksensa ikään kuin jalostaa omaa kokemustaan va-

lon ja varjon leikistä, tavanomaista kokemusta pidemmälle, saavuttaen lopulta täyskokemuk-

sen, (vrt. Dewey 2010, 49 – 75), (vrt. Määttänen 117 – 118), (vrt. Luoto & Roinila 2013, 415 – 

477), (vrt. Dunderfelt 2011, 81).        

Kaiken kaikkiaan tutkimustulokseni osoittavat, että Annan lapsuudessa tapahtuneilla esteetti-

sillä kokemuksilla on ollut merkitystä sen kannalta, mihin suuntaan Anna on ihmisenä kasva-

nut. Toisin sanoen, Annan kasvu kokevana ihmisenä, niin arkisissa, kuin esteettisissä koke-

muksissa, perustuvat hänen lapsuutensa kasvuympäristöön: sen virikkeellisyyteen ja kasvatta-

jien (Annan vanhempien) välittämään arvomaailmaan ja ohjaukselliseen tukeen (erityisesti 

Annan äidin antamaan ohjaukseen), (vrt. Anttila 2011, 10, 84), (vrt. Dunderfelt 2011, 75 – 76, 

237 – 238). Mutta myös leikki- ja kouluiän kokemustensa myötä, Anna on ikään kuin tullut 

löytäneeksi tien, jonne on voinut sijoittaa oman ihmisenä kasvamisen suuntansa – sellaisen, 

johon hän on voinut kiinnittää omaa, jo olemassa olevaa, kokemusperäistä tietoaan ihmisenä 

olemisesta, maailmasta ja arvoista, jotka ovat tekevä elämästä mielekkään, (Anttila 2011, 

164), (vrt. Määttänen 2009, 43). Tällaiseen suuntaan kasvava Anna on voinut kiinnittää myös 

niin sanotusti ennakoivia käsityksiä maailman tarjoamista mahdollisuuksista, mutta yhtä lailla 

myös käsityksiä omasta itsestään ihmisenä; omista valmiuksistaan, kyvyistään, haluistaan ja 

toiveistaan tässä maailmassa, (vrt. Määttänen 2009, 88 – 90). 
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Kuten sanottua, esteettinen kokemus on siis ihmistä kasvattava kokemus, mutta myös muilla-

kin kokemuksilla on ihmisen kasvamisen kannalta merkityksellinen arvonsa. Tutkimustulokset 

osoittavat, että esimerkiksi Annan lapsuuden ja nuoruuden niin sanotut tavalliset kokemukset 

taiteen ja estetiikan viitekehyksessä mahdollistavat sen, että kasvavalle sukeutuu ”tilaa” 

omaan kasvuunsa, sillä taide tarjoaa niin kokijalleen, kuin tekijälleen, monenlaisia tapoja aja-

tella ja toimia, (vrt. Malmivirta 2011, 37 – 38). Esimerkiksi kouluikäinen Anna tuli saaneeksi 

äitinsä kanssa tapahtuneista vuorovaikutuksellisista keskustelutuokioista taiteen äärellä reflek-

siivistä perspektiiviä oman itsensä, toisten ja maailman ymmärtämisen kasvattamiseen, (vrt. 

Malmivirta 2011, 37 – 38), (Vygotski 1982, 186), (Kolb 1984, 40 – 43). Vaikkei näissä tapah-

tumissa ollutkaan kyse varsinaisista esteettisistä täyskokemuksista, niin Malmivirran ja De-

weyn tarjoamissa näkökulmissa nämäkin Annan kokemukset, esteettisissä puitteissa (ja tässä 

tapauksessa taiteen, ja tarkkaan ottaen taidehistoriakirjan äärellä), voidaan tulkita kasvattaviksi 

kokemuksiksi, (vrt. Malmivirta 2011, 37 – 38), (vrt. Dewey 2010), (vrt. Kolb 1984, 40 – 43). 

