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Taiteella todeksi tarkastelee taiteen ja identiteetin suhdetta. Taideilmaisu lähtee vapaudesta 

tuottaa, jolloin luomisen tarve nousee sisältä, omasta kasvusta. Tutkielmassa hahmotellaan 

taideilmaisun ja identiteetin muodostumisen vuorovaikutusta sekä selvitellään taiteen 

tuottamisen henkilökohtaisia merkityksiä ja identiteetin muodostumista taiteen 

luomisprosessissa. Identiteetin vaiheet ja niiden muodostumiseen linkittyvät tunteiden ja 

omakohtaisten merkitysten rooli muodostavat tämän tutkielman teoreettisen viitekehyksen.   

Tutkimus on luonteeltaan narratiivinen. Aineisto on koottu haastattelemalla kahta kuvataidetta 

vapaa-ajalla harrastavaa nuorta aikuista tulkiten länsimaisten tarinankerronnan muotojen ja 

identiteetin muodostumisen teorioiden kautta. Aineistonkeruu- ja analysointimenetelmä 

kehittyi tutkielman tekijän oman kuvallisen työskentelyn pohjalta luodun menetelmän sekä 

kehon fenomenologisen tarkastelun kautta muodostetun esiymmärryksen kautta. 

Haastattelussa nuoret esittelivät töitään ja kertoivat suhteestaan taiteen tuottamiseen.  

Tuloksissa korostuu taiteen rooli ja sen merkitys ihmiselle ja identiteetin muotoutumiselle. 

Taide on inhimillisestä olemisen tarpeesta nousevaa kokemuksen ja olemassaolon 

tunnustamista, joka kietoutuu ihmisen itsenä olemisen ympärille. Nähdessään subjektiivisen 

kokemuksen läpi kaiken havaittavan, ihminen kehittää itsensä kautta identiteettiään, jossa 

taiteella on olemassa olevaksi havaitsemisen, todeksi nostamisen, työstämisen ja 

lopputuloksen kannalta vahvistava ja mahdollistava rooli. Taide on keino muodostaa 

mahdollisia minuuden muotoja, tulevaisuuden vaihtoehtoja sekä yhdistää tunteet 

tietoisuuteen. Taiteen kautta on mahdollista tavoittaa tunnetasolla pinnan alla oleva, ei 

tiedostettu, kielletty ja toivottu. Taiteessa esiin nousevilla tunteilla on oleellinen rooli itsestä 

ja omista arvoista lähtevän minuna olemisen määrittelyssä, etsimisessä ja tavoitetun 

vahvistamisessa. Tutkimus avaa ymmärrystä ihmisen kasvuun ja sen tukemiseen ihmisen ja 

hyvinvoinnin ympärillä työskentelyn kentälle sekä avaa tutkimuskentälle ymmärrystä 

inhimillisen kokemisen ja taiteen omakohtaisuuden merkitysten näkemisessä. 

Jatkotutkimuskysymykseksi nousee mielenkiinto erilaisia kokemisen tapoja ja identiteetin 

rakentumisen prosesseja kohtaan yksilöllisten merkitysten kentässä. 

 

Avainsanat: identiteetti taide ilmaisu fenomenologia kokemuksellisuus  
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Johdanto 

Tutkimus käsittelee narratiivisen tapaustutkimuksen keinoin taideilmaisun suhdetta 

identiteettiin. Näkökulma painottuu taiteen omakohtaisen kokemisen ja merkitystenannon 

ympärille sekä identiteetin rakentumiseen taiteen luomisessa. Lähestyn identiteettiä käsitteenä 

sen nykypsykologialle ominaisen olemuksensa mukaan muovautuvana ja uudelleen 

rakentuvana minuna olemisen ilmentymänä (Benson, 2013; Heikkilä, 2019; Hänninen, 2000), 

joka sisältää jatkuvan ympäristön kanssa käytävän vuorovaikutuksen tuoman mahdollisuuden 

kehitykselle. Käsittelen niin uudempia kuin yhä pätevyytensä tieteen saralla säilyttäneitä 

vakiintuneempiakin teorioita nykypsykologian identiteettikäsityksen ja tutkimustiedon sekä 

tutkimuskysymykseni näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni pyrkii pohjimmiltaan 

selvittämään, miten identiteetin jäsentyneeseen rakentumiseen voidaan taiteen kautta vaikuttaa, 

joten siitä kiinni pääsemiseksi olen luonut erillisen pääkysymyksen ja alakysymyksiä. 

Pääkysymys on: 

Miten taideilmaisun ja identiteetin muodostumisen vuorovaikutus ilmenee? 

Alakysymykset ovat: 

Millaisia henkilökohtaisia merkityksiä omalla taiteen tuottamisella koetaan? 

Millaisia identiteetin muodostumisen vaiheita taiteen luomisessa ilmenee? 

Pääkysymys ei kartoita ihmisen luontaisia ominaisuuksia sellaisinaan, vaan näkee niin 

luonteenomaiset kuin kokeilevatkin valinnat tiedostamattomina tai tiedostettuina valintoina. 

Näin kysymys painottaa vaikuttamisen mahdollisuutta. Identiteetin omakohtaisuuden 

näkökulmasta se myöskin antaa ihmiselle vapauden määritellä oman elämänsä tavoitteet ja 

painottaa itse haluttua muutosta omassa kasvussa. 

Tutkimus nostaa esiin itse luotavan taiteen merkitystä ihmisen kasvulle ja sen 

mahdollistamiselle yhteiskunnassa, sen instituutioissa, kotikasvatuksessa ja omassa itsessään. 

Ymmärtämisen puute taiteen voimasta ihmiseen on ajanut taideaineiden vähentymiseen ja 

päällekkäisyyksiin sekä eriarvoisuuteen taidekasvatuksen laatueroissa (Juntunen & Anttila, 

2019). Mitä suuremmista kasvuympäristöistä on kyse, sitä laajemmin taiteen ymmärtäminen 

edellyttää rakenteiden luomista mahdollistaviksi, kun taas yhä pienempiin kasvuympäristöihin 

mentäessä on suora vaikuttaminen tehokkainta. Päätöksiä sulkevien rakenteiden luomiseksi 
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tapahtuu taiteen ymmärtämisen puutteesta, jolla on seurauksensa (Juntunen & Anttila, 2019). 

Vaikuttamista tapahtuu joka tapauksessa valinnoilla, päätöksillä ja asenteilla, mutta tietoisuus, 

mihin oma toiminta johtaa ja mistä ilmiössä on kyse, vaatii pysähtymistä ilmiön äärelle. 

Kaikilla tasoilla tapahtuva tietoinen vaikuttaminen edellyttää ymmärtämistä. Tutkimus 

korostaa taiteen roolia ihmisen kehityksen suuntaan vaikutettavissa olevan identiteetin 

muodostumisessa ympäristön ja omien tarpeiden välisissä ristiriitaisissakin olosuhteissa. 

Alakysymykset pyrkivät selvittämään, millaisista ilmiöistä on kyse, jotta pääkysymykseen 

voidaan vastata. Henkilökohtaisia merkityksiä kartoittava kysymys rajaa ja avaa sisällöllisesti 

tutkimuskohdetta. Taiteen kautta ilmeneviä identiteetin vaiheita tarkasteleva tutkimuskysymys 

pyrkii ymmärtämään taiteen ja identiteetin suhdetta sekä identiteetin kehityksen prosessia. 

Kaikki selviytymisstrategiat (Connor-Smith & Flachsbart, 2007; Ranki, 2000) eivät ole omana 

itsenä olemisen ja ympäristön kanssa sopusoinnussa elämisen kannalta samalla viivalla, jolloin 

identiteettiprosessin sekä ymmärtäminen että siihen vaikuttaminen identiteetin kannalta 

suotuisiin selviytymisstrategioihin tähdäten astuvat merkityksellisiksi. 
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Identiteetti 

Identiteetti käsitetään nykypsykologiassa jatkuvasti rakentuvana ja rakennettavana minänä 

olemisen ilmentymänä suhteessa ympäröivään maailmaan (Benson, 2013; Hänninen, 2000). 

Jatkuvuus estää sen pysähtymisen ja stabiloitumisen sekä antaa painoarvon paitsi muutokselle, 

myöskin aktiivisesti muuttamiselle. Ihmisen olemus, identiteetti, voidaan Bensonia (2013, 58) 

seuraten käsittää sisäiseksi toimintaa, motiiveja ja valintoja ohjaavaksi järjestelmän ytimeksi: 

“The term ‘identity’ comes into play as a part of the process of ‘self’ when questions are asked 

like ‘Who are you?’ or ‘What are you?’ or ‘Are you the same person now as you were ten years 

ago?’ Identity is best understood, not as something you have or something you are, but as some-

thing you do and have done to you, as something that unfolds as you act in various ways.” 

Identiteetti ja sen kokeminen ei ole ulkoapäin vaikuttava toimintaan johtava ydin, vaan ihmisen 

kokemus ja käsitys itsestään suhteessa ulkomaailmaan. Ominaislaatuisuutensa määrittelyn 

pohjalta ihminen kokee olevansa jotakin, johon suhteutettuna lukee maailmaa, havainnoi, 

reflektoi itseään ja tätä kautta kerätyn informaation myötä myöskin tuntee ja kokee asioita sekä 

tekee valintoja. Identiteetti on nykypsykologian kentässä läpi elämän rakentuva ja rakennettava 

toimintaan ja kokemiseen vaikuttava käsitys itsestä, jolloin se voi lähteä määrittymään osa-

alueittain ja kerroksittain tai jäädä myöskin rikkonaiseksi ja jäsentymättä. Identiteetin 

määrittymisellä on olennainen rooli ihmisen valintojen ja hyvinvoinnin kannalta (Marttinen, 

2017, 6). Marttinen (2017) on tutkinut identiteetin muovautumisen vaikutusta työelämään ja 

koettuun hyvinvointiin. Tutkimuksessa seurattiin 600 nuorta kymmenen vuoden ajan 16-

vuotiaasta 26-vuotiaaksi. Tutkimustulokset osoittavat, että masennusoireet, uupumus sekä 

alhainen itsetunto ja elämäntyytyväisyys olivat yhteydessä negatiivisiin 

tulevaisuudenodotuksiin ja –tavoitteisiin. Lisäksi 40% 23-vuotiaista raportoitiin hajanaisesti 

jäsentynyt identiteetti. Positiiviset tavoitteet ja niiden eteen ponnistelu taas lisäsi identiteetin 

selkiytymistä. (Marttinen, 2017, 6, 63–65.) Tutkimus osoittaa jäsentyneen identiteetin 

positiivisen vaikutuksen valintoihin, sitoutumiseen ja hyvinvointiin niin yksilön kuin 

yhteiskunnankin suhteen. Jäsentymään pääsevä identiteetti tuo merkitystä ja sitä kautta 

hyvinvointia yksilön elämään sekä auttaa yksilön ja yhteiskunnan välisessä 

vuorovaikutuksessa. 
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2.1 Identiteetti kehon fenomenologiassa 

Identiteetin rakentumisen yhteydessä koettava, ajateltava, aistittava ja olevaksi tunnustava 

tapahtuu ja tuntuu kehossa. Tätä tietoisuuden muodostamista ja kokemista kehossa voidaan 

tarkastella kehollisuuden käsitteen kautta. Parviainen on käsitellyt väitöstutkimuksessaan 

kehon fenomenologiaa nykytanssin näkökulmasta (Parviainen, 1998). Kehon fenomenologia 

käsittää ihmisen kehonsa kautta subjektiivisesti kokevaksi ja olevaksi, tietoisuuttaan 

rakentavaksi kokonaisuudeksi (Parviainen, 1998, 33–34). Kehollisuuden näkökulma on antanut 

lähestymistavan tarkastella yhä moninaisempia ilmiöitä nykyihmisen elämässä ja 

modernisoituneen työelämän alla (Parviainen, 2011, 207–208). Kehollisuuden näkökulma on 

synnyttänyt myöskin useita käytännön sovellutuksia tiedostetun kohtaamisessa (Stanley & 

Kortelainen, 2019, 36–38; Väänänen, Saari & Kortelainen, 2014). Tarkastelen tutkimuksessani 

identiteetin kehittymistä Parviaisen (1998) kehon fenomenologian teorian pohjalta, jonka päälle 

olen rakentanut Heikkilän (2019) identiteettivaiheita mukaillen taiteellisessa työskentelyssä 

ilmenevät identiteettikeskityksen vaiheet. 

Kehollisuuden tarkastelu täsmällisen yhdenmukaisesti ymmärrettävin termein on haastavaa 

niin kokemusten kuin niiden sanoittamisenkin yksilöllisyyden vuoksi. Subjektiivista 

kokemuksen tarkasteluun käytetäänkin näin fenomenologista otetta (Parviainen, 1998, 33–34). 

Jokainen kokee yksilöllisellä tavalla ja myöskin sanoittaa kokemaansa yksilöllisesti 

oppimallaan tavalla. Kokemuksia voidaan tarkastella esimerkiksi tunteiden tai laajemmin 

affektien kautta ja identiteetin rakentuminen voidaan nähdä näihin sitoutuneena kehon 

prosessina. Subjektiivisen ilmiön yhdenmukaisuuksia poimien Heikkilä (2019) jäsentää tätä 

identiteetin rakentumisprosessia neljän kehollisen vaiheen, irtoamisen, puhdistumisen, 

tunnustelemisen ja tuloillaan olemisen kautta. 

2.1.1 Identiteetin vaiheet 

Jokaisella identiteetin kehityksen vaiheella on oma tehtävänsä. Irtoamisen vaiheessa tapahtuu 

oivalluksia, miksi haluaa irtaantua, on kasvanut irti tai löytänyt uuden irtaantuakseen vanhasta 

olemisen tavastaan (Heikkilä, 2019, 24–25). Puhdistuessaan identiteetti jyllää eri vaihtoehtojen 

viidakossa jonkinlaisessa vanhan ja uuden muotoutuvan välitilassa (Heikkilä, 2019, 25–26). 

Kummatkin näistä vaiheista voidaan nähdä suhteellisen kipeinä ja rankkoina, joihin liittyy 

huomattavasti niin epävarmuuden, epäselvyyden kuin arvottomuudenkin tunteita (Heikkilä, 

2019, 25). Tunnustelemisen vaiheeseen sisältyy vertaisryhmän toimintamallien arvottamista 



 

8 

 

suhteessa siihen, mihin itse haluaa ja kokee omakseen sitoutua (Heikkilä, 2019, 26–27) kun 

taas tuloillaan olon tilassa ihminen on vapaasti kuin kala vedessä ja kokee elävänsä omaa 

juttuaan (Heikkilä, 2019, 27–18). Elämänmuutosten voidaan nähdä altistavan ihmistä 

määrittämään ja muokkaamaan identiteettiään. Muutos tai oivallus elämäntilanteessa tai 

ympäristössä himmentää, kyseenalaistaa tai hävittää sen, mitä ihminen on kokenut olevansa ja 

ajaa määrittämään ja rakentamaan uutta. Hänninen (1991, 93) tarkastelee elämänmuutosta 

juonenkäänteenä, johon päähenkilö päättää käänteen suunnan. Identiteetin rakentamisen 

merkitys pohjautuu tutkimuksessani ihmisen vapauteen tehdä valintoja ja voida vaikuttaa 

tulevaisuutensa suuntaan. 

2.1.2 Selviytymisstrategiat 

Ympäristön vaatimuksien ollessa ristiriidassa yksilön kykyjen kanssa, yksilö joutuu luomaan 

itsessään uutta identiteettiä. Ympäristön vaatimukset määrittyvät yksilön oman kokemuksen 

kautta, siten, mitä yksilö haluaa toteuttaa, täyttää ja omaksuu tavoiteltavaksi. Vaatimukset 

voivat olla ympäristön määrittämiä konkreettisesti ja suoraan, kuten työsopimukseen kirjatut 

työtehtävät (Kumpula, 2019) tai epäsuorasti vaikuttavia suosiojärjestelmään pohjautuvia tapoja 

saada tai jäädä vaille hyväksyntää ja kunnioitusta yhteisössä (Järviö, 2018, 41). Vaatimuksien 

olemassaolon tulkitseminen ja vastaanottaminen menee subjektiivisen filtterin läpi, jossa 

ihminen toimii itse paitsi toivottavien ominaisuuksien havaitsijana, myöskin niiden arvottajana 

ja tavoitteen määrittäjänä oman paikkansa etsimisen suhteen. Ympäristön vaatimuksien tai 

valtasuhteiden laukaisemien subjektin henkilökohtaisten arvo- ja ajattelutapojen määrittämien 

toimintamallien rakentamisessa voidaan puhua selviytymisstrategioiden kehittämisestä. 

Kumpula (2013) on luokitellut vakuutusalan työnkuvan muutoksen myötä ammatti-

identiteettiään uudelleenjäsentäneen 686 tutkittavan perusteella aineistosta löytämänsä 

selviytymisstrategiat neljään luokkaan; sopeutuminen, koulutususko, sinnitteleminen ja 

vetäytyminen. Tutkimukseni käsittelee identiteettiä itse määriteltävänä omien arvojen 

muodostamia tavoitteita kohti menemisenä ja olemisen tapana. Tästä näkökulmasta 

selviytymisstrategoilla on identiteetin kannalta oleellinen rooli. 

Tutkimukseni hyödyntää Kumpulan (2013) kehittämiä luokituksia identiteetin näkökulmasta. 

Sopeutumista voidaan pitää tilanteen hyväksymisenä. Mikäli uusi tilanne vastaa yksilön 

arvomaailmaa ja tavoitteita itsensä, hyvinvointinsa ja elämänsä suhteen, sopeutuminen palvelee 

identiteetin muodostumista ja vahvistamista. Mikäli taas ei, sopeutuminen toimii tällöin oman 
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hallinnan luovuttamisena ja muiden vallalle alistumisena, vastoin omaa olemisen tapaa. 

Koulutususko taas tähtää tulevaan. Se ei itsessään kerro, onko vallitseva tilanne motivoiva ja 

tavoitteisin tähtäävä. Sinnitteleminen kertoo vastenmielisestä ja kärsimystä aiheuttavasta 

suorittamisesta. Ulkoapäin annettua tavoitetta kohti vievä suorittaminen voi lyhyinä spurtteina 

viedä kohti omaa kokonaistavoitetta, mutta jatkuvana toimintatapana kertoa tavoitteen olevan 

vastenmielisyydessään ristiriidassa omien arvojen ja tavoitteiden kanssa. Vetäytyminen on 

verrattavissa kieltämiseen ja epäsuotuisaksi hyväksytyn tilanteen pakenemiseen (vrt. Ojuri, 

2004, 141) ristiriidan aiheuttaman ahdistuksen paineesta. 

Yhdistän tutkimuksessani kieltämisen, pakenemisen ja vetäytymisen selviytymisstrategiat 

kuuluvaksi samaan toimintamalliin, joka samalla mahdollistaa joko sopeutumisen tai väkisin 

sinnittelyn. Koulutususkon selviytymisstrategiaa käytän ajatuksena tulevaisuuteen tähtäävästä 

muutoshakuisuudesta. Nämä strategiat peilaavat taiteen kanssa rakentuvaan 

identiteettiprosessiin luomieni vaiheiden muotoiluun. Aluksi ihminen kieltää, josta muodostuu 

ensimmäisen vaiheen pohja, mutta kykenee myöhemmin näkemään enemmän. Rakentamaani 

luokitelmaa identiteettiprosessista on rakennettu ja avattu selviytymisstrategioiden lisäksi 

useiden muiden teorioiden ja tutkimusten taustaa vasten Itsensä luominen uudeksi taiteella –

luvussa. 
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Luominen ratkaisuna 

Tutkimukseni näkökulma edustaa taiteen käytännöllistä luonnetta inhimillisen kokemisen 

kontekstissa. Taiteen tuottaminen, luominen, on inhimillinen kehollinen ja subjektiivinen 

kokemukseen pohjautuva prosessi. Naturalistis-pragmaattiseen taideteoriaan pohjautuvaa 

avointa ja laajaa taidekäsitystä on käytetty lasten ja nuorten taiteen tutkimiseen saaden näin 

kokemukseen ja subjektin prosesseihin pohjautuvaa tietoa (Venäläinen, 2019, 31–32). 

Taidekäsitys painottaa taiteen käytännöllistä luonnetta ja kuulumista sinne, missä on ihmisiä 

(Dewey, 1934, 15–16). Dewey (1934, 21–28) näkee taiteen syntyvän ympäristön ja ihmisen 

väliin muodostuvasta epätasapainotilasta, jota ratkaistakseen ihminen alkaa luoda. 

Identiteetin kehityskulku törmää kipukohdissaan toistuvasti tarpeeseen luoda ihmisessä jotain, 

mitä ei vielä ole. Taiteessa voidaan nähdä samankaltainen funktio. Ihminen ei toimita vain perus 

selviytymisen ja henkiinjäämisen kannalta oleellisia tehtäviä, vaan käyttää aikaa sellaisen 

kokemiseen ja elämiseen, millä näkee itsessään merkityksen. Ihminen luo uutta uuden luomisen 

vuoksi. Kuitenkin luomisen voimassa piilee muitakin funktioita. Itseisarvonaan tuotettu työ tai 

tekeminen korreloi tekijänsä kanssa. Luoja on jatkuvasti yhteydessä itsensä kautta tekemiseen. 

Hulmi (2019, 88–90) kuvaa itseohjautuvuuden teorialla tätä omasta vapaudesta nousevaa 

sisäistä motivaatiota luoda. Hulmin tutkimus (2019) osoitti sen syntyvän riittävästä tyhjyyden, 

aikatauluttomuuden ja vapauden tilasta. Kehon fenomenologian (Parviainen, 1998; Heikkilä, 

2019) näkökulmasta Hulmin (2019) tuloksia voidaan tarkastella taiteen luomisen kehollisina 

prosesseina, jotka tarvitsevat syntyäkseen kokemiselle vapauttavan tilan. Tutkimukseni 

keskittyy siihen, miten tämä tila voidaan synnyttää ja luoda erilaisissa identiteettikehitykselle 

ja kriiseille ominaisissa vaiheissa. 
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Kerrottu elämä 

Identiteetin muotoutumisella on niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta merkittävät 

seuraukset ja vaikutukset (Marttinen, 2017, 6), mutta identiteetin kohtaamiseen ja käsittelyyn 

tarvitaan abstraktin ilmiönsä vuoksi työkaluja. Tarina on keino hahmottaa ja määritellä itseään 

ja omaa elämäänsä (Murray, 2010). Käytännön sovellutuksissa tätä työkalua käytetään 

tuloksellisesti identiteetin tukemiseen niin terapiassa (Gergov, 2016; Sinkkonen, 2004), 

tutkimuksessa (Murray, 2010; Tapioharju, 2021; Tenhu, 2019) kuin taiteessakin (Tapioharju, 

2021; Tenhu, 2019). Kerrottu elämä antaa mahdollisuuden rakentaa kuvaa itsestään sen 

keskiössä, symboloi sen sosiaalisesti käsiteltävään muotoon ja antaa mahdollisuuden sen 

kehittymiselle. Hännisen (2000, 60) tutkimuksessa korostuu, kuinka ihminen on joutunut 

muovaamaan sisäistä tarinaansa elämänmuutosten yhteydessä, rakentamaan uusia merkityksiä 

ja kertomaan vanhaa uudesta näkökulmasta. Identiteetti rakentuu narratiivin tavoin uudelleen 

uudessa kontekstissa ja kertominen mahdollistaa sen avaamista, muutoksiin valmistamista, 

muokkaamista ja vahvistamista. 

4.1 Kulttuurin tarinat 

Ihminen luo identiteettiään tarinan avulla, nähden elämän tarinallisena jatkumona, jota 

tarkastellaan sisäisen sen hetkisen sitoumuksen, kuten arvomaailman, elämänkokemusten ja 

kulttuurin kautta. Kerrottaessa tarinaa kertoja sitoutuu kulttuurisesti kerronnallisuuteen 

mieltämiinsä kriteereihin, kuten johdonmukaisuuteen tai kiinnostavuuteen, jolloin kehittyvä 

sisäinen tarina etenee kertomukseksi miellettävään muotoon ennenaikaisesti silloin, kun 

elämäntapahtumaan liittyvä reflektointi on vielä kesken. (Hänninen, 2000, 55.) Kehollisen 

identiteettikehityksen (Heikkilä, 2019) näkökulmasta irtaantumisen ja puhdistumisen vaiheisiin 

liittyy epäselvyyttä sekä aaltoilua vanhan ja vielä muotoutumassa olevan identiteetin välillä. 

