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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten eheyttävää taidekasvatusta voidaan toteuttaa lukion 
kuvataidetunneilla, sekä miten nuoret kokevat oman identiteetin pohtimisen eheyttävän taidetyöskentelyn 
aikana ja minkälaista kuvaa identiteetistä he rakentavat koulun kuvataidetunnilla. Eheyttävällä 
taidekasvatuksella tarkoitetaan kuvataideterapeuttisten menetelmien käyttöä koulun kuvataidetunneilla. 
Eheyttävä taidekasvatus on hyvinvointia lisäävää toimintaa, jossa kuvien avulla voidaan käsitellä ja sanoittaa 
tunteita sekä omaa minäkuvaa. Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä kuvaan, kuinka yksilön 
identiteetti kytkeytyy vahvasti elämänkaareen ja rakentuu narratiivisesti sosiaalisissa tilanteissa.  

Tutkimukseni on muodoltaan laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto koostuu pitämistäni kuvataiteen 
oppitunneista eräässä tamperelaisessa lukiossa ja siellä tehdyistä havainnoista. Oppitunnin rakenne mukailee 
Knillin (2005) taideterapiatyöskentelyn vaiheita, joista keskityn erityisesti virittäytymiseen ja jakamiseen. 
Oppituntien teemat käsittelivät menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Aineistona on käytetty lisäksi viiden 
oppilaan teemahaastattelua sekä oppilaiden kirjoitelmia kunkin oppitunnin jälkeen.  

Tutkimustuloksissa ilmeni, että eheyttävää taidekasvatusta voisi toteuttaa koulussa, sillä muissa 
kouluaineissa identiteetin syvälliseen pohtimiseen ei juurikaan keskitytä. Perusteellinen eheyttävä 
taidekasvatus vaatii kuitenkin paljon aikaa. Työskentely koettiin kiireiseksi, ja jos halutaan tutkia omaa 
minuutta, on identiteettityölle annettava aikaa. Virittäytymisharjoitukset koettiin rentouttavina, ja niiden koettiin 
motivoivan työn aiheeseen ja ideaan. Opettaja voi ohjatulla ajattelulla valmentaa itsen tietoiseen tarkasteluun 
ja opettaa kiinnittämään huomiota tunteisiin ja ympäröivään tilanteeseen.  

Toteuttaessa eheyttävää taidekasvatusta, on luokan ilmapiirin oltava avoin ja luotettava, jotta jakaminen ja 
henkilökohtaisten asioiden käsittely ovat mahdollisia. Narratiivinen identiteetti rakentuu eläytymällä toisten 
kertomuksiin ja kokemuksiin. Nuoren on tärkeää kokea tulevansa kuulluksi ja kuulla myös muiden vertaistensa 
tarinoita, jotta voi peilata omia kokemuksiaan niihin. Töiden aiheissa ja keskusteluissa nousi esille erityisesti 
nuorten kokema kiire ja ahdistus sekä epävarma tulevaisuus. Itsen pohtiminen ja pysähtyminen tähän hetkeen 
koettiin arvokkaana, sillä työskentelyssä pystyi keskittymään siihen miltä juuri nyt tuntuu. Toiminta koettiin 
eheyttävänä, sillä oppilaat kertoivat ymmärtäneensä asioita uudessa valossa, sillä jakaminen ja työskentely 
olivat auttaneet asian prosessoinnissa. 

Vaikka tutkimusaineistoni on kerätty lukiossa, voidaan tietoa soveltaa myös muilla luokka-asteilla. 
Eheyttävä taidekasvatus koulussa auttaa nuorta tunteiden ja itsetunnon käsittelyssä, oman identiteetin 
rajaamisessa ja voi tarjota keinoja epävarman tulevaisuuden käsittelyyn, lisäten samalla hyvinvointia. Kuvan 
tekemisen ja jakamisen avulla voidaan saada esille tiedostamaton, jolloin oma identiteetti ja toisten erilaisuus 
voidaan paremmin hyväksyä.  
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1 JOHDANTO 

Selvitän Pro Gradu tutkielmassani, miten lukiolaisten identiteettiä voisi tukea 

eheyttävän taidekasvatuksen avulla. Eheyttävällä taidekasvatuksella tarkoitetaan 

tässä tutkimuksessa kuvataideterapeuttisia menetelmiä koulun kuvataidetunnilla.  

Tarkoituksenani on eheyttävän taidetyöskentelyn avulla saada nuoret pohtimaan 

omaa identiteettiään, voimaannuttaa ja auttaa nuorta käsittelemään sellaisia 

tunteita, joita on vaikea sanoittaa tai edes tiedostaa.  

Kiinnostuin identiteetin tutkimisesta, sillä yliopisto-opintojeni loppuvaiheessa 

olen pohtinut paljon omaa identiteettiäni ja jatkosuunnitelmiani tulevaisuuden 

suhteen. Nykymaailma tarjoaa lukemattoman määrän erilaisia vaihtoehtoja ja 

koin jonkinlaisen identiteettikriisin itseni kanssa. Myös Raution (2006) mukaan 

identiteetillä on ollut ”yhteiskunnallinen tilaus”. Ennen vanhaa ihmisillä oli hyvin 

vähän todellisia valintamahdollisuuksia ja se ”kuka minä olen” määräytyi jo hyvin 

pitkälle syntymästä. Omaa paikkaa ja identiteettiä ei tarvinnut pohtia ja kysyä, 

sillä se oli jo valmiiksi annettu. Nykyihmiset ovat loputtomien valintojen ja 

kysymysten suossa; mitä opiskelisin, mihin ammattiin hakeutuisin, keiden kanssa 

seurustelisin, mitä harrastaisin, missä asuisin, millaista tietoa hankkisin, mihin 

uskoisin, mitä pitäisin totena ja ”kuka minä olisin”. Myös 

markkinayhteiskuntamme vaikuttaa ja sotkee tätä identiteettityötämme 

tarjoamalla ja tyrkyttämällä erilaisia omiin tarpeisiinsa liittyviä identiteettejä ja 

esittämällä omia vaatimuksiaan siitä, mikä ihmisen pitäisi olla. Rautio toteaakin, 

että identiteetin työstämisestä on tullut ihmisille jatkuvien ponnistelujen kohde. 

(Rautio, 2006, 19-20). Koska olen opiskellut kuvataiteen aineenopettajaksi ja 

harrastanut kuvataiteita koko ikäni, rupesin pohtimaan, miten koululaitos ja 

opettaja voisivat tukea nykymaailman nuoria tässä identiteettityössä taiteen 

keinoin, niin että nuoret tuntisivat itsensä paremmin ja löytäisivät suunnan 

elämälleen.  

Nuorena ihmiset kokevat paljon suorituspaineita ja epävarmuutta 

etsiessään itseään, ja he joutuvat päättämään tulevaisuuden suunnitelmistaan 
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yhä aikaisemmin. Lukioikäiset joutuvat pohtimaan jo opintojensa alkuvaiheessa 

jatko-opintoja ja valitsemaan sen mukaan kursseja. Moni nuori ei vielä tässä 

vaiheessa elämäänsä juuri tunne itseään ja tiedä mitä haluaisi 

tulevaisuudessansa tehdä.  Mitkä ovat omat vahvuudet ja minkälainen on nuoren 

minäkuva? Taidekasvatuksella ei yleissivistävässä koulutuksessa ole itsestään 

selvää asemaa ja sen merkitystä joudutaan jatkuvasti perustelemaan. Tällä 

tutkimuksella haluan itsekin laajentaa käsitystäni taiteen merkityksestä ja 

ymmärtää paremmin kuvataiteen opetusta ja oppilaiden ajatusmaailmaa, jotta 

voisin toimia paremmin heidän opettajanaan. Jos opetuksen päämäärät haetaan 

ensisijaisesti yhteiskunnan eikä kasvavan nuoren tarpeista käsin, jäävät monet 

oppilaan kannalta tärkeät herkkyyttä vaativat asiat opetuksessa helposti sivuun. 

(Laitinen 2003, 10-17). Ropon (2015, 20) mukaan ihmisen vuorovaikutusta 

määrittää eniten se, millainen käsitys hänellä on itsestään. Tässä tutkielmassa 

esiteltyjen tietojen avulla oppilasta voidaan tukea itsetutkiskelussa. Nuoren 

hyvinvointi lisääntyy, kun hän tuntee itsensä paremmin. 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka aineiston 

keruu on toteutettu erään tamperelaisen lukion kuvataidetunneilla syksyllä 2019. 

Ohjasin lukiolaisille eheyttävää taidekasvatusta kolmena kuvataiteen oppituntina 

osana opetusharjoitteluani. Aineistonkeruuna havainnoinnin lisäksi toimivat 

viiden oppilaan teemahaastattelut ja oppilaiden kirjoitelmat kunkin tunnin jälkeen. 

Eheyttävän taidekasvatuksen tuntirunkoni koostuu virittäytymisestä, 

taidetyöskentelystä ja jakamisesta, mikä pohjaa Knillin (2005) 

taideterapiatyöskentelyn vaiheisiin.  

Alun perin eheyttävän taidekasvatuksen tuntirungon on esitellyt Ilona Ruiz 

gradussaan (2010), joka tutki luokanopettajan mahdollisuuksia toteuttaa 

taideterapiaa peruskoulussa, mistä sain ideaa myös omaan tutkimukseeni. Olen 

laajentanut aihetta käsittelemällä omassa tutkimuksessani lukiolaisia ja ottamalla 

tarkasteluun identiteetin tukemisen. Identiteettiä ja kuvataideterapiaa on tutkittu 

kyllä erikseen paljon, mutta niitä yhdessä käsitteleviä tutkimuksia liitettynä 

koulumaailmaan oli vaikea löytää. 

Teoreettisessa viitekehyksessä määrittelen ensin kuvataideterapian sekä 

sen tavoitteita, ja tuon lisäksi esille ekspressiivisen taideterapian teoriaa, johon 

oppituntien virittäytymisharjoitukseni pohjautuivat. Identiteettiluvussa määrittelen 

identiteetin käsitteen ja otan tarkasteluun narratiivisen identiteetin, johon pohjaan 
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myös oman identiteettikäsitykseni tässä tutkimuksessa, sillä näen identiteetin 

rakentuvan tarinallisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Käsittelen teoriassa 

lisäksi taiteen yhteyttä identiteettiin. Omaan identiteettikäsitykseen vaikuttaa 

koko elämänkaari, joten myös tuntieni teemat käsittelivät lapsuutta, nykyhetkeä 

ja tulevaisuutta. Viimeisessä teorialuvussa paneudun itse eheyttävään 

taidekasvatukseen, joka liittää yhteen aiemmin käsitellyn taideterapian ja 

identiteetin, ja otan tarkasteluun koulun näkökulman eheyttävän 

taidekasvatuksen toteuttajana.  Esittelen Knillin (2005) taideterapiatyöskentelyn 

vaiheet, joista olen muodostanut eheyttävän taidekasvatuksen tuntirungon ja 

kerron tarkemmin jakamiseen liittyvästä teoriasta.  

Kolmannessa luvussa kerron tutkimuksen toteutuksesta. Ensin selvitän 

tutkielman lähtökohdat ja metodologiset valinnat. Sitten esittelen aineiston 

keruumenetelmät ja tuntien rakenteet sekä kuvaan pitämiäni opetustuokioiden 

sisältöjä. Luvun lopussa kuvaan aineiston analyysiä sekä pohdin tutkimuksen 

luotettavuutta ja eettisyyttä.  

Tulososion olen jakanut tutkimuskysymysten mukaan. Ensin vastaan 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, joka selvittää miten eheyttävää 

taidekasvatusta voidaan toteuttaa lukion kuvataidetunneilla ja mitä tekijöitä siinä 

pitäisi ottaa huomioon. Toisessa tutkimuskysymyksessä pohdin, miten nuoret 

kokivat oman identiteetin pohtimisen eheyttävän taidetyöskentelyn aikana ja 

minkälaista kuvaa identiteetistä he rakentavat koulun kuvataidetunnilla. 

Viimeisessä kappaleessa liitän yhteen aiemmin esitetyn teorian ja tutkimukseni 

tulokset ja pohdin niiden yhteyttä. Lopusta löytyvät lähteet sekä liitteenä olevat 

tutkimuslupahakemus, tuntisuunnitelmat ja haastattelu- sekä palautelomake.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Taideterapia 

Tässä luvussa määrittelen mitä kuvataideterapialla tarkoitetaan ja mitkä ovat sen 

tavoitteet. Tuon esille myös ekspressiivisen taideterapian käsitteen, sillä 

tutkimuksessani on käytetty myös sen alan menetelmiä. Myöhemmin puhun 

eheyttävästä taidekasvatuksesta, joka sisältää kuvataideterapeuttisia ja 

ekspressiivisen taideterapian menetelmiä, joihin pohjaan tutkimukseni. Vaikka 

tutkimukseni kohderyhmä on lukioikäiset nuoret, tuon teoriassani esille myös 

lasten ja koulumaailman näkökulman, joihin tietoa voidaan soveltaa.  

2.1.1 Kuvataideterapian määrittely 

Kuvataideterapeuttisella toiminnalla tarkoitetaan ennaltaehkäisevää, 

kuntouttavaa tai hoidollisia elementtejä sisältävää koulutetun terapeuttisen 

ohjaajan vetämää strukturoitua, kuvan kautta tapahtuvaa tai muunlaista 

ilmaisullista toimintaa. Ammattitaitoinen ohjaaja ymmärtää työn kuormittavuuden 

ja siinä esiintyvät terapeuttiset ja psykologisten ilmiöiden haasteet ja käyttää 

työnohjausta ammatillisen reflektoinnin ja epäselvien tunteiden käsittelyn 

purkamispaikkana. Kuvataideterapeuttisella menetelmällä sen sijaan 

tarkoitetaan monenlaisia ja monen muotoisia terapeuttisia toimintoja, jotka 

kumpuavat erilaisista viitekehyksistä ja tekemisen malleista. (Hautala & 

Honkanen, 2012, 6.) Koska minulla ei ole koulutusta aiheeseen, en myöskään 

voi toteuttaa kuvataideterapeuttista toimintaa siihen vaaditulla tavalla. Tämän 

takia puhun tutkimuksessani eheyttävästä taidekasvatuksesta, joka sisältää 

kuvataideterapeuttisia menetelmiä. Kerron tästä lisää luvussa 3.3. 

Hautalan (2012) mukaan taideterapia on taiteellisen ilmaisun käyttöä 

vuorovaikutussuhteessa, jossa oppija, terapeutti ja kuva muodostavat 

kolmiosuhteen. Hautala tuo esille Phil Jonesin (2004) näkemyksen, jonka 

mukaan kuvaprosessi kolmiosuhdeprosessina on luovaa tekoa odottava 
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mahdollisuuksien tila. Asiakkaan tarpeet ja elämäntilanteet määräävät tavoitteet. 

Hautala lainaa Kanadan taideterapiayhdistyksen määritelmää, jonka mukaan: 

”Taideterapia on sellaisten tunteiden ilmaisemista, joista on vaikea puhua, 

itsetunnon vahvistamista ja luottamuksen sekä terveyttä edistävien taitojen 

kehittämistä, tunteiden tunnistamista ja tukkoisuuden tunteen ilmaisua kasvun 

alueella; kommunikaatiokeinon tarjoamista ja sanallisen ilmaisun laajentamista.” 

(Hautala, 2012, 11-12.) 

Hautalan ja Honkasen (2012) mukaan yhteiskunnassamme on vahva tilaus 

toiminta-, hoito-, kasvatus- ja taidekulttuurien yhdistämiselle, käytännön 

toteutuksille sekä vuoropuheelle. Yhteiskunnan tukirakenteiden muuttuessa osa 

ihmisistä voi henkisesti yhä huonommin. Tärkeää olisi kehittää malleja ja 

menetelmiä mahdollisimman luoviin, nopeisiin ja joustaviin tukitoimiin ja 

väliintuloihin. (Hautala & Honkanen, 2012, 6.) Taideterapiassa pyritään 

lisäämään asiakkaan itseymmärrystä tunteiden ja ajattelun käsittelyn alueella 

taideilmaisun keinoin. Yleisimpiä tavoitteita on auttaa asiakkaan persoonallista 

kasvua, kehitystä ja luovuutta sekä antaa keinoja kriiseistä selviytymiseen ja 

elämänhallintaan. Taideterapian avulla on mahdollista selventää minäkuvaa, ja 

toiminnalla on merkitystä ja voimaa niin yksilölle, ryhmälle kuin yhteisöllekin.  

(Hautala & Honkanen, 7-8, 2012.)  

Lieppinen ja Willman (2008) näkevät taideterapian terapiamuotona, jossa 

käytetään hyväksi erilaisia taiteellisia ilmaisumuotoja ilman, että työskentelyyn 

liittyy taiteellisia tavoitteita. Heidän mukaansa tekeminen purkaa ajatuksia ja 

tunteita ja sitä kautta voi saada oivalluksia ja elämyksiä. (Lieppinen & Willman, 

2008, 9.) 

2.1.2 Kuvataideterapian tavoitteet 

Hautalan (2012) mukaan kuvataideterapian pääasiallinen tavoite on asiakkaan 

sisäisen maailman eheytyminen. Hautala tuo esille myös Waldin (1999) 

näkemyksen, jonka mukaan tavoitteena on kohentaa ja parantaa asiakkaan 

tietoisuutta henkilökohtaisista ongelmistaan. Hän näkee kasvun edellytyksenä 

oman identiteetin ja eksistenssin hahmottamisen. Riittämättömyyden tunteen 

käsittelyä voidaan opettaa kuvallisilla menetelmillä. Kuvataideterapian avulla 

voidaan mm. oppia hyväksymään uudet elämäntilanteet ja ruumiinkuvan 
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muutokset. (Hautala, 2012, 10, 14-15.) Taidetta tekemällä lapsi voi turvallisesti 

antaa muodon vaikeille asioille ja löytää sitä kautta erilaisia näkökulmia ja 

ratkaisuja ongelmilleen (Rubin, 2005, 212). Taideterapian avulla voidaan käyttää 

hyväksi kehon rentoutumisvasteita, sillä esimerkiksi piirtäminen voi helpottaa 

lapsen kielellistä ilmaisua emotionaalisesti latautuneiden tapahtumien 

yhteydessä. Ahdistus voi lieventyä, muistiin palauttaminen voimistuu, 

kertomukset jäsentyvät ja lapsi voi rohkaistua kertomaan enemmän yksityiskohtia 

kuin pelkästään kielellisesti ilmaistaessa. (Malchiodi, 2010, 36-37.) Hautalan 

(2012) mukaan taideterapia tuottaa ei-kielellisiä kommunikaatiomerkityksiä ja 

lisää itseilmaisua sekä sisäisiä positiivisia muutoksia. Toiminnan kautta sisäisten 

muutosten mahdollisuudet ja itseilmaisu tulevat aidosti esille, todellisiksi ja 

mahdollisiksi. Yhtenä tavoitteena on kohentaa ja parantaa asiakkaan tietoisuutta 

omasta itsestään, omaan kasvuun ja kehittymiseen liittyvistä mahdollisuuksista 

ja selviytymisestä. Kuvataideterapia tukee asiakkaan tunteiden ilmaisua ja 

käsittelyä. Kun tunnistetaan omia tunteita, kehittyy myös itsetuntemus. Tällöin 

paljastuvat ne toiveet ja tarpeet, jotka ovat tunteiden takana ja samalla myös 

näiden tunteiden aiheuttaja. Oivalluksien kautta kehittyy ongelmanratkaisu. 

(Hautala, 2012, 10, 14-15.) 

Murroskausina ja vaikeina aikoina taiteen voima ja merkitys korostuvat. 

Taiteen suora vaikutus tunteisiin voi edistää ja tehdä mahdolliseksi voimakkaiden 

muutosten tapahtumisen ihmisissä. Taideterapeuttisessa toiminnassa ihminen 

voi kohdata omaa herkkää ja haavoittuvaa minäänsä sellaisena, millaiseksi se on 

kullakin muotoutunut. Taideterapeuttisissa kuvissa ihmisen ainutkertaisuus ja eri 

persoonallisuuksien kirjo omine ominaisuuksineen näyttäytyvät olennaisimmin – 

raikkaasti ja aidosti ja joskus myös alitajuisesti ja vähäeleisesti. Toiminnassa ovat 

läsnä mahdollisuus ja taito pysähtyä elämän ja itsen katselemiseen ja 

kokemiseen kuin peilistä, symbolisen etäisyyden päästä. Kuvan tekeminen on 

toisaalta toimintaa ja toisaalta hidastamista. Vaikka se on yksilön oma teko, 

ryhmäprosessissa se vahvistuu monenväliseksi sosiaaliseksi toiminnaksi. Se on 

yhdistävä kokemus kollektiivisuutensa vuoksi. Ryhmän jäsen tuntee kuuluvansa 

joukkoon, jossa voi kokea olevansa hyväksytty ja kunnioitettu ihminen. Prosessin 

edetessä voimistuu ryhmän yhteisenä päämääränä intensiivinen elämän 

opettelu. (Hautala, 2012, 10-11.) 
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Kuvataideterapiaan liitetään usein käsite voimaantuminen. Se on 

onnistuneen terapeuttisen työn saavutus, ehjäksi tulemista, toipumista tai jopa 

parantumista. Ihminen on oman toimintansa ja elämänsä subjekti, ja vaikuttaa 

toimijana myös ympäristöön. Taideterapian tavoitteena nähdään kuvan 

tekemisen kautta voimaantuminen, mikä on aina vuorovaikutuksen tulos. 

(Hautala, 2008, 62). Hautalan (2008, 30) mukaan flow-ilmiö selittää osaltaan 

kuvataideterapian voimaannuttavaksi kokemisen. Flow-ilmiöllä tarkoitetaan 

sellaista luovaa transsimaista tilaa, jossa aktiviteetti on sopivan haastavaa, jotta 

se mahdollistaa itsensä ylittämisen. Flow-tilassa ihmisen kokemus ylittää 

tietoisuuden (Koppa 2014). Merkityksellisiä ovat ne ajatukset ja tunteet, jotka 

tulevat esiin tekemisen prosessissa ja tämä tulee parhaimmillaan ilmi flow-

kokemuksena. Lapset ja nuoret pitävät terapeuttisen kuvan tekemistä 

miellyttävänä ja kiinnostavana kokemuksena. Kokemus vapauttaa aivoissa 

endorfiineja ja dopamiinia, jotka aktivoivat aivojen hermopiirien syntymistä, mikä 

voi osaltaan auttaa yksilöä löytämään myönteisen ratkaisun vaikeaan 

elämäntilanteeseen. Terapeuttisen toiminnan tulee lähteä yksilöstä itsestään, 

sallien ja ottaen huomioon kaikki yksilön tunteet ja tarpeet, jotta myönteinen 

oppimiskokemus mahdollistuu. (Hautala 2008, 30.) 