Esimerkiksi Annan ja äidin välillä toteutuneet vuorovaikutukselliset keskustelut taiteen äärellä 

osoittavat Annan tarinassa, että keskustelut ovat tarjonneet tiettyjä ”eväitä” kasvavan Annan 

muodostumassa olevaan maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen. Taidehistoriakirjan taidekuvis-

ta nousseiden keskustelujen pohjalta kouluikäinen Anna, yhdessä äitinsä kanssa, on voinut 

tunnistaa omaa aikaansa ohjaavia arvoja, (vrt. Dewey 2010). Näissä yhteisissä keskusteluis-

saan he ovat siis voineet tietyllä tapaa jakaa huomioita niin sanotusta arjen etiikasta. Siitä sa-

masta, jonka varaan he joka tapauksessa rakentavat omaa jokapäiväistä elämäänsä, ja johon 

he, tavalla tai toisella, sitovat myös omat käsityksensä tulevasta, (vrt. Määttänen 2012, 144). 

Annan tarinasta käy ilmi, että nuoruutensa vuosina Anna ei todennäköisesti ole kokenut mer-

kityksiltään voimakkaita täyskokemuksia taiteen parissa, mutta kokemuksellista kasvamista 

taiteen äärellä, esteettisissä puitteissa, voidaan sanoa kuitenkin tapahtuneen. Nuori Anna on 

ollut eräänlainen hiljainen tiedon ja taidon rakentaja. Anna on viihtynyt taitoa vaativien toi-

mintojensa äärellä, kuten vaatteiden suunnittelu- ja ompelutöissä. Näissä taidollisissa tuokiois-

saan hän on voinut, esteettisten kokemusten tapaisesti, perehtyä, omaan sisäiseen maailmaansa 

ja hahmotella identiteettiään, (vrt. Dunderfelt 2011, 85 – 95, 237). Tässä vaiheessa Annan 

elämässä vaikuttaneet ihmissuhteet ja elämäntapahtumat näyttävät olleen tärkeämmässä ase-

massa, kuin taiteesta saadut kokemukset. Näin kaiketi siksi, että Annan kohtaamat elämänti-

lanteet ovat olleet tavanomaista kovempia kokemuksia kasvavalle, sillä nuori Anna on joutu-
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nut kohtaamaan oman isänsä odottamattoman kuoleman, mikä heijastui myöhemmin myös 

hänen ja hänen äitinsä väliseen suhteeseen, sekä Annan naisena kasvamisen suuntaan (nuoren 

Annan syömishäiriö). Isän kuoleman jälkeen, Annan suhde äitiin etääntyi, ja Annan aiemmin 

kokema yleinen elämänilo vaihtui nyt suruun ja huoleen arjesta selviämisen kanssa. 

 Onnekseen Annan elämään kuului, näinä vaikeina aikoina, myös kantavia ystävyyssuhteita, ja 

alkava rakkaussuhde Jannen kanssa. Ne lienevät tuoneen Annan kokemusmaailmaan riittävästi 

toivoa ja luottamusta tulevaisuutta varten, (Dunderfelt 2011, 85 – 95, 237). Näiltä ajoilta Anna 

muistaa kuitenkin myös taiteen merkityksen siinä valossa, että esimerkiksi koulun musiikki-

tunnit ja kuvataiteen taidehistoriatunnit toivat Annan elämään jonkinlaista iloa. Westerlundin 

ja Väkevän tapaan tulkittuna, tällaiset taiteelliset tuokiot ovat voineet tuoda nuoren Annan 

kasvuprosessiin suvantopaikkoja, jossa Anna on ollut saava jonkinlaista rauhaa omille mielen-

prosesseilleen, mutta toisaalta taas aineksia oman maailmankuvansa kasvattamiseen, (Anttila 

2011 41 – 45).  Näin ollen, tutkimustulokset osoittavat, että kasvavan saadessa esimerkiksi 

koulun taideaineista tällä tavoin tukea omaan kasvuprosessiinsa, ja Annan tapauksessa esi-

merkiksi tämän kaltaiseen meneillään olevaan varsin vaikeaan elämäntilanteeseensa, taiteesta 

saaduilla kokemuksilla on tunnistettava yhteys kasvavan hyvän elämän tukemiseen, (Anttila 

2011, 41 – 45), (Pops 2004). 