Tällöin johdonmukaisesti kerrottavan ehyen tarinan vaatimus vie identiteettiprosessia 

väkivalloin selkeänä ulospäin näyttäytyvään tilaan. Etenemisjärjestys ei edistä sisäisen tarinan 

kautta kehittyvän identiteetin rakentumista. Kulttuurisen kerronnallisuuden kriteereitä on 

tarkasteltava kriittisesti niin kerrontatilanteen, kertomuksen kuin sen tulkitsemisenkin kannalta. 

Kertomisesta ei tarvitse kuitenkaan luopua, mikäli kertojalle on selvää, ettei hänen tarvitse 

myötäillä kulttuurisen kerronnan kriteereitä. Sisäistä tarinaa tulee kuulla ja kunnioittaa 

identiteetin rakentumisprosessissa aktiivisena olevan kehollisen vaiheen ominaislaatuisuuden 

mukaisesti identiteetin rakentumisen vahvistamiseksi ja ymmärtämiseksi. Nämä tavoitteet eivät 
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kaikessa kerronnassa ole lainkaan tavoitteena, ja mikä tahansa sosiaalinen tilanne on omiaan 

luomaan odotuksia ja tavoitteita, jotka eivät tähtää tähän pyrkimykseen. Hänninen (2000, 56) 

korostaa tilanteen muiden vaikutuspakotteiden poistamisen sekä kuulijan kiinnostuksen 

merkitystä tarinaan kohtaan sellaisenaan ilman vaikutusefektejä sisäisen tarinan 

muotoutumisen mahdollistumiseksi. 

Vaikutusefektien lisäksi tarinankerronnan tapaan ja rakenteeseen, tarinallisen olemuksen 

luomiseen, vaikuttaa myöskin identiteettiään muodostavan ihmisen elämä kulttuuri. Murray 

(2010) luokittelee länsimaisessa perinteessä kerrotut tarinat komediaan, romanssiin, ironiaan ja 

tragediaan, joista kaikilla hän näkee erilaisen tehtävän. Kertomisen tapaa, genreä, tulee kuulla 

ja tulkita myöskin yksilön käyttämän genren tehtävän kautta. Kulttuurinsa edustajana ihminen 

luo identiteetin rakentamiseen tarvitsemaansa tarinaa kulttuurille ominaisen tarinankerronnan 

kautta, jolloin kulttuurin omaksumia tyylilajeja on syytä tarkastella tarinan kerronnassa. 

Murrayn jaottelu ei toteudu pelkistetysti sellaisenaan, vaan ne ohjaavat kerrotun tarinan loogista 

rakennetta ja moraalisia jännitteitä (Hänninen, 2000, 96). Murray (2010) tarkastelee identiteetin 

rakentumista kertomusten avulla ja käsittelee ihmisten kertomuksien rakenteita 

maratonjuoksuun ja matkustamiseen liittyvien ristiriitaisuuksien linkittämisestä muuhun 

elämään. Hän vertaa maratonjuoksijoiden kertomien tarinoiden kerrontamuotoja ja niiden 

sisältämiä jännitteitä ja lopputulosta. Kertomus onnistuneesta kamppailusta, pahan ja hyvän 

taistelusta, edustaa romanssia kun taas toisen juoksijan kertomus arvoristiriitojen välisestä 

kamppailusta, jossa juokseminen jää lopulta pois toteutuneista unelmista, omaa piirteitä 

komediasta. Matkustustarinat sisältävät myöskin arvoristiriitoja, joiden ratkaisemiseksi ihmiset 

arvottavat valintojaan arvostusta tai sen puutetta kuvaavilla termeillä myötäillessään 

kertomuksen rakenteessa länsimaiselle perinteelle ominaisia kerrontamuotoja. Identiteetin 

muodostamisen työkalu, tarina, ei synny kulttuurisilta vaikutuksista vapaassa ympäristössä, 

vaan ihminen muodostaa sitä kasvuympäristössään omaksumansa arvomaailman ja kulttuurille 

ominaisten tarinallisten kaavojen vaikuttamana. 

4.2 Narratiivinen lähestymistapa 

Tutkimus etenee luonteensa vuoksi narratiivisen lähestymistavan kautta. Narratiivinen 

lähestymistapa on konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen nojaava tiedon käsittämisen ja 

tuottamisen tapa (Heikkinen, 2001, 187–188). Tieto käsitetään subjektiivisena, paikkaan, 

aikaan ja tietävän subjektin historiaan linkittyvänä kerroksittain rakentuvana tarinallisena 
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kokonaisuutena (Heikkinen, 2001, 187–188). Tiedon ajatellaan kiertävän kehää totuuden 

näkemisen ympärillä, jolloin tieto rakentuu narratiivin tavoin vanhan, jo tiedossa olevan päälle. 

Paitsi tietämisen tapaa, myöskin tutkimusotetta ja aineiston käsittelyn tapaa voidaan rakentaa 

narratiivisesti (Heikkinen, 2001, 187–188). 

Identiteetti, oman itsensä käsittäminen, voidaan nähdä rakentuvan kerroksittain 

tarinnallisuuden, narratiivisuuden kautta. Heikkinen (2001) esittää ihmisen identiteetin 

rakentumiseen merkittävinä tekijöinä elämänkerrallisen työskentelyn ja pohtimisen, narratiivin. 

Tenhu (2019) korostaa samaa identiteetin muodostumisen ja muovautumisen prosessia 

narratiivisesti taiteen avulla. Ihminen kertoo ja jäsentää tarinaansa elämästään ja itsenä 

olemisen tavastaan jatkuvana ajatusprosessina sekä muuttaa sitä ja sen merkityksiä 

käsittäessään asioita uudella tavalla, muokatessaan ideologioitaan, uskomuksiaan sekä 

unohtaessaan ja yhdistellessään asioita unenomaisesti epäloogisellakin tavalla. 

Merkityksellisenä koettu jää mieleen ja tarinan tulkinta muotoutuu merkityksien ympärille. 

Näin identiteetti rakentuu havaittavana, käsiteltävänä ja kerrottavana jatkuvasti muuntuvana 

narratiivina. Narratiiviin on useita tutkimukseni kannalta merkittäviä tulokulmia, joita tuon 

esille tutkimuksen lähestymistavan ymmärtämiseksi. Narratiivi eli kertomus on Hyvärisen 

(2006, 5–6) mukaan mahdollista jäsentää rakenteellisen, retorisen, kognitiivisen ja 

prototyyppisen määritelmän kautta. Määritelmät pitävät sisällään erilaisia oletuksia ja 

tulkintakulmia, jotka tulevat tutkimukseni eri osissa eritavoin painotetuiksi. Virtasen (2020, 80–

85) luoma jaotelma mukailee suurilta osittain Hyvärisen kertomusten ontologiaa ajallisen 

tapahtumaketjun, kokemuksellisuuden saaman merkityksen ja tilanteen muovaavien tekijöiden 

suhteen. Yhtymäkohtien mielekkyyden sisäistämisen kautta avaan tutkimukseni kannalta 

merkittäviksi nousevia tarinan eri funktioita. 

Prototyyppinen määritelmä näkee saman aineiston tilannesidonnaisesti kertomukseksi toisaalla, 

mutta ei kaikenkattavasti joka kontekstissaan sekä myöskin jaoteltavissa kertomusta edustaviin 

ja edustamattomiin osiin (Hyvärinen, 2006, 9–10). Tämä näkyy puhetapanani aineistoa 

käsiteltäessä. Puhun tarinasta kokonaistarinan lisäksi osatarinoina, yksittäisinä kertomuksina 

kustakin aiheesta. 

Rakenteellinen määritelmä näkee kertomuksen, narratiivin, ajallisena tapahtumaketjuna. 

Tapahtumaketjun ollessa Aristoteleen tarinallisen kaaren mukainen, sisältäen näin alun, 

keskikohdan ja lopun, on länsimaisessa kontekstissa se helppo mieltää tarinaksi, jossa on jokin 

pointti tai merkitys. Määritelmä kuitenkin olettaa tarinan sisältävän jonkin oleellisen huomion, 
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käännekohdan tai syyn sen kertomiselle. (Hyvärinen, 2006, 6) Aineistoni tarinoita tarkastelen 

rakenteellista määritelmää etsien ja peilaten kriittisesti eroavaisuuteen sisäisen ja ulkoisen 

tarinan erillisyydestä (vrt. Hyvärinen, 2006, 7–8). Pysyn kriittisenä kertojan draaman kaarelle 

tai asioiden yhdistelylle tarinallisen alun ja lopun muotoilemiseksi. 

On olemassa muunkinlaisia ajallisiin tapahtumaketjuihin sidottuja kertomuksia. Hyvärinen 

(2006, 7) nostaa esille kertomukset, joista pointti ja kertomuksesta itsestään selviävä kirkas syy 

kertomisen tarkoitukselle puuttuu. Kertomuksesta itsestään puuttuva syy ei kuitenkaan tarkoita, 

että syytä kertomiselle ei olisi. Se ei kuitenkaan myöskään paljasta, mikä kertomisen syy on tai 

oleta sillä olevan mielekästä merkitystä kertomuksen sisällön kannalta. Retorisen määrittelyn 

näkökulmasta tarinaa voidaan tarkastella kertomisen paikan, tilanteen ja tarinan kertomiseen 

liittyvien sen hetkisten motiivien perusteella (Hyvärinen, 2006, 7). Olen lähestynyt retorisen 

kerronnan olemassaoloa kahdesta näkökulmasta – sosiaalisten ja sisäisten jännitteiden 

kriittisellä tarkastelulla. Sosiaalisiin jännitteiden minimoimiseksi olen pyrkinyt tunnistamaan 

mahdollisia tarinan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja luomaan mahdollisimman 

vaikutuksista vapaan ja turvallisen tilan haastattelutilanteessa. Tätä erittelen Aineiston hankinta 

-luvussa. Sisäistä jännitettä lähestyn tulkitsemalla ristiriitaisten tarinoiden sisältöä ja sen 

merkitystä hahmottuvan ja muotoutuvan identiteetin näkökulmasta. Tällöin tarkastelukulma 

laajenee ulkoisen kertomuksen lisäksi sisäisen kertomuksen kysymykseen – kerrottu ei ole 

täsmälleen sama kuin tapahtunut. (Hyvärinen, 2006, 8). Näen tutkimuksessani sisäinen 

kertomuksen muotoutuvan subjektiivisesti havaintojen, muistin ja tilanteen hahmottamisen 

perusteella. Ulkoisen tarinaa lähestyn nähden sen pohjautuvan merkityksenantoihin - mitä 

asioita nähdään oleellisina tarinan kannalta, halutaan tai on turvallista sanoa. Kerrotuksi 

tarinaksi muotoutunut tapahtumasarjan näen näin läpäisseen jo kaksi subjektiivisten valintojen 

filtteriä, jotka muodostavat lopulliseksi aineistoksi päätyvän puheen sisällön ja litteroidun 

tekstin. Tarkastelen puheen ulkoisesti ilmentyvää tarinasisältöä näin osana jatkuvassa 

liikkeessä hahmottuvassa olevaa sisäistä tarinaa. En näe sisäistä tarinaa valmiiksi ja 

ristiriidattomaksi jäsentyneenä loogisena jatkumona ja ristiriidattomana arvojen, minäkuvan ja 

maailmankuvan kokonaisuutena, vaan jatkuvasti muotoutuvana ja suuntaa etsivänä itsensä 

käsikirjoittajana. Tämä mahdollistaa sen näkemisen, mikä on kesken ja vaikeasti 

sanoitettavissa, ja jää ulkoisen kerronnan tarkastelun tavoittamattomiin. Muuttuvan ja 

hahmottuvan sisäisen tarinan tunnustaminen erillään ulkoisesta kerronnan tavasta tulee esille 

aineiston reflektoinnissa, etenkin luvuissa Välähdyksiä mahdollisuuksista ja Halutun 

muutoksen muotoileminen. Lähestyn aineistoa tarinoina ulospäin kerrottavan tarinan piiloon 
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jättämisen strategioiden, kulttuurisen kerronnan (Murray 2010; Hänninen, 2000, 96) ja uhkan 

piilottaman kokemuksen (Louhela, 2019, 93–95; Tirkkonen, 2019), kautta. En pyri löytämään 

tarinankerronnan logiikan punaista lankaa, vaan identiteetin muodostumisen lankakerän 

taiteeseen liittyvien tarinoiden kautta. Kriittisen rakenteellisen ja retorisen tarinan 

tunnistamisen ja kriittisen tarkastelun kautta päästään lähemmäksi sisäisen tarinan 

muodostamaa identiteetin rakennusprojektia. Sisäiseen tarinaan ei päästä käsiksi, sillä sitä ei 

voi kertoa. Niinpä poistunnistamalla sitä himmentävät rakenteelliset ja retoriset elementit, 

päästään tarkastelemaan jotain lähempänä olevaa. Siihen suhtaudun kognitiivisesta 

näkökulmasta. 

Kognitiivisesta näkökulmasta tarina saa merkityksensä tulkinnoista ja kokemuksellisuudesta. 

Tulkinnat muodostuvat taipumuksesta muodostaa tarinallisuutta tapahtumien välille ilman että 

tapahtumat itsessään sisältäisivät alkavan ja päättyvän ajallisen jakson. (Hyvärinen, 2006, 8–9) 

Tämä näkökulma painottuu kriittisesti vaikutuksista ja huijaavista rakenteista riisuttujen 

tarinoiden merkitysten etsinnässä. Kokemuksellisuus toimii myöskin kaikkine hajauttavine ja 

irrallisinekin merkityksineen tarinan muodostamisen ytimenä sen sijaan että sen 

määrittymiselle etsittäisiin jotakin yhtenäistä draaman kaarta (Hyvärinen, 2006, 8–9). Näin 

riisuttuani sellaisenaan ilmenevät tarinat niissä elävistä harhamerkityksistä, jäsennän jäljelle 

jäävät tarinat tulkinnan alle, jossa etsin yhteyksiä ja merkityksiä identiteetin muodostumisen 

vaiheisiin. 
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Aineiston hankinta 

Valitsin aineistooni haastateltavaksi henkilöitä, joilla taide on identiteetin kasvuprosessin 

kanssa läsnä. Tämä oli lähtökohtani. En olettanut taiteen merkitsevän ja edustavan kaikkien 

elämässä samaa roolia. Näin käännyin sellaisten ryhmien puoleen, jossa tiesin olevan 

kuvataidetta vapaa-ajallaan harrastavia ja siitä vapaasta tahdostaan kiinnostuneita henkilöitä. 

Sain haastateltavaksi kaksi nuorta naista, joista käytän peitenimiä, Aada, 24 ja Meri, 24. En 

ollut määritellyt valmiiksi, miten identiteetti ja taide vuoropuhuttelevat muiden töissä enkä 

myöskään olettanut löytäväni samaa kuin omistani. Pidin omista töistäni löytämiäni huomioita 

ja oletuksista poikkeavia havaintoja ymmärrykseni pohjalla kyetäkseni menemään aiheeseen 

syvemmälle. Olin valmiiksi myös hyväksyvän vastaanottavainen sille, että taiteen ja 

identiteetin välillä ei löytyisikään mitään yhteyttä tai polkua kerätyn aineiston perusteella. 

Halusin olla ehdottoman rehellinen ja löytää vain todellisuutta mielekkäästi kuvaavia malleja. 

Omat työni ja niiden kautta perehdytty tutkimus- ja teoriatieto auttoivat ymmärtämään 

syvemmin ja kysymään oletuksia, hämmennyksiä ja keskeneräisiä puoliksi ymmärrettyjä 

ilmiöitä. 

Oma suhteeni taiteeseen, kuvallisen ilmaisun omakohtaisuus ja kokemus auttoivat 

ymmärtämään haastatteluissa, mistä toinen puhuu. Tämä auttoi esittämään ymmärryksen 

ohjaamana lisäkysymyksiä päästäkseen syvemmin haastateltavan ajatuksiin ja kokemuksiin. 

Aluksi kerroin, että haastateltavan ei tarvitse ottaa vastuuta työstäni. Tämä oli tullut jo 

aikaisemmin ilmi, kun useammat, myös haastatteluun osallistumattomat, miettivät 

osallistumistaan tutkijan näkökulman kautta. Halusin kumota vastuuntunnon, joten korostin, 

että ei tarvitse miettiä, mihin tähtään tai mitä haen ja minkälaisen tahansa aineiston saankaan, 

teen tutkimukseni sen pohjalta, mitä sillä on kerrottavaa. Tässä käytin taustana ymmärrystäni 

tarinasta retorisena elementtinä (Hyvärinen, 2006, 7). Haastattelutilanteessa pyrin 

minimoimaan sosiaalisiin jännitteet, jotka muodostuvat ulkoisista seikoista, paikasta, 

haastattelutilanteesta ja siihen liittyvästä vastuuntunnosta (Hyvärinen, 2006, 7). Pyrin luomaan 

vapauden olla ja sanoa itsestä lähteviä ajatuksia ja kertomuksia poistamalla jännitteet tai 

vastuuntunnon tutkijan tunteista tai vaivannäöstä. Koen onnistuneeni vapauden tunteen 

luomisessa. Ilmapiiri oli molemmissa haastatteluissa rento ja vapautunut, josta sain myöskin 

jälkikäteen palautetta. 
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Tarinan kerronnan tavan huomioinnissa suhtauduin jo aineiston keruuvaiheessa niin 

kysymystenasetteluun, esitulkintaan että siitä syntyvien tarkentavien kysymysten muotoiluun 

tarinan käsitteen kautta. Pyrin löytämään tarinankerronnasta viitteitä ja piirteitä länsimaiseen 

kerronnan perinteeseen, kyselemään siihen liittyen lisää sekä tulkitsemaan tarinalle ominaisella 

tavalla kerrottua. Molempien haastateltavien kanssa tilanne oli spontaanin vapautunut ja 

turvallinen. Uskallan sanoa näin, koska olin itse erittäin inspiroitunut ja kiinnostunut 

haastateltavista sekä aidosti kunnioitin heidän kertomaansa. Sain toisen haastattelun (Meri) 

jälkeen vielä viestin, että olin “haastattelijana tosi lämmin, sun aito kiinnostus ja innostus 

välittyi selvästi..." ja “...loit turvallisen ympäristön, jossa oli helppo kertoa omia ajatuksia ja 

kokemuksia”. Olen usealta ihmiseltä kuullut olevani ihminen, jolle uskaltaa puhua asioista, 

joita ei kerro kenellekään muulle, saanut ihmisen ymmärtämään jotain, mitä hän ei ole ennen 

uskaltanut kohdata tai ymmärtäväni ihmisiä. Minulle on äärettömän luonteenomaista pyrkiä 

ymmärtämään, kuulemaan kertojan näkökulmaa ja olla arvottamatta tilanteessa kuulemaansa. 

Kuuntelen asioita asioina todella avoimesti, en muodostaakseni niistä kantaa tai mielipidettä. 

Haluan kuunnella ilmiön sellaisenaan ja olen innostunut tutkimaan ja pyörittelemään uusia ja 

tuntemattomia ilmiöitä mielenkiinnon pöydällä vapaana arvokriteeristöstä. Avoimen ja 

hyväksyvän luonteenomaisuuteni vuoksi panostin tilanteessa omaan luontaisen rentouden 

tilaan, jotta tuo ominaisuus olisi mahdollisimman aidosti läsnä. 

Haastattelu oli luonteeltaan puolistrukturoitu. Käytin sekä taustateoriaani identiteetin 

muodostumisesta että omaa kokemuksellisesti vahvaa suhdettani taiteen kanssa peileinä 

kysymysten suuntana ja muotoilijana haastattelutilanteen edetessä. Haastattelussa etenimme 

haastattelijan kerronnan mukaisesti, jolloin annoin tilan kertoa omaa ja itselle merkityksellistä. 

En halunnut johdatella tai kaventaa taiteen merkitystä johonkin lokeroon, vaan halusin sen 

korostuvan, mitä haastateltava kokee ja avaa itse. Näin pyrin antamaan painoarvoa 

haastateltavan omalle kokemukselle ja määrittelylle olettamatta sen merkitystä kokijalle 

valmiiksi. 
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Aineiston analyysi 

Aineistonanalyysi on edennyt taideprosessin omaisesti. Se on tuntunut samalta kuin taiteen 

luominen, sisältänyt samankaltaisia prosessin vaiheita, vienyt flow’n omaisesti matkassaan, 

pysähdyttänyt kipeiden konkreettisten ja abstraktimpien kysymysten pakottavan ratkaisun 

paineen eteen, jumiutunut kipeästi epätoivon mahdottomuuteen ja repinyt itsensä irti pakolla 

luoda ratkaisu. Samalla myöskin päätutkimuskysymykseni on syventynyt, täsmentynyt kohti 

sitä ydintä, mitä sen alkuperäiset luonnokset lähtivät hakemaan. Intuitiivisesti olen tuntenut 

ytimen olemassaolon ja näin määrittelen sen olleen olemassa jo ennen tuotosta, mutta se ei ole 

sama kuin lopullinen tutkimuskysymys. Koko prosessin olen tuntenut, johtaako tutkimus ja 

tarkemmin aineisto ja sen analyysi kohti sitä jotain. Halusin luoda jotain merkittävää, uutta ja 

tajunnanräjäyttävää. Tämä oli palava voima koko tekemisen ajan. 

Aineiston ymmärtämistä ohjasi vahva oma sisäinen kokemus taiteen tekemisen äärellä sekä 

jatkuva keskustelu nykytieteen kanssa niin pohjatiedon kuin itselleni uudenkin tieteellisen 

aineiston äärellä. Oma kosketuspinta taiteeseen ilmeni palon omaisena “mä niin tasan tiedän, 

mistä sä puhut”-tunteena haastattelutilanteissa haastateltavan sanoittaessa ilmiöitä tai jopa 

saavuttaessa ilmaisutavan jollekin elämälleni kokemukselle. Tämä sisäinen ymmärrys ohjasi 

kysymään oman kokemuksen ja teorian kautta hahmottuvan ilmiön ympäriltä sitä avaavia ja 

syventäviä kysymyksiä sekä ymmärtämään ja analysoimaan sitä taustaa vasten, miten käsitin 

sen roolin niin narratiivisuuden kuin identiteetin ja taiteen määrittelynkin kentässä. Oman 

kokemuksen, narratiivisuuden painotuskulmien sekä taiteen ja identiteetin ymmärtämisen 

suhde kiersivät koko analyysin ajan päällekkäisissä kehissä esiymmärryksestä sen kautta 

tehtävien valintojen syvempään tarkasteluun ja jälleen tarkemmin rajatun ongelman 

esiymmärrykseen. Haastattelutilanteissa ne toimivat esiymmärryksen hiljaisten kysymysten 

työvälineinä hahmotellen, onko kyseessä oletettu ilmiö tai saanko avoimiin hämmennystä 

aiheuttaviin ilmiöihini suuntaviivoja, synnyttääkö kertomus hahmotelmaa jostakin uudelleen 

ymmärrettävästä ilmiöstä ja onko oletettavaa tai sen hahmotelmaa heijastavaa ilmiötä olemassa. 

Näiden hiljaisten kysymysten ominaislaatua määritteli jatkuvasti mielessä oleva 

tutkimuskysymyksen ydin. Hiljaiset kysymykset johtivat haastattelutilanteita intuitiivisesti 

valintojen, kuten kysymysten muotoilun, aihepiirien käsittelylle annetun ajan, kiinnostuksen 

osoittamisen, suuntaa ohjaavan nonverbaalisen viestinnän ja poisjätettyjen vaihtoehtojen 

suhteen. Keskustelun suuntaa ohjasi myös jatkuva intuitiivinen tarinan näkemiseen (Hyvärinen, 

2006; Murray, 2010) pohjautuva tulkinta uusien valintojen avautumiseksi. Kävin haastattelujen 



 

19 

 

kertomistilanteissa jatkuvaa reflektointia, mitkä ovat kertomisen sisältöön ohjaavat tekijät ja 

mitä kerrottu kuvastaa. Tätä ohjasi käsitykseni tarinaksi sisäistettyjen kerronnan muodoista ja 

tarinan itsensä synnyttämistä tavoitteista (Hyvärinen, 2006, 5–10) sekä länsimaisen 

tarinankerronnan genreistä (Murray, 2010). 