Niin lapset kuin aikuisetkin saattavat kätkeä kipeät asiat monimutkaisen 

symboliikan taakse. Jotta lapsi voi taideterapiassa kuvittaa näitä asioita ja olla 

rehellinen, tarvitaan luottamus aikuisen ja lapsen välille. Estyneen lapsen 

kohdalla luottamuksen syntyminen saattaa kestää kauan. Taideterapiaa voi 

soveltaa esimerkiksi koulupelkoon, tic-oireisiin, valikoivaan puhumattomuuteen 

tai vaikeasti estyneen lapsen hoitoon. Lapsi voi piirtämällä tai maalaamalla kertoa 

itsestään ja vaikeuksistaan jos sanallinen ilmaisu on vaikeaa tai mahdotonta. 

Kuvan avulla saa myös etäisyyttä niin halutessaan. Aina ei tarvitse heti kertoa tai 

vastata kipeisiin kysymyksiin, ja kuva luo näin ollen turvallisuutta. Taideterapian 

keskeisenä tavoitteena on auttaa lasta kohtaamaan vaikeita asioita ja 

hallitsemaan niitä. Se vapauttaa energiaa psyykkiseen kasvuun ja 

tervehtymiseen. Kuvallista ilmaisua voidaan käyttää avoimissa sairaalan 

osastoryhmissä, toimintaterapiassa, toiminnallisissa ryhmissä ja kerhoissa, 

yksilö- ja perheterapiassa sekä varsinaisessa taide(psyko)terapiassa tai 

kuvataideterapiassa. (Arajärvi 2000, 13-14.) 
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2.1.3 Ekspressiivinen taideterapia 

Ekspressiivinen taideterapia poikkeaa kuvataideterapiasta siten, että siinä 

käytetään monipuolisesti ilmaisun eri elementtejä: kuvaa, sanaa, ääntä ja liikettä 

(Aura, 2007, 133-132). Malchiodin (2010, 134) mukaan ekspressiivisessä 

taideterapiassa voidaan käyttää esimerkiksi kuvataidetta, musiikkia, tanssia, 

liikettä, draamaa sekä runoutta ja kirjoittamista. Siinä siis integroidaan kahta tai 

useampaa taidemuotoa hoitoon. Vaikka sillä nähdään olevan oma filosofiansa, 

joka poikkeaa kuvataideterapian filosofiasta, siinä käytetään paljon samoja 

käytännön menetelmiä kuin kuvataideterapiassa. Taidemuodoilla ja niiden 

tuotoksilla voidaan tukea emotionaalista kasvua, lisätä tietoisuutta ja vahvistaa 

ihmissuhteita mielikuvituksen avulla.  (Malchiod, 2010, 134,145.) Myös Auran 

(2007) mukaan taiteen avulla ihminen voi tarkastella suhdettaan elämän eri 

ilmiöihin, suhdetta itseensä ja olemassaoloon maailmassa, jossa elää. Taide 

avautuu kokonaisvaltaisena kokemisena. (Aura, 2007, 133-132.)  

Aura (2007) pohtii artikkelissaan, miten nuoria voisi tukea ekspressiivisen 

taideterapian keinoin. Hänen mukaansa nuoriin kohdistuu monelta suunnalta 

lisääntyviä paineita, eivätkä he saa riittävästi tukea itsenäistymiseensä. Nuorille 

asetetaan paljon vaatimuksia siitä, millaiseksi olisi hyvä tulla, jotta olisi onnistunut 

elämässään ja vähemmälle jää opastus sisäisen polun hahmottamiseksi ja oman 

elämän ja tarkoituksen löytämiseksi. (Aura, 2007, 133-132.) 

Aura (2007) näkee taiteellisen työskentelyn keinona herkistää ja vahvistaa 

nuoren sisäistä ääntä, jolla tämä tekee valintansa. Nuoret työstävät 

kokemuksiaan vielä lapsen tavoin symbolein ja mielikuvin, joten taideterapia on 

nuorelle toimiva työskentelymuoto. Taiteen kielellä tapahtuva kertomisen ja 

kommunikoinnin seinämä ei ole nuorilla vielä ehtinyt paksuuntua samoin kuin 

aikuisilla. Ekspressiivisen taideterapian periaatteena on low skill, high sensitivity 

eli harjaantumattomat taidot, herkkä aistiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

terapeutin tehtävänä on madaltaa kynnystä, ohentaa seinämää ja herkistää 

aistimuksille ja taiteen mahdollisuuksille. (Aura, 2007, 132-134.) Knill (1995, 98) 

näkee, että taiteen tekemisessä ei välttämättä ole tärkeintä tekniset kädentaidot 

vaan jokin, jota voi kutsua herkkyydeksi perusmateriaaleille ja sen 

ominaisuuksille, jotka ilmenevät tilassa ja ajassa.  Knillin (1995, 97) mukaan low 

skill, high sensitivity -periaatteessa taide voi toimia terapiana vain silloin, kun 
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ohjaaja kykenee motivoimaan taiteellisesti harjaantumattoman henkilön 

uppotumaan luovaan prosessiin, joka johtaa taideteoksen syntyyn. 

Ekspressiivinen taideterapia kunnioittaa sitä, että jokaisella yksilöllä on erilainen 

ja yksilöllinen ilmaistutapa, joten useiden menetelmien käyttö helpottaa ilmaisua 

kullekin ihmiselle parhaimmin sopivalla tavalla (Malchiodi, 2010, 136).   

Ekspressiivisessä taideterapiassa liikeaistin ja sen hallinnan kautta voi välittyä 

tunne oman itsensä hallinnasta ja sen kautta voidaan kokea vapautumisen 

kokemuksia (Dahlström, 1999, 111). Aura (2007) näkee taiteen ihmisen 

psyykeen ravintona ja tarvittaessa mielen lääkkeenä ja lääkitsijänä. 

Terapiatyöskentely voi haastaa tekijäänsä katsomaan omaa arkitodellisuuttaan 

hieman eri näkökulmasta. (Aura, 2007, 132-134.) 

Aura puhuu taideterapiasta ikään kuin leikkinä, jossa työskentelyyn 

asennoidutaan siten, että ennakkoon ei aseteta ehtoja lopputulokselle. Uuden 

kohtaaminen edellyttää rohkeutta luopua ennakko-oletuksista ja kontrollista – 

rohkeutta ottaa askel tuntemattomaan ja astua epävarmaan. Jos ihmisen on 

tarve määritellä kaikki elämässään, sitä vaikeampaa hänen on sietää 

epävarmuutta. Taide antaa turvallisen mahdollisuuden harjoitella 

tuntemattomalle ”altistumista”, riskin ottamista ja epävarmuuden sietämistä. 

Taide harjaannuttaa kykyä elää tässä ja nyt, sillä ilman ennakko-ajatusta 

prosessin lopputuloksesta, voi edetä hetki hetkeltä sisintään kuunnellen ja siihen 

luottaen. (Aura, 2007, 136-137.) 

Ekspressiivisessä taideterapiassa voidaan puhua leikkitilan puuttumisena, 

joka tarkoittaa ihmisen olemista umpikujassa. Leikkitilan lisääminen puolestaan 

tarkoittaa sitä, että ei keskitytä ongelmaan, vaan pyritään etääntymään siitä. Näin 

ongelman voi nähdä eri kulmasta ja erilaisena, ehkä jopa oppimistilanteena. 

Taideterapeuttisessa työskentelyssä ovat läsnä aistit, tunteet, ajatukset, intuitio, 

tietoinen ja tiedostamaton. Työskentelyssä ei aina tiedä, miksi jokin tuntuu 

tärkeältä, mutta sen vain tuntee. Taideterapiassa käytetään 

mielikuvatyöskentelyä, joka on ei-kielellistä. Se aktivoi ihmisen kokonaisuutta ja 

siinä on mahdollisuus päästä varhaisten, kokonaisvaltaisten aistimusten äärelle: 

kokemuksiin, joita keho kantaa ja joista se kertoo. Taiteella on voima murtaa 

tiensä asioiden ytimeen. (Aura, 2007, 137-141.) 

Ekspressiivisessä taideterapiassa terapeutti ei tulkitse sitä, mikä 

työskentelyssä ilmaantuu, vaan hän auttaa asiakasta vuoropuheluun työnsä 
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kanssa ja sitä kautta löytämään sen merkityksen. Kuva kertoo tarinan, jota on 

tarkoitus yrittää kuunnella. Aura tuo esille Knillin ajatuksen, jonka mukaan 

mielikuvien logiikan tullessa ymmärretyksi, on mahdollista muodostaa 

uudenlainen suhde arkipäivän elämään. Aura painottaa ekspressiivisessä 

taideterapiassa sitä, että terapian tarkoitus ei ole poistaa elämän häiriötekijöitä 

vaan opetella elämään niiden kanssa.  (Aura, 2007, 142-143.) 

2.2 Identiteetti 

Opetussuunnitelmatutkimuksessa keskeistä on se, millaista osaamista, tietoja ja 

taitoja tulevaisuudessa tarvitaan, mutta myös yksilön kasvun näkökulma on 

otettava huomioon. Kasvavaa lasta ja nuorta on ohjattava, että hän löytää 

paikkansa yksilönä, yhteiskunnan jäsenenä ja omaa identiteettiään toteuttavana 

kansalaisena. Ropo (2009) erottaa minuuden ja identiteetti käsitteet, vaikka niitä 

pidetäänkin usein toistensa synonyymeina. Hän ymmärtää identiteetin 

elämäntarinallisena: kertomuksena siitä, mistä tulen ja kuka olen. Identiteetti 

muodostuu omien kokemusten, elämän historian ja tilanteiden kokemuksista ja 

niistä tehdyistä tulkinnoista. (Ropo, 2009, 5.) 

Jotta voidaan ymmärtää, miten koulussa voitaisiin tukea identiteettiä, on 

pureuduttava identiteetin käsitteeseen syvällisemmin ja pohdittava mitkä tekijät 

vaikuttavat sen rakentumiseen.  Tämän luvun alaluvuissa määrittelen ensin 

identiteetin käsitteen ja tuon esille sen eri teorioita, jotka näen oleellisina koskien 

tutkimustani. Toisessa luvussa syvennyn narratiivisen identiteetin käsitteeseen, 

sillä koen kuvien tekemisen ja niihin liittyvien tekstien sekä haastattelujen olevan 

osa itsestään kerrottua tarinaa, joita olen käyttänyt aineiston keruussa. 

Kolmannessa luvussa puhun taiteen ja identiteetin yhteydestä ja neljännessä 

luvussa tuon esille elämänkaaren vaikutuksen identiteettiin, sillä ohjaustuntini 

teemat (menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus) liittyivät vahvasti elämäkaareen.  

2.2.1 Identiteetin määrittely 

Identiteetti käsitteenä on monitieteinen: sillä voidaan tarkoittaa ihmisen 

kokemusta itsestään, tai kuulumista johonkin yhteisöön tai kulttuuriin. Identiteetti 

vastaa kysymyksiin, kuka olen, mistä tulen ja mihin kuulun. Identiteetti on 
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jatkuvasti muuttuva, sillä eri tilanteissa on erilaisia minärooleja, joita luodaan, 

hylätään ja rakennellaan uudelleen. (Sava & Katainen 2004, 22-24.) Ihmisen 

minuuden rakentumista ja sosiaalisen yhteisön roolia identiteetti prosessissa on 

tutkittu jo 1800-luvun lopussa (Kuusela, 2006, 36). Yksilönäkökulma on 

korostunut kulttuurissamme ja siksi minuuden ja identiteetin käsitteet ovat olleet 

suosittuja eri tieteenaloilla viime vuosien aikana. Myös yhteiskunnan ja yhteisöjen 

monimuotoistuminen ja muutokset ovat vaikuttaneet tähän. (Rautio & 

Saastamoinen, 2006, 9.)  

Ropon (2015) mukaan identiteettitutkimuksessa on yksinkertaistettuna 

kolme näkökulmaa. Ensimmäinen keskittyy identiteetin ja minuuden olemuksen 

ja kehityksen tarkasteluun elämänkaaressa, lapsuudesta aikuisuuteen. Toisessa 

näkökulmassa keskitytään identiteetin yhteyksistä yksilön ominaisuuksiin ja 

toimintaan. Kolmannessa identiteetti nähdään yksilön pääomana, jonka 

olemassaolo auttaa hätä selviytymään elämän kriisitilanteissa. (Ropo, 2015, 19-

20.) Nämä kaikki näkökulmat ovat tutkimuksessani läsnä omalla tavallaan.  

Giddens (1991) näkee identiteetin ihmisen ymmärryksenä omasta itsestään 

suhteessa omaan elämäntarinaansa, ei pelkästään ihmisen yksilöllisiä piirteitä tai 

ominaisuuksien joukkona. Identiteetin jatkuvasti uudelleen rakentuva luonne 

vaatii ihmiseltä jatkuvaa identiteettityötä, eli itsensä pohdiskelua ja 

uudelleenarviointia. Identiteettiä on aktiivisesti luotava ja ylläpidettävä tämän 

reflektiivisen toiminnan avulla. (Giddens, 1991, 52.) 

Stuart Hall (1999) näkee identiteettiin liittyvän ongelman muodostuneen 

siitä, kun totutut identiteetit ovat alkaneet hajota ja muuttua aiempaa 

liikkuvimmiksi, moninaisemmiksi ja itsereflektiivisemmiksi. Ennen vankkoja 

asemia antaneet luokat, sukupuolet, seksuaalisuus, etnisyys, rotu ja kansalliset 

kulttuuriset maisemat ovat ruvenneet pirstoutumaan ja tämä muodostaa yksilöille 

identiteettikriisin. (Hall, 1999, 6, 20.)  

Ropo (2009) esittää artikkelissaan Stuart Hallin (1999) kolme 

identiteettikäsitystä; valistuksen subjekti, sosiologinen subjekti ja postmoderni 

subjekti. Ensimmäisen mukaan identiteetin nähdään muodostuvan ihmisen 

syntymästä, ja ydinminän uskotaan pysyvän samanlaisena koko yksilön 

olemassaolon ajan. (Ropo, 2009, 6.) Keskityn kuitenkin tutkimuksessani 

enemmän sosiologiseen ja postmoderniin subjektikäsitykseen, sillä näen 

identiteetin muodostuvan yksilön ja sosiaalisten suhteiden integraatiossa. Hallin 
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(1999) mukaan sosiologisessa subjektikäsityksessä identiteetti muodostuu 

minän ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa. Se muotoutuu ja muokkaantuu 

jatkuvassa dialogissa ulkopuolella olevien kulttuuristen maailmojen ja niiden 

tarjoamien identiteettien kanssa. (Hall, 1999, 21-23.) Myös Ropo (2009, 6) jakaa 

Hallin (1999) käsityksen sosiologisesta identiteetistä, jonka mukaan 

identifikaatiomme voivat vaihdella, sillä sisällämme on ristiriitaisia ja eri suuntiin 

tempoilevia identiteettejä. Ropo (2009) tuo lisäksi esiin Varelan ym. (1991) 

psykologisen näkökulman identiteetin moninaisuuteen, sillä kognitiivisen 

psykologian mukaan ihmisellä on mentaalisia tai kognitiivisia prosesseja, joista 

emme ole tietoisia. Tämä saa aikaan sen, että ihmisen identiteetti on 

pirstaloitunut ja epäyhtenäinen.  

Postmodernissa subjektissa ei ole kiinteää, olemuksellista tai pysyvää 

identiteettiä, vaan se muotoutuu ja muokkaantuu jatkuvasti suhteessa niihin 

tapoihin, joilla meitä representoidaan tai puhutellaan meitä ympäröivissä 

kulttuurisissa järjestelmissä. Näkemyksen mukaan subjekti ottaa eri identiteettejä 

eri aikoina, eivätkä nämä identiteetit ryhmity yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi 

minkään eheän ”minän” ympärille. Hallin mukaan ei ole olemassa täysin 

yhtenäistä, loppuunsaatettua, varmaa ja johdonmukaista identiteettiä. (Hall, 

1999, 21-23.) Myös Ropon (2009, 7) mukaan ihmisen ajattelun ja toiminnan 

konteksti ovat niin moninaisia, ettei yhtenäistä ja yhtä identiteettiä voida 

muodostaa.  

Tuon esille myös Ropon (2009) esittämän Ricoeurin (1992) näkemyksen 

osaidentiteeteistä, joita ovat laji-identiteetti, idem-identiteetti, ipse-identiteetti ja 

kollektiivinen identiteetti. Laji-identiteetti syntyy ihmislajin yhteisyydestä ja 

olemuksesta, kun taas idem-identiteetti tarkoittaa samuutta tai ykseyttä tiettynä 

hetkenä tai kvalitatiivista samanlaisuutta. Ricoeur näkee ipse-identiteetin 

keskeisimpänä; se tarkoittaa yksilöllistä identiteettiä, joka määrittyy kysymyksellä 

’kuka olen’. Kollektiivinen identiteetti puolestaan on jonkun ryhmän itsestään 

jakama kuva. Ricouer jakaa Ipse-identiteetin vielä neljään osaan, joita ovat 

praktinen identiteetti (mikä on minulle arvokasta), biografinen identiteetti 

(millainen elämäni on kokonaisuutena), laadullinen identiteetti (millainen olen, 

mikä on minulle tyypillistä ja olennaista) ja itseyden singulaarisuus (miten 

rajautuu se yksilö, joka olen). (Ropo, 2009, 6-7.) Näen biografisen identiteetin 

olennaisena tutkimukseni kannalta, sillä se on kooste omaa elämää koskevista 
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tapahtumista, kokemuksista ja muistoista, johon narratiivinen identiteettikin liittyy. 

Toisaalta kaikki nämä ipse-identiteetin osat liittyvät tutkimuksessani käsiteltyihin 

aiheisiin, jossa näen identiteetin rakentuvan osana elämäntarinaa, lapsuutta, 

nykyhetkeä ja tulevaisuutta.   

Huttusen (2013, 126) mukaan identiteetti rakentuu voimakkaammin 

nuoruudessa, mutta sen merkittävät prosessit käynnistyvät jo 

varhaislapsuudessa. Kulttuurisen identiteetin ja hyvän elämän mallit eivät ole 

enää yhtä selkeitä tai samalla tavalla tarjolla. Erilaisuuksien kohtaaminen ja 

epävarmuus tulevaisuudesta hämmentävät monia nuoria ja samalla hämärtävät 

kokemuksia itsestä monien kulttuurien ja arvojen maailmassa. Toisaalta tämä 

moninaisuus antaa vapautuksen perinteisten arvojen ahdistavista rajoista.  

Kansainvälistymisellä ja median tuomilla malleilla on merkitys nuorten 

elämäntyyleihin ja nopeasti muuttuviin muotivirtauksiin. Identiteetti kehittyy ja 

muuttuu suhteessa siihen, millä tavalla meitä kohdellaan ja miten kulttuuriset ja 

sosiaaliset olosuhteet meitä määrittävät. Merkityksettömyyden tunteet ovat 

nykyisin merkittävä psyykkis-kulttuurinen ongelma niin lapsilla kuin aikuisillakin. 

Eläminen itsensä ulkopuolella voi ilmetä eri tavoin esimerkiksi, 

välinpitämättömyytenä, myötätunnonpuutteena, masennuksena tai 

manipulatiivisena ja karkeana käytöksenä. Minäroolien kanssa leikittely voi olla 

luova mahdollisuus itsensä kehittämiseen. (Sava & Katainen 2004, 22-24.) 

2.2.2 Narratiivinen identiteetti  

Narratiivisella eli tarinallisella identiteetillä tarkoitetaan ihmisen itsensä 

rakentamaa kertomusta siitä, kuka hän on. Se mikä elämässämme on 

persoonallista, rakentuu suhteessa toisiin ihmisiin, kohtaamisissa ja 

keskusteluissa toisten kanssa. Persoonallisuus on sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa muotoutunut oma tulkintamme itsestämme ja elämästämme. 

Identiteetti saa ilmauksensa kaikessa siinä mitä ja miten ihminen kertoo itselleen 

ja muille itsestään ja elämästään. On muistettava, että myös kertomatta 

jättäminen on itseilmaisun muoto. (Sava & Katainen 2004, 24-25.) Ropo ja 

Huttunen (2013) tuovat esille Ricoeurin (1992) ajatuksen, jonka mukaan ihmisellä 

on tarve tarinallistaa elämäänsä ja kertoa syntyviä tarinoita. Ihminen luo 

persoonallista identiteettiään ja lisää näin omaa elämää koskevaa autonomiaa. 
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Narratiivien kautta ihminen asemoi itsensä suhteessa kertomuksiinsa. 

Kertomukset ovat siten oman identiteetin muokkaamisen väline. (Ropo & 

Huttunen, 2013, 9-10.) 

Maiju Huttunen (2013) tarkastelee artikkelissaan identiteettiprosesseja 

kerronnallisesta eli narratiivisesta näkökulmasta. Hän viittaa 

identiteettiprosesseillaan ihmisen olemassaoloon sekä kokemukseen itsestään 

ja elämästään, erityisesti persoonallisen itseys-identiteetin merkityksessä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ihminen kertoo itsestään, kokemuksistaan ja elämästään 

jatkuvasti kertomuksia sekä prosessoi ja jäsentää niitä osaksi isoa kertomusta. 

Nämä kertomukset rakentuvat vastavuoroisissa suhteissa ja suhteina muihin 

ihmisiin, kokemuksiin ja ympäröivään maailmaan. Samalla rakennamme 

identiteettiämme, kertomusta elämästä sekä tietämystä itsestä ja maailmasta. 

(Huttunen, 2013, 126.) 

Kuka olen, mistä tulen, mihin kuulun ja kuka minusta voi tulla, ovat Huttusen 

(2013) mukaan ihmiselämän tärkeimpiä, herkimpiä ja vaikeimpia kysymyksiä. 

Elämänkerrallista vastausta prosessoidaan elämän historiasta, nykyhetkestä ja 

tulevaisuudesta ikään kuin tulkinnallisena ja kertomuksellisena jatkumona. 

Menneille tapahtumille luodaan merkityksiä ja suunnitellaan tulevaisuutta 

suhteessa niihin. (Huttunen, 2013, 126.) 

Huttunen (2013) näkee identiteetin niin moniulotteisena, ettei siihen 

koskaan välttämättä saada yhtä vastausta. Hän tuo esille Ropon (2009) 

näkemyksen, jonka mukaan identiteetti muodostuu kolmen ulottuvuuden kautta: 

persoonallisen, yhteisöllisen ja kulttuurisen. Lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa 

rakentuneet merkitykset saattavat olla tärkeitä ennustekijöitä nuoruuteen ja 

aikuisuuteen, vaikka narratiivisen identiteetin rakentumista koskevat kertomukset 

ja merkitykset rikastuvat yhä runsaammiksi ja yksityiskohtaisemmiksi elämän 

aikana. Kun lapsella on kyky kertoa ja tulkita elämänsä tapahtumia, se on 

yhteydessä myös hyvinvointiin lapsuudessa ja hänen tulevaisuudessaan.  