Annan varhaista aikuisuutta sävyttää ihmissuhteiden vakiintuminen (avioliitto Jannen kanssa) 

ja valmistuminen opettajan ammattiin, mutta myös henkilökohtaisen kriisin aika, (vrt. Dunder-

felt 2011, 84 – 113). Tämänkään elämänvaiheen alkupäässä eivät näy taiteet, tai niistä kirvon-

neeet esteettiset kokemukset, mitenkään erityisen merkityksellisinä tekijöinä Annalle. Annan 

tarinasta on ymmärrettävissä, että tätä elämänvaihetta sävyttänyt tietynlainen ”väsymys”, kai-

keti edellisen elämänvaiheen tavanomaista suurempien tapahtumien (isän kuolema, äidin sai-

rastuminen, äidin ja Annan välisen suhteen muuttuminen etäiseksi, äidin kuolema) johdosta. 

Tässä elämänsä vaiheessa Anna on joutunut kohtaamaan myös sen itselleen ilmenneen tosiasi-

an, etteivät lapsena ja nuorena muodostetut käsitykset omasta itsestä ja maailman mahdolli-

suuksista enää vastanneetkaan sitä, mitä Anna itseltään ja maailmalta, aikuiseksi kasvettuaan, 

oikeastaan odotti, (vrt. Määttänen 2009), (vrt. Dunderfelt 2011, 84 – 113). Luokanopettajan 

työ perusopetuksen parissa oli osoittautunut Annalle, jo ammattiuran alkumetreillä, todellisek-

si pettymykseksi. Pettymys niin sanottuun tavalliseen luokanopettajan työhön oli Annalle, sen 
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verran raskas kokemus, että, kuten hän itse tarinassaan kertoi, hän alkoi potea fyysisiä kipuja, 

todennäköisesti juuri oman kiinnostuksensa ja jaksamisensa ehtymisestä. 

Kuin vastapainoksi, Annasta tuli tässä elämänvaiheessa äiti, ja melko suuren osan tästä 14 

vuotta kestäneestä jaksosta, Anna tuli viettäneeksi kotonaan kolmea lastaan hoitaen. Omasta 

perheestään ja vanhemmuudestaan iloa saava Anna uskalsi nyt viimeinkin tarkastella uudes-

taan käsityksiään omasta itsestään ja suhteestaan luokanopettajan ammattiin, kunnes hän lo-

pulta ymmärsi, että hänen on itse tehtävä asioille jotain voidakseen löytää elämälleen jotain 

paremmin tarkoitustaan vastaavaa, (vrt. Dunderfelt 2011, 109 – 113). Anna pyysi ja sai työs-

tään virkavapaata, ja aloitti sitten kokopäiväiset, kaksi vuotta kestäneet opintonsa kuvataide-

oppilaitoksessa. Tämä on ollut Annan hyvinvoinnin kannalta tärkeä ratkaisu, sillä se toi Annan 

elämään suuren muutoksen. Muutoksen seurauksena Anna alkoi vihdoinkin vapautua aiem-

pien elämänvaiheiden raskaista arkikokemuksistaan, ja niistä kumpuavista käsityksistään, jot-

ka kaiketi olivat aiemmin ohjanneet häntä jotenkin riittämättömään tapaan ajatella ja toimia 

opettajana. (Vrt. Määttänen 2012, 62 – 66), (vrt. Dewey 2010, 71, 81) (vrt. Dunderfelt 2011, 

150 – 151, 158 – 161). 