Niin haastattelutilanteessa kuin analyysia tehdessänikin kiinnitin jatkuvaa huomiota tarinan 

määrittelyn ja kertomisen perinteen tuomiin seikkoihin tulkinnassa. Molemmilla 

haastateltavilla oli ajallisin tapahtumaketjuin kertomukseksi rakentuvia kuvauksia. Niissä ei 

ollut selkeää länsimaiselle kerronnan tietyille alalajeille tyypillistä valmiiksi annettua pointtia 

tai merkitystä (Hyvärinen, 2006, 6), joka olisi kerrottu “tämä oli tarinan opetus tai johtopäätös”-

muotoon. Sen sijaan johtopäätöksiä ja tulkintoja (identiteetin kasvusta, muutoksesta itsessä, 

taiteen tehtävästä) kerrottiin tarinoina itsessään. Näiden sisään pääseminen ja 

poikkileikkauksien näkeminen suhteessa elämänvaiheisiin ja sisäiseen kasvuun vaati 

haastattelun ohjaamista identiteetin muodostamisen vaiheiden sekä taideprosessin tarkasteluun. 

Tapahtumaketjujen kuvaamisesta puuttuvien ulkoisten kertomiseen johtaneiden syiden sijaan 

(vrt. Hyvärinen, 2006, 7) tarinat tarjosivat rakenteellaan tai genrellään usein wau-efektin tai 

muun reaktion kuulijalle. Tämä jäljittelee tarinan kertomiseen omaksuttuja malleja (Hänninen, 

2000, 96 & Murray, 2010), jotka ohjaavat sen sisältöä, nostoja ja suuntaa sekä kertoo sisäisen 

tarinan (vrt. Hyvärinen, 2006, 8) muotoutumisesta sisäisen retoriikan ohjaamana. Rakennetta 

tarkasteltaessa länsimaisen perinteen juonikaaviot ja moraalijaot (Murray, 2010) näkyivät 

kertomuksissa. Näiden näkeminen vaati huomioinnin tarkastelun ja tulkinnan muodostamisen 

kannalta. Aadan ironinen tarina unelmien kuvaamisesta taiteessa antaa esimerkin genren 

tarkastelusta suhteessa tarinan sisällön tavoittamiseen ja sen merkityksen tarkasteluun. Hän 

kuvailee erästä työtään tulevaisuutta ja unelmia käsittelevän keskustelun yhteydessä ja toteaa 

perään: “se oli niinku sellane, et mä niinku oikeesti uskoin, et mun tulevaisuus ois sellanen”. 

Tähän väliin hän nauraa ja jatkaa: “todellaKAAAN ei näytä niinku siltä”, ja nauraa taas. Aada 

kuvasi useissa tarinoissaan ironisella otteella elämäänsä ja toi yllättäviä ja huvittavia reaktioita 

voittokulkua ennakoivan juonen yhtäkkisellä muutoksella ja päähenkilön (itsensä) asettamisella 

epäonnistuneeseen valoon tarinan (yksittäisen kuvauksen) päätyttyä. Tulkitsin ironisen tarinan 

merkitystä huumorin kahden yleisen teorian, jo Freudilta periytyneen huojennus- ja toisen 

tunnetun, yhteensopimattomuusteorian kautta (vrt. Hietalahti, 2018), jolloin Aadan ironia 

toimii epäsovinnaisten asioiden yhteensovittamisena luoden huojentavan helpotuksen asian 

näin ollessa. Käsittelin kerronnan tapaa suhteessa identiteettiin ja sen muodostajana 

(Heikkinen, 2001; Hänninen 2000; Heikkilä 2019), suhteessa kehollisen identiteettiprosessin 
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eri vaiheisiin (Heikkilä 2019) sekä tapahtumaketjujen sisältönä irrallaan kertomisen tavasta. 

Näin annoin merkityksen tarkastelussa tarinankerronnan tavalle painottaen kysymystä, mikä 

kertomisen muodon, tavan ja tyylin vaikutus on identiteetin muodostumisen ja määrittymisen 

kannalta, missä määrin se viestii identiteettiprosessin keskeneräisyyden jotakin vaihetta ja 

millaisena tapahtuma tai elämänvaihe näyttäytyy kertomisen tavasta riisuttuna. 

Lopulta sain tutkimusetiikan ja luotettavuuden kerroksittaisten ja monivaiheisten rakennelmien 

jälkeen toteutettujen haastattelun kautta kerättyä aineiston. Tarkastelen tarinoita retorisen 

määrittelyn näkökulmasta (Hyvärinen, 2006, 7), jolloin selkeän kertomisen syyn tai 

merkityksen puuttuessa tarinan sisällöstä, sen muotoutumisen kriteerit voivat kuitenkin sisältää 

jonkin syyn kertomiselle. Lähestyn aineistoa retoriikan näkökulmasta ulkoisen ja sisäisen 

kertomuksen näkökulmista (Hyvärinen, 2006, 8), jolloin kerrottu on kerrottu jostakin 

näkökulmasta ja jossakin kontekstissa irrallaan oletetun sisäisen tarinan 

moninäkökulmaisuudesta ja monikontekstisuudestaan. Tämä tarkastelunäkökulma toimi jo 

haastatteluvaiheessa ohjaavana näkökulmana. Koska oletin haastateltavien kokevan empatiaa 

ja myötäelävän tutkijan paineen kanssa, pyrin vapauttamaan heidät ajatuksesta jo haastattelun 

alussa aineiston ominaislaadun ja näkökulman suhteen kertomalla, että he voivat olla täysin 

vapaita siitä, mihin aineistollani pyrin ja mitä haluan selvittää. He tiesivät tutkimukseni teeman 

suunnittain, mutta eivät tarkkaa tutkimuskysymystä eivätkä tarkastelun teoreettista 

viitekehystä. Myöskin omien retoristen vaikutusten huomioimiseksi pyrin tarkentavilla ja 

suuntaavilla kysymyksillä olemaan mahdollisimman neutraali ja välttämään johdattelevia tai 

arvottavia ilmauksia. Aineiston tarkastelussa käsittelen näin retorisen huomioinnin alla 

syntynyttä aineistoa edelleen tarinan retorisesta näkökulmasta. Tutkimuksen aihepiirin olleen 

haastateltavilla tiedossa myöskin aiheen ja näkökulman rajaus painottuu tästä syntyviin 

näkökulmiin. Retorisena ohjaajana tutkimusaiheen tiedostaminen voi täsmentää kertomaan 

sisäisestä tarinastaan (Hyvärinen, 2006, 8) aihepiiriltään olennaiseksi näkemiään tarinoita tai 

muokata sitä kerrotussa ulkoisessa tarinassaan (Hyvärinen, 2006, 8) kertomisen syyn 

ohjaamana. Näin tarkastelen aineistoa ja sen tarinoita aina suhteessa kontekstiin, 

kysymystilanteeseen, edeltävään keskusteluun ja tunneilmastoon sidottuna. 
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Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Ihmistieteellinen tutkimus on ennakkoarvioitava eettisesti tietyin perustein, joista yksi kriteeri 

on tutkimuksessa ilmentyvä riski “aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin 

arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa” (Kohonen, 2020, 276). Tutkimuksen käsitellessä 

ihmisen yksityistä ja omaa, tulee huomioida niin tutkimukseen osallistumiseen kohdistuva aito 

vapaaehtoisuus kuin myöskin tutkijan ja tutkittavan väliseen tilanteeseen ja 

tutkimuskysymysten muotoiluun liittyvä turvallisuus. Avaan tutkimukseni eettisyyteen ja 

luotettavuuteen liittyviä valintoja tiedon tuottamisen ja taustaoletuksien näkökulmasta, jotka 

ovat vaikuttaneet taustateoriaani ja tutkimusotteeseeni. Tutkija ja tutkittava tiedon tuottajina 

käsittelee eettisiä periaatteita tiedon saamisen ja sen tulkinnan suhteen. 

Aineistonkeruumenetelmän kehittäminen käsittelee tutkimuksen luotettavuutta. Avaan 

tutkimuskysymyksiin, aineiston hankintaan ja haastateltavien kysymyksiin vaikuttanutta 

esiymmärrystä, jonka olen rakentanut omasta ymmärryksestäni ilmiön sisällä. 

7.1 Tutkija ja tutkittava tiedon tuottajina 

Tutkijan suora kysymys tutkittavalle ei välttämättä anna vastausta kysyttyyn asiaan eikä valmis 

kuva kerro itsessään mitään. Tutkittavasta ei voida saada suoraa tietoa, vaan ainoastaan sitä, 

mitä se ilmentää ulospäin ja näin syntyvän aineiston suhteen ollaan “puhutun, kuullun, 

litteroidun ja kirjoitetun tekstin varassa” (Salo, 2015, 172). Näin metodien tulee vastata 

perustellusti sitä, miten tutkittavasta kohteesta ajatellaan voitavan saada tietoa. Salonen & 

Sotasaari (2015, 16) kuvailevat metodia tempuksi saada tutkimuskohteesta aikaiseksi aineisto. 

Käsittely- ja analyysimenetelmin aineistosta etsitään tietoa kun taas merkitysten antaminen 

tuloksille on päättelyä, oivaltamista ja jopa keksintöjen tekemistä (Salonen & Sotasaari, 2015, 

16). Purettaessa vaiheet osiin, voidaan kriittisesti nähdä ja arvioida metodien oikeutusta siihen, 

millaista tietoa ajatellaan olleen saavutettu, analyysin luokittelun mielekkyyttä ja tulkinnan 

osuvuutta sekä löytää jatkotutkimuskysymyksiä tai uusia huomioita ja tulkintoja. Tutkittavasta 

saatavaa informaatiota tulee vastaanottaa, havainnoida ja tarkastella käsiteltävän ilmiön 

ominaislaatuisuutta ymmärtävien teorioiden kautta ja toimien niiden ehdoilla (Perttula, 2000, 

428–442). Tutkijalla on myöskin oma sidonnaisuutensa kulttuuriin ja sen sisältämiin 

merkityssuhteisiin, joiden keskeltä ilmiötä tarkastellaan. Tässä luvussa avaan periaatteita, jotka 

allekirjoitan, ja joiden mukaan olen toiminut koko tutkimuksen ajan. 
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Tutkijan tulee olla refleksiivinen, arvioida jatkuvasti itsestään ja ympäristöstä nousevia 

vaikuttimia tutkimuksen eri vaiheissa. Oma historia, asennoituminen tutkittavaan asiaan ja jopa 

tunteet voivat vaikuttaa tutkimukseen heijastuviin oletuksiin. Ne voivat toimia kuitenkin myös 

ymmärtämistä lisäävinä. Tunteet voivat antaa ymmärryksen koetulle tai oma historia voi avata 

näkökulman, jota muutoin ei olisi saavuttanut. (Aaltonen & Högbacka, 2015, 10–28.) 

Tutkittavan ominaislaatuisuuden ymmärtäminen on osa tutkimustulosten luotettavuutta. 

Tutkittavan kokemusmaailmassa vaikuttavat tulosten luotettavuuden kannalta vaikuttavina 

tekijöinä tutkijan ja tutkittavan välinen valta-asetelma (Kokkonen & Pyykkönen, 2015, 96–97) 

sekä tutkittavan vireys- ja tunnetila sekä kyky kertoa itsestään (Nousiainen, 61–74). Nämä ovat 

paitsi tiedontuottamisen, myöskin eettisyyden kannalta oleellisia huomioita. Tutkijan tulee 

jatkuvasti uudelleenarvioida tilannetta, tutkittavan vapauden kokemisen kannalta niin eettisesti 

kuin sisällön luotettavuudenkin kannalta. 

Ihmisen kokemusten tutkimisessa voidaan korostaa turvallisuuden käsitettä (Renold, Edwards 

& Huuki, 2020). Ihminen ei ole jatkuvasti avoimessa ja vaikutuksista vapaassa tilassa edes 

itselleen. Stressi ja väsymys poissulkevat ja kaventavat kognitiivisia kykyjä. Uhattu tilanne 

kaventaa jopa omaa sisäistä ongelmanratkaisukykyä ja mielikuvat ja aiheet vievät painottavat 

ajatusta niiden ohjaamaan suuntaan. Vuorovaikutustilanne on avain saatavaan tietoon 

(Creswell, 2013, Aaltonen & Högbacka, 2015, 20) ja samalla se on vaikutustekijä tutkittavan 

tunnejärjestelmään ja uhan tai turvallisuuden tunteeseen. 

Turvallisuus laajentaa mahdollisuuksia nähdä, tarkastella ja ilmaista itseään. Samalla kun se on 

keino saada luotettavaa tietoa tutkittavasta, se on myöskin tutkimuseettinen kysymys. 

Turvallisuuteen vaikuttaa tutkittavan oma hallinnan tunne, tunnetasolla sisäistetty kokemus 

siitä, että on oikeutettu päättämään tutkimukseen osallistumisesta ja sen keskeyttämisen 

vapaudesta milloin tahansa. Siihen ei tule sisältyä painetta tai uhkaavia seurauksia 

osallistumisen tai kieltäytymisen suhteen. Tässä tulee olla selkeä ja luoda myöskin tunnetasolla 

vapautunut ilmapiiri osallistumisen vallinnaisuuden suhteen. Turvallisuuteen vaikuttaa 

myöskin tieto, mitä tutkimuksesta seuraa ja onko yksityisyys salattu. Tutkimustilanteessa 

koettuun turvallisuuteen vaikuttaa tutkijan ja tutkittavan välinen yhteys ja luottamuksen 

kokemus. Luottamuksen kokemus vahvistuu tai vaurioituu hyväksytyksi tulemisen 

kokemuksesta tai sen horjumisesta. Tutkijan tulee olla neutraalin hyväksyvä vastausten, 

aihepiirien ja nousevien ajatusten suhteen, kannustaa arvostuksellaan kertomaan ja 

vapautumaan. Nämä periaatteet ovat olleet jatkuvasti tutkimusta tehdessäni ohjaavina 
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tienviittoina. Aineiston hankinta ja Aineiston analyysi –luvut käsittelivät niitä käytännön 

esimerkein, mutta suuri osa on sisäistettyä tapaa ajatella ja arvottaa. Aineistonkeruumenetelmää 

käsittelevä luku avaa sekä ilmiön sisältä nousevan tarkastelun merkittävyyden 

esiymmärrykseen ja kysymiseen sen syvälliseen ymmärtämiseen pääsemiseksi että 

näkökulman sisältäpäin nousevan esiymmärryksen tarkasteluun ulkoapäin tai verraten muuhun 

tutkimukseen. Näin seuraava luku toimii paitsi luotettavuutta lisäävänä että uusia näkökulmia 

avaavana argumenttina. 

7.2 Aineistonkeruumenetelmän kehittäminen 

Löysin mielenkiintoisen kysymyksen tutkiessani omia kuvataidetöitäni 24 vuoden ajalta ala-

asteen ensimmäiseltä luokalta näihin päiviin saakka. Töissä oli niin koulun kuvataidetuntien 

valmiiden rajausten perusteella kuin myös omasta harrastuneisuudestakin syntyneitä töitä. Työt 

olivat pääosin piirustuksia, maalauksia, sarjakuvia, runoja, tarinoita, yhteisprojektisarjakuvia 

kavereiden kanssa sekä päiväkirjoja. Käydessäni aineistoa pelolla ja innolla läpi, löysin 

uskomattomia yhteyksiä niin elämänkulun, identiteetin rakentumisen kuin töidenkin välillä. 

Muutamia vuosia vanhat työt muistuttivat salamana mieleen tilanteen, ajan ja paikan, missä se 

oli tehty, tai elämäntilanteen, mihin työn tekeminen oli liittynyt. Näin pystyin kategorisoimaan 

töitä kahdella tasolla, elämäntilanteen ja syntyhetken sekä kuvan ilmaisun perusteella. 

Kiinnostuin kysymyksestä, mikä kuvien rooli on ollut elämässäni. 

Olisin halunnut olettaa töiden ja luomisen vieneen identiteetin kehityksen ja elämän kriisin 

laukaisemia prosesseja suoraan ja kyseenalaistamatta kohti itselle ominaista tapaa elää ja olla 

sekä löytää oman identiteetin toteutumisen kannalta suotuisia selviytymisstrategioita. 

Kuitenkin huomasin, että osa töistä ilmensi ennemmin epäsuotuisan tilanteen hyväksymistä ja 

tähtäsi sen ylläpitämiseen ennemmin kuin muuttamiseen, mutta elämäntarinani tuntien siitä oli 

kuitenkin päästy lopulta eteenpäin. Kielteisiä ilmiöitä, kuten epäsuotuisista olosuhteista 

aiheutuvaa kipua, oli kielletty, pyritty oikeuttamaan sekä alistumaan tilanteen ehdoille. Ilmiö 

oli uskomaton. Jo ennen tutkimuksen aloittamista tarkastelin töitäni lähes vuoden ajan 

mielenkiinnon ja inspiraation sekaisella kauhulla ihmetellen, jatkuvasti suhteuttaen ja verraten 

kriisiprosessin vaiheisiin. Näin kriisiprosessin ensimmäisen askeleen kieltämisenä ja samaistin 

ilmiön sekä selviytymisstrategioiden (vrt. Kumpula, 2013; Ojuri, 2004, 141) kieltämisen 

kaltaisena suhtautumistapana. Pitkän ajan töitä tarkasteltaessa tiesin kuitenkin ne töistä 

nousevat ilmiöt, jotka eivät ole jääneet kiellon tai pakenemisen näkymättömyyteen vaan ovat 
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vuosien saatossa tulleet näkyviksi ja muutospaineen alle. Tämä sai tutkimusta tehdessäni useita 

merkityksiä. Kysymyksenasettelussa haastattelutilanteessa en olettanut prosessien olleen 

valmiita, tiedostettuja tai suunnan määritelty. Pyrin kyselemään kuvailuun johtavia kysymyksiä 

ja olemaan olettamatta jopa kerrontatavan siihen houkutellessa (vrt. Murray, 2010). 

Käsittelin satoja töitä rauhassa, perehtyen, välillä vain dokumentoiden ja luokitellen sekä 

keskustellen niiden sisällöistä, töiden teemojen ympärille liittyvistä elämäntarinoista, 

muistoista ja oivalluksista muutoksiin johtaneista huomioista. Tein tämän rauhassa, sillä en 

tällöin vielä ollut päättänyt gradun aihetta tai saanut muun aikataulun osalta vielä 

mahdollisuutta aloittaakaan, jolloin töiden tutkiminen oli itsessään inspiroivaa ja näin vapaata 

ja merkityksellistä. Näen tämän lisänneen työskentelyn ja ymmärryksen tavoittelun syvyyttä ja 

rehellisyyttä. Flow’n käsitteen luoneen Csikszentmihalyin (2005, 229–262) mukaan juuri 

tällaisessa keskittyneessä, itseisarvonaan tuotetussa toiminnassa ihmisen kapasiteetti on 

täydimmillään käytössä ja tuloksellisinta kääntäen verrannollisesti juuri silloin, kun siihen ei 

pyri aggressiivisesti (vrt. flown vastakohta: Csikszentmihalyi, 2005, 255–257). Töissä 

eläminen oli myöskin fenomenologisen kokemuksellisuuden näkökulmasta kuin meditatiivinen 

laboratorio kokea itseään ja itsessään olemista (Kortelainen, 2018, 141). Kortelainen (2018) on 

verrannut keskenään kokemukset huomioivaa ja tarkastelun ulkopuolelle jättävää menetelmää 

eri meditaatiomenetelmissä. Kokemuksen jakaminen mahdollistaa sen subjektiivisuuden 

kokemisen ja todentamisen olemassa olevaksi, mikä pelkässä sanallistamisessa jää yhteisesti 

jaetun kollektiivisen yhdenmukaisuuden vaatimuksen tuomaan mahdottomuuteen.  

Töiden tarkasteleminen ja niissä eläminen oli fenomenologista reduktiota (Klemola, 2004 42–

57; Omaheimo, 2017), jonka kautta syvennyin, koin ja oivalsin. Avaan menetelmääni ja 

haastattelun taustoihin vaikuttaneita huomioista, jotka nousivat omien töiden käsittelystä. 

Avauksiin on nostettu vain murto-osa sadoista esimerkeistä, joten esittely on yksinkertaistettu 

ja pelkistetty. Kuvaukset ovat yleisiä ja useamman teoksen pohjalta luotuja ja sen esittelyn alla 

on siitä kertovat esimerkkiteokset. 

Töissä näkyi selkeitä intuitiivisia valintoja värimaailman ja tunneilmaisun suhteesta, flow’n 

omaisen tekemiseen liittyvistä ominaispiirteistä, tuottamisen erilaisista sykleistä eri 

elämänvaiheissa sekä kysymyksiä, kipuja ja teemoja, jotka ovat olleet tekovaiheessa 

keskeneräisiä ja ratkaisemattomia. 

Töiden värimaailmalla oli yhteys niitä käsitteleviin tunteisiin. Voimakasta ahdistusta ja 

epätoivoista raivoa ilmaisevat työt sekä valtavan ahdistuksen alla tuotetut työt toistivat 
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samankaltaista väripalettia vuosien ajalta – juuri niitä sävyjä jotka teknisesti sointuvat yhteen, 

mutta aiheuttavat itselleni epämiellyttävän olon – liilaa, punaista, sinistä tai vihreää ja tumman 

keltaista sekä murrettuja värisävyjä. Värimaailma oli täysin päinvastainen kuin flow’n alla 

syntyneiden töiden kirkkaat, sinisen, keltaisen ja vihreän sävyt. 

Työt olivat myöskin raivokkaan dynaamisia vedoiltaan ja tekstuuriltaan sekä sisällöllisesti 

osittain abstraktia ja osittain tunnistettavia muotoja ilmentäviä. Värit ja vedot, työn 

dynaamisuus ja aggressiivisuus sai havainnoimaan ja etsimään haastateltavien töistä 

samankaltaisia elementtejä kysyen, miksi. Työni ja muistoni niiden aikaisesta tunnemaailmasta 

ja identiteettiin liittyvistä kriisikohdista saivat havainnoimaan ja kysymään töistä niiden 

tekotilanteisiin tai ajatusprosessiin liittyviä kysymyksiä. 
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Tarkastellessani kuvia flow’n omaisessa vapaudessa (Csikszentmihalyin, 2005, 229–262) ja 

etsimättä mitään (Klemola, 2004 42–57; Omaheimo, 2017), löysin niistä myös lähes 

poikkeuksetta itseni, ihanneminäni tai ulkonäköäni muutoksien, raskauksien ja hiusmallien 

muuttumisen myötä myötäileviä hahmoja. Tekoprosessista muistan, että en kyennyt piirtämään 

itsestäni, minäkäsityksestäni tai ihanneminästä poikkeavia päähenkilöitä töihin. Kuvat 

ilmensivät tarinaa käsityksestä itsestä, itseksi tulemisen pohtimisesta, tavoittelusta, luomisesta 

tulevaisuuteen sekä moraalisesta reflektiosta. Kuvista ilmeni työstäminen Hännisen (2000, 60–

62) määrittelemien reflektoidun identiteetin, moraalisen identiteetin ja mahdollisten minien 

parissa. Reflektoitu identiteetti näyttäytyi pitkänä aikajatkumona vuosikymmenten edetessä 

töiden välillä ja prosessien edetessä. Ennen tiedostamattaan sisäistetty ja omaksuttu muuttui 

pikkuhiljaa vuosien saatossa. Moraalinen identiteetti oli jatkuvaa raamitusta töiden kysymysten 

määrittäjänä ja mahdollisuuksien rajaajana, kun taas mahdolliset minät ottivat etäisyyttä 

turvallisesti leikin avulla näistä vaatimuksista. 