Narratiivisessa identiteettiprosessissa on kyse siitä, että ihminen rakentaa 

ymmärrystä itsestään suhteessa menneisyyteen, tulevaisuuteen ja ympäröivään 

maailmaan omakohtaisena kertomuksena. Prosessit kehittyvät yhteistyössä 

autobiografisen eli omaelämänkerrallisen muistin ja kielenkehityksen kanssa. 

Menneiden tapahtumien muistelemiseen tarvitaan sekä kieltä että muistia. 



   
 

18 

Kielellisen jäsennyksen ja tulkintojen välityksellä menneille tapahtumille luodaan 

merkityksiä, jotka ovat luonteeltaan kertomuksellisia. (Huttunen, 2013, 127-128.)  

Huttunen (2013) kuvaa narratiivista prosessia Yrjänäisen ja Ropon (2013) 

tapaan, jossa elämässä sattuneesta tapahtumasta muotoutuu omakohtainen 

kokemus, kun ihminen tulkitsee mennyttä tapahtumaa. Tulkintaan liittyvät 

tapahtuman aikana koetut tunteet ja konteksti, ja se on kielenvaraista. 

Filosofiassa tulkinta ja kertomuksen juonellistaminen kuvataan hermeneuttiseksi 

prosessoinniksi. Myös tilannesidonnaisuus muokkaa tarinoita, joita itsestä 

kerrotaan eri tilanteissa. Huttunen (2013) esittää, että identiteetin rakentumista 

voidaan pitää myös neuvotteluna, sillä itsen ja ympäristön kanssa neuvotellaan 

siitä, millaista kertomusta voi kertoa ja miten muut siihen kulloinkin reagoivat.  

(Huttunen, 2013, 128-129.) 

Ropo ja Huttunen (2013, 11) esittävät Goodsonin ja Gillin (2011) ajatuksen, 

jonka mukaan narratiivisen pedagogiikan perusajatuksena on, että oppiminen on 

narratiivista, kun se kohdistuu itsen parempaan ymmärtämiseen, jolloin se 

tuottaa minuuden kehitystä ja muutosta. Kun omaa kertomusta muodostetaan, 

jaetaan pedagogisessa suhteessa ja rakennetaan teoretisoinnin kautta 

uudelleen, sillä voidaan nähdä olevan syvällistä merkitystä sille, miten itseä ja 

elämää tapahtumineen ja ilmiöineen arvotetaan ja merkityksellistetään. (Ropo & 

Huttunen, 2013, 11.) Rautio (2006) tuo esille William Jamesin (1950) 

näkemyksen, jonka mukaan ihminen on sosiaalinen olio, joka kaipaa muiden 

tunnustusta ja huomiota ja voi jopa kokea loukkauksena, jos sosiaalisessa 

seurassa kukaan ei kiinnitä häneen huomiota (Rautio, 2006, 17). Meadin (1962) 

mukaan minuus on vuorovaikutuksen tuotetta ja sen alkuperä liittyy ulkoiseen 

sosiaaliseen maailmaan (Rautio, 2006, 17-18). 

Yrjänäinen ja Ropo (2013) tarkoittavat narratiivisella oppimisella 

merkitysten ja niistä muodostuvien narratiivien omakohtaista luomista 

opetustilanteissa esillä olevista ilmiöistä ja asiakokonaisuuksista. Opettajan ja 

opiskelijoiden kokemukset, kertomukset sekä niitä koskevat omat ja jaetut 

merkitykset kohtaavat muodostaen narratiivisen prosessin opiskeluun. 

Yksittäiset ilmiöt tai asioihin liittyvät abstraktit ja ei-kielelliset merkitykset niin 

sanotusti kielennetään, jolloin voidaan puhua narratiivien rakentumisen 

prosessista. (Yrjänäinen & Ropo, 2013, 11-24.) 
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Savan ja Kataisen (2004, 25) mukaan tarinallistetusta itsestä voisi olla apua 

niille ihmiselle, joiden itseys ja identiteetti ovat turvattomissa olosuhteissa 

kehittynyt hauraiksi tai kokemus itsestä on arvoton. He tuovat esille, että itsestä 

vieraantumisen kokemuksissa tavallista on, ettei ihmisellä ole kerrottavissa 

olevaa elämäntarinaa tai tarinan osia, jotka voisi tunnistaa tai kokea niitä 

arvokkaaksi, ja että ne voi jakaa myös toisten kanssa.  

Kun lapsen kokemus tai asiasisältö jäsentyy kertomukselliseen muotoon, 

se antaa lapselle uudenlaisen ja mieleenpainuvan tavan jäsentää elämää ja 

omaa menneisyyttä sekä oppia ymmärtämään maailmaa. Narratiivisuus tarjoaa 

tapoja ymmärtää, miten asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Sen avulla voi 

omakohtaisesti arvioida ja ymmärtää, mitä omassa elämässä on tapahtunut. 

Tapahtuma, kokemus tai tunne on jättänyt muistijäljen ja siksi siitä kerrotaan. 

Huttunen (2013) tuo esille, että lasten identiteetin tutkiminen on haasteellista, sillä 

lapset eivät vielä pysty tuottamaan pitkiä kertomuksia elämästään. Heidän 

kertomustensa rakenne ja logiikka ovat vajaita eivätkä he täytä kaikkia suullisen 

kertomusmallin piirteitä. (Huttunen, 2013, 134.) 

Huttusen (2013, 141.) mukaan identiteettiä, omaa menneisyyttä, 

nykyhetkeä ja tulevaisuutta, rakennetaan jatkumona ja suhteessa toisiinsa. Hän 

esittää Wilsonin ja Rossin (2003) näkemyksen, jonka mukaan 

omaelämänkerrallisen muistin ja identiteetin yhteys on kaksisuuntainen suhde. 

Menneisyyden muistot saattavat muokkautua suhteessa nykyhetken identiteettiin 

tai motivaatioihin tai muistettu menneisyys saattaa vaikuttaa nykyhetken 

identiteettiin. Ihmiset, joilla on hyvä itsetunto pystyvät työntämään epämukavat 

muistot etäämmäksi mielestä ja keskittymään sen sijaan mukavampiin 

muistoihin. (Huttunen, 2013, 141-143.) 

Elämänkerrallinen identiteetti rakentuu koko elämän ajan, johon liittyvät 

narratiivista identiteettiä muotoilevat prosessit, jotka ovat omakohtainen muisti ja 

omien kokemusten kielentäminen (Huttunen, 2013, 143). Kielellä nähdään 

olevan keskeinen merkitys sosiaalisen todellisuuden ja ihmisen itseymmärryksen 

muotoutumisessa. Elämäntarinan muodostuminen on aina yksilöllisesti luovaa ja 

kulttuurisesti sidottua. Narratiivisen minäpsykologian piirissä on selvitetty, miten 

ihminen käyttää kulttuurisesta tarinavarannosta omaksumiaan tarinallisia malleja 

oman minuutensa ja elämänsä tulkitsemiseen. (Hänninen, 2000, 14-18.) 



   
 

20 

Sisäisellä tarinalla Hänninen (2000) tarkoittaa ihmisen mielen sisäisiä 

prosesseja, joissa ihminen tulkitsee omaa elämäänsä tarinallisten merkitysten 

kautta. Ne ilmenevät ja osin muodostuvat kerronnassa ja toiminnassa, mutta osa 

jää piiloon. (Hänninen, 2000, 20.) Puhun seuraavassa luvussa lisää mielen 

tiedostamattomista osista ja siitä, kuinka taide voi auttaa niiden näkyväksi 

tekemiseen. Kertomatta jättäminen voi olla tietoinen tai tiedostamaton asia.  

Sisäisen tarinan prosesissa yksilö tulkitsee elämänsä tapahtumia sekä 

situaationsa tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoja sosiaalisesta tarinavarannosta 

omaksumiensa tarinallisten mallien avulla. Situaatiolla tarkoitetaan niiden 

seikkojen kokonaisuutta, johon ihminen on suhteessa.  Esimerkiksi   yksilölliset 

tilannetekijät kuten perhesuhteet tai työpaikka, mutta myös sosiaaliset normit, 

säännöt ja lait säätelevät toimintaa. Sosiaalisella tarinavarannolla puolestaan 

tarkoitetaan niitä tarinoita joita ihminen kohtaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, 

kirjojen ja tiedotusvälineiden kautta. (Hänninen, 2000,  20-21.) 

Narratiivisessa lähestymistavassa minuutta ei nähdä pysyvänä ja 

olemuksellisena, vaan identiteetti on muuttuva ja moniulotteinen, kulttuurinen 

prosessi. Hänninen (2000) kuvaa identiteettiä tarinalliseksi luomukseksi. 

Tarinallisessa identiteetissä on erilaisia tasoja ja esittelen niistä nyt ne tasot, joilla 

on merkitystä tutkimukseni kannalta.  Yksi niistä on sosiaalinen identiteetti, jossa 

kyse on niistä minäesityksistä, joita ihminen toteuttaa erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Hänninen (2000) näkee identiteetin siinä hyvinkin 

vaihtelevana. Reflektoitu minä muodostuu ihmisen kertoessa itselleen 

tarinaansa, kun ihminen tietoisesti vastaa kysymykseen ”kuka minä olen”. 

Reflektiivisessä tasossa ihminen artikuloi kielellisesti tarinaa itselleen eli käyttää 

sisäistä puhetta. Se tulee tarpeelliseksi silloin, kun rutiininomaiset 

merkityksenannot kaipaavat pohdintaa. Metareflektion tasolla ihminen tietoisesti 

erittelee sisäistä tarinaansa. Metareflektiota voi tapahtua esimerkiksi terapiassa.  

Tietoinen identiteetti rakentuu erityisesti silloin, kun rutiininomainen elämänkulku 

katkeaa, kun elämänprojektit joutuvat ristiriitaan keskenään tai niitä on arvioitava 

uudestaan. (Hänninen, 2000, 22, 61.)  

Ropo (2009) tuo esille Eriksonin (1936) käsityksen, jonka mukaan 

identiteetillä on yksilön monimutkaistuvia rooleja ja suhteita yhdistävä merkitys. 

Kun nuori kasvaa aikuiseksi, identiteetti yhdistää itseä koskevia käsityksiä 

suhteessa aikaan. Prosessissa tärkeää on, että oma tarina on merkityksellinen ja 
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yhtenäinen kokonaisuus, jonka osat liittyvät toisiinsa itselle mielekkäällä tavalla. 

(Ropo, 2009, 5.)  

Narratiivit syntyvät, kun muisti- ja mielikuviin liittyvät merkitykset 

tunnistetaan ja luodaan sekä liitetään tulkinnan avulla toisiinsa. Yksittäiset 

tapahtumat saattavat vaikuttaa hyvinkin vahvasti siihen, millaisena itsemme 

näemme osana ympäristöä. Yrjänäinen ja Repo (2013) tuovat esille Ricouerin 

(1992) ajatuksen hermeneuttisesta kehästä, jonka mukaan narratiivit rakentuvat 

3-tasoisesta mimesiksestä. Ensimmäisessä mimesiksessä esiymmärretään 

eletty. Toisessa hajanaiset tapahtumat sidotaan yhdeksi kertomukseksi eli koettu 

juonellistetaan ja järjestetään valikoivasti. Kolmannessa ja viimeisessä 

mimesiksessä omaksumme kertomuksesta havaitsemaamme osaksi omaa 

elämäämme. (Yrjänäinen & Ropo, 2013, 26). Ropon (2009, 8) mukaan Laitinen 

(2007) kuvaa prosessin eri vaihteita kokemukseksi, artikulaatioksi ja 

omaksumiseksi. Keskeistä tässä prosessissa on, että toisessa mimesis-

vaiheessa koettu ja eletty tuotetaan ulkoiseksi kertomukseksi eli puheeksi, 

tekstiksi tai muuhun sellaiseen muotoon, että sen kautta voidaan tulkita 

kokemuksia merkityksiksi (Yrjänäinen & Ropo, 2013, 26). Omassa 

tutkimuksessani nämä muodot ovat kuvan tekeminen, jaettu puhe ja kirjoitelmat 

kuvien pohjalta. Sisäinen tarina rakentuu, kun yksittäinen ja yleinen, symbolinen 

ja aineellinen, kielellinen ja ei-kielellinen, yksityinen ja julkinen kohtaavat, jolloin 

muodostuu uusia merkityksiä, kun useat osatarinat sulautuvat toisiinsa. Oman 

mielen sisällä tapahtuvat kognitiot, merkitykset ja narratiivit eivät ole vain 

yksilöllisen pohdinnan tuloksia vaan osa sosiaalisia vuorovaikutusprosesseja. 

(Yrjänäinen & Ropo, 2013, 26, 42.) Narratiivit rakentuvat aina omaelämänkerran 

ja yhteisölliskulttuuristen vaikutusten ja prosessien kautta (Ropo, 2009, 8). 

Ropo (2009) näkee kertomuksien ja tarinoiden olevan ihmisen tyypillisin 

tapa jäsentää sekä itseään että ympäröivää maailmaa. Ricoerin ajattelun mukaan 

kokemus ja kertomus ovat vuorovaikutussuhteessa siten, että ihminen pyrkii 

kokoamaan kokemukset kertomukseksi ja juonentamaan samalla omaa 

elämäänsä. Kertomuksen ytimenä on se, kuka yksilö tuntee olevansa suhteessa 

kokemuksiinsa. Yksilö siis rakentaa omaa identiteettiään kokemusten ja niiden 

jatkuvan tulkinnan avulla ottaen huomioon tilanteen. (Ropo, 2009, 12-13.) 

Ropo (2009) esittelee William Pinarin kehittelemän autobiografisen Currere-

menetelmän, jonka lähtökohtana on oppiaineiden ja oman elämänhistorian 
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reflektiivinen tarkastelu, jotta omaa itseä voidaan paremmin ymmärtää ja 

identiteettiä uudelleen rakentaa. Menetelmässä on neljä vaihetta. 

Ensimmäisessä regressiivisessa vaiheessa palataan menneisyyteen ja 

pohditaan mitä on ollut. Toisessa progressiivisessa vaiheessa otetaan askel 

tulevaisuuteen ja pohditaan mitä tulevaisuus pitää sisällään. Kolmas vaihe on 

analyyttinen ja siinä menneisyyttä ja tulevaisuutta pohditaan yhtä aikaa. 

Viimeisessä synteettisessä vaiheessa palataan nykyisyyteen. Yksilö siis 

prosessoi ja reflektoi omia kokemuksiaan ja elämänkertaansa eri vaiheissa. Pinar 

ei suosittele menetelmää sellaisenaan koulumaailmaan, sillä yksilö voi käsitellä 

hyvin yksityisiä asioita, eikä niiden esittämiseen julkisesti koulumaailmassa ole 

välttämättä sopivaa tilaisuutta. Menetelmä on silti mielenkiintoinen näkökulma 

kertomuksellisuuden lisäämiseen opetuksessa. Menetelmän tarkoituksena on 

hahmottaa yksilön omaa menneisyyttä, mutta samalla luoda kuvaa 

tulevaisuudesta, joka auttaa yksilöä suuntaamaan toimintaansa ja ajatteluaan 

suhteessa elämiskontekstiinsa ja maailmaan yleensä. (Ropo, 2009, 13-14.)  

2.2.3 Taide ja identiteetti kasvatuksessa 

Laitinen (2003, 10-17) pohtii kirjassaan Hyvää ja kaunista: Kuvataideopetuksen 

mahdollisuuksista nuorten esteettisen ja eettisen pohdinnan tukena, onko 

nykykoulussa aikaa pohdintaan, viiveeseen, epäonnistumiseen ja kokeiluun, jota 

aito vastuu elämästä ja valintojen teko edellyttää. Miten koulu, joka pyrkii 

sopeuttamaan ihmisiä yhteiskuntaan voi tarjota mahdollisuuksia nuorten oman 

kokemusmaailman huomioonottamiseen? Oppilaan tietoisuus on hyväksyttävä 

opetuksen lähtökohdaksi. Identiteettimme vaatii muilta ihmisiltä tunnustusta ja 

sen rakentumisen edellytyksenä on dialoginen suhde muihin ihmisiin. (Laitinen 

2003, 10-17.) Liikasen (2009, 93-94) mukaan taiteellisessa työskentelyssä 

tunteet ovat keskiössä ja omien tunteiden käsittely edistää yhteyttä toisiin ja 

yhteisöön sekä vahvistaa identiteettiä ja itsearvostusta.  

Ilona Tikan (2004, 163) mukaan Suomen kouluissa tai 

opettajakoulutuksessa ei vielä oteta huomioon taiteen merkitystä eheän 

itsetunnon tai identiteetin rakentamisessa. Hänen mielestään taide voi auttaa 

identiteettipalasten esineellistämisessä, konkretisoimisessa tai myös 

abstrahoimisessa.  Vesanen-Laukkanen, Sava ja Martin (2004, 17) tuovat esille 



   
 

23 

näkemyksen, jonka mukaan itseä ei voi merkityksellisellä tavalla ymmärtää, jos 

ei näe itseään osana yhteisöä ja kulttuuria, joissa on kasvanut. Kuvan, tarinan tai 

draaman avulla voidaan tuoda esille tiedostamaton asia, se jota ei ymmärretä, 

mikä ei ilmeisenä näy tai mitä ei voi sanoin ”järkevästi” kertoa. Pelkästään itselle 

kerrottu tarina ei vie ymmärrystä eteenpäin, vaan se on jaettava muille, jotta 

voimme peilata tuntemuksiamme ja saada erilaisen näkökulman asiaan. Sekä 

tilan ja ajan antaminen toiselle, että tilan ja ajan saaminen omalle tarinalle tuottaa 

kokemuksen kertojan elämästä tärkeänä ja arvokkaana. (Vesanen-Laukkanen, 

Sava & Martin, 2004, 17.) 

Identiteetin rakentumiselle on tärkeää historiallinen totuus. Subjektiivinen 

kokemus omasta elämästä voi muuttua, jos saa lisätietoja oman elämänsä 

tapahtumista vaikkapa vanhoista perhealbumeista tai sukutarinoista. Kuitenkaan 

nykyaikaisessa länsimaisessa hektisessä elämässä viipyilevä tapa pohtia 

kokemaansa ja elämänsä vaiheita ei ole arvostettua, sillä tehokkuudella ja 

menestymisvaateilla on omat ehtonsa. (Sava & Katainen 2004, 27.) Minna 

Strömbergin (2004, 134) mukaan lisääntynyt ymmärrys itsestä vahvistaa, 

ravitsee ja koulii tulevaan, mutta samalla antaa apua nykyiseen elämään. Kun 

itseään pääsee etsimään kuvallisissa tehtävissä, oman itsen hyväksyminen ja 

ymmärtäminen lisääntyvät vähitellen (Strömberg, 2004, 134). 

Identiteetin tarinallisuus on myös vahvasti kehollista, ei pelkästään 

ajatuksen tasolla tapahtuvaa. Sava ja Katainen (2004) tuovat esille Järventien 

ajatuksen evokatiivisesta muistista, joka tavoittaa varhain koetut mielen sisällöt 

esimerkiksi tunteina tai mielikuvina. Niiden sanoilla kuvaaminen tai tiedostaminen 

on usein mahdotonta ja siksi ne voidaankin tehdä näkyviksi taiteen keinoin. 

Taiteen keinoin näkyväksi tehty elämäntarina heijastuu itselle takaisin 

katsottavaksi, tulkittavaksi ja ymmärrettäväksi. (Sava & Katainen 2004, 28-29.) 

Sava ja Katainen (2004) esittävät ajatuksen, jonka mukaan tarinoidussa 

identiteetissä ei ole kyse siitä, että löytäisimme sisäisen aidon minuutemme, vaan 

itseytemme rakentuu ja muuntuu tarinoinnin kehässä. Tarinan avulla voimme 

luoda merkityksellisyyttä identiteettimme ja olemassaoloomme, jotka ovat 

jatkuvassa muutoksessa. Tällöin kyseessä on yritys rakentaa suhdetta itsen 

lisäksi myös toisiin ja paikantaa omaa horisonttia maailmaan. Ihminen voi työstää 

taiteen keinoin rooleja ja arvoja joihin samaistuu ja tutkailla samalla sitä, haluaako 

niiden todella olevan osa itseä. (Sava & Katainen 2004, 34-35.) 
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Aino Liuhala (2013) on tutkinut pro gradussaan maahanmuuttajataustaisten 

nuorten oppilaiden identiteettiä taidekasvatuksen avulla. Tulosten mukaan 

opettaja voi saada taiteen kautta lisää tietoa oppilaan identiteetistä ja onnistua 

muodostamaan keskusteluyhteyden oppilaan kanssa. Tutkimuksen aikana 

kiinnitettiin nuoren huomio heihin itseensä ja osoitettiin, että heistä ollaan 

kiinnostuneita. Projektissa oppilaat muodostivat kuvallisia kertomuksia itsestään 

ja siten pohtivat identiteettiään. Liuhalan mukaan taiteen kautta voidaan kertoa 

kertomusta itsestä, jolloin identiteettiä voidaan tehdä näkyväksi. Hän tuo esille 

Ropon (2009) ajatuksen, jonka mukaan identiteettiprosessin tukeminen voisi 

näkyä opetussuunnitelmassa konkreettisemmin juuri taidekasvatuksen alueella. 

(Liuhala, 2013, 84, 87.) 

Koulun kuvataideopetukseen liittyy olennaisena osana materiaalien ja 

välineiden hallinta sekä eri tekniikoiden opettelu, mutta teoksen sisältöä voi 

painottaa omaan elämänkokemukseensa pohjautuen. Esimerkkejä tällaisista 

omaelämäkerrallisista aineksia sisältävistä tehtävistä voisi olla Strömbergin 

(2004) mukaan ”Omakuva”, ”Elinpiirini nyt” ja ”Voimaeläimeni”.  Kun oppilas tekee 

itseään julki toisille nähtäväksi eläimenä, astiana, rakennuksena, värinä tai 

muuna ”outona”, hän ei tunne haurasta minuuttaan uhatuksi. Kun oman 

minuuden käsittely on turvallista ja tuttua myöhemmin, voidaan tehtäviä laajentaa 

toive- ja kauhu minäkuvaan tai tekemään painajaisomakuvaa. (Strömberg, 2004, 

142-143.) 

Epävarmalle nuorelle kannattaa antaa vaihtoehdoiksi eri kuvaamisen 

tapoja, jolloin hän tutkii minuuttaan omakuvan kautta paljon mieluisammin. 

Nuorta saattaa helpottaa omakuvan tekeminen, jos sen ei tarvitse olla 

fotorealistinen. Symboleja, unikuvia ja unelmia käyttämällä on miellyttävämpää 

pohdiskella vielä itselleenkin epäselvää minuuttaan muiden läsnä ollessa. 