Se, mitä, jo pian keski-ikään siirtyneelle Annalle kokemuksissaan sitten tapahtui kuvataideop-

pilaitoksen vuosina, on ollut varsin ratkaisevaa Annan ihmisenä kasvamisen jatkon kannalta, 

(vrt. Dunderfelt 2011, 150 – 151, 158 – 161). Tutkimustulokset kertovat, että Annan toteutta-

ma toiminta ja kokemukset juuri kuvataiteiden parissa, opastivat Annaa uusien kokemusten 

äärelle, jotka puolestaan auttoivat Annaa muuttamaan omia ajattelutapoja, (vrt. Dewey 2010, 

71, 78). Näin ollen, Anna on tullut luoneeksi omaan aiempaan kokemusmaailmaansa uuden-

laisen suhteen kuvataiteiden keinoin, (vrt. Dewey 2010). Toisin sanoen, kuvataiteiden äärellä, 

Anna on siis päässyt antamaan aiemmille kokemuksilleen uudenlaisia merkityksiä ja näke-

mään kokemustensa välillä merkityksellisiä yhteyksiä. Tämän seurauksena Annalle on myös 

syntynyt tilaisuus ymmärtää paremmin omia aiempia kokemuksiaan, ja antaa niille uudenlaista 

arvoa. Samalla Anna on voinut myös luoda uudenlaista suhdetta omaa tulevaisuuttaan kos-

kien, (vrt. Dewey 2010, 76 – 131), (vrt. Dunderfelt 1996, 103 – 107). Tutkimustulosten mu-

kaan tämä uudenlainen suhde omaan itseensä, toisiin ja maailmaan, on näkynyt esimerkiksi 

siinä, miten Anna alkoi toteuttaa opettajuuttaan uudella tavalla kuvataideluokan suomassa 

uudenlaisessa viitekehyksessä.   
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Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että kuvataiteiden merkitys Annan ihmisenä kasvamiseen on 

ollut suuri. Tutkimustulokset kertovat, että kuvataideoppilaitoksessa Annan kohtaama kuvatai-

teen kieli, on ”osunut ja uponnut” Annaan. Anna on siis vihdoinkin tullut kokeneeksi, että 

kuvataiteen kielellä hänelle avautuu uusi mahdollisuus ymmärtää kokemuksien kautta ilmene-

vää maailmaa ja ihmisyyttä paremmin, (vrt. Anttila 2011, 134). Tutkimustuloksista käy ilmi, 

että toteuttaessaan vaikkapa itse kuvataiteellisia töitään, Anna näyttää kokeneen voineensa 

ilmaista itseään vihdoinkin tyydyttävällä tavalla; kaiketi täsmällisemmin, kuin millään muulla 

tavalla, (vrt. Dewey 2010, 76 – 131). Tällaista tapahtumaa Räsänen kutsuu kokemuksen repre-

sentaatioksi, (Anttila 2011, 134). Räsästä tapaillen, tällaisessa tapahtumassa Anna on voinut 

pukea oman kokemuksensa kuvaksi. Toisin sanoen, tällaisessa tapahtumassa Anna on voinut 

asettaa ymmärryksensä taideteoksen muotoon. Näin ollen tutkimustulokset osoittavat, että 

taide pystyy hyvin tyydyttävällä tavalla kertomaan meille ihmisille siitä, minkälaisena paikka-

na maailma meille kokemuksissamme tarjoutuu, (Vrt. Anttila 2011, 134).  

Taidetta työstäessään Anna lienee edennyt usein oman esteettisen kokemuksensa sytyttämänä, 

(vrt. Määttänen 2012, 148). Hän on siis todennäköisesti saanut taideteoksen idean jostain 

omasta kokemusmaailmastaan, jatkojalostanut kokemaansa mielikuvituksensa avulla, kokenut 

ehkä jonkinlaista kirkastumisen tunnetta, tai uteliaisuuden ”räjähtävää” paisumista, ja käynyt 

sitten innolla työhön, (vrt. Määttänen 2012, 72 – 77, 143, 160), (vrt. Dewey 2010, 76 – 103).  

Saatettuaan sitten jossain vaiheessa taiteellisen työnsä loppuun, Anna on tullut suoneeksi lisää 

mahdollisuuksia uusiin esteettisiin kokemuksiin, joita toiset kokijat, Annan toteuttamaa taide-

teosta katsovat, voisivat löytää. (Vrt. Määttänen 2012, 148), (vrt. Dewey 2010). Näin Anna on 

tullut, oman kasvamisensa ohella, tarjonneeksi myös muille mahdollisuuksia kasvattaa ym-

märrystään, tai kirvoittaa uusia tapoja ajatella.   