Minäkäsitys ja tavoitteet olla tulivat esille töiden ilmaisussa. Näyttäydyin lapsenomaisena 

aikuisuudessakin tehdyissä töissä sekä prinsessamaisia ihanteita ilmentävinä hahmoina. Nämä 

linkitin minäkäsitykseeni ja ihanneminääni. Kauneusihanteita myötäilevät kuvat linkitin 

yhteiskunnan opittujen mallien omistamiseen jo pienenä, sekä kasvusuunnaksi oman 

identiteetin määrittäjänä. 
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Töissä näyttäytyi myös luonteenpiirteisiini linkittämäni ominaisuudet, tunnelmallisuus, syvyys 

tai mietteliäisyys. 
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Töissä näkyivät unelmat, uuden rakentaminen ja tulevaisuuden odotukset tai toisaalta 

kyseenalaistamattomat oletukset niin lapsena kuin elämäntilanteen ajankohtaisuudenkin 

yhteydessä. 
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Elämänvaiheet näkyivät kuvissa myöskin ulkopuolisin silmin dokumentaarisena aineistona, 

mutta tekoprosessini muistaen niihin sisältyi paljon tarvetta purkaa suuria tunteita tai elää 

niissä. 
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Kesken jäänyt teos kivun ilmaisemisesta liittyi havahtumiseen, kun ensimmäistä kertaa päätin 

tietoisesti ilmaista kipua teoksen sanomassa. Siihen asti olin käyttänyt taidetta keinona päästä 

kivusta irti ja vaihtaa sen iloisiin väreihin ja vahvoihin tunteisiin kuvan iloisuuden tarttuessa 

tekemisen kautta tunteisiin. Työ oli niin raskas, että jouduin jättämään sen kesken enkä enää 

aikoihin kyennyt kuvaamaan tuskaa ja ahdistusta töissäni. Se ei lievittynyt vaan paheni. Olin 

tällöin lukioikäinen, ja myöhemmin aikuisuudessa koin tuskan ilmaisun helpottavaksi taiteessa. 
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Myöhemmin aikuisuudessa tuottamiani kivusta nousevia töitä en pystynyt aina katsomaan ja 

kohtaamaan, enkä myöskään jakamaan. Kipua käsittelevät työt, joiden tekeminen oli liittynyt 

vaiheeseen, kun syy ja aiheuttaja oli jo selätetty ja asian käsittely oli vielä kesken, olivat 

helppoja kohdata ja hyväksyä jälkikäteen, mutta keskeneräisen kivun keskellä tuotetut työt 

aiheuttivat saman kauhureaktion kuin tekemiseen johtaneet tunteet. Myöskin Tenhun (2019, 

146) tutkimuksessa esitellään henkilökohtaisten aiheiden olevan jopa jälkikäteen liian kipeää 

henkilökohtaisesta sen hetkisestä itsestään muistuttaessaan. 
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Omissa kuvissani näkyi tulevaisuuden ja mahdollisuuksien kaavailu, erilaisten vaihtoehtojen 

eläminen niin tunnetasolla kuin konkreettisissa valinnoissakin. Työt kuvaavat niin 

tulevaisuuden haaveita, oletuksia, kaiken särkymistä kuin yksin jäämistäkin. Samoin ne antavat 

mahdollisuuden kokea itsensä sisäistämällään, uudella tai haluamallaan tavalla. Hänninen 

(2000, 62) puhuu mahdollisten minien käsitteellä erilaisista tavoista kokea ja luoda itseään 

tulevaisuutta varten. Mahdolliset minät ovat käyttökelpoisia risteyskohdissa, ja mitä 

pidemmälle jäsenneltyjä ne ovat, sen helpommaksi niihin tarttuminen ja niiden jalostaminen on 

tilanteen tullen. Kuvissani näyttäytyvät päinvastaiset ilmaisut, toisessa ilon ja toisessa kauhun 

tunteet, ovat isoissa asioissa usein liittyneet samaan asiaan ja ilmiöön. Samaan aikaan myöskin 

jokin prosessi on mennyt eteenpäin, kun toinen on jumittanut johonkin ajatus- tai 

uskomusjärjestelmään estyneenä pääsemästä eteenpäin vuosien ajan samaa toistavissa kuvissa. 

Hänninen (2000, 62) ei määrittele identiteettejä olevan yhden tai useamman, vaan näkee eroja 

ihmisten välillä siinä, pohjautuvatko omat valinnat, arvot ja tunteet samaan yleisperiaatteeseen, 

kuten aatteelliseen merkitysjärjestelmään vai onko elämä ennemmin osittaisista merkityksistä 

koostuvaa. Omien kuvieni identiteetin osittaisprosessin ymmärtämisen pohjalta jäsentelen 

myöskin haastateltavien kuvien ja niihin liittyvien tarinoiden kautta ilmentyvää identiteettiä 

osittaisidentiteetteinä. Samaan aikaan jokin prosessi voi olla edennyt pitkälle, kun toinen on 

työstössä, alkamaisillaan tai merkityksetön käsiteltäväksi riippumatta tulevasta suhtautumisesta 

myöhemmin asiaan. 
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Tekemieni ja tutkimieni havaintojen pohjalta loin aineistonkeruu- ja analysointimenetelmäni. 

Loin oletukset ja pohjan sille, mitä lähden tarkastelemaan, mille annan painoarvoa ja milloin 

huomaan keskustelussa kohdan, jota syventää. Halusin upota merkityksiin syvemmälle, ja 

ymmärrykseni pohjalta kyetä näkemään jotain, mitä ilman ymmärrystäni olisin voinut 

sivuuttaa. 



 

37 

 

Tulokset 

Tutkimus pyrkii pohjimmiltaan selvittämään, miten identiteetin jäsentyneeseen rakentumiseen 

voidaan taiteen kautta vaikuttaa. Tämän selvittämiseksi tähtäävät seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

Miten taideilmaisun ja identiteetin muodostumisen vuorovaikutus ilmenee? 

Millaisia henkilökohtaisia merkityksiä omalla taiteen tuottamisella  koetaan? 

Millaisia identiteetin muodostumisen vaiheita taiteen luomisessa ilmenee? 

Olen pyrkinyt tutkimuksessani pohjimmiltaan selvittämään, miten taiteen ja identiteetin 

vuorovaikutus ilmenee. Erittelen tulokset neljään eri pääluokkaan, joista viimeinen on jaettu 

kolmeen osaan. Taiteen merkitykset, ensimmäinen luku, vastaa kysymykseen, miksi. Taiteella 

on useita funktiota, eivätkä kaikki tee taidetta samasta syystä. (Dewey, 1934, 15–16; Tenhu, 

2019, 115; Venäläinen, 2019, 34). “Taiteen merkitysten” ollessa kiinnostunut haastateltavien 

laajasti antamista erilaisista merkityksenannoista omalle taiteen tekemiselleen, keskittyy toinen 

luku, “Taide minuna” taiteen henkilökohtaisiin, omakohtaisiin ja identiteettiin kietoutuneisiin 

merkityksenantoihin. Tulosten esittely pyörii päätutkimuskysymystä edeltävän alakysymyksen 

ympärillä: Millaisia henkilökohtaisia merkityksiä omalla taiteen tuottamisella koetaan? 

“Yhteyden katkeaminen” käsittelee taiteen merkitystä sen puuttuessa sekä keinoja tuottaa sitä 

toisin. “Itsensä uudeksi luominen taiteella” vastaa koko tutkimuksen tähtäämään ensisijaiseen 

tutkimuskysymykseen: Miten taiteen ja identiteetin vuorovaikutus ilmenee? Itsensä uudeksi 

luominen taiteella, jakautuu kolmeen osaan identiteetin etenemisen vaiheiden mukaan, 

Välähdyksiä mahdollisuudesta, Muutokseen tähtääminen ja Voimaantuminen. 

Taiteen ja identiteetin vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi avaan ensin, millaisia identiteetin 

muodostumisen vaiheita taiteen välisessä vuorovaikutuksessa ilmenee. Tähän on päästy 

jaottelemalla identiteetin muodostumista käsittelevä luku, Itsensä uudeksi luominen taiteella, 

vaiheittain kolmeen osaan, joiden rakentuminen myötäilee Heikkilän (2019) identiteetin 

muodostumisen vaiheita, irtoamisen, puhdistumisen, tunnustelemisen ja tuloillaan olemisen 

prosesseja, kehon fenomenologian näkökulmasta. Olen kuitenkin aineiston ja fenomenologisen 

suhtautumisen pohjalta luonut uuden vaiheen, ennen irtoamista sekä yhdistellyt Heikkilän 

(2019) vaiheita omassa identiteettiprosessin jäsentelyssäni. Olen laajentanut Välähdyksiä 

mahdollisuudesta sisältämään irtaantumisen lisäksi sitä edeltävän ymmärrystä avaavan 
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vaiheen, kun taas toinen Muutokseen tähtääminen yhdistää sekä irtaantumisen, puhdistumisen 

että tunnustelemisen vuoropuhelua identiteettiprosessiin mieltämäni osittaisuuden ja 

prosessimaisuuden vuoksi. Viimeinen, Voimaantuminen, vastaa paljolti tuloillaan olemisen 

vaihetta, mutta luomani teoria identiteettiprosessista eroaa viimeisen vaiheen käsittämisestä 

siten, että näen prosessin narratiiviin pohjautuvan itsensä rakentamisen tavoin kiertävän kehää 

ja uusiutuvan osa-alueiltaan vaiheiden välillä. Tämä johtuu identiteetin liikkeestä (Benson, 

2013; Hänninen, 2000) ja ilmiöiden ratkaisemattomasta luonteesta sekä pohjautuu omien töiden 

pohjalta syntyneeseen esiymmärrykseen osittaisidentiteeteistä, jota Hännisen (2000, 62) 

mahdollisten minien käsite vahvistaa. Aada kiteyttää elämän tarkoituksen sarjakuvaan, jossa 

sitä ei lopulta julisteta löytyneeksi, mutta epätietoisuuden tila pysähtyy merkitykseensä 

taiteena: “Se liittyy siihen, mitä mä ajattelen niinku maailmasta ja miten mä käsittelen maailmaa 

täl hetkel ja sit se liittyy silleen taiteen tekemiseen, et mihin asioihin mä keskityn. Et se on 

tavallaan silleen hirveen vaikeeta, et maailmaa ei pysty käsitteleen niinku mistään muusta ku 

ihmisestä ja omasta itsestään käsin. Se on mun mielest hirveen niinku hämmentävää tai sillee... 

...ittensä kautta ja oman kokemuksen kautta ei voi tietää täst maailmast mitää varmaa.” Aada 

julistaa taiteessaan esille ja näkemisen arvoiseksi tilan, joka on ratkaisemattomuudessaan 

sellaisenaan julistamisen arvoinen. 
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Identiteetin ei voida nähdä löytäneen, pysähtyneen ja tulleen joksikin, vaan ennemmin etenevän 

vaiheiden kautta ja palaavan mahdollisesti aikaisempiin pohdintavaiheisiin tai muotoilemaan 

uudelleen lähtökohtia. 
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Taiteen merkitykset 

Taiteella oli molempien haastateltavien tarinoissa useita merkityksiä, jotka liittyivät 

identiteettiin ja itseksi kasvamiseen, elämän tarkoituksenmukaisuuteen sekä esteettiseen, 

kokemukselliseen ja konkreettiseen tekemiseen liittyvään elämyksellisyyteen. Tenhu (2019, 

115) on hahmotellut taiteen merkityksiä eksistentialismin kautta. Teoreettisissa käsitteissä 

näyttäytyy niin oma kokeminen, tunteet ja identiteetti, kuin suhde ulkomaailmaankin, 

dialogisuus ja kanssaoleminen (Tenhu, 2019, 115). Tässä kappaleessa tuon laajasti taiteen 

moninaisia merkityksenantoja esille haastateltavien tarinoista. 

Taiteella ei ole yhtä tehtävää tai merkitystä, eikä se painotu taiteen luojan kohdalla myöskään 

yhteen, tai yhdenmukaisiin henkilökohtaisiin merkityksiin (Dewey, 1934, 15–16; Tenhu, 2019, 

115; Venäläinen, 2019, 34). Taide oli sekä Aadalle että Merille niin elämyksellistä mielihyvää 

tuottavaa tekemistä, teknistä taidon kehittämistä, haasteita ja onnistumisia, sosiaalista 

vuoropuhelua, esteettisyyden kokemista, suhdetta ulkomaailmaan kuin itsensä rakentamistakin. 

Aada kertoo taiteella olevan hänelle niin esteettisiä, aikaan ja paikkaan liittyviä kuin tekemisen 

imaisevaan kokemiseenkin liittyviä merkityksiä, mutta painottaa sen roolia niin omassa 

itsessään kuin omassa itsessään toteutuvassa suhteessa ulkomaailmaankin: “Kyl se on sellanen, 

et niinku mä sanoin sillee, et teen taidetta sen takii, et se on kiva tapa saada jotain aikaseks tai 

tehä tai pysyy joku hetki sillee, et saan sen niinku ylös, mut kyl se on myös sellanen, et sitä 

kautta myös elää. Se on tapa niinku elää. Vähä niinku luoda sitä omaa kokemusta täst 

maailmasta. Koska ainaki mun oman kokemuksen mukaan se taide liittyy niinku todella 

vahvasti siihen, et se on oman kokemuksen ilmaisemisen keino, ja omaan kokemukseen liittyy 

niinku mun mielestä sekä se kokemus ulkomaailmasta, joka on siis mitä... ...koska sitä ei voi 

kokee tätä kenenkään muun kautta. Niinku toi on se pääsyy, minkä takii taidetta tekee.” 

Myöskin Merin tarinassa painottuu taiteen omakohtainen rooli hänen kertoessa tekevänsä 

taidetta itsensä takia ja itselleen. Hän kertoo olevansa elämässään yleisesti feministi ja ajavan 

tasa-arvoa, mutta kokee tehneensä naiseuden roolia kuvaavat työnsä täysin itselleen, eikä 

vaikuttaakseen ympäröivään. 

Taiteeseen on niin Aadalle kuin Merillekin vahvasti omakohtainen ja henkilökohtaisia 

merkityksenantoja sisältävä suhde, mutta molempien tarinoissa korostuvat taiteen tekemisen 

useat toisistaan poikkeavat motiivit. Aada kertoo useassa kohdassa tarinaansa tekevänsä taidetta 

useista eri syistä, jotka liittyvät niin esteettisyyden kokemuksiin, muistojen ja tilanteiden 
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tallentamiseen kuin elämäntapahtumien vaiheisiinkin: “...et toi on mun mielest hieno tai tilanne 

tai tunne tai joku asetelma omas elämäs, joka tarvii käsittelemist tai purkamist ja sen takii tekee 

taidetta.” Meri korostaa elämyksellisyyden merkitystä ennakoimattoman märälle pohjalle 

maalaamisen yhteydessä: “...se ei oo täysin mun käsissä, ni se on vapauttavaa.” Merillä 

korostuu ennakoimattoman työskentelymenetelmän yhteydessä omien töiden pohjalta luodun 

menetelmän kehittämisvaiheessa esiinnoussut eläytyminen ja flow’n omainen vapautuminen 

hetkeen ja siinä eläminen ja kokeminen todeksi. 

Aada ilmaisee tekevänsä taidetta esteetiikan kokemisen yhteydessä sekä ilmaisun 

kehittymiseksi: “...vaa et joku juttu on hieno tai jos mä piirrän ton ni mä kehityn.” Myöskin 

Meri kertoo taiteella olevan itselleen puhtaasti tekniikkaan ja ilmaisun kehittymisiseen 

motivoiva tehtävä: “mul meni hermo puihin... etenki oksiin. Koska niit on niin vaikee... Ni 

must... Sit tääl löytyy niinku tällasii, et mä oon niinku tehny puita ja lehtiä ja ettiny vaan niinku 

et kuinka (katsoo kuvaa, naurua). Mä menin niinku ulos maalaamaan... ...mun pitää niinku 

oppia enemmän tästä asiasta.” 

Taiteen tekemiseen liittyi niin hetkessä elämiseen ja todeksi kokemiseen, elämän 

dokumentointiin estetiikan kautta kuin tekniikan kehittymiseenkin kietoutuvia motiiveja luoda 

ja ilmaista. Taidetta tehtiin vahvasti omakohtaisista syistä muihin vaikuttamisen sijaan 

yhteiskunnallisesti merkittävienkin teemojen yhteydessä ja oman kokemuksen merkitys oli 

luomisen ydin silloinkin, kun maailmaa ja kauneutta haluttiin vain kokea todeksi. 



 

42 

 

Taide minuna 

Molempien haastateltavien tarinoissa näkyi vahvasti minän ja taiteen yhteen kietoutunut, jopa 

eriyttämätön rooli minuna olemisena ja minuuden kokemuksena. Taidetta kuvattiin itsessä 

eläväksi, itsestä lähteväksi, minuna olemisen tavaksi sekä myöskin elävöitettiin lähes 

personoitavaksi vuorovaikutussuhteen toiseksi osapuoleksi osana prosessia. Ontologisilla 

määrittelyeroilla pyrittiin saamaan otetta abstraktin ilmiön, taiteen kokemisen kuvailuille ja sen 

tehtäville ja tarpeelle itsessä. Taide minuna kuvaa haastateltavien suhdetta taiteeseen ja siinä 

elämisen tapaa. Seuraava luku, Yhteyden katkeaminen, syventää ymmärrystä taiteesta omaan 

itseen kietoutuneena ilmiönä, jonka jälkeisissä kappaleissa pureudutaan taiteen 

vuorovaikutukseen identiteettiprosessin eri vaiheiden kanssa. Taiteen omakohtaisuus näkyi 

haasteltavien tarinoissa luomisen synnyttäjänä, luomisen prosessissa ja töiden sisällöissä sekä 

maailman kokemisessa. 

Aadan tarina heijastaa luomisen kokonaisvaltaista ja syvälaatuista tarvetta omassa olemisessaan 

keskustellessamme syistä tehdä taidetta: “Toi on itse asiassa tosi diippi kysymys. Se tekee 

oikeesti musta elävämmän. Mä itse asiassa kirjotin tosta yhen tossa talvella enkuks sillee et 

miten se menikää sillee et 

I have to create 

I have to let it out 

For it burns in me 

It carves me like a knife 

It’s the only, only thing 

That makes me feel alive 

So give me space and time 

and watch me set it all on fire 

Et se on myös sellanen joku sellanen tietty palo, joka tulee, et pitää saada ilmaistua joku asia.” 

Runo lähes huutaa luomisen pakkoa ja sen dynaamisuutta. Se kuvaa luomisen voimakkaana 

tarpeena, jonka täyttymättömyys aiheuttaa lähes kivun omaista tuskaa. Luominen ei kuitenkaan 

aiheuta vain helpotuksen tunnetta tuskasta, vaan luo elämään merkityksen – saa kokemaan, että 

elää. 
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Runon lopussa tulee vielä käänne, jossa luoja pyytää tilaa tälle tarpeelle tulla ja sytyttää kaiken 

tuleen. Taiteen voima näkyy myöskin sen vuoropuhelussa muutoksen, asioiden käsittelyn, 

arvojen ja itsensä löytämisen kentässä, jotka nousevat kummankin tarinoissa esiin. 

Merin tarina kuvaa itsestä lähtevän luomisen voiman luonnetta verraten sitä sen puuttuessa 

syntyvän idean luonteeseen: “...ja jos se (tehtävänanto) ei oo heti tavallaan saanu syttymään 

jotain ideaa … jotaki sellasta … sellasta ideaa, mistä tulee sellanen, et ei vitsi et tällä mä haluun 

niinku alkaa tekemään … koska sit musta tuntuu et on semmosia ideoita ja sit on myös 

semmosia ideoita, et on sillee nooo mä voisin tehä tän, mutta tää ei nyt niinku sytytä mus 

jotaki.”  

Keskustelun asiayhteyteen liittyen tehtävänanto viittaa koulukontekstissa annettuihin 

valmiisiin raameihin ja rajauksiin, jolloin työ syntyy osana jotakin opintokokonaisuutta vapaa-

ajan spontaanin idean sijaan. Tässä kontekstissa Meri kykenee erottamaan ideoiden välisiä 

luonne-eroja. Näiden esiin nousseiden ideoiden erot ovat dynaamisuuden, spontaanin nopeuden 

ja omakohtaisuuden tasoissa. Laimea “nooo mä voisin tehä tän”-ideaa aletaan ilmeisesti 

työstämään idean laimeudesta huolimatta, mutta dynaamisen idean kuvataan negaation kautta 

ilmaistuna syntyneen spontaanisti “heti” ja idean ja tekemisen välimaastoa kuvataan 

innostuksella “et ei vitsi et tällä mä haluun niinku alkaa tekemään”. Asettaessaan ideat 

vastakkain Meri korostaa niiden keskenään päinvastaisia ominaisuuksia kuvaten laimeamman 

idean olevan etäämmällä omakohtaisuudesta: “tää ei nyt niinku sytytä mus jotaki.” 

Vastakkainasettelu korostaa dynaamisessa ideassa taas täyttyvän tämän ominaisuuden. Termi 

on välähdysmäisen dynaaminen ja spontaaniutta ja nopeutta kuvaava, kun taas “mus” viittaa 

itsessä, minussa tapahtuvaan roihahdukseen. 

Koulukontekstissa erottuu kaksi pääluokkaa ideoille, jotka eivät voi olla kontekstista vapaita. 

Jostain muusta tavoitteesta kuin vapaasta, sisäisestä pakotteesta tai spontaanista ideasta 

synnytetty luomisprosessi erottaa heti omakohtaisen dynaamisen minussa syttyvän ja laimean 

tekemispainotteisen “nooo mä voisin tehä tän”- idean toisistaan. Koulukonteksti ei kuitenkaan 

poissulje vapaiden ideoiden syntymistä, vaan korostaa niiden eroa muista tavoitteista lähteviin 

ideoihin mahdollistaen kontekstissaan niin omakohtaisuuden ja inspiraation läsnä- kuin 

poissaolonkin. Myöhemmin Meri palaa pohtimaan uudelleen yksityiskohtaisemmin ja 

koulukontekstista irrotettuna töiden syntyideoiden luonnetta. Pohdinta laajentuu nyt 

tarkastelemaan vapaasta tahdosta syntyneiden ideoiden ja tekemisen välimaaston keskinäisiä 

eroavaisuuksia: “Tosi niinkun jotenkin räjähtävää, et se tulee se idea, ja sit mä teen sen ja sit se 



 

44 

 

pitää tehä yhellä istumalla tai sitten mul on niinkun, äh, jotain semmosia tosi vahvoja ideoita ja 

… ja jotenki … tunteita ja semmosia niinku … joku semmonen niinku (hahmottelee käsillään 

ilmaan) … leijuu siitä työstä ja se saattaa olla niin, et se on niinku vuoden tai useamman vuoden, 

mut mä en vaan niinku … mä en ala konkreettisesti tekemään … ehkä noi on niinkun tavallaan, 

et se vaihtelee noiden välillä.” 

Meri kuvaa vapaiden ideoiden olevan luonteeltaan “räjähtäviä”, jotka on tehtävä “yhellä 

istumalla” sekä “tosi vahvoja ideoita”, “tunteita ja semmosia niinku”, jotka “leijuu siitä työstä”. 

Räjähtävyys ja heti toteuttamiseen pakottava kuvaus ilmentää idean ominaisluonnetta 

koulukontekstissa syntyvien omakohtaisten, itsestä syntyvien ideoiden kanssa samaan 

kategoriaan, vaikka tarkastelu on tässä yhteydessä irti koulukontekstista. Toisen idean luonne 

ryhmittyy myöskin vapaan idean kategoriaan, mutta on idean ja toteuttamisen välimaastoltaan 

pidempi ja luonteeltaan abstraktimpi. Abstraktimpi idea korostaa tunteita ja idean vahvuutta 

sen kaikessa “leijuvassa” abstraktiudessaan. Tarinasta välittyy kuin taide ei vain syntyisi 

luojastaan vaan myös eläisi siinä, niin abstraktina, että sen konkretisoimiseen käytännön 

ilmaisumuotoon voi mennä jopa “vuoden tai useamman vuoden”. Abstraktin, jopa 

toteuttamiseen mahdottoman intuitiivisen ideateoksen tarkastelu valmiina taideteoksena 

mahdollistaa sen täyden ominaislaatuisuuden oikeuttamisen väkivaltaisen konkretisoinnin 

sijaan ja on ajatuksena tuttu fluxuksen perinteestä. Taide elää intuitiivisessa loistossaan 

luojassaan valmiina, muuttuvana, omanlaisenaan ja on luojansa olemisen ja ajattelun tapa. 