(Strömberg, 2004, 144.) Lieppisen ja Willmanin (2008) mukaan taideterapiassa 

pyritään maalaamaan niin, että työhön ei muodostuisi tunnistettavaa kuvaa 

asiasta, esineestä tai maisemasta, jolloin tulos on yleensä abstrakti. Hautalan 

(2008, 78) puolestaan toteaa, että jos töitä asetellaan esille koulun muihin tiloihin, 

tulee olla hyvin varovainen.   

Identiteetin ja elämäntarinan teemat taidekasvatuksessa suuntautuvat 

yleensä menneeseen, kohti lapsuutta. Savan ja Kataisen (2004) mielestä 

haasteena on, miten taidetta voitaisiin hyödyntää kasvatuksessa keinona 
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käsitellä tulevaisuutta. Jälkimodernissa maailmassa, joka on aiempaa 

hajanaisempi ja levottomampi olisi tärkeää käsitellä epävarmaa tulevaisuutta, 

sillä se on identiteetin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tulevaisuuteen saattaa 

liittyä pelkoja ja haaveita sekä oman elämän osalta, että maailmanlaajuisesti. 

Tarinointi liikkuu parhaillaan menneen, tulevan ja nykyhetken välimaastoissa, ja 

siksi valitsinkin ne kolmeksi eri teemaksi. (Sava & Katainen 2004, 35-37.) 

 Taideteoksen muodossa tulkinta omasta elämäntarinasta ja identiteetistä 

konkretisoituu. Teoksessa säilyy osa omaa historiaa, ja siten sen kautta voi myös 

tehdä uusia tulkintoja. Saman aihealueen toistaminen eri taiteen muodoin ja 

välinein syventää ymmärrystä itsestä ja omasta elämästä. Eri aisteihin vetoavat 

harjoitteet, jotka auttavat oppilasta tavoittamaan itsessään vailla muotoa olevia 

tuntemuksia ja saavat työskentelyprosessin niiden kanssa liikkeelle ovat 

taidepedagogisesti tärkeitä. Kenelle tahansa ihmiselle on hyötyä ja iloa oman 

elämän ja identiteetin tarinallisesta työstämisestä, sillä se laajentaa 

itseymmärrystämme. Lapsilla ei kuitenkaan ole samalla lailla kehittynyttä 

itsereflektion kykyä kuin aikuisella. Savan ja Kataisen (2004) mukaan lapsia voi 

kuitenkin valmentaa itsen tietoiseen tarkasteluun ja opettaa heitä kiinnittämään 

huomiota ympäröivään kulttuuriseen tilanteeseen, joka myös määrittää heidän 

itseymmärrystään.  (Sava & Katainen 2004, 35-37.) 

2.2.4 Elämänkaaren vaikutus identiteettiin 

Useimmat identiteettiä koskevat tutkimukset teoretisoivat ja kuvailevat 

identiteetin muodostusta elämänkaaressa. Ne tukeutuvat usein narratiiviseen eli 

kertomukselliseen teoriapohjaan. Näiden tutkimusten tavoitteena on lisätä 

ymmärrystä yksilön ajattelusta, tulkinnoista ja toiminnasta kertomuksia ja 

kerrontaa tutkimalla. (Ropo, 20015, 20.) Tähän pohjaan myös oman 

tutkimukseni, sillä ohjaustuntien teemani ovat vahvasti elämänkaarelliset ja näen 

kuvien teon ja kirjoittamisen sekä haastattelut narratiivisena kertomuksena. Ropo 

(2015, 20) tuo kuitenkin esille, että tällaisissa tutkimuksissa identiteettiä koskevat 

päätelmät rajoittuvat usein kuitenkin vain siihen, mitä yksilö tutkimustilanteessa 

itsestään kertoo. 

Ihminen alkaa muodostaa elämänkaartaan heti syntymästään saakka. 

Elämänkaaren tapahtumat vaikuttavat siihen, millainen ihmisestä tulee ja 
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millainen hän on nyt. Tapahtumat vaikuttavat myös nykyhetken tunteisiin ja 

toimintamalleihin.  (Ahonen, 1994, 125.) Erik. H Erikson on tunnettu 

kehitysteoriastaan, jossa ihminen kohtaa elämänkaaren aikana eri 

kehitystehtäviä ja niiden onnistunut tai epäonnistunut suorittaminen vaikuttaa 

selviytymiseen tulevissa kehityskriiseissä. Nuoruuden kehitystehtävä on hänen 

mukaansa juuri identiteetin rakentaminen. Tärkeää onkin, ettei kriisin edessä saa 

lamaantua. (Erikson, 1968, 163.)   

Myös Heikkinen näkee identiteetin liittyvän elämänkaareen ja tuo esille 

itseys-identiteetin, joka on luonteeltaan temporaalinen eli hetkeen sidottu. 

Ihminen suhteuttaa uusia kokemuksia aikaisempiin elämänkaarensa 

tapahtumiin, jolloin itseymmärrys rakentuu aina uudelleen. (Heikkinen, 2001, 

118.) Huttunen (2013) tuo esille muistin ja elämänkaaren yhteyden, sillä muisti 

liittää ymmärryksen itsestä osaksi menneisyyttä, joka puolestaan rakentaa 

nykyisyyttä. Työ- ja säiliömuistin avulla tuotetaan omasta menneisyydestä 

rakentuvaa kertomusta, joten ne ovat tärkeitä tekijöitä identiteetin 

prosessoinnissa. (Huttunen, 2013, 130.) Asioiden tiedostaminen voi auttaa 

muuttamaan kaavamaisen ja urautuneen elämänkulun. Se saattaa olla 

lähtökohta itsensä toteuttamiselle ja sen löytämiselle, mitä elämältään haluaa. 

Ihminen saattaa tajuta vasta aikuisena, että on koko elämänsä ajan raahannut 

perässään jotain varahaislapsuudestaan tullutta painolastia tiedostamattaan. 

Kun ihminen tutustuu omaan elämänkaareensa, hän voi paremmin hahmottaa 

näitä asioita ja sen seurauksena myös luopua niistä. Kun ihminen on selvittänyt, 

mistä on nykyhetkeensä tullut, hän on valmis myös vastaamaan kysymykseen: 

mitä elämältäni haluan? (Ahonen, 1994, 125.) Myös Strömberg (2004) jakaa 

elämänkaaren vaikutuksen identiteettiin, mutta tuo esille myös vanhempien ja 

isovanhempien elämät, valinnat ja kohtaloiden vaikutukset ja niiden pohtimisen 

yhteyden siihen, että voi paremmin ymmärtää omia ratkaisuja isommassa 

kaaressa. 

Nuoruudessa murrosiän alkaessa nuori alkaa ymmärtää menneiden 

tapahtumien merkityksen nykyisyyteensä ja erityinen omaelämänkerrallinen kyky 

pohtia ja päätellä asioita kehittyy. Tämän avulla nuori aktiivisesti rakentaa 

yhteyksiä menneisyyden tapahtumien, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä 

persoonallisuuden ja ihmisenä kasvamisen välillä. Merkityksellistä on, milloin ja 

mitä elämäänsä tulkitseva nuori ottaa osakseen sitä käsitystä, jonka kautta näkee 
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itsensä, ymmärtää maailmaa tai positioituu erilaisissa yhteisöissä ja ryhmissä. 

Omaan itseen kohdistuneet toisten ihmisten määritelmät tai lausahdukset 

saattavat kulkea mukana omassa kertomuksessa. (Huttunen, 2013, 146-147.) 

2.3 Eheyttävä taidekasvatus koulussa 

Eheyttävällä taidekasvatuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä 

kuvataideterapeuttista tai ekspressiivistä taideterapia toimintaa, joka tapahtuu 

kouluympäristössä. Vältän terapia-sanan käyttöä omassa tutkimuksessani, sillä 

se voi herättää ihmisissä vääriä mielikuvia. Teoriaosuudessa puhun kuitenkin 

vielä kuvataideterapiasta, sillä käyttämäni lähteet käyttävät tätä termiä. Hautala 

(2008, 64) tekee suoran eron kuvataideterapialle ja kuvataideterapeuttiselle 

opetukselle: taideterapiaa ei voi tarjota ilman siihen saatua koulutusta, mutta 

taidetta voidaan käyttää terapeuttisesti ilman koulutusta. Myös Vesanen-

Laukkanen ja Martin (2002, 17) jakavat Hautalan (2008) näkemyksen siitä, että 

taideopetus voi olla terapeuttista ja lisäävät, että terapiaan osallistuvien 

henkilöiden tulee olla selvillä, että toiminnan päätarkoituksena on hoidolliset 

elementit. Pohjaan myös oman näkemykseni tässä tutkimuksessani yllä 

mainittujen henkilöiden ajatuksiin. Tavoitteenani ei ole tarjota kuvataideterapiaa 

oppilaille vaan käyttää sitä välineenä kuvataiteen opetuksessa. Näen eheyttävän 

taidekasvatuksen voimaannuttavana ja oppilaan identiteettiä tukevana 

toimintana. Myös Rubin (2005, 438) näkee luovan työskentelyn auttavan lasta 

etsimään ja rajaamaan identiteettiään.  

Lasten taiteellinen ilmaisu on ennaltaehkäisevää myös niille lapsille, joilla ei 

välttämättä ole edes ongelmia ja siksi sitä voidaankin käyttää osana 

kouluopetusta. Laajemmassa mielessä kaikkia taiteelle ominaisia arvoja voidaan 

pitää terapeuttisina, sillä ne antavat oppilaille uskoa, että he pystyvät 

kohtaamaan elämän haasteet. (Rubin, 2005, 438.)  

Perusopetuksen kontekstissa ei ole juurikaan tutkittu identiteetin 

rakentumista ja sen tarpeellisuutta ei koulukasvatuksessa vielä tarpeeksi hyvin 

ymmärretä. Kansainväliset tutkimukset osoittavat lisäksi, että kouluopetus ei tue 

identiteetin rakentumista niin paljoa kuin se voisi. (Huttunen, 2013, 127.) Myös 

Ropo (2009, 5) nostaa haasteeksi koulun merkityksen nuoren identiteetin tukena, 

sillä oppiainekeskeisessä opetussuunnitelmassa identiteetin kehittämisellä ei ole 
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selvää asemaa. Huttunen (2013) esittääkin, että perusopetuksella ja kasvatuksen 

kentällä voidaan tukea identiteetin kehitystä. Pedagogiikan keinoin voidaan 

vahvistaa kertomuksia, joita oppilas perusopetusikäisenä prosessoi ja josta hän 

rakentaa pohjaa myöhempään elämänkouluunsa. (Huttunen, 2013, 127.)  

Koulun toimintakulttuuri poikkeaa kodin tai muun vapaa-ajan ympäristöstä 

ja voi näin ollen aiheuttaa identiteetin rakentumiseen hämmennystä. Oppilaan 

identiteetti voi olla haavoittuvainen koska se hakee suuntaansa. Lukion 

opetussuunnitelmassa kuvataideoppiaineen kurssien sisällössä identiteetin 

käsite tulee esille vasta valinnaisissa kursseissa, joita monikaan ei edes valitse. 

Identiteetin rakentaminen mainitaan kylläkin yleisesti lukiokoulutuksen 

tehtävänä. Opetussuunnitelmassa mainitaan kuitenkin, että kuvataiteen opinnot 

tukevat opiskelijan hyvinvointiosaamista kuvailmaisuun sisältyvien 

aistinautintojen, tunteiden ja henkilökohtaisten merkitysten avulla. Itselle 

merkityksellisen visuaalisen kulttuurin ymmärtäminen ja ilmaiseminen tukee 

identiteetin rakentumista--. (Lukion opetussuunnitelman perusteet, 2019.) 

Laitinen (2003) tuo esille Peter Mclaren (1998, 217) ajatuksen, jonka 

mukaan kriittisessä pedagogiikassa opetuksen lähtökohta tulee määrittää 

oppilaan omista kokemuksista ja tarpeista. Oppilasta on autettava analysoimaan 

omia kokemuksiaan ja selvittämään sitä prosessia, jossa nuo kokemukset on 

tuotettu ja oikeutettu. Laitinen esittelee myös Parsonin (1987, 13) ajatuksen, 

jonka mukaan taiteen avulla voimme ymmärtää sisäistä maailmaamme ja antaa 

sille muotoja, jotka ovat paremmin havainnoitavissa ja tarkasteltavissa. Nuori voi 

kuvan tekemisen kautta paremmin sanoittaa tunteitaan ja jäsentää 

sekasortoisuutta antamalla muodon kokemuksille. (Laitinen 2003, 10-17.) 

Päivi-Maria Hautala (2008) on tutkinut väitöskirjassaan 

kuvataideterapeuttista toimintaa kouluissa. Tuloksien mukaan 

kuvataideterapialla voidaan edistää oppimista ja oppilaiden terveyttä. Sen avulla 

kehittyvät myös oppilaiden visuaaliset taidot, tunteen ilmaisu ja itsetuntemus. 

Koulutettu kuvataideterapeutti voi työskennellä koulussa esimerkiksi 

erityisopettajan, koulunkäynninohjaajan, kuraattorin tai psykologin tehtävissä, 

mutta kuvataide- tai taideterapeutin nimikkeellä ei ole virallista ammattistatusta ja 

virkaehtosopimusta (Hautala 2008, 92). Hautalan mukaan kuvataideterapia 

koskee koulussa yleensä oppilaita, joilla on henkilökohtainen opetussuunnitelma 

(HOPS) tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
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(HOJKS). Taideterapiaa voi olla kouluissa tarjolla oppilaille, jotka siitä hyötyvät, 

osana erityisopetusta. Tällainen taideterapia voi olla vaikkapa viikoittaista ja 

jatkua useamman vuoden ajan. (Hautala 2008, 89.)  

Karttusen, Mansikan ja Väisäsen (2012) mukaan inkluusion lisääntyessä 

myös erilaiset ongelmat lasten ja nuorten tunne-elämässä ovat lisääntyneet 

peruskoulussa, mutta opettajat tarvitseva vielä lisää osaamista ja työkaluja 

oppilaiden tunne-elämässä ilmenevien vaikeuksien havaitsemiseen, tukemiseen 

ja avun tarjoamiseen. Kuvataideterapeuttinen toiminta sopii erityisopetuksen 

lisäksi oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseen ja oppilashuoltoon. Erityisopettaja tai 

oppilashuoltoryhmän valitsema henkilö suunnittelee ja organisoi oppilaan 

tarvitseman tuen. Koulun ulkopuolinen taho järjestää aina mahdollisen terapian. 

Koulu saattaa tarjota tilat käyttöön ja osallistuu neuvotteluihin. Karttunen (2012) 

ym. esittävät artikkelissaan Malchiodin (2010) toteamuksen, jonka mukaan 

taideterapian perusolemus on usean eri tieteenalan kuten taiteen, psykologian, 

lääketieteen ja kasvatustieteen yhdistelmä. (Karttunen, Mansikka, Väisänen, 

2012, 55-56.) 

Oikein suunnatulla yhteistyöllä kuvataideterapeuttinen prosessi ja 

peruskoulun tavoitteet tukevat toisiaan. Toiminnan keskeinen tavoite on auttaa 

oppilasta tunnistamaan itselleen vaikeita asioita sekä kohtaamaan ja 

hallitsemaan niitä. Omaan käytökseen vaikuttavia tekijöitä pyritään 

tiedostamaan. Tavoitteena on tukea oppilaan henkilökohtaista kasvua. Kun lapsi 

oppii nimeämään omia tunteitaan ja sanoittamaan vaikeita asioita, toteutuu 

kuvataideterapian periaate; taiteen tekeminen on luova prosessi, joka parantaa 

ja ylläpitää elämää toimien ajatusten ja tunteiden ei-kielellisenä ilmaisumuotona. 

Kuvataideterapiaa voi mm. käyttää käyttäytymisen säätelyyn, tunteiden 

tunnistamiseen, rakentavien ilmaisutapojen oppimiseen tai sosiaalisten taitojen 

kehittämiseen niiden oppilaiden kanssa, jolla on tarkkaavaisuus- ja 

keskittymishäiriöitä. Tavoitteena on, että positiiviset kokemukset ja hyväksytyksi 

tulemisen tunteet vähentävät negatiivisten ajatusten määrää ja siten korjaavat 

aikaisempia ikäviä kokemuksia. Lasten ja nuorten itsetuntoa voi parantaa eri 

keinoin harjoiteltu itseilmaisu. (Karttunen ym. 2012, 56-57.)  

Kuvataideterapeuttista toimintaa saattaa olla sijoitettuna koulumaailmassa 

esimerkiksi vapaavalintaisissa kursseissa tai oppilaan henkilökohtaisen 

opetussuunnitelmaan kirjattuna erityistoimintana. Toiminta voi tapahtua myös 
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koulun toiminnan ulkopuolella esim. kerho- tai tukiopetustoimintana. 

Steinerkouluissa yksityissektorilla tapahtuva kuvataideterapeuttinen toiminta on 

kiinteästi osa koulun omaa opetussuunnitelmaa. Myös kansalaisopistossa 

toteutettu kuvataideterapia on esimerkki kouluinstituution ulkopuolisesta 

toiminnasta. Oppilaat voivat tulla terapeuttiseen opetukseen koulun toiveiden 

mukaan, mutta opetus tapahtuu täysin kouluajan ulkopuolella.  (Hautala, 2008, 

64-65.) 

Inkeri Sava on tutkinut, miten taiteen keinoin voidaan tukea lasten ja nuorten 

itseymmärrystä ja sosiaalisia taitoja Syreenin Taimi-projektissa. Projektissa 

etsittiin kasvatuksellisia keinoja niiden lasten ja nuorten kanssa, joiden elämässä 

minuus oli uhan alla. Tämä projekti osoitti, että terapeuttinen opetus soveltuu 

kaikille opiskelijoille. (Hautala, 2008, 64.) Syreenin Taimi -projektin Taide siltana 

omaan elämään –osahankkeessa tutkittiin omaelämänkerrallista työskentelyä 

taiteen ja draaman keinoin. Oppilaat loivat taiteen avulla uusia näkymiä tulevaan 

pohtimalla ensin menneisyyttään ja luomalla positiivisia unelmia, minkä 

tarkoituksena oli ehkäistä syrjäytymistä. (Vesanen-Laukkanen & Martin 2002, 

16–17.)  

Eheyttävässä taidekasvatuksessa toiseuden sietokyky voi kasvaa, kun oma 

itseys vahvistuu. Jos tietää suurin piirtein kuka on ja mistä tulee, toisia on 

helpompi sietää eikä toiseutta tarvitse niin voimakkaasti torjua. (Strömberg, 2004, 

134-135.) Myös Sava ja Katainen (2004) tuovat esille suvaitsevaisuuden 

näkökulman identiteetin vahvistamisessa. Oman arvomaailman selkeyttäminen 

voimaannuttaa, saattaa lisätä suvaitsevaisuutta ja auttaa elämään omannäköistä 

elämää. On helpompi kunnioittaa toisen erilaisuutta ja piirtää toisaalta rajoja sille 

mitä ei voi suvaita, kun tuntee paremmin sen, mistä on itse tulossa, missä seisoo 

ja mihin on menossa. (Sava & Katainen 2004, 34-35.) Erityisesti nuorilla, joilla on 

heikko itsetunto, saattaa olla vaikea kestää, hyväksyä tai ymmärtää toisenlaisia 

ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi eri luonteisia, tulevat eri kulttuuritaustoista tai 

omaavat erilaiset ruokatottumukset. Ymmärrys ja hyväksyntä kasvavat erilaisen 

elämän kokeneita kohtaan sitä syvemmäksi, mitä enemmän ihminen pystyy 

käsittelemään itseään ja suku- sekä kulttuuritaustaansa. Ihmiselle luo 

turvallisuuden tunnetta, kun hän tuntee kuuluvansa johonkin emotionaalisesti, 

kulttuurisesti, älyllisesti tai poliittisesti. Samalla ihminen saa myös perspektiivin 

nähdä itsensä vain yhtenä pienenä osana maailmaa. (Strömberg, 2004, 134-
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135.) Myös Laitinen (2003, 184) tuo esille, että oppilas voi paremmin ymmärtää 

toisen ihmisen erilaisuutta, kun hän eläytyy toisen tekemään teokseen.  

2.3.1 Toimintaedellytyksiä 

Kuvataideterapeuttisen toiminnan perusedellytyksenä ovat ulkoiset ja sisäiset 

rajat, jotka terapeutin (tässä tutkimuksessa ohjaajan/opettajan) tulee turvata. 

Ulkoisia rajoilla tarkoitetaan tilaa ja paikkaa, jossa ryhmä kokoontuu, aikaa ja 

terapian kestoa, taidemateriaaleja, terapiasopimusta ja taloudellisia resursseja. 

Sisäiset rajat muodostuvat ryhmäläisten turvallisuuden tunteesta, jonka 

perustana on terapeutin luotettava ja hyväksyvä läsnäolo ja ulkoisista rajoista 

huolehtiminen. Sisäiset rajat muodostuvat aikaisemmin mainitsemastani 

kolmiosuhdeprosessista (oppilas, ohjaava opettaja ja kuva), jossa jokaista tekijää 

tarvitaan. Tavoitteena on luoda paras mahdollinen ilmapiiri ja olosuhteet 

onnistuneelle kuvataideterapiaprosessille. (Karttunen ym. 2012, 58.) Hautalan 

(2008, 67) mukaan tärkeää on myös läsnäolo ja ryhmän tulisikin olla yhtä 

sitoutunut läsnäoloon kuin ohjaajan. Ohjaaja on läsnä ja saatavilla, vaikka oppijat 

tekisivätkin itsenäistä työtä.  (Hautala, 2008, 67.) Hautala (2008) tuo esille 

Rankasen (2007) näkemyksen, jonka mukaan ohjaajan tehtävänä olisi myös 

tutkia ja jäsentää yhdessä oppilaan kanssa eri materiaalien työstämiseen liittyviä 

kokemuksia, sillä materiaalit vaikuttavat työskentelyn liikkeen laatuun ja 

sensorisiin kokemuksiin. (Hautala, 2008, 85.) 

Karttunen ym. (2012) tuovat esille Hautalan toteamuksen siitä, että tila on 

yksi terapeuttisen toimintaympäristön luoja ja edellytys. Onnistumisen kannalta 

on tärkeää rauhallinen, turvallinen ja pysyvä tila, jossa voi työskennellä ilman 

häiriötekijöitä. Karttunen ym. (2012) määrittelevät ihanteelliseksi tilaksi valoisan, 

riittävän suuren ja rauhallisen huoneen, jossa olisi mahdollisuus monenlaiseen 

työskentelyyn niin pöydillä kuin lattioillakin. Siellä olisi myös vesipiste, hyvät 

säilytystilat ja lukolliset kaapit, jossa henkilökohtaisia kuvia voisi säilyttää 

turvassa. Paikka toimii myös henkisenä lepopaikkana koulun arjen keskellä. 