Yllä olevaan viitekehykseen liittyen, tutkimustulokset esittävät Deweyn tärkeän toteamuksen 

taiteen tehtävästä. Se on siinä, että taide voi tarjota ihmiselle mielekkäitä työkaluja todellisuu-

den jäsentämiseen, (Dewey 2010, 76 – 131). Tätä taiteeseen ”integroitua työkalua” Dewey 

perustelee sillä, että siinä missä tiede toteaa asioiden merkityksiä, taide ilmaisee niitä, (Dewey 

2010, 106). Tämän saman näyttää, juurikin omien kokemustensa myötä, oivaltaneen myös 

keski-ikäinen Anna. Tästä nimittäin kertovat Annan seuraavan elämänvaiheen (Yksilöllisten 
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päämäärien vaiheen) kokemukset Annan aloittamassa työssä kuvataideluokan opettajana, 

(Dunderfelt 2011, 146 – 187). 

Kun Anna päätti aikuisiän opintonsa kuvataiteen oppilaitoksessa, hän pääsi saman tien aloit-

tamaan kuvataideluokanopettajan tehtävissä. Tutkimustulokset kertovat, että tässä elämänsä 

vaiheessa, tähän astisten kokemustensa myötä, Anna alkoi kokea opettajan työn aivan uudella 

tavalla. Tämän pro gradu-tutkielman tutkimustuloksista käy ilmi, että kuvataideluokka ikään 

kuin salli viitekehykset sellaiselle pedagogiselle ajattelu- ja toimintatavalle, mikä oli Annalle 

itselleen hyvin tärkeää. Kuvataiteen viitekehys opettamisen maailmassa vastasi Annalle niitä 

merkityksellisiä ”löytöjä”, joita hän oli tehnyt itsestään ja suhteestaan maailmaan kuvataide-

oppilaitoksen oppivuosiltaan. Toisin sanoen, se, mikä oli auttanut Annaa itseään vapautumaan 

vanhoista malleista ja vakiintuneista, jollain tavalla Annan kasvamista haittaavista käsityksis-

tä, ja vastavuoroisesti etenemään omassa kehittyvässä ajattelu- ja toimintatavassaan, oli ollut 

Annalle Annan oman hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeää, (Määttänen 2009, 88 – 90), 

(Dunderfelt 1996, 103 – 107, 125 – 130). Tätä samaa Anna halusi tavallansa nyt myös sovel-

taa omaan pedagogiseen ajatteluun ja toimintaansa: kuvataiteiden keinot olisivat hyödyllisiä 

lapsen ihmisenä kasvamisen tukemisessa. Kaikkiaan tutkimustulosten myötä voidaan todeta, 

että kuvataideoppivuosikokemustensa myötä Anna tuli vakuuttuneeksi siitä, että kuvataiteet 

voivat palvella ihmistä: ne voivat tarjota ihmiselle mielekkäitä tapoja tarkastella maailmaa, 

omaa itseä ja toisia, (Määttänen 2012), (Dewey 2010), (Anttila 2011). Kuvataiteet tarjoavat 

paitsi uusia lähestymistapoja inhimilliseen ymmärrykseemme, myös keinoja itsemme ilmai-

semiseen, (Määttänen 2012), (Dewey 2010), (Anttila 2011). Siksi ne olivat, Annan itsensä 

kokemana, oiva väline myös koulumaailmaan lapsen ihmisenä kasvamisen tukemisessa.   

Westerlund ja Väkevä näkevät, että taiteen välittämien laadullisten kokemusten tarjoamiselle 

on arvokas paikkansa ihmisenä kasvamisen prosessissa. Westerlund ja Väkevä toteavat, että 

laadulliset kokemukset jäsentävät tapojamme ajatella ja toimia. Ne tasapainottavat käsityk-

siämme päämääristämme, (Anttila 2011, 45 – 46). Näin ollen, laadulliset kokemuksemme aut-

tavat meitä omassa kehityksessämme meidän ihmisenä kasvamisen tiellämme pyrkiessämme 

hyvään elämään. (Anttila 2011, 45 – 46). 