Muuttuessaan konkreettisen maailman mahdollistamaan muotoon sen tulee kuitenkin Merin 

tarinan mukaan olla identiteetiltään yhteydessä ideaan. Hän kuvaa, kuinka työn kanssa tulee 

olla “samalla aallonpituudella”. Hän korostaa myös kuinka toisinaan ei ole löytänyt “yhteyttä 

itseensä”, joka nostaa kokemuksen merkityksen sen löytyessä. Meri kuvaa työn ja sen luojan 

yhteistyötä kuin personoiden taideteoksen kanssamatkustajakseen: “Monen työn kans tulee 

jotenki sellanen, et vaikka siinä matkalla tapahtuu mitä, ni te niinku ootte yhdessä, et se alkaa 

jostain ja te kuljette yhdessä.” Kuvaus välittää luomiseen liittyvien tunteiden taustalla olevaa 

uskoa ja turvan kokemusta vastoinkäymisten selättyessä yhdessä. Meri kuvaa myöskin valmiin 

työn sinetöintiä: “Ja te lopetatte johonki, joka tuntuu hyvältä”. Päätös, milloin luominen 

muuttuu työksi, on intuitiivinen “hyvän tunne”. Hyvän ominaislaatuisuus korostuu Merin 

kuvatessa sen puuttumista: “Mut sit joittenkin töiden kanssa, et alottaa ja sit on vähä sillee et 

(mutkittelee käsillään ilmaa) ensin niinku mennään yhdessä ja sit saattaa vaan lähtee vaan 

jotenki menee iha ristiin ja sitte vähän niinku et tavallaan saa saatettua sen työn niinku loppuun, 

mut se ei oo niinku et tää on niinku hyvä loppu. Et tulee sellane et mä en haluu jatkaa tätä työtä, 
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tää on tavallaan niinku valmis, mut mun tunne tän työn kans ei oo valmis. Nyt ku sanoin tän ni 

pystyn yhistään moneen työhön... ...me ei kuuluta tän työn kans yhtee.” Luodessaan 

konkreettisesti ilmaistavaa teosta ideateoksen abstraktius ei ominaislaatuisuudessaan pääse aina 

kukoistukseensa. Toisinaan se kadottaa identiteettinsä, ja teos on “tavallaan niinku valmis”, 

joka kuvaisi sen teknistä loppuunsaattamista tai työnä näkemistä, mutta keskeneräisyyttä 

edelleen intuition ja idean yhdistämisen osalta, joka ilmenee rauhan puutteena, kun “mun tunne 

tän työn kans ei oo valmis”. Kuvailu ilmentää luomisen omakohtaista merkitystä, itsensä 

luomista ja näkemistä taiteessa. Merillä on töitä, joista ei pidä omanaan, mutta pohtii luultavasti 

pitävänsä, mikäli ne olisivat jonkun muun teoksia. Hän kokee, että ei ole löytänyt luomisen 

matkallaan yhteyttä näiden töiden kanssa. Yhteys itsen ja työn välillä on luomisen intuitiivinen 

väline, jonka läsnäolo voi olla koko matkan tai päättää työn intuitiivisena yhteyden 

saavuttamisen “hyvän tunteena”. Sen puuttuminen jää kaihertamaan, vaikka työ olisi teknisesti 

näyttävä, josta esimerkkinä Meri säilytti erästä yhteyden saavuttamatonta työtään vain osittain 

esillä. Se kurkisti hieman muiden töiden takaa heijastellen Merin suosimia itselleen ominaisia 

turkoosin sävyjä tilaan. Työn kohdalla Meri pohtii “toisen silmin katsottuna” mahdollisesti 

pitävänsä työstään, mutta kokee siitä puuttuvan “oman”. Hän ei kokenut saavuttaneensa ideaa. 

Myöskin Aada korostaa idean merkitystä tekniikan sijaan. Hän kertoo arvottavansa työn sen 

perusteella “vastaaks se sitä ideaa” ja hahmottelee vielä idean käsitettä: “Ja siihen ideaan liittyy 

se, et kuin hyvin se kuva ilmentää sitä, mitä mä oon ajatellu, et mä haluun tehä … vastaaks se 

sitä ideaa mitä mul on ollu siit. Tai kuin hyvin se välitää sitä, mitä mä oon niinku ajatellu.” 

Myöhemmin Aada tarkentaa idean käsitettä ajatukseksi, tunteeksi ja toiminnaksi. Aada ei 

alkuun ilmaise tekniikan pilanneen ideaa: “mä en oo ikin ollu niin teknisesti niin hyvä tota” ja 

nauraa, mutta tarkentaa sitten suhteutumistaan tekniikan välineelliseen ilmaisun 

mahdollistavuuteen palaten jälleen idean korostamiseen: “se voi olla, se on yleensä niinku 

väline sillee, et saa jonku jutun näyttää niinku paremmalta … se on jostain muust kii … se ei 

vaikuta siihen … se. Tavallaan se on jostain ideast kii et tuleeks... Se on jostain ideast tai jostain 

kii et välityykse … et tuleeks se niinku se oikee idea, mikä sul on ollu ni oikeesti esiin.” Aada 

näkee tekniikan olevan vain väline ja kohdistuvan enemmän muiden kuin luojan itsensä 

kokemaan merkitykseen: “Tekninen hyvä toteutus palvelee sitä tosi paljon, voi tehä siit niinku 

kiinnostavan näkösen muille.” Hänen tarinansa heijastaa vahvemmin luomisen merkitystä 

itselle ja oman idean toteutumisen täyttymistä. Aada esittelee parinkymmenen kuvan sarjan, 

jossa on ollut etsimässä tietä ideaansa. Sarja sisältää niin luonnoksenomaisia kuin teknisesti 
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niin keskeneräiseksi kuin valmiiksikin miellettäviä töitä, mutta Aada ei koe löytäneensä sitä, 

mitä on halunnut ilmaista. 

Merin tarina kuvaa itsen ja taiteen välisen yhteyden väistämätöntä tärkeyttä ja merkitystä 

nostamalla esiin sen puuttumisen. Hän kuvaa taiteellisen tuottamisen poissaoloa ja taukoa 

sanoittamalla, että ei ollut kosketuksissa itseensä ja tekeminen oli vaikeaa. Vaikka hän kertoo 

tehneensä harjoituksia kylmiltään vain tekniikan kehittämiseksi ja hiomiseksi, hän nostaa esiin 

ennen kaikkea vapautuneensa “valmiista raameista” ja tuottavansa sitä, “mitä itse on”. Meri 

kertoo arvottaneensa tekemisensä nuorempana vahvemmin teknisin kriteerein ja olleen 

konkreettisemmin “tekemispainotteista”, mutta kuvailee taiteelle antamansa arvon muuttuneen: 

“nykyään ihan sama, mitä mä teen (se on sitä), mitä mä haluan sanoa, minkä tunteen mä haluun 
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tuoda tai mitä tunnetta se kuvastaa mulle itselleni siinä... ….tunne tai minkä tunteen mä haluun 

tuoda” 

Niin luomisen tarve kuin luova prosessikin ilmentävät taiteen omakohtaisuutta ja itseen 

kietoutuneisuutta, minuna olemista ja sen kautta elämistä. Luomisen tarve on sisältä lähtevä 

palava ja pakottava voima, kun taas luomisen prosessissa haetaan ideaa, pyritään löytämään 

yhteys oman ilmaisumuodon ja sanoman, tunteen tai merkityksen välille. Niin luominen kuin 

sen syntyminenkin ovat minuuden kokemisen ympärille vahvasti kietoutuneita. Myöskin 

teoksien sisältöjä tarkasteltaessa haastateltavien töissä ja niiden tarinoissa ilmeni omakohtaisia 

merkityksiä. 

Merillä turkoosin sininen toistui useissa teoksissa. Aada taas kuvaili vaaleanpunaisen 

synonyymiksi “power” kertoessaan yrityksestä kuvata tietynlaista mielentilaa. Meri avasi 

itseään työssään esiintyvien symboleiden, siveltimen, kirjan, kuolleiden ruusujen ja kristallien 

kuvaavan omaa taiteellisuutta, suhdetta runouteen, kuolemaan ja uudestisyntymisenä 

kuvaamaansa kehityksen mahdollisuuteen. Hän koki työn merkittäväksi ja koki sen kuvaavan 

itseään. Sen ympärille kietoutui myöskin minäkuvaan liittyvää tarinaa: “tumma taivas kuvaa 

omaa melankolisuutta, joka on ollut läsnä koko elämän”. 
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Omakohtaisuus ilmeni myöskin taiteessa maailman näkemisenä itselleen sopivana. Kumpikin 

haastateltava esitteli teoksia, jotka pohjautuivat reaalimaailmaan, mutta löysivät muotonsa 

subjektiivisen kosketuksen kautta. Meri esittelee merkityksellisenä itselleen märkää märälle 

tekniikalla toteuttamaansa auringonlaskuksi kuvaamaansa akvarellimaalausta, jossa hän käänsi 

värit ja tunnelman täysin vastakkaisiksi todellisen maiseman ja näkymän kanssa. Taiteen voi 

nähdä olevan maailman rakentamista itselleen sopivaksi (vrt. Tenhu, 2019). Meri kertoi 

maisemamaalauksen syntyessä olleensa täysin eri tunnelmissa näkyvän realistisen näkymän 

kanssa: “aurinko vaa porotti täysiä taivaalta, oli ihan sinine taivas ja aurinkoista, ja sit mä olin 

vaa sillee, et mä haluaisin niinku et näyttäis tältä ja mä halusin niinku elää tässä ja olla tällasissa 

fiiliksissä.” Meri maalasi oman tunteensa ja ajatuksensa reaalimaailman keskellä ollessaan sen 

sisällä kokemaansa sisäistä tunnettaan kuvaavaksi. 
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Sisäisen maailman korostaminen realistisesti toisenlaisissa olosuhteissa näkyi Merillä myös 

saman maalausreissun yhteydessä syntyneessä kuvaparissa. Kuvaparissa on “mitä näin ja mitä 

tunsin.” Toisessa kuvassa Merin mukaan “on tosi spirituaalinen ja sellanen tunne taustalla”, 

kun taas toinen on syntynyt “illalla, ku oli ihan valtava sumu, et mikään ei alkanu eikä loppunu 

mistään, ja must tuntu, et oonko mä ees maapallolla.” Meri avaa luomisen tunnelmia ulkoisen 

ja sisäisen tilan yhteyksistä: “Se oli tietyllä tavalla uhkaava ja pelottava, jopa, et kaikki on 

tällasta sumua eikä ees nää mistä taivas loppuu, ni mulla tuli siinä hetkessä niinku jotenki 

sellanen rauha, et mä voisin vaan jäädä tähän olemaan. Se oli hetki, et nyt kaikki jotenki kodin 

murheet on jääny taakse ja mä oon iha jossain muualla.” Meri kuvaa ulkoista ympäristöä 

subjektiivisen tunneilmaisun kautta uhkaavana ja pelottavana, alun ja lopun poissaolona kuin 

ei olisi edes “maapallolla”. Hän ilmaisee tämän suuruuden kokemuksen ja epätodellisen 

tunnelman tuoneen uhan ja pelon kuvailuista huolimatta nimenomaan rauhan ja hetkeen 

pysähtymisen kaipuun; “mä oisin voinu vaan jäädä tähän olemaan.” Subjektiivisesti koettu 

ulkomaailma ilmeni edellisessä teoksessa maiseman muuttamisella tunnetilaa kuvaavaksi, kun 
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kuvaparissa Meri taas on ilmaissut sisimpäänsä luoden toisen työn kuvaamaan “mitä mun 

sisällä tuntu tossa tilanteessa.” Hän myös painottaa omakohtaisuuden vahvistamista omassa 

suhteessaan taiteeseen: “Tää kuvaa sitä suuntaa, mitä haluan ja mihin haluan oman tekemisen 

johtavan, tässä on niinku tunne ja tarina taustalla. Niitä on kiehtovaa iteki kattoa, ne on niin 

merkityksellisiä.” 

Kuvaparin ulkoista ja sisäistä maailmaa kuvaavien teosten tekemisessä oli paineeseen ja 

vapauden tunteeseen liittyviä eroja. Maiseman luomisessa oli toisinaan mukana “turhauma, et 

en saa tätä näyttään miltään” sekä paine “et tän pitää näyttää aivan samalta”, vaikka Meri 

naurahtaakin tavoitteelleen: “no ei tarvi, mut huomas et tuli sellasia.” Subjektiivisen 

kokemuksen ja tunneilmaisun arvostamisesta huolimatta maisematyön tekeminen on nostanut 

realistisuuden vaatimuksia pintaan. Sisäistä maailmaa kuvaavaa työtä tehdessä “huomasin, et 

mä oon vapaa. Mä otin värejä, mulle on ominaista etsiä sellasta harmoniaa, mut mä vaan otin. 

Olin vapaa ku tein tätä.” 
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Niin Aadan kuin Merikin tarinoissa ilmeni luomisen tarpeen, luomisen prosessin ja teoksen 

omakohtaisuus sekä oman maailmasuhteen subjektiivisuuden vahvistaminen. Luomisen tarve 

syntyi omasta sisäisestä palosta, prosessi eteni omaa ideaa tavoitellen ja teokset ilmensivät 

luojaansa. Maailma myös haluttiin muokata ja nähdä omaa tunnetta, minäkuvaa ja sen hetkistä 

tunne-elämisen tarvetta vahvistaen ja sen mahdollistaen. Taidetta tuotettiin useista eri syistä ja 

merkityksistä. Sen omakohtainen minäkuvaa ja minuuden kokemusta muokkaava ja tukeva 

merkitys näkyi selkeästi kummankin tarinoissa. Suhde taiteeseen oli muuttunut ja painottunut 

eri tavoin ikäkauden ja elämänvaiheen mukaan, mutta kumpikin haastateltava korostivat 

merkityksellisimpänä oman itsensä ilmaisua ja omakohtaisuutta taiteessa. 
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Yhteyden katkeaminen 

Meri kuvaa taiteen ja oman kokemuksen välisen suhteen katkenneen yläasteelle mennessään: 

“Mä tietyllä tavalla vieraannuin lapsuuden tärkeimmistä harrastuksista, mitä just piirtäminen ja 

lukeminen oli... ...ja mä vieraannuin ja en tehny niitä.” Tarinan alun hiljalleen muotoutumaan 

lähtevä hahmotelma yläasteen kuvallisen ilmaisun muistikuvista sisältää selkeän erillistämisen 

muusta elämän tarinasta. Hän kuvaa alkuun kaiken vapaa-ajalla tekemisen olleen totaalisesti 

poissa. Vahva ilmaus värittää jakson selkeästi jollain tavalla muusta poikkeavaksi omassa 

elämän merkitysketjussa. Merkityksellisyyden laatu alkaa hahmottua tarkemmin, kun tarina 

tarkentuu ja täsmentyy. Pohdintojen edetessä tarina alkaa löytää palojaan ja täydentyä sen 

äärelle pysähtyessä (vrt. Murray, 2010): “Nyt itse asiassa, ku mä sanon tän... ...ehkä ei ollu ihan 

kokonaan tekemättä, mut se on ollu sellasta, et kaikkiin vihkoihin... ...se on ollu niinku 

mustekynällä, et mä nyt teen tähän tota ja tota ja ei voi niinku kumittaa, et ei tarvi niinku yrittää 

täysillä.” Meri kuvaa yhteyden katkenneen paisti itseensä, myös taiteen tekemiseen, mutta 

hahmotteleekin hiljalleen taiteen olleen läsnä elämässään, mutta eri muodossa. Muisto taiteen 

poissaolosta voi kuvata sen muuttaneen muotoaan, jolloin sitä on haastava mieltää olleen 

olemassa omaksumansa taidekäsityksen kentästä Koivurova (2010, 276–277). Kuvaus 

poissaolosta voi myöskin heijastaa kuvallisen ilmaisun heikkenemistä tai vähenemistä 

hetkellisesti osana kuvallisen kehityksen kriisivaihetta (Davis, 1997; Lowenfeld & Brittain, 

1987), vaikka se onkin ollut eri tavallaan läsnä matkassa. Kertomuksen valemuistoa taiteen 

puuttumisesta ei tule sivuuttaa. Käsittelen sen vahvaa ja muusta tarinasta poikkeavaa 

merkityksenantoa jonakin merkittäväksi koettuna kohtana elämässä. 

Selkeän eron luominen yläasteajan kuvalliseen ilmaisuun irrallaan muusta elämän tarinasta 

asettaa aikakauden erityiseen valoon. Siihen on liittynyt jotain muusta selkeästi erottuvaa, joka 

täydentyy narratiiville ominaisella tavalla (vrt. Murray, 2010) merkitysten kautta. Piirtäminen 

“vihkoihin”, “mustekynällä”, jotta ei tarvitse “kumittaa” ja “yrittää täysillä” sekä rentouteen ja 

keveyteen viittaava motiivi tehdä “tota ja tota” ilmentävät tekemisen tapaa. Vihkot ja 

mustekynä tarkoituksenmukaisemmin taiteen tekemiseen soveltuvien välineiden sijaan ovat 

mahdollisesti madaltaneet suorituspaineita ja laskeneet itselle asetettuja tavoitteita. 

Kuvallisen ilmaisun voiman himmenemistä voidaan tarkastella taidon ja maailman visuaalisen 

hahmottamisen kyvyn nuoruudessa kasvavalla erolla. Kyky nähdä maailmaa kehittyy ja 

visuaalisen ymmärtämisen myötä myöskin tavoitteet nousevat, jolloin taidot eivät riitä 

tavoitteiden täyttämiseen. Kuvallisen ilmaisun näkeminen tuottamisen taidon näkökulmasta 
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hiipuvan ja jälleen nousevan kehityskulun kautta on tuttu niin Lowenfeldin ja Brittain (1987) 

kuin Davisinkin (1997) malleista. Lowenfeld & Brittain (1987, 219–341) kuvaavat kuvallisen 

ilmaisun vaiheittaista kehitystä lapsuudesta nuoruuden kynnykselle, jolloin ilmaisu pysähtyy 

joko kokonaan tai jatkuu myöhemmin koetun taantuman myötä. Myöskin Davis (1997) kuvaa 

notkahdusta ilmaisun kehityksessä ylöspäin aukeavan paraabelin avulla. Näkemykset 

painottavat ilmaisun taantumista, tason jonkin asteista huononemista tai paikallaanpysymistä, 

joka on Lowenfeldin & Brittain (1987) teorian mukaan riski ilmaisun tuottaman pettymyksen 

myötä sen lakkauttamiselle. Meri ilmaisee kokemaansa tekemisen aloittamisesta seurannutta 

pettymystä: “...ja sit se on ollu ihan hirvee omasta mielestä, ni sit on ollu sellanen et no ihan 

sama” luomisen vaimentumisen yhteydessä. Johtopäätös “et no ihan sama” ilmentää 

lamaantunutta luovuttamisen tunnetta. Puhtaasti kykyjen kannalta tarkasteluna tekemisen 

voiman uupuminen voidaan sijoittaa kyvyt–tavoitteet -akselille (vrt. Lowerfeld & Brittain, 

1987). Ahdistusta tuottava tavoitteiden suuruuden vaatimus suhteessa riittämättömäksi 

ennustettuihin kykyihin ei perustu tekijän kykyihin luoda, vaan kykyihin nähdä luomus tai sen 

hahmotelma. 

Kuvallisen ilmaisun eri muotoja painottavan tarkastelun kautta Merin ilmaisun voidaan nähdä 

katkeamisen sijaan muuttaneen muotoaan sellaiseksi, jota on vaikea nähdä ja tunnustaa 

taiteeksi. Tarinan asteittainen täydentyminen voidaan merkityksille pohjautuvan tarinan 

rikkonaisuuden ja eri konteksteissa täydentymisen (Hänninen, 2000) näkökulmasta löytäneen 

merkittävän aspektin taiteenrajauksen mielensisäisenä vapautumisena yhtäkkisen oivalluksen 

tavoin. Koivurovan (2010, 276–277) väitöstutkimus ilmentää yläasteikäisten modernistista 

taidekäsitystä teoksen arvon määrittelyn mittarina. Sen sijaan, että nuoret olisivat antaneet 

arvoaan hallitsemansa popkulttuurin tavoille ilmaista, itselleen ominaiselle vapaasta tahdostaan 

tuottamilleen sarjakuville ja ilmaisulle varsinaisten teosten ulkopuolella, he jättivät sen arviotta 

ja painottivat hyvän määrittelyssä esteettisyyteen, kilpailullisuuteen, hyväksyttävyyteen ja 

arviointikriteereihin (Koivurova, 2010). Meri myöhemmin tarinassaan korostaa arvostuksen 

kriteerien taidetta kohtaan muuttuneen omakohtaisuutta ja ilmaisua korostavammaksi tekniikan 

tai ulkopuolisten arvokriteeristöjen sijaan. 

Luomisen katkeaminen ja siihen liittyvä epätoivo korostavat taiteen henkilökohtaista 

merkitystä sekä monimutkaistavat taiteen omakohtaistumisen prosessia lapsuuden ja 

nuoruuden kehityskaaressa. Osaamisen ja taidon lisäksi samansuuntaista hiipuvaa ja nousevaa 

kehityskulkua voivat voimistaa ja vahvistaa identiteetin rakentumisen kipukohdat. 
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Katkeamisen lisäksi Merin taideilmaisun voidaan nähdä myöskin muuttaneen muotoaan, jolloin 

sen läsnäolo ja ilmenemismuoto on ollut vaikeasti nähtävillä. 
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Itsensä uudeksi luominen taiteella 

Olen löytänyt haastateltavien tarinoista strategioita, miten taiteen parissa on luotu itseä 

uudelleen. Itseä on uudistettu ja puhdistettu menneisyyden haavoista, jossa taiteeseen 

uppoutuva kokeminen on saanut tilaa mielikuvituksen ja mahdollisten maailmojen luomisessa. 

Lisäksi itseä on avarrettu omaksumaan laajempaa tai vaihtoehtoista maailmankuvaa ja 

arvomaailmaa sekä ratkottu niihin sopeutumiseen liittyviä ristiriitoja ja vahvistettu niissä 

elämistä. Taiteen kanssa työskennellessä identiteetti on saanut tilaa kokeilla uutta, irtaantunut 

vanhasta, rakentunut yhä uudelleen ja vahvistanut olemustaan. 

Taide luo haastateltavien tarinoissa tilan kokea ja kokeilla turvallisesti mahdollisia tapoja tuntea 

ja ajatella. Niihin ei ole tarvinnut sitoutua, eikä niiden ole tarvinnut linkittyä valmiiseen 

arvomaailmaan ja maailmankuvaan. Taide on avannut mahdollisuuden ajatella sen ulkopuolta. 