Tutussa tilassa on lupa hengittää ja olla vapaasti ilman suorituspaineita tai 

odotuksia. (Karttunen ym. 2012, 58.) Hautala (2008, 75) allekirjoittaa Karttusen 

ajatukset, mutta tuo lisäksi esille näkemyksen, jonka mukaan tilan yksi merkitys 

on sitouttaa ja juurruttaa asiakkaat prosessiin.  
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Oppitunnit, jotka sisältävät kuvataideterapeuttista toimintaa, ovat aina 

ajallisesti sidoksissa koulun määrittämään aikatauluun ja viitekehykseen 

(Hautala, 2008, 79-80). Kuvien ja tarinoiden syntymisen edellytyksenä on aika, 

kiireettömyys ja rauhalliset työskentelyolosuhteet (Vesanen-Laukkanen, 2004, 

69). Ryhmäterapia kestää yleensä kaksi oppituntia. Ajan rajaaminen, kertominen 

ja keskittäminen samalle viikonpäivälle luo oppilaille turvaa, kun tietää milloin ja 

miten kauan tekeminen ja töiden jakamistilanne kestävät, kertoo Hautalan  

tutkimus. Joskus opettaja saattaa myös integroida pienryhmälleen 

kuvataideterapeuttista opetusta eri oppiaineisiin. Sitä voidaan pitää myös 

kouluissa koulutuntien aikana tai koulutuntien jälkeen jopa illalla. Jotkut saattavat 

tulla sinne vain harrastamaan ja jotkut tulevat tuen tarpeen takia sovitusti.  

(Hautala, 2008, 79-80.) 

Kuvataideterapeuttista toimintaa ohjaava henkilö ei saisi mennä liian 

vahvaan psykoterapeuttisen prosessointiin vaan hänen tulisi pidättäytyä 

enemmän tukea antavissa rajoissa ja kehyksissä. Hautalan (2008) mukaan 

terapeuttisen toiminnan kulmakivinä ovat oppijan aito kuuleminen ja hänestä 

välittäminen, jota hän kutsuu pedagogiseksi rakkaudeksi. (Hautala, 2008, 67-69.) 

Strömberg (2004, 145) puolestaan esittää, että opettajan on oltava selvästi 

itsenään läsnä, ei ylhäältä päin neuvojana vaan tilaa antavana, keskustelevana 

ja uusille ajatuksille avaavana aikuisena. Ilmapiriin on Hautalan (2008) mukaan 

tärkeä olla turvallinen ja mukava, siten että siinä on tilaa oppilaan omille 

ajatuksille sekä terapiatöiden, oman itsen ja ryhmän kanssa reflektoimiseen. Hän 

esittää Hamaruksen (2006) ajatuksen, jonka mukaan turvallisuus tulisi ymmärtää 

laajasti sosiaalisena turvallisuutena, jossa jokaisella yhteisön jäsenellä tulisi olla 

oikeus olla täysivertainen ja tulla siinä arvostetuksi omana itsenään. Fyysisen ja 

pedagogisen oppimisympäristön lisäksi on olemassa henkinen puoli, jossa 

painottuu tunneilmasto. Hyvässä oppimisilmapiirissä nuori ymmärtää, että voi 

pelkäämättä olla sellainen kuin hän on. (Hautala, 2008, 67-69.) 

Kuvataideterapeuttinen toiminta koulussa saattaa vaatia uudenlaista 

ajattelua, mutta joustavalla asenteella, neuvotteluilla ja yhteisillä pelisäännöillä 

toimivat ratkaisut on mahdollista löytää. Koulun arki saattaa tuoda 

kuvataideterapeuttisesti toimivaan ryhmään omat haasteensa ja kysymykseksi 

nousee millä ajalla toimintaa voidaan toteuttaa. Kaikkien on tärkeää sitoutua 

noudattamaan sovittuja aikoja ja kokoontumisajan tulee olla riittävän pitkä sekä 
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kuvalliselle toiminnalle että keskusteluille eli yhdessä jakamiselle lasten ikä, 

keskittymiskyky ja jaksaminen huomioiden. (Karttunen ym. 2012, 59.) Hautalan 

(2008, 76) mukaan toiminta on yhteisön hyväksymään, jos toiminnalle on annettu 

käyttöön hyvät tilat. Tilan kautta kuvataideterapia voi sulautua osaksi koulun 

kulttuuria. Hautalan tutkimuksessa kävi ilmi, että usein kuvataideterapeutit 

joutuivat työskentelemään huonoissa tiloissa ja jopa työrauhaa rikottiin, vaikka 

ovessa olisi ollut lappu. Saatettiin jopa vaatia, että terapiaryhmä olisi siirtynyt 

toiseen tilaan kesken prosessin. (Hautala, 2008, 76-77.) 

Taidevälineiden valinnassa oppilaiden tulisi saada käyttää niitä välineitä, 

jotka tuntuvat heistä parhailta tunteiden työstämiseen. (Hautala, 2008, 85). Jotta 

jo työskentelyvaiheessa oppilas kokisi emotionaalisen elämyksen, oppilaan on 

tärkeä saada koskettaa värejä. Elämyksellistä oppimista itsestä voi tapahtua, kun 

oppilas liikkeen kautta saavuttaa kosketuksensa itseensä ja materiaalin 

välityksellä saa kokemuksen omasta kehollisuudesta. Värit, materiaalien tuntu ja 

ajatuksen työstäminen näkyväksi koetaan kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi ja 

tekee elämän merkitykselliseksi rikastuttaen elämää.  (Hautala, 2008, 87). 

Oikeanlaisessa kuvataideterapiassa tehdään terapiasopimus, jonka 

tarkoituksena on sitouttaa toimintaan ja tehdä toimintaa näkyväksi myös 

vanhemmille. Sopimus antaa struktuurin terapiaprosessille ja kertoo, milloin 

terapia on aloitettu ja suunniteltu päättyvän. Erityisopetuksessa oppijan 

tarvitsemat terapeuttiset toiminnat kirjataan yleensä henkilökohtaiseen 

opetussuunnitelmaan (HOPS) tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä 

koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Hautalan (2008) mukaan terapia-sana 

sisältää monia stereotyyppisiä negatiivisia sävyjä, jotka halutaan peittää 

koulukulttuurin erityispedagogisilla paramedikalisaatio-ilmaisuilla (kuten 

oppimisvaikeudet). Avoimuus saattaa puuttua koulukulttuurin käytännöistä, kun 

kysymys on oppijan psykologisista ongelmista. Hautala näkeekin 

mielenterveyteen liittyvän tabukäyttäytymisen osana koulun piilo-

opetussuunnitelmaa. (Hautala, 2008, 90.) Piilo-opetussuunnitelmalla tarkoitetaan 

sosiaalisen vuorovaikutuksen sääntöjä koulussa, vaikka niistä ei ole erikseen 

sovittu. Terapiasopimus jäntevöittää kuvataideterapeuttista toimintaa ja lisää 

luottamusta terapiatyötä tekevien, vanhempien ja koko koulun henkilökunnan 

yhteistyölle. 
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2.3.2 Eheyttävän taidekasvatuksen tuntirunko 

Rankanen (2009) esittää kirjassaan Knillin (2005) taideterapiatyöskentelyn kuusi 

eri vaihetta, jotka vuorottelevat ja voivat olla osin myös päällekkäisiä. Nämä 

vaiheet ovat aloitus, virittäytyminen, taidetyöskentely, jakaminen, liittäminen ja 

lopetus. Pohjaan oman tutkimukseni tuntirungon tähän teoriaan sitä hieman 

soveltaen.  

Aloituksessa tärkeää on pysähtyä kuuntelemaan itseään, jotta voidaan 

saada kosketus omaan itseen ja toisen kohtaaminen mahdollistuu. Psyykkistä ja 

fyysistä olotilaa voidaan tunnustella käyttämällä sanatonta vuorovaikutusta, 

taiteen keinoja tai toistuvia ”rituaaleja”. Virittäytymisessä valmistaudutaan 

varsinaiseen luovaan syväprosessiin johdattelemalla asiakasta kuvantekoon 

esimerkiksi kehotyöskentelyllä. Siinä asiakasta pyritään auttamaan luovan 

työskentelyn alkuun itsekritiikkiä vähentävien ja leikillisyyttä tai spontaanisuutta 

lisäävien menetelmien avulla. Eri aisteja voidaan virittää esimerkiksi 

kehotyöskentelyllä, aistiharjoituksilla ja meditatiivisilla harjoituksilla. Tilallisten ja 

ajallisten rajojen tiedostaminen ja selkiyttäminen sekä eri materiaalien ja 

välineiden kokeilu auttavat virittäytymisessä. (Rankanen, 2009, 93-94.) 

Taidetyöskentelyssä tapahtuu sanatonta psyykkistä työskentelyä, jossa 

fyysisyys ja aistit ovat myös läsnä. Työskentelyssä saatetaan käsitellä jotain 

tiettyä teemaa tai kuvallisen elementin tai materiaalin tutkimista. Asiakas on 

voinut myös itse havaita virittäytymisen aikana jotain kiinnostavaa, joka ohjaa 

häntä työskentelemään tietyn aiheen kanssa. (Rankanen, 2009, 94-95.) 

Jakamisella Rankanen (2009, 95) tarkoittaa kuvien katsomista ja niistä 

puhumista sekä niiden tutkimista ja työstämistä näkyväksi eri taidemuodoilla. 

Esimerkiksi kuvasta voidaan tehdä kuvaa, liikettä, musiikkia, performanssia tai 

draamaa. Sanallisia keinoja voi käyttää käyden vuoropuhelua kuvan kanssa, 

kirjoittaen satuja tai runoja. Omaa kokemusta ilmaistaan terapeutille tai ryhmälle 

sanallisesti tai toiminnallisesti. Töitä tehtäessä ja katsottaessa jaetaan niistä 

heränneitä ajatuksia, tunteita, muistoja ja kokemuksia, eikä niitä tarvitse 

analysoida tai ymmärtää tietoisesti. (Rankanen, 2009, 95-97.) Jakamisesta ja sen 

merkityksestä kerron lisää seuraavassa luvussa. Liittämisvaiheessa etsitään 

yhtymäkohtia omaan elämään ja pyritään ymmärtämään niitä myös tietoisesti. 

Lopetuksessa voidaan pohtia, onko oma olotila tai näkökulma muuttunut 
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työskentelyn aikana ja samalla tutkia mahdollisuuksia, miten terapiassa koettua 

voisi siirtää arkielämään.  (Rankanen, 2009, 95-97.) 

2.3.3 Kollektiivinen jakaminen 

Eheyttävään taidekasvatukseen liittyy olennaisena osana jakaminen, jossa 

tarkoituksena on kertoa omasta työstään ja työskentelyyn liittyvistä ajatuksistaan 

muiden kuunnellessa. Savan (2004) mukaan jakamisessa on kyse siitä, mikä 

merkitys on sillä, että on toinen ihminen, joka välittää minun elämästäni niin 

paljon, on valmis kuuntelemaan tarinaani. Omalle identiteettityölle on tärkeää, 

että tulee kuulluksi, mutta tärkeää on kuulla myös muiden elämää. Tarinallinen 

identiteetti rakentuu eläytymällä toisten kertomuksiin. Kertoja aktivoi kuulijassa 

tämän omia kokemuksia ja niin sanotusti kertoo minunkin tarinaani kertomalla 

omaansa. (Sava, 2004, 54-55.)  

Vehviläisen (2014) mukaan jakamisessa voi syntyä kaikkia kannatteleva tila 

ja kaikkien tasa-arvoisuutta ilmentävä vuorovaikutustilanne. Jakaminen syntyy 

jaetun läsnäolon tilasta, jossa jokaiselle tarjotaan samanlainen mahdollisuus 

kokemustensa esiintuomiseen ja samalla toisten kokemusten kuulemiseen. 

Puheenvuoroihin ei vastata eikä niitä toisaalta kiistetä, mutta niitä kunnioitetaan. 

(Vehviläinen, 2014, 131.) Vesanen-Laukkanen tuo esille sen, että jaettaessa 

yksilöllinen ainutkertainen yhdistyy yhteisölliseen kokemukseen. Kuvien 

jakaminen ja sen mahdollistama luova vuorovaikutus lisää mahdollisuuksia 

vaihtoehtojen näkemiseen ja tietoisten valintojen tekemiseen, jos ilmapiiri on 

turvallinen ja rauhallinen. Taiteellinen prosessi on koettu keskeneräiseksi, jos 

jakamiselle ei ole annettu aikaa. Luottamus ja ymmärrys toisen ajatus- ja 

kokemusmaailmaa kohtaan lisääntyvät kuvien äärellä tapahtuneissa 

keskusteluissa. (Vesanen-Laukkanen, 2004, 69.) 

Jakamisesta voidaan puhua myös silloin kun työt niin sanotusti jaetaan 

ryhmän ulkopuolelle esimerkiksi laittamalla työt käytävän seinille. Koulu 

instituutiona luo erilaiset raamit kuvataideterapian käytölle. Kouluyhteisöön liittyy 

avoimuuden odotusta ja jopa vaatimusta ja voidaan jopa ajatella, että kaiken 

toiminnan tulisi olla näkyvää ja kaikille avointa. Terapeuttinen toiminta häiriintyy, 

jos turvallista tilaa rikotaan esimerkiksi tulemalla huoneeseen yllättäen tai 

asettamalla työt näytille koulun käytäville. Terapiaprosessille saattaa olla riski 
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myös koulukulttuurin arvioiva käytäntö. (Hautala, 2008, 78.) Koulun 

kuvataidetunneilla vallitsee käsitys arvioinnista, taidoista ja töiden arvottamisesta 

visuaalisuuden mukaan. Terapiakulttuurissa sen sijaan vallitsee kannustava ja 

salliva toimintakulttuuri. Nuorille, joilla oma identiteetti on hauras, saattaa olla 

taannuttava kokemus saada palautetta omista henkilökohtaisista 

prosessikuvistaan. (Hautala, 2008, 78.) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Tutkielman lähtökohdat ja metodologiset valinnat 

Tutkimukseni lähtökohtana on nuoren identiteetin pohtiminen ja sen 

rakentumisen tukeminen eheyttävän taidekasvatuksen keinoin. Ilona Ruiz (2010) 

on tutkinut Pro gradussaan luokanopettajan mahdollisuuksia toteuttaa 

taideterapeuttisia menetelmiä peruskoulun kuvataidetunneilla ja nimittääkin 

työskentelyä eheyttäväksi taidekasvatukseksi. Ruizia (2010) mukaillen, vältän 

terapia sanaa, sillä se voi herättää ihmisissä vääriä mielikuvia, jotka eivät 

välttämättä sovi koulukontekstiin. Ruiz käyttää käsitettä eheyttävä 

taidetyöskentely, jonka perustana on taiteen terapeuttinen vaikutus. (Ruiz, 2010, 

26.)  

Kyseessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, sillä pyrin 

ymmärtämään eheyttävän taidekasvatuksen ilmiötä. Valitsin tutkimustavakseni 

laadullisen tutkimuksen, sillä pyrin analysoimaan ihmisten antamia merkityksiä ja 

keskityn pieneen määrään tutkittavia. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista 

harkinnanvarainen otanta, jossa tapauksia analysoidaan mahdollisimman 

perusteellisesti. Tieteellisyyden kriteerinä nähdään laatu, ei määrä. (Eskola & 

Suoranta 1998, 18.) Tutkimukseni tarkoitus on kartoittava, sillä haluan selvittää 

miten nuoren identiteettiä voisi tukea eheyttävän taidekasvatuksen avulla. 

Taideterapiaa ja identiteettiä on koulussa kylläkin tutkittu erikseen, mutta tämän 

tyyppistä tutkimusta ei tietääkseni ole aiemmin tehty, joten sillä on myös 

yhteiskunnallinen tilaus. Ruiz (2010) on kehittänyt tutkimuksessaan eheyttävän 

taidekasvatuksen tuntirungon, joka pohjautuu alunperin Knillin (2005) ja 

sittemmin Rankasen (2009) esittelemään taideterapiatyöskentelyn vaihesiin, jota 

itsekin käytän tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä hieman soveltaen. 

Jalostan Ruizin (2010) tutkimusta ottamalla tarkasteluun identiteetin tukemisen 

näkökulman ja tutkimalla lukioikäisiä nuoria.  
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Laadulliseen tutkimukseen liittyy myös oleellisesti sen prosessiluontoisuus, 

sillä tutkimuksen tekeminen oli itselleni eräänlainen oppimistapahtuma ja 

aineiston keruuta ja tutkimustehtävää koskevat ratkaisut muotoutuivat pikkuhiljaa 

tutkimuksen edetessä (Kiviniemi, 2018, 73). Laadulliselle tutkimukselle on 

ominaista myös tutkijan pyrkimys tavoittaa ja ymmärtää tutkittavien (tässä 

tapauksessa lukiolaisten) näkemys tutkittavana olevasta ilmiöstä (Kiviniemi, 

2018, 73). Eli pyrin tavoittamaan lukiolaisten käsityksiä eheyttävän 

taidekasvatuksen toimivuudesta koulun kuvataidetunneilla ja sitä, millä keinoin 

nuoren identiteettiä voisi tukea.  

Kiviniemen (2018, 74) mukaan tutkimusongelmat saattavat täsmentyä koko 

tutkimuksen ajan. Itselläni ne hakivat myös muotoa, mutta lopulta ne päätyivät 

seuraavanlaisiksi: 

1) Miten eheyttävää taidekasvatusta voidaan toteuttaa lukion 

kuvataidetunnilla? 

2) Miten nuoret kokevat oman identiteetin pohtimisen eheyttävän 

taidetyöskentelyn aikana ja minkälaista kuvaa identiteetistä he 

rakentavat koulun kuvataidetunnilla? 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan tapaustutkimus, sillä tutkin yksittäistä tapausta ja 

kokonaisuus oli rajattu yhden tamperelaisen lukion kuvataideryhmän kolmeen 

oppituntiin. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan 

tapaustutkimuksessa on yleistä tutkia, selittää ja kuvata tapauksia miten-sanan 

avulla ja se esiintyi myös omissa tutkimuskysymyksissäni. Tapaustutkimuksellani 

olen pyrkinyt lisäämään ymmärrystä ilmiöstä pyrkimättä kuitenkaan 

yleistettävään tietoon, vaikka yhden tapauksen huolellinen tutkiminen saattaa 

tarjota yksittäistapauksen ylittävää tietoa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) Tutkimuksen toteuttaminen on ollut myös minulle tutkijana 

oppimisprosessi, jota Kiviniemi (2018, 79) kuvaakin laadulliselle tutkimukselle 

yhdeksi ominaispiirteeksi, sillä siinä pyritään kasvattamaan tietoisuutta 

tarkasteltavana olevasta ilmiöstä ja sitä ohjailevista tekijöistä. 

Tutkijana minua on kiinnostanut oppilaiden yksilölliset merkityksenannot, 

jota tutkittavat ovat ilmiölle antaneet, joten tutkimussuuntaukseni omaa myös 

hermeneuttisia piirteitä, joka on tyypillistä laadulliselle tutkimukselle (Kiviniemi, 

2018, 79). Tutkimuksessani on havaittavissa myös fenomenologis-
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hermeneuttisia piirteitä, sillä sille on ominaista ihminen sekä tutkimuskohteena 

että tukijana, ja tavoitteena on käsitteellistää tutkittava ilmiö eli kokemuksen 

merkitys (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 39). Selittäminen tarkoittaa hermeneutiikassa 

ilmiöiden merkityksien oivaltamista. Ymmärtämisen taustalla nähdään olevan 

tulkittu merkityskokonaisuus, joka muodostaa esiymmärryksen, joten 

ymmärtäminen ei ala alusta. (Judén-Tupakka, 2008, 64.) 

3.2 Aineiston keruu 

Keräsin aineistoni eräässä tamperelaisessa lukiossa kolmella eri kuvataiteen 

oppitunnilla yhden viikon aikana. Olin käynyt havainnoimassa edellisellä viikolla 

oppitunteja, mutta oppilaat olivat minulle silti melko vieraita. Kurssilla oli 13 

oppilasta, mutta paikallaolijoiden määrä vaihteli riippuen päivästä. Ensimmäisellä 

oppitunnilla paikalla oli vain kahdeksan oppilasta, toisella 12 ja kolmannella 11 

oppilasta. Oppilaat olivat toisen, kolmannen ja neljännen vuosikurssin oppilaita, 

joten he olivat myös toisilleen melko vieraita. Suoritin samalla aikuiskasvatuksen 

pedagogista harjoittelua, joten pitämäni tunnit olivat osa opetusharjoitteluani. 

Tästä syystä paikalla oppitunneilla oli myös harjoitteluani ohjannut opettajani.  

Aineiston keruu koostui pitämistäni oppitunneista ja siellä tekemistäni 

havainnoista, nuoren tekemistä kuvista ja teksteistä, sekä viiden oppilaan 

yksilöhaastattelusta. Aineistoni koostui siis monesta osasta, mutta Kiviniemen 

(2018, 81) mukaan olennaista ei ole aineistonkeruumenetelmien suuri määrä 

vaan tutkittavan ilmiön haltuunotto ja ilmiötä koskevan käsitteellistämisen 

kehittyminen. Pyrin tällä tavoin ymmärtämään tutkimuskohdettani paremmin. 

 Tuntirunko oli jokaisena kolmena kertana sama, ja pohjautui Knillin (2005) 

taideterapian kuuteen eri vaiheeseen (ks. myös Rankanen 2007), joita sovelsin 

omilla tunneillani. Tunti alkoi virittäytymisestä eli niin sanotusta 

lämmittelytehtävästä, jonka tavoitteena on virittää oppilas itse työskentelyyn. 

Tämän jälkeen toteutettiin työskentelyvaihe, jossa nuoret tekivät teeman 

mukaisen kuvan. Lopuksi jakamisvaiheessa kokoonnuimme toiseen huoneeseen 

lattialle rinkiin ja jokainen sai esitellä oman kuvansa ja kertoa siitä haluamansa 

mukaan sekä omia kokemuksiaan työskentelystä. Teoreettisessa 

viitekehyksessäni olen tuonut esille narratiivisen identiteetin näkökulman, jonka 
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mukaan identiteetti rakentuu sosiaalisesti kertomuksissa. Jakaminen onkin siis 

tärkeässä roolissa identiteettityötä tehdessä.  

Esittelen seuraavaksi pitämieni oppituntien sisällön sekä kuvaan 

teemahaastattelua, havainnointia ja kirjoitelmia metodologisena valintanani.  

3.2.1 Ensimmäinen opetustuokio: Lapsuus & Menneisyys 

Ensimmäisen oppitunnin teemana oli lapsuus ja menneisyys. Aloitin tunnin 

kertomalla yleisesti eheyttävästä taidetyöskentelystä ja sen periaatteista. Kerroin 

tuntirakenteesta ja siitä, että tulevilla tunneilla tärkeää ei ole teoksen 

visuaalisuus, taidot tai lopputulos vaan prosessi ja omien ajatuksien aistiminen. 