Anttila nostaa ihmisenä kasvamisen kannalta ehkä jopa merkityksellisimmäksi sen, että me 

ihmiset löytäisimme enemmän keinoja reflektoida omaa ajatteluamme ja toimintaamme, (Ant-
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tila 2011, 157). Anttila tarkoittaa, että tässä demokratiaan perustuvassa yhteiskunnassamme 

meidän on aina pyrittävä arvioimaan omaa ajatteluamme ja toimintaamme, (vrt. Anttila 2011, 

151 – 171). Taide voi tarjota tämänkaltaiseen, ihmisenä kasvamista myönteisesti edistävään 

toimintaan, melko kynnyksettömiä keinoja, sillä, Räsäsen mukaan, taide tuottaa paitsi hiljaista 

reflektointia ja itsenäistä työskentelyä, myös parhaimmillaan yhteisiä kokoontumisia ja dialo-

geihin kirvoittumisia omakohtaisten kokemusten, ja esteettisten kokemusten, jakamiseksi, 

(Räsänen 2000). Dewey kiteyttää kaiken tämän sanomalla, että taiteella on yhteiskunnallinen 

tehtävä, (Dewey 2010). Deweyn mukaan, taide palvelee ihmistä tämän itsetutkimuksen pro-

sesseissaan, mutta samalla se palvelee koko demokraattista yhteiskuntaa. Taide ja siitä synty-

vät esteettiset kokemukset pakottavat meitä tulkintoihin, ja tulkinnat puolestaan johtavat meitä 

keskusteluihin. Keskustelut taas ovat demokratian edellytys, suoranainen ylläpitäjä. (Dewey 

2010). Niinpä voidaan Deweyn tapaan lopulta todeta, että taiteen tehtävä on pitää yhteiskun-

taamme ylläpitävä demokratia vireessä, (vrt. Dewey 2010). Tällä tavoin taiteesta lähtevät 

kaikki kokemukset (sekä arkikokemukset, että esteettiset kokemukset) toteuttavat pyrkimystä 

hyvään elämään, (Dewey 2010), (vrt. Pops 2004), (Aristoteles 2012).  

Taide siis sallii, ja jopa kutsuu meiltä erilaisia tulkintoja, mikä mahdollistaa omien ajatteluta-

pojemme kehittymisen, (vrt. Anttila, 2011 165). Tästä Anttila sanoo, Crowtheriin viitaten 

(Crowther 1993), että ihmisen rakentaessa vastavuoroista suhdetta toisiin ihmisiin ja maail-

maan, esteettiset kokemukset tarjoavat näiden välille tietynlaisen sillan; jota voidaan nimittää 

tulkintamahdollisuudeksi, (Anttila 2011, 165). Tällä Anttila tarkoittaa, että havainnoidessaan 

todellisuutta, ihmiselle on ominaista harjoittaa samanaikaisesti luonteeltaan vapaata, mieliku-

via käyttävää toimintaa, (Anttila 2011, 165). Toisin sanoen, ymmärtääksemme todellisuutta 

paremmin, me tarvitsemme tulkintoihimme, havainnoinnin lisäksi, kykyä kuvitella, (vrt. Antti-

la 2011, 165).  

Taiteen, kasvamisen ja oppimisen yhteisessä viitekehyksessä Räsänen puolestaan tarkentaa, 

että taidepedagogiikan tarkoitus ei ole pyrkiä yksittäisten faktojen ja taitojen omaksumiseen, 

vaan integroimaan uutta tietoa oppijan omaan elämismaailmaan, (Anttila 2011, 127). Toisin 

sanoen, Räsänen viittaa samaan, mitä Anttilakin yllä esittää: meidän tulee aina etsiä uusia kei-

noja reflektoida ajatteluamme, ja pyrkiä uudistamaan omia ajattelutapojamme, (Anttila 2011, 

157). Tulkintani mukaan, tämänkaltainen tavoite kasvatusajattelussa ei palvele ainoastaan yk-
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sittäistä kasvajaa, vaan se palvelee kokonaista demokraattista tapaa, joka peräänkuuluttaa 

meiltä kaikilta osallistuvaa kansalaisuutta yhteiskunnassamme, (vrt. Tomperi & Juuso 2008), 

(vrt. Kemppainen & Mäntysaari 1998, 27 - 46), (vrt. Pops 2004). 