Renold, Edwards & Huuki (2020) kuvaavat tutkimuksessaan, kuinka taide avaa reaalielämästä 

poikkeavan luvallisuutensa mahdollistamana turvallisen tilan tarkastella arkielämästä 

kiellettyjä aiheita ja tabuja. Leikillisyys ja irrationaalisuus tuo vapauden laajentaa kokemisen 

tapaa ja kokeilla ajattelun tapoja, kiellettyä. Kielletty voi olla yksilön elämässä mikä tahansa 

kipeitä ja raskaita tunteita, syyllisyyttä, pelkoa tai häpeää, aiheuttava aihe, mielipide tai tapa 

toimia, jonka kohtaamisen turvattomuus muotoutuu joko oman menneisyyden tarinaa vasten 

(Tirkkonen, 2019, 42) tai sosiaalisesti koetun paineen vuoksi (Järviö, 41, 2018). Lasten taiteen 

tekemistä käsittelevässä tutkimuksessa (Renold, Edwards & Huuki, 2020) nousee esille, kuinka 

lasten ja nuorten rajautuneet käsitykset taiteen oikeellisuudesta tai siveellisyydestä ilmentää 

jatkuvien normien ja tabujen määrittelyn alla elämistä, joka paitsi luo häpeää, myöskin estää 

herkkäluontoisten asioiden kohtaamista, esiin nostamista ja käsittelemistä. Kiellettyinä 

mielletyt aiheet osoittautuivat kiellettyinä koetuiksi etenkin koulukontekstissa (Renold, 

Edwards & Huuki, 2020). Myöskin Kiil (2009, 107–230) nostaa väitöstutkimuksessaan esiin 

kielletyiksi koetut teemat, joissa korostuu niin opettajien kuin oppilaidenkin näkökulmasta 

herkät ja henkilökohtaiset sekä yleisen järjestyksen horjuttamisesta viestivät uhkakuvat. Tämä 

sivuuttaminen estää yleisten normien oikeellisuuden ja herkkien asioiden käsittelyn sekä on 

seurauksiltaan verrattavissa kieltämiseen pohjautuvaan selviytymisstrategiaan (vrt. Kumpula, 

2013). Tutkimuksissa (Renol ym, 2020; Kiil, 2009) esiinnoussut tila ei ole ollut turvallinen tai 

mahdollinen tiettyjen aihepiirien kohtaamiselle. Taide toimii leikin tavoin mahdollisuutena 

horjuttaa totunnaisuuksia kokeillen ja avartaen. Taiteessa on mahdollista kokea itsensä 

uudelleen (vrt. Tenhu, 2019; Hänninen, 2000). Minäkuva ja itsensä kokeminen, identiteetti, 
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pohjautuu narratiiviin, tarinaan itsestä, jota juuri taiteen parissa on mahdollista leikitellen 

kokeilla, avartaa ja muokata sekä syventää ja vahvistaa. Tunteella on merkittävä rooli 

omaksutussa ja muutoksen aikaansaannissa (Celenk & Lehimler, 2019). Kokemus on yhteys 

todellisuuteen, jolloin tunnetasolla koettu luo mielekkään yhteyden taiteen leikillisen 

irrationaalisuuden hyödyllisyyteen työstää todellista elämää. Tarkastelen tuloksien yhteydessä 

taiteen tekemiseen liittyneiden tunteiden roolia identiteetin rakentumisen vaiheissa ja 

suunnissa. Turvallinen tila tarkastella ilmiöitä taiteen keinoin mahdollistaa asioiden 

kohtaamisen, kun taas taiteen mahdollistama kokemuksellisuus tuo tunnetasolla yhteyden 

henkilökohtaisesti prosessoitavaan. 

Itsensä luominen oli molempien haastateltavien tarinoissa tulevaisuuteen tähtäävää. Itsenä 

olemisen tapaa haettiin, jäsenneltiin, eriytettiin omasta vanhasta tarinasta ja uskomuksista, 

ratkottiin ristiriitoja sekä vahvistettiin löydettyä. Itseä luotiin uudelleen, kohti uusia tilanteita ja 

suhteessa uuteen arvo- ja ajattelumaailmaan. Itsensä uudeksi luominen taiteella myötäilee 

osittain Heikkisen (2019) identiteettivaiheita, irtautumisen, puhdistautumisen, uudistumisen ja 

tuloillaan olemisen ominaispiirteitä. Aineistostani nousi esille kuitenkin koko identiteetin 

muodostumista edellyttävä vaihe. Vaihe on edellytys ja pohja tapahtuvalle muutokselle sekä 

suhteellisen näkymätön ja vaikea tavoittaa kokemusta muokkaavan kulttuurisen 

tarinankerrontatavan (Hänninen, 2000, 96; Murray, 2010) ja koetun uhkan synnyttämän oman 

kokemuksen äänen hiljentämisen (vrt. Louhela, 2019, 93–95; Tirkkonen, 2019) piilottamana. 

Olen reflektoinut aineistosta nousevia tarinoita näitä hiljentämisen strategioita vasten ja 

löytänyt välähdyksen ääniä, jotka antavat mahdollisuuden vahvistuessaan johtaa eteenpäin. 

Aloitan tarkastelun tällä identiteetin vaiheella, jonka olen nimennyt Välähdyksiä 

mahdollisuuksista. 

Tämän jälkeinen identiteetin vaihe Muutokseen tähtääminen myötäilee Heikkisen (2019) 

irtaantumista omaan arvomaailmaan ja elämisen tapaan liittyvän tunnustamisessa sekä 

identiteetin jäsentelyä ja sitä kohti suuntaamista Heikkisen (2019) puhdistumisen ja 

uudistumisen käsitteitä mukaillen. Aineiston tarinoissa tunnistetaan, jäsennetään ja tunnetasolla 

koetaan vahvasti asiat uudesta arvomaailmasta käsin. Tunteet ovat vahvoja ja asenteet 

voimakkaita, mutta tarinan logiikan kannalta ristiriitaisia. En tarkastele tarinaa sanatarkkana 

totuutena reaalimaailmasta vaan symbolisena ja opittunakin tapana ilmaista alla olevaa. Samoin 

kuin Välähdyksien mahdollisuuksien hakemisessa ja kokeilemisessa, tunteet eivät vielä ole 

täysin yhtä ajattelun kanssa, eikä suunta ja tavoite ole vielä täysin selkiytynyt. Haluttua 

muutosta muotoillaan ja se on vielä suhteellisen abstrakti ja väljä, sillä se rakentuu vasta 
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puitteista, arvoista, ajattelutavasta ja maailmankuvasta, minkä sisälle omaa toimintaa voidaan 

lähteä kehittämään. 

Molempien haastateltavien tarinat taiteen luomisesta ilmensivät aktiivista vaikuttamista ja 

vahvaa ja tunnepitoista vallitsevien ideologioiden muuttamista. Vaikuttamista ei kuitenkaan 

koettu motiivina tekemiselle eikä kumpikaan kokenut tarvetta ottaa yhteiskunnallisesti kantaa 

muutoin kuin itsensä takia. Muutos ja uuden suunnan etsiminen oli molempien kokemuksissa 

itselle tehtyä ja itsessä käytävää prosessia yhteiskunnallisista aiheista huolimatta. Molemmat 

jopa hämmästelivät töidensä sisällöllistä yhteiskunnallista kontekstia, sillä eivät luoneet töitään 

muille tai muita varten. 

Aktiivinen kannanottaminen ja muuttaminen ilmeni niin Merin kuin Aadankin tarinoissa 

selkeästi omakohtaisena ja itseä varten tehtävänä työskentelynä yhteiskunnallisesta 

kontekstistaan huolimatta. Meri esittelee sisällöllisesti kantaa ottavia ja naiseutta käsitteleviä 

töitään, mutta kertoo kantaaottavien töiden olevan hänelle itselleen: “...omin juttu on jonku 

tunteen tai ajatuksen tai jonku sellasen välittäminen, mikä on aika hauska, et on aika vahva 

muussa elämässä oma sellanen feministinen ajatus ja jonku tasonen aktivisti, mut sit et taide ei 

oo mulle se väylä, millä mä haluun suoraan ottaa kantaa.” Meri ilmentää jopa riittämättömyyttä 

töistään ja taiteilijuudestaan yhteiskunnallisten ja vaikuttavan kontekstin puuttuessa 

huomaamattaan samalla töidensä keskustelevan yhteiskunnallisten aiheiden kanssa. Merin 

teoksissa näkyy ristiriidat naiseuden yhteiskunnallisten vaatimusten ja oman positiivisen 

minäkuvan kanssa. Hän ei kuitenkaan ilmaise haluavansa vaikuttaa yhteiskuntaan vaan 

itseensä. Hän esittelee maailmaksi kuvailemaansa maassa makaavaa naista. Kuvan yhteydessä 

hän reflektoi työn terapeuttista luonnetta: “Toi on myös jotenki... ...just sellanen teema ja aihe, 

et jos lähtee silt pohjalta tekee ni niist töistä tulee tosi merkityksellisiä itelle. Tottunut 

katsomaan omaa kehoa sillee, et mikä mussa on vialla. Tai huonoa tai muutettavaa. Ni toi on 

jotenki tosi sellasta parantavaa. Et voi tehä niinku itsestään taidetta.” Merin useissa töissä 

käsitellään oman kehonkuvan muovaamista hyväksyvään ja terveeseen suuntaan suhteessa 

yhteiskunnan kauneusihanteisiin. 

Aadan töissä kantaaottavuus näkyy sukupuolittuneiden käyttäytymismallien ja 

sukupuoliroolien kyseenalaistamisena. Aada ilmaisee suoraan ja epäilemättä töiden olevan 

hänelle itselleen: “Itelle todellaki!” Hänen yhteiskunnallisesti sisällöllisesti kantaaottavissa 

töissään näkyy oman sisäisesti itsessä halutun muutoksen muotoileminen, kipuilu toteuttamisen 

ristiriidoista sekä muutoksen vahvistaminen ja eläminen itsessään. Muotoiluvaiheessa Aada 
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käy läpi tunnetason suhtautumistaan sukupuoliroolien puolesta ja vastaan. Toisinaan hän on jo 

päättänyt, miten tietoisella tasolla suhtautua erinäisiin paineisiin ja rooleihin, mutta kokee silti 

tunnetasolla yhteiskunnan asenteisiin kasvamisen mukaista arvottamista. Tietoisuus on edellä 

yhä yhteiskunnan asenteissa osittain elävää tunnetta ja hän elää töissään molempia kokemuksia. 

Useiden tunteiden ollessa ristiriidassa keskenään, Aada käsittelee ristiriitaisten motiivien 

yhteensovittamista, kun taas oman tien löytymistä ilmentävät työt ikään kuin saneeraavat ja 

vahvistavat jo tapahtuneen muutoksen. Käyn läpi näiden prosessien mukaista muutosta niille 

ominaisen identiteettivaiheen näkökulmasta (Castells, 2000; Heikkilä, 2019). 

Muutoksen tarpeen ja ristiriidan esiintuomaa kannanottoa käsittelevät työt ja tarinat niiden 

ympärillä ilmensivät identiteetin erilaisia, päällekkäisiä ja sisäkkäisiä tehtäviä. Castells (2000) 

on esittänyt identiteettipoliittisen tarkastelun näkökulmasta kolme identiteettityyppiä: 

legitimaatio-, resistanssi- ja projekti-identiteetit. Merin ja Aadan identiteetit rakentuivat 

sisäisessä keskustelussa yhteiskunnasta itselle merkittäviksi poimittujen ilmiöiden kanssa. 

Haastateltavat eivät pyrkineet vaikuttamaan ympäröivään maailmaan, ottamaan kantaa tai 

vaikuttamaan poliittisesti muihin, mutta identiteettien prosessi rakentui lomittain Castellsin 

(2000) identiteettityyppien kanssa. 

Legitimaatioidentiteetit tukevat vallassa olevaa järjestystä. Resistanssi-identiteetit puolestaan 

rakentuvat yhteiskunnallisia valtajärjestelmiä vastaan ja ne kokoavat vaihtoehto- ja 

vastakulttuurista voimaa valtakulttuureita vastaan. Projekti-identiteetit syntyvät siitä, että 

aiemmat identiteetit eivät enää ole toimivia ja merkityksellisiä muuttuneessa tilanteessa. 

Projekti-identiteetin valinneen yksilön ratkaisuna on uudenlaisella tavalla muuttaa asioita ja 

työskennellä tärkeiksi kokemiensa päämäärien puolesta. Projekti-identiteetin perusajatuksena 

on, että olemassa oleviin ongelmiin lähdetään hakemaan vastauksia muuttamalla niitä itsestään 

selvinä pidettyjä ajatusjärjestelmiä, jotka sortavat tai alistavat joitakin ihmisryhmiä. (Castells 

2000, 8; Heikkinen ja Huttunen 2002, 179–181.) Meri ja Aada edustavat identiteettiprosessinsa 

kaikissa vaiheissa olemistaan täysin tai osittain legimaatioidentiteetin, vallassa olevaa 

järjestystä tukevassa asemassa. Legimaatioidentiteetin sisälle muodostuu ensimmäisessä 

vaiheessa, Välähdyksiä mahdollisuuksista, toisenlainen tapa ajatella ja suhtautua, resistanssi-

identiteetti. Projekti-identiteetti lähtee vasta hiljalleen käyntiin ja saavuttaa asemaansa 

resistanssi-identiteetin kanssa yhtä vahvemmin toisessa ja kolmannessa identiteetin vaiheessa. 

Legimaatioidentiteetti jää vallitsemaan niihin osa-alueisiin, missä Meri ja Aada elävät, 

omaksuvat, eivätkä näin nosta esiin. He tuovat esille enimmäkseen asioita, joista ovat eri mieltä, 

protestoivat ja haluavat muuttuvan. He tuovat asiat esille omasta näkökulmastaan, oman 
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suhtautumistapansa muuttamisena. Oma kanta yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan on 

identiteettivaiheesta riippuen joko muodostumassa, vahvistettavissa tai jo varma, ja jokaisella 

vaiheella näyttäytyy aineistosta eri tehtävänsä. Olen jakanut nämä vaiheet kolmeen osaan, 

Välähdyksiä mahdollisuudesta, Muutokseen tähtääminen ja Voimaantuminen. 

Identiteetti ei näyttäydy kokonaisuutena siirreltävänä ja tarkasteltavana pakettina, vaan 

osatekijöinä, yksittäisiin itselle merkityksellisiksi nousseisiin ilmiöihin suhtautumisena, 

ajatteluna ja arvottamisena (vrt. Hänninen, 2000, 60–62). Näin identiteetin eri osa-alueet 

kulkevat jatkuvasti eri kehitysvaiheissa ja Aadan ja Merin identiteettiprosesseissa on nähtävissä 

useita eri vaiheita samanaikaisesti eri ilmiöiden tarkastelun suhteen. Välähdyksiä 

mahdollisuudesta kuvaa muodostumassa olevaa identiteettiä. Tarkasteluun nousevat vain sinne 

näyttäytyvät asiat. Ensimmäisessä vaiheessa käydään poimintaa, mahdollisuuksien näkemistä 

ja keräämistä esiin nousevista ajatuksista ja tunteista. Eletty pohja tälle näkemättömyydelle on 

legitimaatioidentiteetin sokeus, jolloin tapoja nähdä uudella tavalla alkaa nousta hiljalleen. 

Tavoitteet ja ihanneminä ovat vielä ideologisia, niille asetetaan raamit, mutta konkreettinen 

toteuttaminen ja yhteensovittaminen ei vielä käynnisty. 

Muutokseen tähtääminen on välähdyksien kautta esiinnousseiden ideologiansa, arvojensa ja 

ajattelutapansa omakohtaistamista ja keskustelua sen kanssa, haluaako niistä pitää kiinni vai ei. 

Omakohtaistaminen tapahtuu soveltamalla ideoita käytännön elämässä toteutettaviksi tai 

työstämällä sen konkreettista mahdollisuutta tai sen vaikeutta itselle rakennetuissa raameissa, 

ideologisten arvojen ja ihanneminän toteuttamisen kentässä. Tässä vaiheessa uudesta ideasta ja 

minuuden ihanteesta on vielä mahdollista palata takaisin, mikäli sen raamit ovat liian kapeat, 

heikosti toteutettavissa tai tuottaa ristiriitaa ja ahdistusta. Tämä ei kuitenkaan ole takapakkia 

identiteetin kokonaiskehityksessä, vaan arvot ja ajatukset menevät uudelleen tarkasteluun, 

hiottaviksi ja käyttökelpoisemmiksi toteuttaa muutokseen tähtäämisen vaiheessa. Vaiheet 

etenevät kunkin ilmiön kohdalla lineaarisesti, mutta palaavat hetkittäin edelliseen hioutuakseen 

paremmin työstettäväksi seuraavaan vaiheeseen. 

Voimaantuminen on löydetyn identiteetin idean, sen toteuttamisen tavan ja omakohtaistumisen 

jälkinen vahvistamisen ja oikeuttamisen vaihe. Omaa legimaatioidentiteetin vallasta 

välähdyksien kautta noussutta ideaa olla on työstetty ristiriidattomaksi ja käyttökelpoiseksi 

mahdollisesti palatessaan takaisin ideoitavaksi ja työstettäväksi, jonka jälkeen saavutettu 

ristiriidaton tapa olla vaatii vain sen vahvistamista itsenä mielletyksi tavaksi olla ja sen 

oikeuttamista suhteessa ympäröivään maailmaan. Ensimmäisten prosessien kautta hioutunut ja 
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selkiytynyt arvomaailma ja ihanneminä tekevät oikeuttamisesta moraalisesti kevyttä ja omana 

olemisen tapana ristiriidatonta, helppoa ja voimaannuttavaa. 

Voimaantumiseen päästäkseen ensimmäisissä vaiheissa on vuoroteltava ja päästävä eteenpäin. 

Aineistossa ilmeni taiteen merkittävä suhde näihin kriittisiin, lopputuloksen ratkaiseviin 

työstämistä vaativiin vaiheisiin. Taiteen avulla pystyttiin turvallisesti avaamaan oman 

tietoisuuden eteen erilaisia ideoita ja ajatuksia olla legimaatioidentiteetin vallasta. 

Ensimmäisessä vaiheessa mahdollistui sen näkeminen, mikä on piilossa. Toisessa vaiheessa sai 

tilan, rauhan ja taiteen sisäänkirjoitetun hyväksynnän työstää keskeneräisiä ja 

yhteensovitettavia ristiriitaisia tunteita, ihanteita ja ideologioita. Läpi menneet ideat olivat 

nousseet voimaantumiseen, kun taas ristiriitoja sisältävät tarvitsivat työstämistä voidakseen 

saavuttaa voimaantumisen. 

12.1 Välähdyksiä mahdollisuuksista 

Lähestymistapani ei oleta ihmisen ristiriidattomasti ja kaikenkattavasti määritelleen, 

tunnistavan ja tiedostavan tavoitteitaan, arvojaan ja tapaansa olla eikä tunteiden toimivan 

ristiriidattomasti ja poikkeuksetta tavoitteita edistävällä tavalla. Kuitenkin tavoitteilla, arvoilla 

ja tunteilla on roolinsa identiteetin hahmottumisessa. Jäsentynyt identiteetti edistää tavoitteiden 

mukaista toimintaa ja hyvinvoinnin toteutumista sekä on yhteydessä positiivisiin 

tulevaisuudenennusteisiin (Marttinen, 2017, 6, 63–65.) Oman elämän merkitystä ja tavoitteita 

koskevia ajatuksia, arvoja ja tunteita on mahdollista tunnistaa, muokata ja vahvistaa sekä 

muuttaa valintoja ja toimintaa uuden identiteetin mukaiseksi. Omaan elämään on mahdollista 

vaikuttaa. Aineistoni tarinoissa identiteettiä on rakennettu vuorovaikutuksessa taiteen kanssa 

vaiheittaisina prosesseina. 

Tuloksien muotoutuminen pohjautuu ihmisen näkemisenä kapasiteetiltaan rajallisena ja 

voimavaroiltaan vaihtelevana organisaationa. Kaikkia omaan elämään vaikuttavia ajatuksia ja 

arvoja ei ole tehokasta ja voimavarojen säilymisen kannalta mielekästä kohdata, prosessoida ja 

työstää eteenpäin, eteenkään vaikuttaessaan merkityksettömiltä tai ristiriidattomilta kaikessa 

sopusoinnussaan. Asioiden kohtaamiseen tarvitaan triggeri, joka asettaa sen ajankohtaiseksi tai 

turvallinen ja seesteinen vapaa tila kohdata aiheita pakotteesta riippumatta. Motivoituminen 

asioiden muuttamiseen on merkityksellisyyden tunteen ja voimavarojen lisäksi kiinni oletetusta 

selviytymisennusteesta, johon vaikuttavat minä- ja maailmankuva. Tilanteelle sopeutuminen, 

itsensä ja maailmankuvan mukauttaminen vallitsevan tilanteen hyväksymiseksi ja 
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ylläpitämiseksi edistää pysyvyyttä ja jatkuvuutta, jopa jumiutumista epäsuotuisiin olosuhteisiin 

(Louhela, 2019, 94–96). Tilanteen ehdoille sopeutuminen tapahtuu riippumatta olosuhteista tai 

niiden oikeudenmukaisuudesta ja hyvinvointia edistävistä ominaisuuksista. Sopeutumista 

edistää ristiriidattomuuden kokemus tai pyrkimys sen luomiseksi, joka ei myöskään osoita 

oikeudenmukaisuuden ja ennakoivan hyvinvoinnin läsnäoloa. 

Tämä osoittaa, että tilanteen hyväksyminen, sille antautuminen ja sen mukaan eläminen, 

sopeutuminen, ei aina ole omaa toimijuutta, hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta edistävä 

selviytymisstrategia. Louhelan (2019, 93–95) tutkimien väkivallan alla elävien tyttöjen suhde 

tilanteen näkemiseen ja arvottamiseen liikkui jatkuvan tunnistamisen ja tunnistamattomuuden 

välillä. Oman identiteetin muodostumisen ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta epäedullisia 

tilanteita pyrittiin hyväksymään vastapuolen ymmärtämisellä ja oman kokemuksen ja äänen 

mitätöinnillä, jolloin tieto väkivallassa elämisestä oli toisinaan tietoista ja toisinaan 

epätodelliselta tuntuvaa. Ihminen kykenee hyväksymään tilanteita selittäen oman roolinsa ja 

maailmankuvansa toisin – omaa toimijuuttaan vähentäen tai siitä luopuen ja ennakoimattomalle 

ympäristölle alistuen (Tirkkonen, 2019). 

Tartun tulosluokituksessani mahdollisuuden välähdyksiin, jotka rajoitteiden vallitessakin 

näyttäytyvät aika ajoin. Louhelan tutkimuksen vertaisryhmäänsä nähden huomattavan 

kontrollin alla elävät tytöt kykenivät hetkittäin tunnistamaan tilanteen (Louhela, 2019, 93–95). 

Mikäli tunnistaminen välähtää hetkittäin jopa suuren paineen ja kontrollin alaisissa 

valtasuhteissa, sen voima on potentiaalinen myös rakenteellisen vallan ja omaa toimijuutta 

kaventavan maailmankuvan alla. 

Aineistossa näkyi välähdyksenomaisia mahdollisuuden ikkunoita. Louhelan (2019, 93–95) 

tunnistamisen ja ei tunnistamisen tilaa mukaillen tilanteen tai itsensä uudelleen näkemisessä on 

toisinaan kyse siitä, että tietoisuus ei ole löytänyt uutta tapaa ajatella, toisinaan taas siitä, että 

tunne ei ole ehdollistunut toimimaan uudistuneen identiteetin ja ajattelutavan ehdoilla. Tunne 

pitää toistuvin kokemuksin juurruttaa kehomuistiin saadakseen sen toimimaan yhdessä 

tietoisuuden kanssa (vrt. Tirkkonen, 2019). Niin Meri kuin Aadakin kertoivat tehneensä 

kevyesti ja ilman suurempaa identiteettiin tai itsensä kokemiseen tähtäävää tarkoitushakuisuutta 

taidetta, mutta löytäneen tunneyhteyden ja merkityksen teoksen kautta myöhemmin itseensä. 

Aada kertoo keveyden alta löytyneestä syvemmästä merkitykestä: “Nii ja sit niijoo aika monet 

on sellasia, et alkanu än äs läpäl tekee sitä, mut siin tekemisprosessis siihen tulee tosi paljo 

sellasii merkityksii... et siit tulee vaik tosi sillee tärkee.” Samoin Meri kertoo tehneensä kevyesti 



 

62 

 

ulkoapäin tullutta ideaa, joka ei ensin ole yhdistynyt omaan sopusointuiseen tunteeseen 

suhteessa työhön, mutta on lopulta löytänyt henkilökohtaisen yhteyden itseen: “...siit ei tullu 

mitään, sit mä vaan niinku jatkoin ja siveltimellä vetelin. Sit mä aloin huomata, et tähän tuli 

niinku jotain tällasta... ...työ vaan vei!” Meri myöskin näki valmiiksi opinnoissa ulkoapäin 

annetuissa tehtävissä syntyneen merkityksiä itseen, vaikka työn avaus tai teema ei ollut lähtenyt 

alun perin itsestä. Molemmat löysivät intuitiivisesti yhteyksiä tietoisuuden ja tunteen välillä, 

vaikka työn ei alun perin tiedostettu käsittelevän tai nostavan jotakin teemaa esille. 