Pyrin avoimeen ja luotettavaan ilmapiirin ja siihen, että jokainen tulisi 

hyväksytyksi sellaisenaan kuin on. Korostin jokaisella tunnilla, että ei ole 

olemassa oikeaa tai väärää tapaa tehdä. 

Virittäytymisharjoituksessa oppilaan piti nostaa pussista esine ja tunnustella 

sitä ilman näköhavaintoa. Tehtävänä oli piirtää esine käyttämällä vain tuntoaistia. 

Tehtävän ideana oli herätellä omaa tuntoaistiaan ja päästä yli siitä ajatuksesta, 

että tarvitsee olla taitava piirtäjä. Piirtämisen jälkeen oppilaat saivat katsoa 

esineitä ja vertailla omia piirustuksiaan. Luokka täyttyi yllättyneistä oppilaista, kun 

kädestä löytyikin erilainen esine mitä oli kuvitellut sen olevan.  Esineet olivat noin 

nyrkin kokoisia pikkuleluja, jotka johdattelivat meidät lapsuus teemaan 

Varsinaisen tunnin tehtävänä oli maalata oma lapsuuden lempipaikka. 

Ennen tehtävän antoa teimme silmät kiinni mielikuvaharjoituksen, jossa piti 

uppoutua lapsuusmuistoihin ja kuvitella lapsuuden lempipaikka. (Ks. Liite 2) 

Kuvat maalattiin peiteväreillä. Olin aikaisemmalla tunnilla antanut tehtäväksi 

tuoda oman lapsuuskuvan tunnille, mutta johtuen syysloman aiheuttamasta 

tauosta monet olivat unohtaneet sen. Tarkoituksena olisi ollut liittää oma 

lapsuuskuva osaksi paikkaa, mutta muutin suunnitelmaa niin, että oman kuvan 

sai halutessaan maalata itse osaksi kuvaa. Kaikki maalasivat keskittyneesti 

hiljaisuuden vallitessa. Jakamisvaiheessa kaikki saivat esitellä oman kuvansa ja 

kertoa siitä sen mitä haluaa.  
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KUVA 1. Lapsuuden lempipaikan maalausta ensimmäisellä kerralla.  

3.2.2 Toinen opetustuokio: Nuoruus & Nykyhetki 

Toisen oppitunnin teemana oli nuoruus ja nykyhetki. Käsittelimme sen hetkisiä 

tunteita ja omia vahvuuksia. Tunti alkoi viereisestä luokkahuoneesta, jossa oli 

enemmän tilaa liikkua kuin varsinaisessa kuvataiteen luokkahuoneessa. 

Virittäytymisharjoituksessa kävelimme ensin ympäri huonetta vapaaseen tahtiin 

ja teimme mielikuvaharjoituksen, jossa kehotin tunnustelemaan omia sen hetkisiä 

ajatuksia samalla kun liikuttelimme käsiämme. Liike kasvoi lopulta sormenpäiden 

pienestä liikkeestä koko yläkropan liikkeeseen. 

Olin levittänyt etukäteen luokan seinustalla oleville pöydille kortteja. 

Ensimmäisessä pöydässä oli erilaisia kuvakortteja ja oppilaan tuli ottaa yksi kuva, 

joka puhuttelee eniten tai kuvaa omaa fiilistä. Toisella pöydällä oli 

vahvuuskortteja ja oppilaan tuli ottaa yksi itseään kuvaava vahvuuskortti. 

Kolmannella pöydällä oli erilaisia tunteita kirjoitetussa muodossa, joista valittiin 

myös itselleen sen hetkistä tunnetta kuvaava kortti. Tämän jälkeen menimme 

rinkiin lattialle ja jokainen sai vuorollaan kertoa ja esitellä millaiset kortit on 

vallinnut itselleen.  
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Työskentelyvaiheessa tehtävänä oli maalata abstrakti omakuva 

akryylimaaleilla. Teoksessa piti käyttää yhtä tai useampaa äsken valittua korttia 

inspiraationa. Jos oli vaikeuksia aloittaa maalaaminen, ohjeistin, että voi lähteä 

liikkeelle myös kuvakortin värimaailmasta. Oppilaat saivat valita A4- tai A3-

kokoisen paperin. Jakamistilanteessa menimme taas viereiseen luokkahuoneen 

lattialle rinkiin ja jokainen sai esitellä oman teoksensa.  

3.2.3 Kolmas opetustuokio: Unelmat & Tulevaisuus 

Kolmannella ja viimeisellä tunnilla aiheena oli unelmat ja tulevaisuus. Aloitimme 

tunnin teippaamalla ensin paperit kiinni alustaan. Virittäytymisharjoituksessa 

oppilaat maalasivat vesiväreillä märkää-märälle tekniikalla musiikin soidessa 

taustalla. Kun oppilaat olivat päässeet vauhtiin, hiljensin musiikkia hieman ja 

teimme mielikuvaharjoitteen (Ks. Liite 2), jossa kehotin oppilaita kuvittelemaan 

unelmiensa tulevaisuutta, siten että jos kaikki olisi mahdollista. Varsinaisena 

tehtävänä oli kuvata unelmiensa elämä kymmenen vuoden kuluttua 

kollaasitekniikalla lehdistä leikkaamalla ja liimaamalla. Annoin luvan myös piirtää, 

mutta tähän mahdollisuuteen kukaan ei tarttunut. Työn pohjana käytettiin äsken 

maalattua taustaa. Jakamisvaiheessa menimme taas viereiseen luokkaan 

lattialle rinkiin ja jokainen sai kertoa työstään sen mitä halusi.  

3.2.4 Haastattelu, havainnointi ja kirjoitelmat aineistonkeruumenetelmänä 

Haastattelu oli luoteeltaan puolistrukturoitu teemahaastattelu, jossa etenin 

haastattelussa etukäteen valittujen teemojen ja tarkentavien kysymysten varassa 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 87). Koska tehtävät käsittelivät henkilökohtaisia asioita 

ja jakamistilanteessa oli luonnollisesti myös muita paikalla, halusin kuulla 

erikseen myös kahdenkeskisesti oppilaiden ajatuksia työskentelystä ja työhön 

liittyvistä asioista. Haastattelu äänitettiin, toisin kuin jakamistilanne. Hirsjärvi ja 

Hurme (1995, 15) toteavat, että intiimeille ja emotionaalisille alueille on parempi 

haastattelu soveltuu kyselylomaketta paremmin. Toisaalta en tuntenut oppilaita 

kovin hyvin, joten en tiedä kuinka helppoa heidän oli jakaa asioita myöskään 

minulle. Haastattelun avulla voidaan myös saada kuvaavia esimerkkejä (Hirsjärvi 
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& Hurme, 1995, 15) sekä tarkentaa ja syventää kysymyksiä (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 88).    

Hirsjärven ja Hurmen (1995, 35) mukaan puolistrukturoitu haastattelu sopii 

silloin käytettäväksi, kun halutaan selvittää heikosti tiedostamattomia seikkoja tai 

kun aiheena on emotionaalisesti arat aiheet, joten haastattelumenetelmäni sopi 

identiteetti-aiheen käsittelyyn. Olin listannut valmiiksi kysymyksiä, mutta niiden 

järjestys ja muoto vaihtelivat haastateltavien ja keskustelun mukaan. Kysymykset 

oli muotoiltu avoimiksi, niin että ne jättivät tilaa avoimelle keskustelulle ja 

haastateltavan omille ajatuksille.  Ensimmäisille opinnäytteille on tyypillistä, että 

pelkkien teemojen määrittelyn sijaan tutkija muotoilee tarkkoja kysymyksiä 

haastattelun tueksi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltavat voivat vastata omin sanoin ja 

kysymykset ovat kaikille samat, mutta oletuksena on, että haastateltavat ovat 

kokeneet tietyn tilanteen (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 47), tässä tapauksessa 

osallistuneet eheyttävään taidekasvatukseen kuvataiteen oppitunnilla. Hirsjärven 

ja Hurmeen (2011, 48) mukaan teemahaastattelulla voidaan tutkia yksilön 

kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita sekä korostaa tutkittavien 

elämismaailmaa ja määritelmiään tilanteesta.  

Haastattelin yhteensä viittä oppilasta pitämieni oppituntien jälkeisellä 

viikolla. Haastattelut kestivät n. 10-30 minuuttia. Osallistujat tulivat haastatteluun 

vapaaehtoisesti, joskin osaa jouduin hieman suostuttelemaan. Kaikkien 

haastateltavien kanssa käsiteltiin samoja teemoja: ajankäyttöä, tunnin 

rakennetta, oppilaiden kokemuksia menetelmän toimivuudesta sekä kuvissa 

esiintyvää identiteettiä. Tunneilla tehdyt kuvat toimivat hyvin keskustelun ja 

muistin virittämisessä. Teemat valitaan yleensä perustaen ne tutkimuksen 

viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

88). Lisäksi teemojen valintaa vaikutti tunnilla tekemäni havainnot sekä 

mielenkiinnon kohteet kuitenkin tutkimusongelmat mielessä pitäen.  

Käytin tutkimuksessani triangulaatiota eli useita eri menetelmiä aineiston 

keruussa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 168).  Haastattelun ja tuntien havainnoinnin 

lisäksi keräsin jokaisen tunnin jälkeen lyhyen kirjoitelman oppilailta, jossa pyysin 

oppilasta kuvailemaan omaa työtään ja työskentelyn aiheuttamia kokemuksia. 

Viimeisellä kerralla keräsin vastauksia oppilailta laajemmalla kyselylomakkeella 

(ks. Liite 3), joka käsitteli kaikkia tunteja. Kyselylomake sisälsi avoimia 
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kysymyksiä, sillä halusin, että oppilaat ilmaisevat itseään omin sanoin ja esille 

nousisi heidän mielestään keskeiset asiat huomioiden myös heidän tunteensa 

(Hirsjärvi yms. 2009, 201). Lomakkeita sain takaisin 11. Lomakkeiden taso 

vaihteli, sillä jotkut olivat täyttäneet paperin huolellisesti ja jotkut olivat vastanneet 

vain parilla sanalla, vaikka olin pyytänyt vastauksia muutamalla virkkeellä. Tämä 

luonnollisesti vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Triangulaation avulla 

voidaan kuitenkin lisätä tutkimuksen luotettavuutta (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006), sillä sain kattavamman kuvan aiheesta haastattelun avulla 

kuin, jos olisin käyttänyt pelkästään kyselylomaketta. Toisaalta lomakkeet ja omat 

havainnointini tukivat haastattelussa nousseita aiheita. Haastattelussa oli 

pääosin samoja kysymyksiä ja teemoja kuin viimeisessä palautelomakkeessa. 

Aineistonkeruun jälkeen litteroin eli kirjoitin auki äänitallenteet aineiston analyysia 

varten (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Havainnointi oli muodoltaan osallistuvaa havainnointia. Koska suoritin 

tutkimukseni aineistonkeräyksen osana opetusharjoitteluani, toimin opettajana 

tunnilla, mutta havainnoin samalla myös menetelmän toimivuutta tutkijan 

näkökulmasta ja esitin oppilaille kysymyksiä. (Hirsjärvi yms. 2009, 216-217.) 

Niikko (2018) näkee tutkivan opettajan kaksoisroolissa, jolloin hän opettajana 

ohjaa toimintaa ja tutkijana havainnoi ja kyseenalaistaa sitä. Opetuksessa ja 

tutkimustyössä on kyse toiminnassa ja tutkimuksen teossa oppimisesta, 

reflektoinnista sekä ristiriitojen ja ongelmien ratkaisemisesta. Opettaja tekee 

havaintoja, pohtii, asettaa ongelmia, ratkaisee niitä, perustelee ratkaisujaan ja 

kyseenalaistaa olettamuksensa, arvioi toimintaansa. Hän kokoaa tietoa ja 

reflektoi tapahtumia, selkiyttää ja analysoi näkemyksiään, tekee synteesiä ja 

dokumentoi ajatuksiaan. Työskentely etenee suunnittelun, toiminnan, ongelmien 

ratkaisun, observoinnin, reflektoinnin ja arvioinnin toistuvissa kehissä. (Niikko, 

2018, 257-258.) Kun käytetään havainnointimenetelmää, on tärkeä pitää erillään 

havainnot ja omat tulkintansa näistä havainnoista (Hirsjärvi yms. 2009, 217). 

3.3 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu kentältä saatavan aineiston 

merkitys teoreettisen tarkastelun jäsentäjänä (Kiviniemi 2018, 77). Eskolan 

(2018, 214) mukaan tutkimus voi edetä aineisto- tai ilmiöpohjaisesti, jolloin teoriat 
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ja käsitteet toimivat tulkintakehyksinä, joiden avulla voidaan tulkita aineistoa. 

Myös omassa tutkimuksessani tutkittava ilmiö on vähitellen käsitteellistynyt eikä 

se ole ollut pelkästään valmiin teorian testausta.  

Aineiston analyysissä on havaittavissa teoriaohjaavaa analyysiä, sillä 

sovelsin tutkimuksessani Rankasen (2009) taideterapiatyöskentelyn eri vaiheita 

sekä identiteettiin ja kuvataideterapiaan liittyviä teorioita. Teoria on siis toiminut 

apuna, mutta analyysini ei suoraan pohjaa teoriaan. Aikaisempi tieto on ohjannut 

ja auttanut analyysia, kun olen yhdistänyt eri suuntauksia ja teorioita. Analyysista 

on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta sen merkitys ei ole 

teoriaa testaavaa vaan tutkimus voi avata uusia ajatuspolkuja. Analyysin taustalla 

on usein aikaisemman tiedon testaaminen uudessa kontekstissa, ja minun 

tutkimuksessani uusi konteksti oli eheyttävän taidekasvatuksen toteutus lukiossa 

ja identiteetin näkökulman huomioiminen. Tuomi ja Sarajärvi (2018) puhuvat 

teoriaohjaavan analyysin yhteydessä abduktiivisesta päättelystä, jota olen itsekin 

analyysissäni käyttänyt. Ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistölähtöisyys ja 

valmiit mallit ja niiden yhdistelyssä voi syntyä uutta tietoa. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 103-110.) 

Laadullisessa tutkimuksessa analyysin oleellinen osa on havaintojen 

pelkistäminen. Pyrin kiinnittämään analyysissa huomiota asioihin, jotka olivat 

teoreettisen viitekehykseni ja kysymyksieni kannalta olennaisimpia asioita. 

Raakahavaintojen jälkeen yhdistelin havaintoja etsimällä havaintojen yhteisiä 

piirteitä. (Alasuutari, 1995, 40.) Käytin haastatteluna teemahaastattelua, joten 

luontevaa oli jatkaa aineiston analyysissa teema-analyysiin. Järjestelin litteroidun 

haastatteluaineistoni ja oppilaiden kirjoitelmat kysymysten teemojen mukaan 

värikoodaamalla samoja aiheita (Eskola, 2018, 219). Teemoittelussa aineisto 

pyritään ryhmittelemään teemoittain ja nostamaan tutkimusongelmaa 

valaisevista teemoista esiin mielenkiintoisia sitaatteja tutkittavaksi (Eskola, 2018, 

221). Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan teemoittelussa painottuu, mitä 

kustakin teemasta on sanottu. Lukumäärä riippuu laadullisen tutkimuksen 

perinteestä. Aineisto pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 105.) Laadullisessa tutkimuksessa yleisempää on 

nostaa esille aineiston mielenkiintoisempia kohtia kuin kuvata tasapuolisesti 

aineistoa.  (Eskola, 2018, 221.) 
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Nimesin tutkittavien kirjoitelmat ja litteroidut haastattelut oletetun 

sukupuolen mukaan kirjainkoodeilla N=nainen ja M=mies sekä lisäsin kirjaimen 

perään juoksevan numeron. Näin turvasin tutkittavien anonymiteetin ja pystyin 

vertailemaan saman henkilön eri tunneilla kirjoittamia vastauksia tai 

haastatteluja. Tein muistiinpanoja litteroidun aineiston paperikopion 

marginaaleihin ja liitin mukaan teoreettisia kytkentöjä ja omia pohdintoja sekä otin 

talteen mielenkiintoisia sitaatteja. Järjestelin värikoodien mukaan uudelleen 

aineistoni leikkaa-liimaa periaatteella ja tutkin, kuinka monella oli samankaltaisia 

vastauksia. Yritin löytää aineistosta yhtäläisyyksiä, mutta tutkittavien pienen 

määrän vuoksi se oli hankalaa, joten keskityin enemmän yksittäisten oppilaiden 

tuntemuksien kuvaamiseen ja itselleni mielenkiintoisiin aiheisiin. Analyysiini 

vaikuttivat myös havaintoni tunnilla ja siellä käydyt keskustelut.  

3.4 Luotettavuuden ja eettisyyden arviointi 

Hirsjärven ja Hurmen (2011, 19) mukaan ihmistieteissä eettisiä kysymyksiä 

kohdataan tutkimuksen joka vaiheessa. Olen tutkimuksen teossa pyrkinyt 

noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä, jotta tutkimus olisi eettisesti 

hyväksyttävä (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2009, 23.) ja pohdinkin tässä luvussa 

seuraavaksi, miten olen siinä onnistunut. 

Toteutin tutkimukseni aineiston keruun koululuokassa, ja keräsin oppilailta 

luvat tutkimuksen toteuttamiseen (ks. Liite 1). Alaikäisiltä oppilailta pyysin lisäksi 

huoltajan suostumuksen. Koska tutkimus toteutettiin lukiossa, pyysin luvan myös 

lukiokoulutuksen johtajalta Tampereen kaupungilta. Vapaa tahto osallistua 

tutkimukseen, on tärkeä osa pohdittaessa tutkimuksen eettisyyttä ja tutkittavien 

suojaa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 156). On syytä pohtia, kuinka paljon 

koululuokissa tehtävän tutkimukseen osallistumisen päätös on kiinni 

ryhmäpaineesta tai opettajan miellyttämisen halusta. Tein heille selväksi 

tutkimuksen tarkoituksen ja vakuutin heidät anonymiteetin suojasta sekä 

aineiston huolellisesta säilytyksestä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 156). Pyrin 

luomaan avoimen ja luotettavan ilmapiirin keskustelu- ja haastattelutilanteissa, ja 

tein heille selväksi, että itsestään saa kertoa vain sen mitä haluaa. Tämä on 

tärkeää, kun tutkimuksen aiheena on oma ja ehkä hauraskin identiteetti. 

Tutkittavilla oli myös tieto siitä, että heillä on mahdollisuus keskeyttää 
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tutkimukseen osallistumisen koska tahansa. Auran (2007, 142) mukaan 

ekspressiivisessä taideterapiassa terapeutti ei saisi tulkita sitä, mitä 

työskentelyssä ilmaantuu, vaan tarkoituksena on auttaa asiakasta 

vuoropuheluun työnsä kanssa. Tässä tutkimuksessa näen itseni ennemminkin 

tutkijan roolissa, joten kuvien tulkinta oli väistämätöntä aineiston 

analyysivaiheessa, mutta tuntien aikana pyrin toimimaan opettajan roolissa.  

Olen tutkimuksellani pyrkinyt ajamaan eheyttävän taidekasvatuksen 

menetelmää osaksi koulun kuvataidetunteja ja pyrkinyt perustelemaan asiaa 

aiheen tärkeydestä. Tämä on otettava huomioon pohdittaessa tutkimuksen 

luotettavuutta. Omat käsitykseni aiheesta on ohjannut valintojani sen suhteen, 

mitä poimintoja olen aineistostani halunnut nostaa esille. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018, 160) puhuvat havaintojen luotettavuudesta ja niiden puolueettomuudesta. 

Minun on tutkijana pohdittava, olenko pyrkinyt ymmärtämään ja kuulemaan 

tiedonantajia itsenään vai onko tiedonantajan kertomus suodattunut oman 

kehykseni läpi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 160). 

Myös Kiviniemi (2019, 76) tuo esille, että tutkijan omat mielenkiinnon 

kohteet ja tarkastelunäkökulmat vaikuttavat aineiston keruuseen ja kerääntyvän 

aineiston luonteeseen. Tutkijana olen siis rajannut aineistoa kerätessäni 

tutkittavaa kenttää tulkinnallisen perspektiivin välityksellä (Kiviniemi, 2018, 76). 

Olen keskittynyt minulle mielenkiintoisimmilta näyttäviin asioihin ja tuonut niitä 

esille pohdinnassa. Myös (Eskola, 2018, 221) tuo esille, että laadullisessa 

tutkimuksessa on yleistä nostaa esille aineiston mielenkiintoisempia kohtia kuin 

kuvata tasapuolisesti aineistoa. Ymmärrän kuitenkin, että menetelmä on uusi, 

aineistoni on pieni ja sitä ei olla tutkittu tarpeeksi, jotta voitaisiin esitellä 

vedenpitäviä tuloksia menetelmän toimivuudesta. Olen tutkimuksessani pyrkinyt 

ennemminkin tutkimaan ilmiötä siitä, miten menetelmää voisi mahdollisesti 

käyttää kuin sitä, että pyrkisin todistelemaan jotain muutosta, jota olen saanut 

aikaan pienessä toimintatutkimuksessani. Tutkimukseni toimii paremmin 

pedagogisena esimerkkinä, kuin tuloksia aikaansaavana tuotoksena. Tutkielmani 

tarjoaa malleja ja esimerkkejä, miten eheyttävää taidekasvatusta voitaisiin 

mahdollisesti toteuttaa ja mitä tekijöitä on syytä ottaa huomioon, mutta lukijan 

vastuulle jää toiminnan soveltaminen.  

Triangulaation käyttäminen tutkimuksessa lisäsi sen luotettavuutta, sillä 

pystyin vertailemaan haastattelun ja kirjoitelmien yhteensopivuutta (Hirsjärvi & 
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Hurme, 2011, 189). Tutkimuksen laatuun vaikuttaa lisäksi teemahaastattelun 

kysymykset ja niiden oikeanlainen ymmärtäminen sekä haastattelijan, että 

haastateltavan puolelta, jotta kysymykset tavoittavat halutut merkitykset (Hirsjärvi 

& Hurme, 1995, 129). Huomasin tutkimusta tehdessäni, että kaikki eivät 

välttämättä olleet ymmärtäneet identiteetti sanaa samalla tavalla. Sen olisi voinut 

määritellä oppilaille alussa, jotta tutkimuksen luotettavuus olisi parantunut. Myös 

osa kysymyksistä oli tulkinnanvaraisia ja oppilaat vastasivat niihin eri 

näkökulmista. 

Eskolan (2018, 213) mukaan laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että 

tuloksissa ei esitetä niinkään uusia tuloksia, vaan se on keskustelua aiempien 

kirjoittajien kanssa. Siksi olen omankin tutkimukseni pohdintaosassa pyrkinyt 

esittämään tulokset viitaten teorioihin ja aiempiin tutkimuksiin. Myös Hirsjärvi ja 

Hurme (2011, 190) tuovat esille, että tuloksien validointi eli vahvistaminen 

liittämällä ne aiempiin tutkimuksiin lisää luotettavuutta. 