Kaiken kaikkiaan, teoksen Taiteen jälki (2011) kirjoittajat, Deweyn tapaan, (Dewey 2010) 

luottavat siihen, että saadessamme oppimisen ja kasvamisen prosessiin mukaan taiteellisia ja 

esteettisen kokemisen ulottuvuuksia, me voimme päästä lähemmäksi niinkin tärkeitä yleistä 

ajatteluamme ja toimintaamme ohjaavia eettismoraalisia kysymyksiä, kuin elämän mielek-

kyys, yhteisöjen rakentuminen ja yhteiskunnan tila, (Anttila 2011, 10).  

Näin ollen, koska esteettisillä kokemuksilla on vahva yhteys kulttuuriamme ja aikaamme kos-

kevaan etiikkaan, lienee vielä paikallaan tunnustaa esteettisten kokemusten arvo. Tässä nojau-

dun Määttäsen esittämiin pragmaattisiin perusteluihin. Määttänen näkee, että esteettisten ko-

kemusten arvo on siinä, että ne edustavat aristoteelista praksiksta38, (Määttänen 2012, 139). 

Määttäsen mielestä esteettisen kokemuksen itseisarvo on siis siinä, että se tulisi nähdä keinona 

ihmisen itsensä sivistämiseen.  Deweyn tapaan, (Dewey 2010) Määttänen muistuttaa, että es-

teettisen kokemuksen voidaan nähdä edistävän ihmisen omaa kasvamisen prosessia ja luovan 

aineksia hyvään elämään. (Vrt. Määttänen 2012, 137). Niinpä esteettinen kokemus on arvokas 

sinällään, ja jo itsessään tavoiteltava asia, (Määttänen 2012, 137 – 139).  

Kuin yllä olevaa Määttäsen ajatusta jatkaen, Anna toteaa, tarinansa loppupuolella omista ko-

kemuksistaan, että taide voi antaa ”eväitä” ihmiselle tämän matkalla itsetuntemukseen. Tällä 

tulkitsen Annan tarkoittavan sitä, että taide suo ihmiselle mahdollisuuden edetä oman itsensä 

tuntemisessa, mutta myös mahdollisuuden alkaa ymmärtää paremmin toisia ja nähdä maail-

maa yhä käsitettävämpänä paikkana. Näin siksi, että taide ”puhuu” ihmisen kokemuksen kiel-

tä. (Vrt. Anttila 2011, 35 – 53). Kuten Dewey toteaa, taide on kokemuksen ilmentymää, (vrt. 

Dewey 2010).  

Kaiken kaikkiaan Annan kokemukset osoittavat, että taiteen ja esteettisten kokemusten merki-

tys koskettaa ihmisen elämänhallinnan yleisiä tavoitteita, (Anttila 2011, ja erityisesti127), 

(Dewey 2010), (Määttänen 2012). Näin ollen voidaan sanoa, että taiteen ja esteettisten koke-

                                                 

38 Praksis viittaa Aristoteleen ajattelussa toimintaan, jonka tavoite on toiminta itse – siksi, että ennen pitkää se 

johtaa eudaimoniaan, eli onnellisuuteen/tavoittelemisen arvoiseen hyvään, (Määttänen 2012, 138).  
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musten tunnustaminen seisovat aivan perustellusti perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (2004), mutta edelleen on tärkeää kysyä, voisiko kasvatusajattelumme tunnustaa esteet-

tisten kokemusten merkityksiä aiempaa näkyvämmin tulevaisuuden opetussuunnitelmissam-

me? (Vrt. Pops 2004). Nähtäväksi jää, mitä seuraavat perusopetuksen opetussuunnitelmamme 