Työskentelyssä intuitiivinen ja alitajuntainen pääsi konkreettisesti piilosta esiin. Aada ja Meri 

jopa hämmästyivät sitä toisinaan itsekin. He kertoivat, etteivät juuri ota kantaa ulkopuoliseen 

maailmaan tai yhteiskuntaan töillään, mutta omakohtaisuuden kautta työt kuitenkin viestivät 

paljon yhteiskunnallisten keskustelujen ajankohtaisia aiheita, kuten naisen arvoa ja ääntä. 

Töissä oli paljon piilomerkityksiä, joiden yhteys ajattelu- ja arvomaailmaan olivat uusia 

haastateltaville itselleenkin. Piilossa oleva tuli esiin työnä. 

Aada hahmottelee piilossa olevan nousua työhön spontaanisti täysin eri asiayhteydessä 

keskusteltaessa: “Mulla toi tekeminen on sillee se on jännä ku se on niinku käytännön (painottaa 

sanaa) tekemistä ni siinä niinku käytännössä miettii, et mitä piirtää ja tekee ja mitä värittää ja 

mitä tekee seuraavaks, mut sit samaan aikaan tapahtuu sitä prosessia et... Miettii... vähä 

syvällisemmin niinku syitä että öö... öö tavallaan jostain se tarve tulee niinku ilmaista... Et 

mist...” Aada pitää pienen tauon ja aloittaa yhtäkkisesti: “Yleensä mul on itseasiassa silleen, et 

mul just niinku aikasemmin mieleen se työ, et minkälainen se niinku ois. Mä mietin tavallaan 

jostain. No koulussa annettiin monesti joku kysymys tai joku sellanen, et tee tästä aiheesta ni 

se tilanne et sul on niinku pakko purkaa ulos jotain... se on niinku (naurua) helppoo ku on niinku 

mitä miettii ja tulee joku ristiriitatilanne et on niinku pakko purkaa ulos... mut sit mul on yleensä 

menny aika kauan et mä mietin ja visualisoin mun päässä sen ja sen jälkeen mul on niinku aika 

helppo toteuttaa se, et mä piirrän sen niink ylös.” Aada hahmottelee tarinassaan taiteen 

käytännöllistä luonnetta, joka on käytännön tekemisenä ilmentyessään silti jotain syvempää. 

Aada kertoo toisaalla hakevansa työllään oikeaa tunnetta ja esittelee monikymmenosaisen 

sarjan, jossa teknisesti onnistuneina pitämänsäkään työt eivät ole löytäneet oikeaa tunnetta ja 

viestiä ilmaisevaa muotoa. Hän on tehnyt aina uuden vanhan perään etsiessään oikeaa yhteyttä. 

Myöskin Merin töissä näkyy selkeä yhteyden etsiminen. Teknisesti muiden tekemänä 

onnistuneiksi mieltämänsä työt ovat Merillä säilytyksessä joko taka-alalla tai keskeneräisiksi 

miellettyinä ulkopuolisen silmin teknisesti valmiin näköisinä, sillä tunneyhteyden löytäminen 

on kesken. Taiteella on haettu yhteyttä kuhunkin merkitykseen liittyvään tunteeseen. 
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Tarve hakea intuitiivista yhteyttä tunteen ja tekemisen välillä näkyy Merillä useissa tarinoissa 

töistä ja tekemisprosesseista. Hän hahmottelee prosessien abstraktia luonnetta sekä yhteyttä 

haettuun hahmottuvaan ideaan, jonka saavuttamisen hänen käyttämänsä “oikea tunne” 

varmistaa. Meri näyttää useita keskeneräisiä töitään kertoen “oikean tunteen” jääneen 

saavuttamatta. Taide minuna –luku hahmotteli tarkemmin tämän yhteyden etsimisen olemusta 

ja tarvetta. Tunteen ja tietoisuuden välisen yhteyden saavuttaminen ratkaisee niin Aadan kuin 

Merinkin tarinassa kokemansa luomisen mielekkyyden ja teoksen näkemisen onnistuneena. 

Identiteettiprosessin ensimmäiseksi vaiheeksi luomani Välähdyksiä mahdollisuuksista nousi 

merkittäväksi aineistosta nousevista tarinoista pyrkiä yhdistämään ilmaisu haettuun ideaan, 

jonka oikeellisuuden tunne vahvistaa. Tunne osoittautuu reittinä omaan kokemukseen, jonka 

kohtaaminen estyy sen jäädessä vahvistamatta oikeutetuksi (vrt. Louhela, 2019, 93–95). 

Vahvistamiseen tarvitaan tietoisuuden ja tunteen yhdistämistä, jota vahingollisten kokemusten 

pohjalta luotu vääristynyt minä- ja maailmankuva estää (Tirkkonen, 2019). Tunteen 

vahvistaminen näkyy aineiston tarinoissa identiteettiprosessin alun tarpeena saada yhdistettyä 

tekemisen luonne ja lopputulos oikeaksi kokemaansa tunteeseen. 

Merillä on töitä, joissa hän ei mieltänyt työstävänsä itsestään tai elämästään, mutta löysi 

silloisen työstämisen yhteyden työhön myöhemmästä negatiivisesta tunteestaan jo vaihtuneesta 

identiteetistään käsin tarkasteltuna työtä kohtaan. Uudistunut identiteetti teki vaikeaksi kohdata 

vanhan, jolloin työn luomisen läsnäollut identiteetin vaihe nousi esiin. Meri kertoo työparista, 

jonka olisi halunnut alun perin laittaa tiettyyn paikkaan, mutta uudistuneen identiteetin suhde 

työhön poisti mahdollisuuden: “ehkä näihin vaikuttaa myös se, et sillon ku mä ideoin näitä … 

ja... jotenki mietin näitä …. näihin liitty aika vahvasti yks henkilö.... mä en ehkä sillon 

tiedostanu, mut jotenki sit jälkikäteen ku se henkilö ei ehkä ollu niin sellanen niinkun … 

hyvänmielen ihminen... …sit mä huomaan et seki vaikutti aika paljon siihen että sit jotenki 

tietyllä tavalla tunsi... ...semmosta etäisyyttä.” Merin tunne työhön paljasti irtaantumisen (vrt. 

Heikkinen, 2019) tarpeen edellisestä tavastaan olla ja ajatella. Hänen tarinassaan ilmentyy 

myöskin jo luomisvaiheessa ilmentynyt oman kokemuksen esilletulon pyrkimys, joka 

näyttäytyi suhtautumisena työhön, jonka koki olevan laimeasti “ihan kiva”, mutta painotti, että 

työ “ei löytänyt muotoa, jonka olisin halunnut”. Tunne työtä kohtaan nostaa esille oman 

kokemuksen äänen. Meri ei koe sen “löytäneen muotoa”, eli ei koe työn saavuttaneen 

etsimäänsä. Hän kertoo jo tekovaiheessa olleen hyvänmielenihmistä kohtaan kysymys: “onko 
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toi?” Oma tunne työskentelyprosessissa ja työtä kohtaan antoi välähdyksiä oman kokemuksen 

oikeellisuudesta - uudesta tavasta olla ja luoda identiteettiä. 
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Aadalla välähdykset toisin olemisen mahdollisuudesta – mahdollisuudesta olla muuta, rakentaa 

itseään ja identiteettiään eteenpäin – nousevat esiin töiden sisältöjen ja luomisprosessin 

yhteydessä käsittelemissään teemoissa. Aadan tarinassa näkyy itseen ja omaan olemiseen 

kohdistuva vaatimus tulla nähdyksi sosiaalisesti rajatulla tavalla, mutta pyrkii laajentamaan tai 

rikkomaan vaatimusta hetkittäin. Aadan sosiaalinen itsensä rajaaminen liittyy moraaliin, 

arvoihin ja korkeaan vastuuntuntoon. Aada korostaa useassa kohtaa pitävänsä muiden tunteita 

tärkeinä. Hän kokee, että muita ei voi satuttaa tai loukata omalla pahalla ololla ja kokee vastuun 

jopa niin vahvana, että pyrkii useassa kohtaa tarinaansa luomaan mahdollisuuksia tuntea ja 

käsitellä pahaa oloa kaikin tavoin niin, että sen näkeminen ei rikkoisi ympärillä olevien ihmisten 

rauhaa. Hän kuvailee kipua sukupuoleen liittyvää sortoa käsittelevän kuvan yhteydessä 

yleisesti: “kivun voi kantaa niin, että se on epämiellyttävää nähdä tai et se on esteettistä.” Aada 

ei paikanna kivun näyttämistä pelkästään taiteen estetiikkaan vaan puhuu muuallakin samasta 

sosiaalisesta ilmiöstä - voida olla minä suhteessa ympäristön vaatimuksiin. Hän kertoo 

yläasteen lopputyössään kuvanneen itsensä siitä näkökulmasta, mitä olisi halunnut olla ja 
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millaisena halusi näyttäytyä ulkoapäin katsottuna. Korkean vastuuntunnon tuomaan rajattuun 

vapauteen olla välähtää kuitenkin hetkittäin toisenlaisia ääniä. Käsittelen ensin itsensä 

rajaamista voimavarojen ja itsetunnon näkökulmasta nähden ihmisen rajallisena kyetäkseen 

kohtaamaan liian suuria tai kipeitä asioita kerralla, jonka jälkeen tuon esille välähdyksiä 

tulevaisuuteen tähtäävästä muutoksesta. 

Ajatuksia, tunteita ja tapahtumia voi kieltää monesta syystä. Yhtäkkisen ja ennakoimattoman 

tapahtuman jälkeinen shokki antaa mahdollisuuden kerätä voimia tulevaan asian kohtaamiseen. 

Ihminen saa jatkoaikaa ja ehtii kerätä itseään. Jatkuva, tilanteessa koettu uhka voi myöskin 

poissulkea oman kokemuksen kuulemisen, jolloin mieli kieltää tai selittää toisin tunteet, oman 

äänen ja tapahtumat (Louhela, 93–95, 2019; Tirkkonen, 2019). Kieltäminen toimii 

selviytymisstategiana, jolloin asioiden laita hyväksytään, eli olosuhteisiin pyritään 

sopeutumaan (vrt. Kumpula, 2013) maailmankuvaa ja minäkuvaa muokkaamalla (vrt. Louhela, 

2019; Tirkkonen, 2019). Kieltäminen voi toimia voimavarojen lyhytaikaisena kerääjänä tai 

ilmentää uhkan läsnäoloa. Aadan lopputyön yläasteaikainen tapa kuvata itsensä ilmentää omien 

erilaisten puoliensa kohtaamisen rajallisuutta. Hän kertoo nostaneensa työsarjassaan esille 

itsestään vain positiivisena pitäneensä piirteet ja ominaisuudet sekä korostaneen näkemisen 

tapaa, mitä tehdessään on halunnut ulkoapäin katsottuna olla. Tarkastelu on irrallaan 

turvallisesta tilasta tarkastella itseään ilman uhkaa nähden näin kehityskohtia ja suunnata 

muutokseen. Tästä näkökulmasta itsensä katsominen on itsetunnon suojelemisen keino 

epävarmoina hetkinä, hetkellisesti kannatteleva voima. Lapsen kehitykseen kuuluvat 

supersankarivuodet ajoittuvat aikaan, jolloin oman rajallisuuden myöntäminen olisi 

vahingollista kehitykselle ja edistykselle. Samoin itsetunnon suojelemisen strategiana itsensä 

näkeminen rajatusta vinkkelistä ylläpitää toimintakykyä hetkellisesti, vaikkakin 

kokonaisvaltaisen itsetunnon kantavuuden kannalta nousevat merkittävämmäksi stabiilimmat, 

etenkin sosiaalisen roolin ja kohtelun määrittämät olosuhteet, kuten Kiviruusun (2017, 46–67) 

tutkimus ilmentää. Tällainen voimavarojen säästämiseen valjastettu itsetunnon suojelemisen 

keino, katsoa rajatusti omaa itseään poissulkien liian kipeitä kohtia, on mahdollisuuksia 

piilottava, mutta samalla niiden kohtaamiseen tarvittavien voimavarojen kannattelija. Näin 

identiteetin kehityksen ei voida nähdä lähtevän liikkeelle asioiden tunnistamisesta ja keinojen 

etsimisestä muutoksen aikaansaamiseksi, vaan olen luonut Heikkisen (2019) irtaantumista 

edeltävän vaiheen, jossa mahdollisuudet identiteetin monimuotoistumiselle tai kehitykselle 

näyttäytyvät Louhelan (2019, 93–95) tutkimusta mukaillen välähdysmäisinä hetkinä kokeilla 

ajatella jokin toisin. 
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Aadalla oli vaiheita, jolloin hän painotti vähemmän sosiaalisesti kokemiaan vaatimuksia olla ja 

rajata itseään. Hän kuvaa sohvalla makoilevaa naista kuvaavan työtä: “yks tyttö, joka...” 

arvottavaan sävyyn: “...vaan makoilee jossain sohvalla” sekä kuvastaa työn syntyhetkeä: “...se 

oli sellanen, et ku väsytti ihan rutosti, niinku ihan rutosti, ni mul tuli huono fiilis siitä, et ei sais 

väsyttää, et pitäis vaan pystyy tekeen kaikkee, et ei naisen kuuluis olla sellanen, et väsyttää ihan 

ketusti ja se nukkuu vaa jossain sohvalla puolet päivästä, ni sit mä piirsin tollasen, joka ei edusta 

niinku naiseuden ihannekuvaa, mut on samalla niinku samaistuttava.” 

Vaatimukset suoriutuvasta, tekevästä ja pystyvästä tavasta olla korostuu Aadan tarinassa: 

“pitäis vaan pystyy tekeen kaikkee”. Hän myöskin korostaa vaatimusten sitoutuvuutta 

sukupuoleen omassa kokemuksessaan: “...ei naisen kuuluis olla sellanen, et väsyttää ihan 

ketusti ja se nukkuu vaa jossain sohvalla puolet päivästä...” Vaatimusten tunnistaminen on jo 

itsessään mahdollista tarkastelua edellyttävää, mutta tulkitsen Aadan suhtautuvan vaatimuksiin 

työssään jonkin asteisella lempeydellä kuvatessaan kuvan henkilöä samaistuttavaksi. Tarina voi 

olla myöskin itsereflektiota ristiriitaisista tunteita, kertoa kokemuksesta arvojen sijaan. 

Vaatimus pystyä “tekeen kaikkee” ei ristiriitaisten tunteiden herättäjänä vaikuta arvovalinnalta, 

joka kohti pyrkiä, vaan vaatimukselta, joka rajoittaa itseä ja on jollakin tavalla sidottu myöskin 

sukupuoleen. Kertomisessa ilmenevä arvottaminen; “ei sais väsyttää”, “et pitäis vaan pystyy 
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tekeen kaikkee” sekä arvottamisen sukupuolittaminen; “ei naisen kuuluis olla sellanen” eivät 

suoraan kerro Aadan omaksumista ja allekirjoittamista arvoista. Kertomisen tapaa voidaan 

tarkastella länsimaisen tarinankerronnan kautta. Aadan tarinankerronnassa kampailevat 

romanssille ominaisella tavalla moraalinen jännite arvoista (vrt. Hänninen, 2000, 96; Murray, 

2010). Hän kertoo hyveen tai jonkin tavoiteltavan arvon ominaisuudessa pystyvyyden ja 

tekevyyden ihanteesta, jota ei kuitenkaan täysin allekirjoita. Tunnetason ristiriita ihannetta 

kohtaan luo romanssille ominaisen jännitteen kamppailla hyvän ja pahan taistelu. Tällainen 

tarinankerronta tulee fenomenologisen kokemusta painottavan tulokulmani sekä narratiivisen 

lähestymistapani kautta tulkita paitsi tapana hahmottaa vain osa totuudesta, myöskin tapana 

luoda todellisuutta. Romanssille omaisen jännitteen nostaminen tarkasteluun nostaa esiin sen, 

että puhuttu ei ole sanatarkassa sisällössään sitä, mitä se kertoo; toisin sanoen sitä, että Aada 

ajattelisi arvojen ja sukupuoliroolituksensa olevan ehdoitta oikeita, oikeutettuja ja jatkamisen 

arvoisia. Aada ikään kuin kuvailee mielensä tarinaa kokea näin, mutta ilmentää totena 

kerrottuna sen vahvaa vaikutusta tunne-elämään, itsensä arvottamiseen ja valintoihin. 

Kertomisen tapa on tuo esille tietoisen ajattelun ristiriidan ja jännitteen suhteessa tunteen ja 

kokemuksen todellisuuteen. Romanssille ominainen kamppailu kertomisen tavassa myöskin 

luo todellisuutta, eli saa tunteen näyttäytymään kielteisenä vastavoimana. Vastavoimien, 

tunteen ja arvojen kamppailu, on verrattavissa Louhelan (93–95, 2019) tietämisen ja ei 

tietämisen hetkiin sekä Tirkkosen (2019) ei tietämiselle altistumiseen uhkaa koetussa 

tilanteessa. Tietoinen on usein edellä tunnetta tai tunne on hitaampi kypsyttää ja ehdollistaa 

toimimaan tietoisen muuttuneen asenteen tai ajatuksen mukaan. Tätä ilmentää stressaavissa 

tilanteissa käytettyjen äärimmäisten selviytymis- ja suojakeinojen päälle jääminen, esimerkiksi 

traumojen tunnetason vaikutus uhan poistumisesta huolimatta (Tirkkonen, 2019). 

Fenomenologian näkökulmasta koettu elää kehossa valmiutena ja koodina, käsityksenä 

maailmasta ja sen lainalaisuuksista (vrt. Tirkkonen, 2019). Aadan maailman- ja minäkuvaan 

välähtää hetkittäisiä mahdollisuuksia tulla tunnetasolla tietoiseksi ja uskomaan omaa tunnetta 

ja kokemusta todemmaksi kuin ideologian ja arvojen vaatimukset. Tämä tapahtuu sekä arvojen 

reflektoinnilla, jonka ensimmäinen väläys on niiden tunnistaminen, jota Aadan tarina ilmentää. 

Tunnistaminen on kuitenkin hetkittäistä, jolloin tunne ei ole jatkuvasti yhtä arvojen kanssa. 

Muualla Aada painottaa vahvasti kriittisiä arvojaan sukupuolirooleja vastaan sekä naisen 

vapauden puolesta, joten tulkitsen tietämisen ja ei tietämisen olevan kehämäistä ja 

aihealuaittain etenevää identiteettiprosessia. Välähdyksestä seuraa muita vaiheita, kun taas 

hioutuneista käsityksistä seuraa uusia välähdyksiä. Kapasiteetin rajallisuuden ansiosta ihminen 

käsittelee vain rajallisen määrän kerrallaan asioita ja samaa aihealueeseen voi kuulua lukuisia 
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variaatioita, jotka eivät mene samaan muottiin. Siksi näen aineiston saman teeman alle, kuten 

sukupuoliroolien käsittelyyn ja reflektointiin, kuuluvan lukuisia identiteetin osa-alueita, jotka 

aloittavat muovautumis- tai tarkentamisprosessinsa eri tahtiin. 

12.2 Muutokseen tähtääminen 

Muutokseen tähtäämisen vaiheessa ilmeni tarve irtaantua jostakin eletystä, olevasta tai 

vallitsevasta. Vanha haluttiin tunnustaa olemassa olevaksi, kieltämisen sijaan nähdä, asettaa 

esille ja kokea vääräksi. Siitä ei kuitenkaan oltu vielä niin etäällä, että sen olemassaolo olisi 

totaalisen merkityksetöntä tai jopa jäänyt jo epämielekkääksi tai kylläiseksi enää tarkastella. 

Välähdyksien kautta tietoisuuteen nousseiden ilmiöiden ja tässä vaiheessa muodostetun vielä 

kelluvan, ihanteellisen ja ideologisen kannan konkreettinen työstäminen näkyi Aadan ja Merin 

tarinoissa valittujen arvojen ja ideologioiden ristiriitojen yhteensovittamisena. Ristiriitojen 

yhteensovittamista tehtiin tunnetasolla ja tunteiden kautta, mutta myös niiden ohjaamana 

muotoillessa ja hioessa ideologian toteutumisen konkreettista olemusta. Ristiriidattomuuden 

saavuttaessaan ideat ovat matkalla viimeiseen vaiheeseen, voimaantumispisteeseen, jolloin siitä 

muodostuu osa omaa jäsentynyttä identiteettiä. Tavoitteiden ollessa vaikeita toteuttaa, niiden 

kanssa kipuillaan voimakkaammin, siirrytään uudelleentarkasteluun, välähdyksien 

mahdollisuuden vaiheeseen takaisin ja jälleen työstämiseen, muutokseen tähtäämisen 

vaiheeseen. Itse valittava identiteetti, oman toimijuuden, määrittelyn ja mielen takaaminen 

vaatii ensimmäisen ja toisen vaiheen työstämistä. Mitä rajatummassa ympäristössä elää 

suhteessa omaan hyvinvointiin tai tavoitteisiin, sen merkityksellisemmäksi ensimmäinen ja 

toinen identiteettivaihe nousevat. Niitä ei myöskään tule kiirehtiä tai etuilla, sillä muutoin ne 

jäävät legitimaatioidentiteetin tunnistamattoman hyväksynnän itsen vastaiseen 

ristiriidattomuuteen tai voimaantuvat näennäisesti, mutta jäävät ristiriitaisiksi, jolloin niiden 

oikeellisuutta ei tunnusteta, vaan niitä mukaillaan väkisin. 

Tunteilla oli halutussa muutoksessa merkittävä rooli sen paljastajana, mikä on itseä ja mikä ei, 

sekä tunteen ja tietoisuuden yhdistämisessä. Muutokseen tähtäämiseen liittyi itseä suojelevia 

tunteita, lempeyttä itseä kohtaan ja vihaa ulkopuolista uhkaa kohtaan. Vahvoilla tunteilla 

pyrittiin omaksumaan omakohtaisemmin ideologinen ajatus. Vahvat ilmaisut arvoista; “...mua 

ei niinku yhtään kiinnosta se ja mä en haluu sellasta... (Aada)”, “...elämässä oma feministinen 

ajatus... (Meri)” ja dynaaminen epätoivoa viestivä toteamus: “...Et mitä mä niinku teen! (Aada, 

naisen sukupuoliroolin käsittelyn yhteydessä)” ilmentävät löydettyjen arvojen laukaisemaa 
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tarvetta muutokseen sekä kipeää tien etsimisen tarvetta arvojen luoman ideologian 

toteuttamiseksi. 

Lempeyden ja vihan rooli näyttäytyy Merin ja Aadan ristiriitoja ratkovassa työskentelyssä sekä 

ideologiaa ja ihannetta kohti työskentelyssä itseä suojeleva voimana ympäristön painetta tai 

vallitsevaa erimielisyyttä kohtaan. Lempeys itseä kohtaan näyttäytyi sen kauniina näkemisenä, 

mitä itse koki olevansa ulkoapäin omaksutun itsekritiikin vaimentamiseksi. Vihan rooli oli 

lempeyden tavoin yhtä lailla vaimentaa ympäristöstä koetut paineet ja rajoitteet. Viha on vahva, 

dynaaminen ja repivä tunne, joka liittyy ihmisen elämässä vääryyden kokemisen myöntämiseen 

ja oman toiminnan oikeuttamiseen. Ero- ja traumaprosesseissa viha mielletään 

nykypsykologiassa terveellä tavalla etenevän selviytymisprosessin vaiheeseen, jossa koettu 

luokitellaan vääräksi tai itselle sopimattomaksi ja siitä ponnistetaan tunnetasolla etäälle. Viha 

on keino tunnustaa jokin vääräksi sekä keino eriyttää siitä itsensä. Oman toimijuuden, 

subjektina pysymisen ja arvontunteen kannalta tarkasteluna vihan tunteen puuttuminen voi 

mahdollistaa omia rajojen rikkovan toiminnan hyväksymisen ja johtaa alistumisen 

muokkaaman minäkokemuksen ja maailmankuvan muotoutumiseen (Tirkkonen, 2019). Vihan 

kokemus suojaa, auttaa tunnistamaan epäsuotuisan tilanteen ja ponnistamaan siitä irti. Siinä 

missä vihan puuttuminen mahdollistaa itsensä näkemisen objektina, tilanteen hyväksymisen ja 

sen ehdoilla saadun kohtelun armoilla aaltoilun (Tirkkonen, 2019), sen läsnäolo antaa voiman 

väärän tunnustamiseen ja tekee tarpeen suhtautua siihen uudella tavalla. Hyväksyminen ja 

tilanteen ehdoille sopeutuminen alistaa objektiksi, kun taas viha toimii polttoaineena oman 

kokemuksen mukaiseen ajatteluun ja toimintaan. Vihan kokemusta voi kuitenkin estää pelko, 

häpeä tai muu koettu uhka (Tirkkonen, 2019). Taiteen tekemisessä voi kuitenkin löytää 

turvallisen tilan tuntea vihaa ilman uhkaa. Taide auttaa ponnistamaan irti. 