  Tutkimukseni suurin ongelma oli ajanpuute tunneilla ja yleisesti lyhyt aika 

kerätä aineistoa. Kuvataiteen kaksoistunti tai se, että työtä saisi jatkaa 

seuraavalla tunnilla, voisi auttaa menetelmän kehittämisessä. Alasuutarin (1995, 

231) mukaan laadullisilla menetelmillä voidaan saada aikaan syvällistä tietoa, 

mutta ei yleistettävissä olevaa tietoa kuten määrällisillä menetelmillä. 

Tutkimukseni antaa vain pintaraapaisun siihen, miten eheyttävää taidekasvatusta 

identiteetin tukemisen näkökulmasta voidaan toteuttaa koulumaailmassa. 

Laadulliselle tutkimukselle ei kuitenkaan välttämättä ole tarpeen yleistäminen 

vaan ilmiön selittäminen ja sen tekeminen ymmärrettäväksi (Alasuutari, 1995, 

231-237), kuten olen omassa tutkimuksessani tehnyt. Identiteettiä ja 

taideterapiaa yleisesti on kyllä tutkittu, mutta niiden yhteyttä koulumaailmaan 

käsitteleviä tutkimuksia oli vaikea löytää. Erityisesti nuoriin, normaalin opetuksen 

piirin kohdistuvaa tutkimusta eheyttävästä taidekasvatuksesta ja sen suhteesta 

identiteetin kehityksen tukemiseen ei löytynyt. Tuloksissani on kuitenkin 

nähtävissä positiivisia vaikutuksia, ja oppilaiden mukaan eheyttävää 

taidekasvatusta voisi toteuttaa lukiossa ja myös peruskoulussa, jos ajankäyttöä 

lisätään. Tutkimukseni antaa tietoja eheyttävästä taidekasvatuksesta ja keinoja, 

joilla opettaja voi lähteä tietoisesti tukemaan oppilaiden identiteetin kehitystä 

eheyttävän taidekasvatuksen avulla.  
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Tutkimukseni aiheena oli identiteetin tukeminen ja vaikka teoreettisessa 

viitekehyksessäni olen tuonut esille siihen liittyvää teoriaa, ei tutkimukseni 

toteutus lyhyen aikansa vuoksi pystynyt vastaamaan kuitenkaan 

identiteettinäkökulmaan kovin syvällisesti. Syitä tähän voidaan hakea 

ensisijaisesti lyhyestä toteutus-ajasta ja siitä, että oppilaat olivat sekä minulle että 

toisilleen tuntemattomia. Myös identiteetti käsitteenä on monimutkainen ja vaikea 

tutkimuskohde, sillä kaikkea siihen liittyvää ei aina tiedosteta ja tulokset voivat 

näkyä vasta vuosien päästä. Vaikka suurin osa oppilaista sanoi ilmapiirin olleen 

hyvä ja että oli helppoa jakaa asioita toisille, eivät he silti kovin syvälle asioihin 

menneet. Myös nuoruus ikäkautena on vaikea tutkimuskohde ja monista 

oppilaista oli vaikea saada mitään irti. Kuitenkin teoriani koskien identiteetin 

rakentumista narratiivisesti tukee tuntirunkoani erityisesti jakamisen osalta ja 

identiteetin elämänkaariteoria puolestaan tuntien teemoja.  

Vaikka otanta oli pieni, tutkijana minun omiin kokemuksiin perustuva käsitys 

tulosten ja todellisuuden vastaavuudesta on luotettava luotettavuuden mittari 

(Hirsjärvi & Hurme, 1995, 130). Tutkimusta voitaisiin silti kehittää ottamalla 

suurempi joukko tutkittavia ja käyttämällä tilastollisia menetelmiä. 

Jatkotutkimuksessa voisi selvittää pidemmällä aikavälillä toiminnan vaikutuksia 

tai tutkia, onko tämän tyyppisestä menetelmästä paremmin hyötyä 

yläkouluikäisille. Pitkäkestoisemmassa toimintatutkimuksessa voisi toimia 

ennakkotietolomake siitä, miten nuoret kokevat tai ymmärtävät oman identiteetin 

ennen tutkimuksen aloittamista, jolloin saataisiin tietoa myös siitä, miten nuoret 

määrittelevät oman identiteettinsä. Mielestäni yhteiskunnassa ja 

koulumaailmassa on kysyntää tämän tyyppiselle toiminnalle, sillä toiminnan 

avulla nuori voi kokea minäkuvansa eheämmäksi ja hahmottaa identiteettiään 

paremmin, millä taas on hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia. Kun nuori on 

hyvinvoiva, hän tuntee itsensä ja tietää mitä haluaa tehdä, ja on myös 

hyödyllisempi yhteiskunnan jäsen. 
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4 TULOKSET 

Tämän tulosluvun olen jakanut kahteen lukuun tutkimuskysymysteni mukaan. 

Ensimmäisessä luvussa (4.1) vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, 

joka selvittää miten eheyttävää taidekasvatusta voidaan toteuttaa lukion 

kuvataidetunneilla ja mitä tekijöitä siinä pitäisi ottaa huomioon. Pohdin luvussa 

myös menetelmän sopivuutta koulumaailmaan. Toisessa luvussa (4.2) vastaan 

toiseen tutkimuskysymykseeni, jossa tuon esille, miten nuoret kokivat oman 

identiteetin pohtimisen eheyttävän taidetyöskentelyn aikana ja minkälaista kuvaa 

identiteetistä he rakentavat koulun kuvataidetunnilla. Kuvaan tutkimukseni 

tuloksia neljän teeman kautta, joista ensimmäiset kolme teemaa liittyvät 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja neljäs puolestaan toiseen 

tutkimuskysymykseen.  

Ensimmäinen teema käsittelee oppilaiden käsityksiä ajankäytöstä. Toinen 

teema käsittelee koulun asemaa toisaalta tiedon ja taitojen, ja toisaalta henkisen 

kasvun tukijana ja tuo esille oppilaiden kokemuksia menetelmän toimivuudesta. 

Kolmas teema käsittelee kokemuksia tunnin rakenteesta keskittyen erityisesti 

virittäytymiseen ja jakamiseen. Neljänneksi ja viimeiseksi teemaksi nousivat 

erilaiset tunnekokemukset identiteettiä pohdittaessa. 

4.1 Eheyttävän taidekasvatuksen toteutus koulussa (1. kysymys) 

4.1.1 Ajankäyttö  

Yksi oppitunti kesti 75 minuuttia. Olin jakanut tunnit aluksi karkeasti kolmeen 

vaiheeseen; virittäytyminen n. 15min, työskentely n. 30min, jakaminen n. 30 min. 

Muutin aikataulua kuitenkin lennosta mukautuen oppilaiden tarpeisiin. Riippuen 

tunnin sisällöstä, aika virittäytymisessä ja jakamisessa vaihteli, mutta 

työskentelyyn pyrin antamaan täydet 30 minuuttia aikaa. Huomasin pian 

ensimmäisen tunnin jälkeen, että jakamistilanteet olivat melko nopeasti ohi ja 
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aikaa ei kulunutkaan 30 minuuttia. Toki tarvittava aika vaihteli myös oppilaiden 

määrästä riippuen.  

Kokemukset ajankäytöstä nousivat aineistonkeruun aikana yhdeksi 

keskeiseksi teemaksi. Lähes kaikki vastaajista olivat sitä mieltä, että aikaa 

työskentelyyn oli liian vähän. Joku oli kuitenkin sitä mieltä, että vaikka ohjeet olisi 

annettu aikaisemmin tai työtä olisi saanut jatkaa seuraavana päivänä, olisi aika 

silti tuntunut liian lyhyeltä ja omat ajatukset ja tunteet olisivat jo unohtuneet. 

Vastauksissa tuotiin kuitenkin esille, että ajankäyttö oli hyvin suunniteltu siten, 

että kaikkiin vaiheisiin oli varattu sopivasti aikaa. Muutama vastaajista oli sitä 

mieltä, että kun työn visuaalisuudella ei ollut väliä, ei kiireellinen aikataulu 

haitannut. Ideat tulivat nopeasti ja piti tarttua ensimmäiseen ideaan. Lyhyt aika 

toimi erään oppilaan mielestä, koska tehtävät työt olivat pieniä ja yksinkertaisia. 

Työt tehtiin fiiliksen pohjalta. Työ koitettiin tehdä mahdollisimman helposti, eikä 

vaikean kautta. Osalle oppilaista vähäinen aika tuntui epämieluisalta ja aiheutti 

paniikkia ja ärsytystä, jonka myös aisti oppilaista, vaikka he eivät sitä suoraan 

sanoneet. Jonkun mielestä kiireellinen ajankäyttö tuotti hätäisiä töitä. Eräs 

oppilas toi kuitenkin esille, että ajankäyttö oli olosuhteisiin nähden hyvin 

suunniteltu. 

Epämieluisinta oli vähäinen aika tehdä töitä. (N6) 

-- töihin oli sillee must ihan tarpeeks aikaa vaiks siin oli just joku 20-25 min mut kyl 
siin loppuenlopuks kerkes tekee ihan hyvin ku ei ollu just nii välii sil toteutuksella. 
(N2)  

4.1.2 Koulu tiedon vai kasvun tukemispaikkana? 

Kysyttäessä oppilaiden kokemuksia menetelmän toimivuudesta 

koulumaailmassa, oli oppilaiden välillä havaittavissa eroja suhtautua kuvataiteen 

oppiaineen tavoitteisiin. Se, että näkevätkö oppilaat koulun tai kuvataiteen 

oppiaineen ensisijaisesti tiedon ja taitojen vai henkisen kasvun tukemispaikkana 

nousi yhdeksi olennaiseksi teemaksi, jota tarkastelen tässä kappaleessa 

tarkemmin. Osa koki tärkeäksi oppia oppiaineessa tekniikkaa ja tehdä 

visuaalisesti hienoja ja pitkäkestoisia töitä, kun taas osa koki kuvataiteen 

oppiaineen keinona ilmaista itseään ja käsitellä tunteita. Kahtiajako 

ajattelutavoissa näkyi myös kysyttäessä työskentelyn vaikutuksia oman 
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identiteetin pohdintaan. Osa koki, ettei työskentely vaikuttanut heihin, sillä he 

tunsivat itsensä, kun taas osa koki, että oli ymmärtänyt asioita uudesta 

näkökulmasta. Esille tuotiin, myös ettei osattu tietoisesti sanoa miten tekeminen 

vaikutti omaan identiteetin pohdintaan.  

Ensin tuon esille ajatuksia, joissa koulu nähdään ensisijaisesti tiedon ja 

taitojen tarjoamispaikkana. Eräs oppilas kertoi, ettei menetelmän hyödyntäminen 

lukiossa toimisi, sillä lukiossa on muutenkin niin kiire ja varsinaisten töiden 

tekemiseen pitäisi olla enemmän aikaa.  Yksi haastateltavista totesi myös, että 

menetelmää oli mielenkiinoista testata, mutta hän ei käyttäisi sitä lukion 

kuvataiteen kursseilla, sillä se ei hyödytä jatko-opintoja tekniikoiden tai teorian 

puolesta. Hänen mielestään menetelmä voisi kuitenkin toimia kurssin sisällä 

lyhyenä jaksona, kuten nyt.  

Menetelmää oli ihan mielenkiintoista testata, mutta en käyttäisi sitä lukion 
kuvataiteen kursseilla. Mielestäni lukiossa kuvataidekurssien on parempi keskittyä 
esim. tekniikoiden tai tyylisuuntien hallitsemiseen, sillä tästä voi olla hyötyä jatko-
opintojen kannalta. Aika on myös melko rajallinen ja koin, että toteutusaika oli 
hieman liian lyhyt, kun tunti jaetaan osiin. Toisaalta menetelmä voisi toimia kurssin 
sisällä lyhyenä jaksona, kuten nyt. (N3) 

Myös muiden oppilaiden mielestä kurssi voisi toimia erillisenä valinnaisena 

kurssina omana kokonaisuutenaan. Silloin ei olisi painetta huolehtia kurssin 

muista ”oikeista” töistä. Yksi vastaajista toi esille, että menetelmä toimii hyvin 

pienissä töissä ja kokeellisissa projekteissa, jos niitä on tarpeeksi harvoin ja aikaa 

jäisi tehdä myös ”oikeita” kunnollisia töitä. Myös toinen vastaajista sanoi, että 

menetelmää voisi hyödyntää, -- mutta juuri siten, että olisi vaikka just yksi viikko, 

jolloin sitä hyödynnettäisiin (N2). 

Kysyttäessä työskentelyn vaikutusta oman identiteetin pohdintaan, monet 

vastasivat, että työskentely ei vaikuttanut oman identiteetin pohtimiseen. Jotkut 

oppilaista kokivat, että tuntevat jo identiteettinsä niin hyvin, ettei menetelmä 

vaikuttanut heihin. Joku heistä oli pohtinut samoja asioita jo aiemmin, ja joku koki 

sen olevan tärkeämpää muille kuin itselleen. Esille tuotiin myös muutamaan 

otteeseen, että menetelmä saattaisi sopia paremmin vähän nuoremmille, jotka 

eivät vielä tunne itseään niin hyvin. 

Mut ei välttämättä kaikki munkaan ikäset välttämättä tiiä mitä haluaa tehdä 
tulevaisuudessa. Et sit ehkä nuoremmille vielä varsinki ehkä yläasteelle ja 
varmaan viel lukio ykköselläki sellanen olis varmaan hyvä. (N2) 
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No se ehkä vähän riippuu henkilöstä. Emmää ainakaan koe et tää muhun 
mitenkään vaikutti et kyl mä oman identiteettini oon jo löytänyt ja tiedän et joillekkin 
tää voi olla vähän tärkeempää. Mulle tä ei niinkään oo. Kyllä joillekkin mää uskon 
et tää voi olla. (M1) 

Joku toi esille, että työskentely vaikutti jollain tasolla identiteetin pohdintaan, 

mutta ei osannut tietoisesti sanoa mitään tiettyä asiaa, johon menetelmä olisi 

vaikuttanut. Nykyhetki ja tulevaisuus ovat muutenkin elämänsä suuntaa etsivällä 

lukioikäisellä paljon mielessä. 

Varmasti jollain tasolla kyllä, mutta en osaisia tietoisesti sanoa mitään asiaa, johon 
menetelmät vaikuttivat. Nykyhetki ja tulevaisuus on muutenkin niin paljon mielessä 
tässä vaiheessa lukiota. (N3) 

Nuoret kertoivat pohtivansa omaa identiteettiään lähinnä vain vapaa-ajalla ja 

monet vastaajista kertoivat, etteivät juurikaan käytä siihen aikaa. Nekin, jotka 

kertoivat käyttävänsä identiteetin pohtimiseen aikaa, tekivät sitä usein kavereiden 

tai perheensä kanssa, mutta eivät juuri koulussa. Eräs haastateltava toi esille, 

että yksin pohdiskelu saattaa välillä saada aikaan ahdistuneen olon. 

Seuraavaksi tuon esille näkemyksiä, jotka tukevat ajatusta siitä, että koulu 

voisi toimia henkisen kasvun tukena. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että 

eheyttävää taidekasvatusta voisi toteuttaa koulussa laajemminkin, mutta aikaa 

pitäisi olla enemmän. Vastauksissa tuotiin myös esille, että menetelmä on 

hyödyllinen, ja eräs oppilas ihmetteli samalla miksei eheyttävän 

taidekasvatuksen kaltaista toimintaa ole enemmän koulussa. Hän toi esille, että 

koulun kuvataidetunneilla annetaan usein hyvin tarkat ohjeet ja itseilmaisu jää 

vähemmälle.  

Joo kyl mun mielest ainaki sillee sopii mun mielest ylä-asteelle hyvin ja varmasti 
lukiossakin sais tästä varmaan hyvän kurssin tehtyä ja silleen mielenkiintosen. Se 
ois musta tosi hyödyllinen ja must vähän outoo et sellast ei oo enemmän. (M3) 

Myös toinen vastaajista toi esille, että olisi hyvä, jos tämän tyyppistä menetelmää 

hyödynnettäisiin enemmän, sillä muissa oppiaineissa omaa itseään ei juurikaan 

pohdita syvällisesti. Hän toi esille, että opon tunnit ovat ainoita, jossa 

tulevaisuutta mietitään edes vähän. Aineston perusteella nuoret kokevat 

tärkeäksi sen, että löytää oman itsensä, tietää mitä haluaa tehdä ja tuntee oma 

itsensä.  
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Kyl mää koen, et nää on tärkeitä asioita et löydät oman ittes ja tiedät mitä sää 
haluat ja mimmonen sää oot. (M1) 

Yksi oppilaista taas kertoi, ettei jäänyt pohtimaan tunnin jälkeen mitään ja toiminta 

ei vaikuttanut oman identiteetin pohdintaan, mutta hänen mielestään oli silti kiva 

pysähtyä ja ottaa aikaa pohdinnalle tunnin ajaksi.  

En jäänyt pohdiskelemaan mitään tunnin jälkeen, joten sanoisin ei (vaikuttanut 
identiteetin pohdintaan). Oli silti kiva pysähtyä ja ottaa aikaa pelkälle pohdinnalle 
edes sen tunnin ajaksi. (N4) 

Esille tuotiin, että menetelmän avulla oltiin oivallettu uusia asioita itsestä ja ruvettu 

ajattelemaan omaa elämää enemmän. Yksi oppilaista kertoi kokevansa taiteen 

yhdeksi parhaimmista keinoista pohtia identiteettiä. 

Mun mielestä taide on jos ei paras niin vähintääkin yks parhaita tapoja pohtia 
identiteettiä. Joko omaa identiteettiä tai jonkun muun. (M2) 

Näiden tuloksien pohjalta voidaan pohtia, onko kuvataiteen oppituntien tarkoitus 

harjaannuttaa itsensä ilmaisuun ja voidaanko oppiaineen kautta käsitellä omaan 

elämään liittyviä teemoja vai onko se vain tekniikan ja teorian opiskelua. 

Nähdäänkö koulu yleisestikin henkistä kasvua tuottavana paikkana vai valmiin 

tiedon ja taitojen antajana? Tässä tulososiossa esiteltyjen kommenttien 

perusteella voidaan todeta, että eri oppilaat näkevät kuvataiteen ja koulun 

tavoitteet eri näkökulmasta.  

4.1.3 Tunnin rakenne 

Kokemukset tunnin rakenteesta nousivat tulosten kannalta keskeiseksi teemaksi, 

sillä tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten eheyttävää taidekasvatusta voi 

koulussa toteuttaa. Tutkimuksessa käytettiin eheyttävän taidetyöskentelyn 

tuntirunkoa, joka koostui omassa tutkimuksessani pääosin virittäytymisestä, 

työskentelyvaiheesta ja jakamisesta. Työskentelyvaihe ei juurikaan poikennut 

normaalista kuvataiteen tunnista luukunottamatta aihetta ja rajallista aikaa tehdä 

työ, joten keskityn seuraavaksi lähinnä virittäytymisharjoitusten ja 

jakamisvaiheen kokemuksiin.  

Suurin osa oppilaista piti virittäytymisharjoituksia mukavina ja ne tuntuivat 

heistä mielenkiintoisilta ja erilaisilta, verrattuna siihen, mihin he olivat tottuneet. 
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Virittäytymisharjoitukset tuntuivat oppilaista luontevilta ja johdattelivat päivän 

aiheeseen. Harjoitusten koettiin myös motivoivan kyseisen tunnin työtä ja niiden 

kerrottiin olevan ihan kivaa vaihtelua. Joku koki, että virittäytyminen auttoi 

luomaan mielikuvaa asioista. Virittäytymiset tuntuivat rentouttavilta ja hiljaisuus 

ja pohdiskelu koettiin hyvänä keinona pysäyttää hektinen koulupäivä.  

Se oli kiva ku siin oli aluks se virittäytyminen tai ku mentiin siihen aiheeseen tai just 
esimerkiks ku puhuttiin lapsuudesta ni mä tosi paljon tykkäsin siit alkujutusta et sai 
vähän rentoutuu ja sulkee silmänsä ja miettiä ja tavallaan pääs mielikuvitus tai mieli 
vaan sillai valloilleen. Et se oli tosi kiva se hiljasuus et se tavallaan pysäytti sen 
koulupäivän siihen tilanteeseen et voi ajatella jotain muuta. Ni sit pääs ilmasee sitä 
just maalaamisen kautta ni se oli kiva. (M3) 

KUVA 2. Virittäytymisharjoitus 3. kerralla; musiikkimaalausta ja oman 
tulevaisuuden unelmointia.  

Joku koki virittäytymisen vievän turhan paljon aikaa tunnista. Eräs toinen koki, 

että ensimmäisen tunnin harjoitus oli hieman tylsä, koska siinä ei ollut 

syvällisempää merkitystä tunnin aiheen kannalta, kuten muiden tuntien 

harjoituksissa. Yksi vastaajista koki virittäytymiset tylsinä ja jopa ahdistavina, 

mutta koki erityisesti toisen tunnin harjoituksen tarpeellisena, sillä muuten hän ei 

olisi saanut ideaa työhönsä. Hän nimitti toimintaa ohjatuksi ajatteluksi, joka kuvaa 

mielestäni hyvin virittäytymisen tarkoitusta. Erityisesti toisen tunnin 

virittäytymisharjoitus, jossa valittiin itseä kuvaavia kortteja, koettiin toimivana ja 

hyvänä keinona itsensä pohdiskeluun. 

Aluksi vähän ahdistavalta, mutta siihen tottu. Täs tokalla tunnilla millon tää työ 
tehtiin, niin se vähän ahdisti se piiri homma mitä me täs tehtiin mut siinä kun mä 
tein sitä työtä niin mä kyllä huomioin miten se oli tarpeellista koska mulla ei olis 
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tullu ideaa tähän työhön jos mä en olis ollu tässä, koska se idea itse tuli tässä kun 
me käveltiin. (M2) 

Suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, että jakaminen oli mukavaa ja rentoa, 

sillä luokassa oli rento ja avoin ilmapiiri, vaikka moni ei tuntenutkaan toisiaan 

entuudestaan. Koettiin, että oppitunneilla pystyi olemaan oma itsensä ja 

sanomaan mitä halusi. Eräs oletti, että tilanteessa olisi ahdistavaa jakaa, mutta 

näin ei ollutkaan. Sama oppilas koki toteutuksen olleen kaikkinensa hyvä. 

Muutama haastateltava toi esille, että jakamistilanteessa oli kiva kuulla muiden 

töistä ja mielenkiintoista nähdä miten erilaisia töistä tuli, vaikka aihe olikin kaikilla 

sama. Esille tuotiin myös, että oli mukavaa, kun kuuli muiden haaveista ja 

menneistä, ja tuntui että oli helppo avautua. (M1) 

Osa koki tilanteet kuitenkin painostaviksi ja oudoiksi. Esille tuotiin myös, että 

toisella kerralla tilanne ja tunnin rakenne olivat tuttuja, joten oppilaat olivat hieman 

avoimempia jakamistilanteessa.  Jotkut kokivat, että ilmapiiri oli kankea, koska 

oppilaat tunsivat toisiaan vähän.  Koettiin, että ihmiset eivät välttämättä sen takia 

antaneet itsestään niin paljon. 