perusteet sanovat kasvavien esteettisiin kokemuksiin liittyen, mutta kenties tarkemman jatko-

tutkimuksen paikka olisi selvittää, minkälaisia käsityksiä perusopetuksen alaisuudessa työs-

kentelevät pedagogit, tai tulevat pedagogit, oikein kantavat, taiteen viitekehyksessä esteettisten 

kokemusten merkityksistä kasvatettavien oppimisessa ja kasvamisessa. Olisi myös mielenkiin-

toista tietää eroavatko opettajien käsitykset taiteen ja esteettisten kokemusten merkityksestä 

taidepedagogian asiantuntijoiden käsityksistä, ja jos eroavat, miten nuo käsityserot ilmenevät – 

ja mistä ne voivat johtua. 

Tämän pro gradu-tutkielman myötä olen tullut siihen johtopäätökseen, että taiteen ja kasvatuk-

sen yhteisessä valossa meidän kasvattajien mahdollisuudet ovat suuret. Siksi meidän kasvatta-

jien on hyvin tärkeää, aika ajoin, pysähtyä kysymään: millaista yhteiskunnallista todellisuutta 

taidekasvatuksemme voisi tuottaa, ja miten me voisimme, taidekasvatuksen avulla, uudistaa 

kulttuurisia traditioitamme? (Anttila 2011, 38). Hyvä elämä, ja sen merkitys, on meille kulle-

kin avautuva meistä itsestämme, toisistamme ja kulttuuristamme, jossa elämme. Parhaimmil-

laan hyvä elämä merkityksellisyydessään voi aueta meille, ja prosessoitua meissä yhä uudes-

taan, juuri esteettisten kokemustemme kautta, niin oppimisen kontekstissa, kuin lopulta, pitkin 

matkaa, koko ihmisenä kasvamisen tiellämme.  

 

”Jos sinulla on vain yksi kolikko, 

osta puolikkaalla leipä,  

jotta sinulla olisi jotain, millä elää. 

Toisella puolikkaalla osta kukka,  

jotta sinulla olisi syy, miksi elää.”. (Tuntematon). 
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LIITTEET   

LITTEROINTIMERKIT 
  

H = haastattelija 

 V= haastateltava 

 (.) lyhyt tauko 

 (..) keskipitkä tauko 

 (…) pitkä trauko 

 (0.5) tauon osuus sekunneissa 

 [päällekkäispuhunnan alkamis- ja päättymiskohta] (kirjoitetaan muuten alt gr + 8/9) 

 = kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta 

 .  laskeva intonaatio 

 ,  tasainen intonaatio 

 ?  nouseva intonaatio 

 ja:  äänteen venytys 

 lii-  sana jää kesken (yhdysviiva sanan lopussa) 

 liian   painotus 

 *liian*  ympäröivää puhetta hiljaisemmalla äänellä puhuttu jakso 

 LIIAN  äänen voimistuminen 

 <   > hitaammin puhuttu jakso 

 < nopeammin puhuttu jakso 

 .hh sisäänhengitys 

 hh uloshengitys 

 (h) uloshengitys, usemmiten nauru 

 £ £ hymyilevällä äänellä sanottu jakso (alt gr + 3) 

 # #  nariseva ääni 

 @ äänensävyn muutos, esimerkiksi toisten puhetta referoidessa 

 (  ) sana tai jakso, josta ei ole saatu selvää 

 ((  )) kaksoissulkeiden sisällä litteroijan kommentteja ja selityksiä tilanteesta, esim. 

   ((Haastateltava siirtää tuoliaan lähemmäs))  

 

Huom! Käyttämäni kolmen pisteen merkki ilman sulkuja … viittaa siihen, että olen leikannut 

kyseisen lainauksen irti muusta haastateltavan puhumasta lauseiden kontekstista. Nämä pois-

jääneet sanat, tai lauseet, ovat olleet tutkimysaineiston tulkinnan ja tutkimuskysymysten kan-

nalta vähäpätöisiä ilmauksia. 

 