Aadan työstämisessä näyttäytyy viha. Aada kertoo Kalevala-aiheisesta naisen hukuttautumista 

kuvaavasta työstään, jossa nostaa vanhasti esille kritiikkinsä naisen rooliin ohjattavana ja 

ulkoapäin määriteltävänä tyytyjänä kohtaloonsa: "...jos nainen ei niinku haluu, mitä sille 

annetaan, ni se ei voi niinku valittaa siitä, et se voi joko ottaa sen tai sit tehä jonku 

radikaaliratkasun... ...must ihan älytöntä!” Aada ottaa työssään kantaa sukupuolen perusteella 

tapahtuvan rajoittamisen kautta luotuihin sukupuolirooleihin ja ilmaisten vahvaa 

erimielisyyttään vallitsevaa valta-asetelmaa kohtaan. Kieltämisen tai hyväksymisen kautta 

tapahtuvan asian merkityksen kieltämisen sijaan hän nostaa sen esille ja suhtautuu siihen vihalla 

ja oikeudenmukaisuuden vahvalla otteella. 
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Meri pyrkii tarinassaan lempeydellä irtaantumaan omaksumastaan itsekritiikistä ja itsensä 

näkemisestä ei-hyväksyttynä sekä luomaan itsensä uutena näkemisen tapaa. Hän kertoo 

syömishäiriötaustastaan suhteessa yhteiskunnan vaatimuksiin ja kauneusihanteisiin esitellen 

kauneusihanteita mukailevia naisten kasvo- ja kokovartalokuvia: “Oon paljon käyttäny taidetta 

sellaseen jotenkin oman suhteen itsensä kanssa käsittelemiseen ja noku on koko elämältä 

taustaa just itsetunto-ongelmista ja on syömishäiriötaustaa ja tämmöstä, ni jotenki mä huomaan, 

et tietyllä tavalla se on ku on piirtäny ja maalannu ja tehny ihmisiä ja naisia, ni se on myös tosi 

paljo sellasta esim oman kehonkuvan kans työstämistä. Täs ei oo hirveesti niitä, mut sellaset 

niinku piirtelyt esim johonki vihkoon, esim alastoman naisvartalon ni oon piirtäny just sitä ja 

sit mitä mä puhuin tost kasvokuvasta, et jos ne hakee jotain tiettyä kasvonpiirteitä tietynlaisina 

ni joista ennen on ollu silleen, et oispa mulla tollanen. Mul itelläni sellanen itsetunnon ja 

sellasen käsittely on kietoutunut myös omaan seksuaalisuuteen. Et taiteen avulla tekee itsestään 

itselle viehättävän. Mä oon siis tehny tällaset. Nää on niinku omakuvien pohjalta.” Meri näyttää 

kaksiosaisen kuvaparin naisen kehosta. 
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Meri kertoo piirtäneensä paljon kauneusihanteita mukailevia kuvia ja samalla kertoo sen olleen 

“parantavaa” ja “kehonkuvan työstämistä”. Taiteen tekeminen omasta kehosta on saanut hänet 

tekemään “itsestään itselle viehättävän”. 
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Aada kuvaa muutoksen tarvetta ja ristiriitoja sen muotoilussa kertoessa työnsä sanomasta: “...se 

yks kuva, mis on se nainen, jolla on vauva sylissä. Siin on sellanen ristiriita siitä, et millane 

tulevaisuus itel on ja millanen naisen malli täs maailmas on ja yhteiskunnas ja mua ei niinku 

yhtään kiinnosta se ja mä en haluu sellasta. Et mitä mä niinku teen!” Merin tarinassa 

merkittäviksi nousevien arvojen muodostaminen nousee esille hänen hahmotellessaan luomisen 

synnyttämää tarvetta, voimaa joka saa hänet luomaan: “...voimakkaita jotenkin niinkun 

inspiraation tunteita tai sellasia tulee niinkun mielenterveyteen liittyviä asioita … mulla tulee 

usein … on joskus tullu niinkun tosi vahvoja tunteita … mä kirjotan runoja niin tavallaan jostain 

runosta saattaa tulla tosi vahva mielikuva, et tän niinku vastinpari, tän täydentäis tämmönen 

teos … ja tota sitä niinku … must tuntuu … seksuaaliset asiat tai joku semmonen myös usein...” 

Halutun muutoksen muotoilemisen vaiheessa Aada ja Meri käsittelevät merkittävänä 

kokemiaan asioita ja muotoilevat halutun muutoksen luonnetta. 

Muutokseen tähtäämisen vaiheessa ilmenee vahvojen tunteiden ja selkeiden kannanottojen 

lisäksi vielä vuoropuhelua ristiriitaisten vaikuttimien sisäisessä oman arvo- ja ajattelumaailman 

selkiyttämisessä sekä vuoropuhelua osittain vielä ensimmäisen ja toisen vaiheen, Välähdyksiä 

mahdollisuuksista ja Muutokseen tähtäämisen välillä. Aada kuvailee toisen Kalevala-aiheisen 

työnsä herättävän positiivisia tunteita kuvan hahmoa kohtaan, mutta epäilee myönteisten 

tunteiden johtuvan kuvan naisen edustamasta yhteiskunnassa hyväksyttävästä roolista: “Tos ei 

oo sellasii ärsyttävii piirteitä, tos tyypissä. Toisaalta tos on sellasii juttuja, mitä yhteiskunnassa 

yleisesti oletetaan. Ei über passiivinen, mut ei aktiivinenkaan … ei räväkkä … vakaa ja tyyni.” 
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Aada korostaa toisaalla tarinassaan ja töissään useita kertoja arvonantoaan naisen aktiivisuuden, 

menevyyden ja voiman merkitykselle sekä kritisoi vahvasti sukupuolirooleja. Tietoiset arvot ja 

haluttu muutos on Kalevala-aiheisen kuvan yhteydessä ristiriidassa sen synnyttämien tunteiden 

kanssa. Tunteet elävät yhä yhteiskunnan juurruttamissa asenteissa ja niiden laukaisemassa 

välittömässä reaktiossa. Tunteet tulevat usein muutosprosesseissa tietoisuuden perässä, 

jälkijunassa (Saari, 2000, 41–68). Elämän kokemusten juurruttavat tunteet ja tunnereaktiot 

voivat pitkään elää vanhan kaavan ja ajattelun mukaisesti, vaikka tietoisuus olisi jo uudella 

polulla (Saari, 2000, 41–68, Sinkkonen, 2004; Valkonen, 23–36, 2007). Kokonaistarinaan 

suhteutettuna Aadan voi toisinaan nähdä olevan vielä tunteen ja tietoisuuden ristiriidassa, 

muotoilemassa ja sulauttamassa niitä yhteen. Legitimaatioidentiteetin tavoin hän toisaalta 

edelleen tunnemaailmassaan myötäilee vallitsevaa järjestystä samalla kun projekti-identiteetin 

tavoin jatkuvasti työskentelee niiden muuttamisen parissa (Castells 2000, 8; Heikkinen ja 

Huttunen 2002, 179–181). Halutun muutoksen muotoilemisen vaiheessa Aada vasta hioo 

selkeään järjestykseen identiteettiään, sillä tunteet eivät ole kaikissa konteksteissa 

yhdenmukaisia arvojen ja tietoisten valintojen kanssa. 
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Muutokseen tähtäämisen vaihe käsittää ihmisen jo valinneen arvomaailmansa raamit ja 

pääpiirteet, joka ei kuitenkaan takaa valintojen luomia raameja lopullisiksi, vaan niiden 

työstämistä on mahdollista jatkaa. Identiteettiään rakentava kokee edelleen jonkinasteista 

ristiriitaa, joka saa muokkamaan itseään haluamaansa suuntaan ja joko palaamaan takaisin 

arvojen ja ihanneminän työstämisen ensimmäiseen vaiheeseen tai hiomaan ja muotoilemaan 

niiden olemusta. Heikkilä (2019, 26–27) kuvastaa tunnustelemisen vaiheena minuksi tulemisen 

vaihetta, jossa arvioidaan oman kokemuksen filtterin läpi ympäristön painetta ja vaatimuksia 

olla. Tämä myötäilee muutokseen tähtäämiseen suuntaavaa aineistostani esiinnoussutta 

vaihetta. 

Aada kertoo siivekästä naista esittävästä työstään, jossa kävi ristiriitaista vuoropuhelua siitä, 

miten elää oikeaksi kokemallaan tavalla sosiaalisen hyvän ja oikean oletuksen poiketessa 

omastaan. Hän jäsentelee kokemustaan nostaen esiin kokemansa paineen työn synnystä 

kertoessaam: “Toi tuli vaa niinku sellasesta ristiriidasta et on jotain ulkosii sellasii minkä 

tyylisesti pitäis elää. Niinku ulkopuolelt annettui hyveit miten pitäis elää ja sit paheit miten ei 

pitäis elää, mist tulee sellane fiilis, et mä en haluu noudattaa mitään noista (naurua). Ja sit myös 

se, et ristiriitasesti samaan aikaan voi olla et on ulkopuolelta kaikkee hyväksyttävä ja näin ja sit 

oikeesti ei todellakaan oo vaan on just päinvastoin, mut jengi on vaa sillee, tiiäksä.” Aada 

ilmaisee vahvalla otteella huvittuneesti nauraen arvoristiriidasta nousevan ristiriitaisen tunteen, 

että “mä en haluu noudattaa mitään noista” jatkaen ristiriidan tunnettaan: “ristiriitasesti samaan 

aikaan voi olla et on ulkopuolelta kaikkee hyväksyttävä ja näin ja sit oikeesti ei todellakaan oo 

vaan on just päinvastoin”. Aada kokee painetta voida toteuttaa olemisensa tapaa ulkopuolelta 

tulevan määrittelyn ollessa ristiriidassa oman kokemuksen kanssa itsestään sekä arvomaailman 

poiketessa tästä ajattelutavasta. 
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Ristiriitaa käsittelevän työn yhteydessä Aada avaa myöskin sen luomisen aikaista 

tunneprosessia: “Mä muistan kun mä mietin, et miten ihmeessä mä laitan noi jalat ja toi on aika 

tollanen kehollinen tai sillee. Tai sillee et ku mä tein tota ni mä tunsin mun kehossa sillee sen 

et mis kohas mul tuntu niinku pahalta tai sillee ja sen pohjalta mä oon niinku korostanu tos 

tiettyi niinku kohtii ja tehny ton tietyn asennon, että tossa se ei oo niinku jumissa niist kohtaa 

mist ihminen on jumissa ku sitä sattuu”. Hän kuvailee kehollista tunnetta kunkin kehonosan 

piirtämisen yhteydessä: “sillon se korostuu tosi paljo, mä piirrän jotain kohtaa ni mä tunnen sen 

mun kehossa.” Aada ei ensin muista oliko tunneskaala koko työskentelyn aikana 

samankaltainen, mutta hoksaa sitten: “jossain vaihees ku mä piirsin noit varpaita ni mä 

huomasin et mul ei ollu niinku enää mitää jännitystiloja kehossa.” 

Samaan työhön liittyvän oman arvomaailman ristiriidan sovittamisessa vallitsevaan 

käsitykseen ja tunnemaailman voimakkuuden ja kivun välillä voidaan ajatella olevan yhteys 

voimakkaaseen työstämiseen ja itsensä määrittelyyn ja muotoiluun. Aadan kuvaa työnsä 

sanomaa: “kivun voi kantaa silleen, et sitä on epämiellyttävää nähdä tai sit sen voi kantaa 

silleen, et se on esteettist” ja täsmentää: “tai siis silleen et se näyttää hyvältä ja se ei näytä 

kivulta jollon se ei niinku häiritse muit ihmisii.” Hänen tarinansa ilmentää identiteetin vaihetta, 

jossa hän on rakentamassa ristiriidatonta tapaa ilmentää itseään oman jo aikaisemmassa 

vaiheessa valitun arvomaailman sisällä. Kertomisen tapa ei kuitenkaan paljasta, onko 

ympäristön kanssa poikkeavien omien arvojen omaksuminen ja määrittäminen vielä kesken, 
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paluuvaiheessa ensimmäiseen vaiheeseen ristiriitojen osoittautuessa liian suuriksi, vai 

löytämässä konkreettista tapaa kyetä elämään niiden alla samanaikaisesti kokien tunteet aitoina, 

johon viittaa tarve ilmaista kipua, mutta samalla satuttamatta muita, jota kuvan esteettisyys 

symboloi Aadan kertoman tarinan perusteella. 

Samaa muiden hyväksynnän ja oman arvomaailman ja ihanneminän sovittamista yhteen 

ilmentää myöskin Aadan teos, jossa nainen laittaa korkokenkiä jalkaan. Aada kuvailee sen 

tapahtuvan “taustan takana” ja “kulissien takana” avaten merkitystä: “tos kuvassa on jotain 

sellasta, mitä ihmisestä ei yleensä haluta näyttää itsestä.” Hän myös ilmaisee omat arvonsa ja 

ihanneminänsä vaatimukset ja niihin kohdistuvan ristiriidan: “yleensä kulissien takana pitäis 

olla myös hyväksyttävä. Se ristiriita et omassa elämässä ei oo sellanen." Ihanneminään, 

tavoiteltavaan tapaan olla ja tulla viittaa myös kuvan hahmon symbolinen ihanneminän 

edustavuus: “Tost ois pitäny tulla vaaleehiuksinen nainen, mut mä tykkään tost enemmän.” 

Vaaleahiuksinen nainen nousee esiin keskustelussa sen oltua alkuhaastattelussa paljon esillä 

ihanneminää symboloivana henkilöhahmona lapsuuden sarjakuvista aina aikuisuuden kuviin 

saakka. Vaalea nainen on seikkaillut Aadan sarjakuvissa ala-asteelta lähtien omistaen Aadan 

mielestä osittain ihailtavia ja tavoiteltavia piirteitä, mutta myös sellaisia, mitä ei koe 

haluavansa, mutta on yhteiskunnallisesti naiselle oletettuja tai yleistettäviä tapoja olla. 

Symboloin tämän vaaleahiuksisen vuosikymmenet mukana kulkeneen hahmon ihanneminän ja 

vallitsevan valtajärjestelmän edustaksi, jota Aada toisaalla vastustaa, toisaalla tavoittelee. 

Aadan työ ilmentää identiteetin ristiriitojen ratkaisemiseen liittyvää vaihetta hahmottaa, miksi 

tulla ja ratkoa ristiriitoja mennäkseen sitä kohti. 
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Välähdyksen kautta löydetyissä kielletystä tunnustetuksi nousseet arvot ja ajatukset olivat 

muutokseen tähtäävän vaiheen alla selkeitä ja omiksi nähtyjä, joita kohti Aada ja Meri pyrkivät 

juurruttamaan niin tunne- kuin ajattelumaailmaakin, mutta osa oli vielä suhteellisen ideologisia 

ja kokonaiskäsityksen rakentaminen omasta tavoitteestaan olla sekä käytännön toimintaan 

johtavien keinojen muodostaminen oli vielä keskeneräistä. 

Ristiriitoja pyrittiin ratkomaan sopeuttaen omaa toimintaa ja olemistaan omaksumaansa 

arvomaailmaan ja ihanneminään. Tätä tehtiin riippumatta, oliko arvomaailma ja ihanneminä 

lopullinen, pitkäaikainen vai väliaikainen, joka käy vuoropuhelua vielä ensimmäisen arvojen 

muotoiluun liittyvän vaiheen kanssa ja jatkojalostuu hioutuessaan palaten jälleen muutokseen 

tähtäävään vaiheeseen. 
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12.3 Voimaantuminen 

Tulokset osoittavat, että luomisen välityksellä on tarve tuoda jo omaksuttu arvomaailma, 

ajattelutapa ja sitä kautta oma identiteetti esiin töissä silloin, kun siihen ei enää liittynyt kipuilua 

ja pohdintaa. Heikkilä (2019, 27–28) kuvaa identiteetin viimeiseksi mieltämäänsä, tuloillaan 

olon vaihetta, flow’n omaisena helppona ja kivuttomana oikeanlaisena tapana olla ja elää. 

Voimaantumisen vaihe myötäilee Heikkilän (2019) identiteettivaihetta, mutta ilmenee 

kuvallisessa työskentelyssä helppouden ja ristiriidattomuuden lisäksi voimakkaana ja 

dynaamisena vaiheena. 

Voimaantuminen ilmenee Aadan kertomuksessa, jossa mustapukuista naista esittävä työ nostaa 

esiin erimielisyyttä yhteiskunnan sukupuolirooleja kohtaan: “tääl maailmas on iha ruton outoo 

elää sellases ihmeellises asetelmas, et vaik naisel ja miehel on jotku tietyt ominaisuudet, jotka 

luokitellaan feminiinisiks ja maskuliinisiks ja sillee niinku se on vielä ihan ookoo, mut sit et 

tavallaan... öö... jos tota ei noudata ni sit tulee omngelmii (nauraa), ni sit mä tein tollasen vähä 

niinku... siis tost ei ollu tarkotus tulla niinku omakuva, mut sit siit vähän niinku tuli, jolla on 

sellasii omii jutskii tai omii niinku mitä on niinku ajatuksii itsestään et toi on niinku sika 

maskuliinen ja sit til on myös niinku feminiinisii ominaisuuksii, et toi on semi niinku 

ristiriitanen, et jos voi niinku yhistää noita, ni se olis niinku maailman mielestä ookoo. Mut sit 

siit niinku tulee sellanen, joka vähä niinku peilaa omii ominaisuuksii tai mitä niinku aattelee.” 

Aadan työ ilmentää maskuliinisten ja feminiinisten ominaisuuksien suhteen identiteetin 

päätymistä voimaantumisen pisteeseen, jossa ristiriita kelvata muille on yhdistetty omaan 

tapaansa ilmentää itseään riittävissä määrin sekoittelemalla sukupuolirooleihin liittyviä 

odotuksia. Aada on löytänyt ratkaisun identiteetin yhteen osa-alueeseen samanaikaisesti, vaikka 

osa tavoitteita ja ideologioista ovatkin vielä työstön alla. 
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Myöskin Merin turkoosi, lempivärejään ilmentävä naiseutta edustava työ viestii vahvuutta ja 

varmuutta siitä, miten ajatella, kokea tai olla. Turkoosinvihreä väri toistuu symbolisesti Merin 

omaksi näkemissään töissä sekä aivan vahingossa töissä jälkikäteen tiedostettuina. Meri 

ilmaisee ensimmäisen kasvomaalauksensa värimaailmasta: “virhee ja tällanen niinku turkoosi 

on mulle tosi miellyttävää.” Meri kertoo prosessistaan: “mä niinku aloin tekemään ja mun 

omassa mielessä tässä yhdistyy niinku naiseus ja universumi” ja jatkaa: “... ja onhan tässä aika 

sellasta pillumaisuutta tai mitä mä ite ainaki nään … tää on aika sellanen työ et mä toisaalta 

tykkään ja toisaalta en pidä tästä.” Vihreänturkoosi ilmentää työn omakohtaisuutta ja 

henkilökohtaisuutta sen merkityksen vuoksi, kun taas “naiseus ja universumi” ovat vahvoja 

ilmauksia työstä. Merin omakohtaisuus taiteen tekemiseen ilmenee hänen pohtiessaan 

tekemisestä syitä: “Miettii sitä just et mitä se työ haluaa sanoa ja.... noku on just pyöritelly tota 

aika paljon et mä huomaan et mulle taide tai taidetta tehdessä mielekästä tai omin juttu on jonku 

tunteen tai ajatuksen tai jonku fiiliksen välittäminen ennemmin ku jonku mielipiteen tai 

ideologian kantaaottavuus mikä on aika hauska et on aika vahva muussa elämässä oma sellanen 

feministinen ajatus ja jonku tasone aktivisti mut sit et taide ei oo mulle se väylä millä mä haluun 
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niinku suoraan ottaa kantaa.” Omakohtaisuus nousee taiteessa esiin Merin mieltäessään 

aiheiden yhteiskunnallisuuden ajankohtaisuuden olevan hänelle itselleen: “omin juttu on jonku 

tunteen tai ajatuksen tai jonku fiiliksen välittäminen.” Hän tekee taidetta itselleen, vaikka aiheet 

vuoropuhelevat yhteiskunnallisten teemojen kanssa. Tämä identiteetin rakennusprosessi 

ilmenee naiseutta edustavassa kuvassa vahvuutena ja voimana. 

Tulokset osoittavat, että voimaantumisen vaihe myötäilee Heikkilän (2019) viimeistä tuloillaan 

olemisen identiteettivaihetta. Tämä ilmenee helppouden ja ristiriidattomuuden lisäksi 

kuvallisessa työskentelyssä dynaamisuutena ja ilmaisun vahvuutena. 
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Pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää taideilmaisun ja identiteetin muodostumisen 

vuorovaikutusta ja ilmenemisen muotoja. Erityisesti tarkasteltiin oman taiteen tuottamisen 

henkilökohtaisia merkityksiä ja identiteetin muodostumisen vaiheita taiteen luomisessa. 

Oman taiteen tuottamisella koettiin useita eri merkityksiä, joista tutkimuksen kannalta 

oleellisimmiksi muodostuivat identiteetin ja minuuden kokemiseen vaikuttavat omakohtaiset 

merkitykset. Omaa identiteettiä käsiteltiin osittaisidentiteettien tavoin merkityksenanto 

kerrallaan ja identiteetin rakentumisen yhteydessä oli havaittavissa tunteiden ja tietoisuuden 

kautta hahmottuva vaiheittainen prosessi. Identiteetin muodostuminen lähti liikkeelle 

tunnistamisen ja tunnistamattomuuden vaiheesta, Välähdyksiä mahdollisuudesta, josta 

tunnistetuiksi päässeet osaidentiteetit etenivät työstöön. Työstämisen vaiheessa, Muutokseen 

tähtäämisessä, nousivat merkittäviksi ihmisen identiteettiä raamittavat periaatteet, kuten arvot, 

jotka rajasivat työstämisen suuntaa ja mahdollisuuksia. Työstäminen tapahtui sekä 

konkreettisten ristiriitojen yhteensovittamisena että tunnetasolla ratkaisun tavoittamisen 

hakemisena. Tunne toimi vahvana määrittäjänä oikeasta ja löydetystä sekä oli vahvassa roolissa 

työstämisen aikana. Ratkaisemattomana ristiriita aaltoili yhä ensimmäisten vaiheiden välillä, 

eikä muutos ollut sinetöity. Läpäistessään työstövaiheen identiteetti huipentui 

voimaantumiseen, joka ilmeni helppouden ja vahvuuden tunteena. Taide toimi siltana tunteiden 

ja tietoisuuden välillä uuden identiteetin tavoittamisessa, omaksumisessa ja vahvistamisessa. 

Taiteen rooli näyttäytyi todeksi tulemisen siltana valitun suunnan sisäistämisessä. Uusia 

identiteettejä ja ajattelutapoja ei kyetty ottamaan suoraan käyttöön, vaan ne piti omaksuttaa 

tunnetasolla itsenä olemisen tavaksi, jossa taiteen intuitiivisuus ja tunnepitoisuus työskentelivät 

yhdessä prosessien omakohtaisuuden kanssa. Taide myöskin avasi turvallisen tilan kokea 

mahdollisuuden minät osana tulevaisuuden suunnan etsimistä. Taiteen luomisessa oli 

merkittävää kokea olevansa yhteydessä itseensä, joka selittäisi intuitiivista tilaa kyetä 

abstraktein ja symboloivin elementein työstämään itseään ja identiteettiään tietoisuuden 

ulottumattomissa, kokemustasolla. Jatkotutkimukseen soveltuisi erilaisten 

identiteettiprosessien avaaminen ja erilaisten taiteeseen kohdistuvien merkityssuhteiden 

vaikutukset ihmisen kasvuun. 
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