Jakamistilanteet on ollut kans ihan kivoja, mutta ehkä vähän vaikeempi avata omia 
ajatuksia porukassa, jossa ei oikeen tunne ketään. (N2) 

Keskustelun aloittaminen oli välillä vaikeaa, mutta heti kun ensimmäinen uskalsi 

avata suunsa, keskustelu soljui luontevasti. Pyrin opettajana sekä tutkijana myös 

siihen, etten antanut hiljaisten hetkien häiritä itseäni vaan annoin tilaa 

opiskelijoille ja heidän omille ajatuksilleen painostamatta heitä. Välillä esitin 

lisäkysymyksiä, jos huomasin ettei keskustelu edennyt. Joku koki tilanteet 

avartavina kokemuksina, sillä sellaisesta ei ollut aikaisempaa kokemusta. Eräs 

toi esille, että vaikeinta oli pukea sanoiksi asiat, jotka oli taiteen muodossa 

pystynyt toteuttamaan.  (N3) 

Jakamistilanne koettiin monen mielestä hyvänä prosessointikeinona. 

Koettiin, että työskentelyvaiheessa työtä tehtiin ilman tarkkaa ajattelua, ja sitten 

jakamistilanteessa sisäistettiin se mitä ollaan tehty ja miksi ollaan tehty. Rakenne 

koettiin toimivaksi, sillä loppukeskusteluissa pystyi jakamaan omat kokemukset 

työskentelystä ja avaamaan työn ideaa. 
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Ni must se oli hyvä et lopus vähän jaettiin tai silleen et jakaa mitä tää maalaus 
tarkottaa tai mitä mä koin tässä tilanteessa ni se oli must ihan hyvä rakenne --. 
(M3) 

--  se (jakaminen) autto itteään prosessoimaan. -- sit ku siin pitää jakaa et miks se 
oli just tää ja mitä se merkitsee sulle ja mikä se paikka on ja sillattee ihan perusasioi 
kertoo muille et joo toi on mun mökki ja siellä me käytiin kesällä ja kaikkee tällasta. 
Toihan on ittelle tosi perustietoo mut se auttaa just prosessoimaan sen asian et 
miks just tekee sen ja sillai. (M3) 

4.2 Nuorten identiteetti eheyttävässä taidekasvatuksessa (2. 
kysymys) 

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymykseen, jossa pohdin, miten nuoret kokivat 

oman identiteetin pohtimisen eheyttävän taidetyöskentelyn aikana ja minkälaista 

kuvaa identiteetistä he rakentavat koulun kuvataidetunnilla. Erityisesti erilaiset 

tunnekokemukset identiteettiä pohdittaessa nousivat vallitsevaksi teemaksi 

aineistossani.  

Lapsuuden lempipaikka -kuvissa oppilaat muistelivat lapsuuttaan ja heidän 

mieleensä nousi lämpimiä ja positiivisia tunteita kyseisestä hetkestä. Erityisesti 

aistikokemukset koettiin vahvoina ja oppilaat saattoivat jopa muistaa, miltä 

lapsuuden lempipaikassa paikassa tuntui, tuoksui tai kuulosti. Monille nousi 

mieleen myös haikeuden tunteita lapsuuden huoletonta elämää kohtaan. 

Nykyhetkeä kuvatessaan oppilaat saivat keskittyä sen hetken tunteisiin ja/tai 

vahvuuksiinsa tekemällä abstraktin omakuvan. Monien kuvista ja puheista oli 

havaittavissa kiirettä, stressiä, väsymystä ja ahdistusta sen hetkisestä olotilasta. 

Osa taas otti lähestymistavaksi omat luonteenpiirteet tai keskittyivät positiivisiin 

asioihin omassa elämässä. Viimeisellä tunnilla, kun käsittelimme tulevaisuutta, 

moni koki ahdistusta tehtävästä, sillä tulevaisuuden suunnitelmat olivat vielä 

hyvin auki. Jotkut oppilaista kokivat kuitenkin uusia oivalluksia tulevaisuudestaan. 

Toiset ottivat tulevaisuuden lähestymistavaksi materiaaliset toiveet, ja toiset taas 

keskittyivät enemmän arvoihin, joita toivoisivat tulevaisuutensa sisältävän. 

Esittelen vielä seuraavissa alaluvuissa laajemmin oppituntikohtaisesti, 

miten nuoret kokivat oman identiteettinsä pohtimisen työskentelyn aikana ja 

minkälaista kuvaa identiteetistään he rakentavat kuvataidetunneilla. Olen jakanut 

luvun pitämieni tuntien aiheiden ja kertojen mukaan. 



   
 

58 

4.2.1 Lapsuus 

Ensimmäisen tunnin aiheena oli lapsuus ja tehtävänä oli maalata lapsuuden 

lempipaikka. Suurin osa oli kuvannut ulkoilmamaiseman, johon liittyi leikki. Yleisiä 

aiheita olivat lapsuuden koti, mummola, mökki ja leikkipaikat. Kaikilla oppilailla 

lapsuuden muistelu toi mieleen hyviä muistoja ja hyvän mielen. Monilla se sai 

aikaan lämpimän, iloisen tai onnellisen olon. Tuoksu ja ääni-maailma koettiin 

myös vahvana. Kuvan paikkaan liittyvä tunne muistui mieleen tunnin aikana. Joku 

koki yksityiskohdat vaikeaksi muistaa, mutta tunnelman pystyi muistamaan 

helpommin. Joku taas koki, että maalaamisen aikana yksityiskohdat muistuivat 

paremmin mieleen, kun ne yritti ilmaista visuaalisesti.  

Vaikka yksityiskohtia vaikea muistaa, mieleen tuli silti sama lämmin tunnelma, 
jonka muistaa kyseisen paikan saaneen tuntemaan siellä ollessa. (N3) 

Eräs oppilas (M1, ks. kuva 3.) kertoi haastattelussa ja kirjoitelmassa, että 

lapsuuden pohtiminen toi mieleen hyviä muistoja, mutta toi samalla mieleen 

kaipauksen tunteita lapsuutta ja huoletonta elämää kohtaan. Hänen mukaansa 

nykyaikana kiire ja stressi ovat läsnä arjessa, joten lapsuutta oli mukava 

muistella. Vastauksissa tuotiin myös esille, että pitäisi pysähtyä ajattelemaan ja 

muistelemaan useammin. 

KUVA 3. Oppilaan tekemä lapsuuden lempipaikka –kuva. Kuvassa pelaan 
jalkapalloa aivan kotini vieressä sijaitsevalla puiston kentällä. Puistossa oli usein 
muitakin lapsia ja siellä pelattiin ja leikittiin muutakin kuin vain jalkapalloa. 
Tehtävä herätti mm. iloisuuden ja kaipuun tunteita. Oli mukava muistella 
lapsuusaikoja, mutta aloin kaipaamaan lapsuutta ja etenkin huolettomuutta. (M1) 
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4.2.2 Nykyhetki 

Toisen tunnin aiheena oli nykyhetki, sen hetkiset tunteet ja omat vahvuudet. 

Tehtävänä oli maalata abstrakti omakuva virittäytymisharjoituksessa valittujen 

tunne- ja vahvuuskorttien pohjalta.  Keskusteluissa suurella osalla nousi esille 

kiire, stressi ja väsymys. Värejä käytettiin kuvaamaan luonteenpiirteitä. Joku 

kuvasi paperille asioita, jotka tekevät onnelliseksi ja joku sen hetkistä 

ahdistustaan. Muutama oppilas kuvasi eri tunteitaan ja erotteli niitä eri väreillä. 

Eräs oppilas (N2, ks. kuva 4.) toi esille omaa sen hetkistä ajatusmaailmaansa, 

jossa sekaisin olevat epäselvät ajatukset leijailevat pään ulkopuolella.  

 

KUVA 4. Oppilaan tekemä kuva, kuvan pohjalta kirjoitettu teksti sekä tunne- ja 
vahvuuskortit. Kuvassa on minä ja mun ajatukset. Ne leijailee ulottumattomissa 
ja mä itse oon ihan rauhallinen, vaikka samaan aikaan pää on täynnä ajatuksia. 
Työskentely oli melko neutraalia, koska kuva kuvaa tunnetta, jonka jo tiedostan. 
(N2) 
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Eräs oppilas (M4, ks. kuva 5.) kertoi jakamistilanteessa kuvastaan, että hänellä 

on kuvassa päässään hattu, joka on liian suuri täytettäväksi. Tämä voisi 

mielestäni kuvata nuorille asetettuja ulkoisia paineita elämässä. Mielestäni oli 

erittäin rohkeaa jakaa tämä oivallus itsestä muulle luokalle. Oppilas on 

oivaltavasti käyttänyt hyödykseen virittäytymisharjoituksessa valittuja kortteja. 

 

KUVA 5. Oppilaan tekemä kuva, kuvan pohjalta kirjoitettu teksti sekä tunne- ja 
vahvuuskortit. Kuvassani olen minä, jolle on annettu suuri hattu täytettäväksi. 
Taivaalta paistaa oranssi aurinko, joka lämmittää minua. Tummanpunainen 
taivas. Värimaailma kuvaa punavihersokeuttani. (M4) 

Joku koki nykyhetki-tunnin mieluisimpana, sillä siinä ei tarvinnut pohtia niin paljon 

sitä mitä tekee vaan pystyi keskittymään siihen miltä juuri nyt tuntuu. Eräs oppilas 

koki itsepohdiskelun olevan hänelle helppoa, mutta ongelmia tuotti se, miten 

kuvata itsensä paperille. Joku oli pohtinut myös muiden ihmisten mielipiteitä 

itsestään, vaikka tiedosti samalla, että sillä ei pitäisi olla väliä. 

Nykyhetki oli kans sillee et miten niiku kokee ittensä. Vähän koitin miettii et miten 
muut ajattelee ittestä mut ei sillä nyt pitäis olla niin välii. Se on ihan mielenkiintosta 
alkaa sillä tavalla miettii. (M1) 

Tällä tunnilla koin, että ilmassa oli myös enemmän paniikkia ajankäytön suhteen, 

kun piti lyhyessä ajassa saada kuvattua oma itsensä paperille. Toisaalta 

tuntemukset tästä vaihtelivat oppilaiden välillä, ja jotkut kokivat toiminnan 

rentouttavana ja mukavana kun ei tarvinnut miettiä visuaalisuutta ja työ sai olla 
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enemmän abstrakti. Joku toi esille, että omakuvassa oli mukava heijastaa itseään 

ja omaa tilannettaan taiteen kautta. (N5) 

Eräs oppilas (M2, ks. kuva 6) kuvasi itsensä niitylle, jossa vallitsee 

ahdistunut ja synkkä tunnelma. Ihmisen ympärillä on kuitenkin vaaleampi alue, 

joka kuvastaa henkilön positiivisuutta ja hänen levittämää rauhallisuutta ankeaan 

ja ahdistusta täynnä olevaan maailmaan. Ihminen elää sellasessa omassa 

pienessä positiivisessa kuplassa, maailmassa jossa ei oikeen oo positiivisuutta. 

(M2) 

 

KUVA 6. Oppilaan tekemä abstrakti omakuva. Kuvassa on ihmishahmo 
katsomassa vihreää kukkulaa, jolla seisoo. Taivas on musta, mutta vaaleampi 
ihmisen ympärillä ja maa jolla ihminen seisoo, on tummempi. Kuvassa ihminen 
ns. levittää rauhallisuutta ympärilleen ahdistuksen täynnä olevassa maailmassa. 
(M2) 
 

Haastattelussa oppilas kertoi ymmärtäneensä työtä tehdessään, että pystyy 

löytämään positiivisia asioita elämässä, vaikka arki tuntuu välillä raskaalta ja että 

asiat voisivat olla huonomminkin. 

Mä tavallaan ymmärsin siinä vaiheessa kun mä oikeesti käytin aikaa siihen et mä 
pohdin omaa nykyisyyttäni, mä ymmärsin et vaikka arki on välillä todella todella 
perseestä näin niinku suoraan sanottuna niin silti siinä on.. Mä yleensä pystyn 
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löytämään oman pienen positiivisen asian, mut tää vois olla paljon paljon 
pahempaakin, vaikka se ois vaa tollanen ni silti mä löydän sen jostain. (M2) 

Eräs oppilas (M3, ks. kuva 7) kertoi haastattelussa, että oli työtä tehdessään 

tajunnut, että olisi joskus hyvä rauhoittua ja pysähtyä miettimään arkea ja asioita 

mitä tapahtuu ympärillä ja miksi ne tapahtuvat.  Hän tajusi, että on tärkeää antaa 

itsellensä aikaa ajatella asioita, ja että koko ajan ei tarvitse tehdä niin paljon 

asioita. 

No se on ehkä muistuttanu  mua et vaikka on silleen kiireistä ja miljoona asiaa 
tehtävänä miljoonas eri paikassa ni se on tavallaan hyvä hetkeks istahtaa ja miettii 
arkee ja asioita mitä tapahtuu sun ympärillä ja miks ne tapahtuu. Ja ehkä mä sain 
tästä just sen irti että antaa ittellensä enemmän aikaa tollasta varten. -- Se autto 
huomaa että okei ehkä mun pitää rauhottuu. Et ehkä mun ei tarvii koko ajan tehä 
nii paljoo kaikkee ja sillai. Ni se ehkä autto mua siinä. Mä en tiiä välttämät et oks 
se just toi kuvan tekeminen vaan enemmänki ehkä se et siinä pääsi ajattelemaan 
sitä omaa tilannetta. (M3) 

 

KUVA 7. Oppilaan tekemä abstrakti omakuva ja virittäytymisessä valitsemat 
kortit. Kuva on omakuva, jossa pääni on kiinni pikajunassa. Juna liikkuu jonkin 
sortin meressä. Meri kuvastaa virtausta ja juna kiireisyyttä. Tuntuu kuin naama ei 
pysy perässä. Sen takia silmät ja suu kulkee jälkivirtauksessa. (M3) 
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4.2.3 Tulevaisuus 

Kolmannen tunnin aihe oli tulevaisuus ja unelmat. Oppilaiden tehtävänä oli 

kuvata unelmiensa elämä kollaasitekniikalla leikekuvien avulla lehdestä 

leikkaamalla. Oppilaat toivat esille keskusteluissa, että luokan aikakauslehdet 

olivat melko vanhoja ja loppuun leikattuja, joten tämä vaikeutti oikeanlaisten 

kuvien löytämistä.  

Työskentely sai suurimmalla osalla aikaan epävarman ja ahdistuneen 

tunteen, sillä moni ei vielä tiennyt mitä tulevaisuudeltaan haluaa esimerkiksi 

ammatinvalinnan suhteen. Jotkut oppilaista pystyivät kuitenkin ajattelemaan 

tulevaisuuttaan muusta näkökulmasta kuten pohtimaan niitä elämänarvoja, joita 

he haluaisivat tulevaisuudessa noudattaa. Eräs oppilas (N1, ks. kuva 8) kuvasi 

teokseensa tulevaisuuden unelmia tekstien ja kuvien muodossa. Työn tekeminen 

tuntui hänestä rauhoittavalta ja hän huomasi, että tulevaisuus ei ahdista enää niin 

paljon, koska löysi muitakin kuin uraan liittyviä unelmia.  

No ehkä tossa siilleen rauhottavalta, koska mä oon ollu ehkä osittain vähän niiku 
ahdistuneena miettiny. Ku mä en tiedä yhtään mistään urasta mut sit tietää kaikki 
tommoset muut jutut. (N1) 

 

KUVA 8. Oppilaan tekemä tulevaisuuden unelmat –kuva. Kuvassa on tekstejä ja 
kuvia, jotka mielestäni kuvaavat hyvin mieleistäni tulevaisuutta ja unelmia. Oli 
kivaa miettiä omaa tulevaisuutta tätä kautta. (N1) 
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Myös toinen oppilas toi esille, että tulevaisuutta voi miettiä myös muusta kuin 

uranäkökulmasta. 

Oli vaikea löytää kuvia, sillä tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä melko auki. Oli 
silti mukava huomata, että vaikka esim. koultus/ammatinvalinta ei ole vielä 
hahmottunut, pystyi silti kuvittelemaan omaa tulevaisuuttaan muusta 
näkökulmasta. (N3) 

Oppilaat kuvasivat töissään tulevaisuuden haaveita ja suunnitelmia, joissa 

esiintyi muun muassa koulutus- tai urahaaveita, perhe- tai kumppanitoiveita, 

materialistisia toiveita kuten asunnon tai auton kuvia sekä matkustelua ja 

harrastuksia. Kuvissa oli itselle tärkeitä tavoitteita aikuisuudessa. Joku toi esille, 

että kaikki kuvat eivät niinkään ole realistisia. Erään oppilaan mielestä tunti tuntui 

mukavalta, koska kaikki (oli) hypoteettista ja pystyi keskittymään positiivisiin 

toiveisiin. (N3) 

Työskentely sai oppilaat pohtimaan omaa tulevaisuuttaan: Työskentelyn 

aikana aloin pohtimaan, mitä oikeasti aion tehdä tulevaisuudessa (N6). Yksi 

oppilaista koki toiminnan eheyttävänä ja ymmärsi asioita uudessa valossa sekä 

sisäisti tulevaisuus-työtä tehdessään sen, kuinka epävarmaa kaikki on. Tämä ei 

kuitenkaan herättänyt hänessä toivottomuutta, koska hän kertoi, ettei yleensä 

suunnittele asioita liian pitkälle.  Oppilas sanoi käyttävänsä aikaa siihen, että pohti 

mitä haluaa tehdä ja miten haluaa saavuttaa sen, että voi tehdä sitä mitä haluaa.  

Tavallaan koin tän eheyttävänä ku kuitenkin ymmärsin asioita sekä nykyisyydestä 
että tulevaisuudesta uudessa valossa tavallaan. Mä oikeesti mietin niitä asioita. 
(M2) 

Mut nyt mä käytin selkeesti aikaa siihen et mä mietin sitä mitä mä haluan tehdä ja 
miten mä haluun saavuttaa sen pisteen et mä voin tehdä sitä mitä haluun tehdä. 
(M2) 
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5 POHDINTA 

Tässä luvussa tuon esille omaa pohdintaani liittyen tuloksiin, ja liitän sitä yhteen 

teoreettisen viitekehykseni kanssa. Vaikka tutkimuksessani oli kaksi 

tutkimuskysymystä, en jaottele niitä enää tässä vaiheessa, sillä ne limittyvät 

toisiinsa.  

Tutkimuksessani ilmeni, että eheyttävää taidekasvatusta voisi lukiolaisten 

mielestä toteuttaa koulussa ja sitä jopa ihmeteltiin, miksei omaan identiteettiin 

pohjautuvaa taidekasvatusta ole tarjolla. Suuri osa oppilaista vastasi kuitenkin, 

ettei työskentely vaikuttanut oman identiteetin pohdintaa. Tähän voi olla monia 

syitä. Ensimmäiseksi mieleeni tulee tehtävien tekemiseen käytetty lyhyt aika ja 

oppituntien vähyys. Kysymys saattaa myös ohjata vastaamaan siten, että 

pohdittiinko identiteettiä tunnin jälkeen - työn tekemisen aikana jokainen on toki 

pohtinut itseään, koska jo tehtävänanto ohjasi siihen. Myöskään identiteetti-

käsitettä ei määritelty oppilaille, joten ei voida varmaksi sanoa ovatko he 

ymmärtäneet kysymykseni oikein. Olen samaa mieltä vastaajien kanssa siitä, 

että menetelmä sellaisenaan voisi toimia paremmin yläkoulussa ja yleisesti 

nuoremmilla oppilailla, joiden identiteetti on enemmän kehitysvaiheessa. 

Toisaalta jokaisen identiteetti kehittyy eri tahtiin, sillä identiteetti on jatkuvasti 

muuttuva (Sava & Katainen 2004, 22-24). Tulevaisuuden suunnitelmat 

muotoutuvat ja muuttuvatkin vuosien varrella. Eräässä vastauksessa tuotiin 

esille, että taide on yksi parhaita keinoja tukia omaa identiteettiä ja en voisi olla 

siitä enempää samaa mieltä. Myös Tikka (2004, 163) jakaa näkemyksen, sillä 

hänen mielestään taide voi auttaa identiteetin konkretisoimisessa ja eheän 

itsetunnon rakentamisessa.  

Suurimmaksi ongelmaksi tutkimuksessani nousi aineiston perusteella 

ajanpuute ja yleisesti ajankäyttö tunneilla. Työskentely koettiin kiireiseksi, ja jos 

halutaan tutkia omaa minuutta, on identiteettityölle annettava aikaa. Myös Knillin 

(2005, 94) mukaan sellaiset tunnit, joissa taidetta käytetään oman 

maailmankuvan eheyttämiseen, vaativat aina runsaasti aikaa ja siksi 
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taideterapiassa työskentelyn jaksottaminen eri vaiheisiin ja ajankäytön onnistunut 

jaksottaminen ovat tärkeitä terapeutin työvälineitä. Terapeutti saattaa käyttää 

liikaa aikaa aloituskeskusteluun, koska häntä houkuttaa etsiä ratkaisuja 

asiakkaan ongelmiin. Itse taidetyöskentely saattaa tällöin jäädä lyhyeksi ja 

pinnalliseksi, siten että todellista kokemusta syvästä luovasta prosessista ei 

pääse syntymään. Myös loppukeskustelussa saatetaan kiireen tullessa 

painostaa ratkaisun löytämiseen, vaikka tärkeää olisi antaa työn itsensä puhua. 

(Knill, 2005, 94.) Laitinen (2003, 185) tuo lisäksi esille, että oppilaan on tärkeä 

saada työskennellä omaan tahtiin ja oman temperamenttinsa mukaisesti. 

 Tutkimukseni tehtävissä raapaistiin vain pintaa, mutta uskon, että jos 

tunneilla oltaisiin syvemmin pureuduttu elämänkaaren eri vaiheisiin, olisi tuloksia 

voinut näkyä enemmän. Lisäksi haastattelin vain viittä oppilasta, joten useamman 

oppilaan haastattelu olisi voinut avata enemmän näkökulmia. Kirjalliset tuotokset, 

joita oppilaat kirjoittivat tuntien jälkeen, jäivät melko suppeiksi. Kuvataiteen 

opetuksella yleisestikään on vaikea saada aikaan näkyviä tuloksia, sillä ne 

liittyvät vahvasti kokemusmaailmaan ja saattavat näkyä vasta vuosien päästä ja 

silloinkin ehkä tiedostamattomasti.  

Tuloksissa tuotiin esille, että eheyttävä taidekasvatus voisi toimia kurssin 

sisällä lyhyenä jaksona tai sitten valinnaisena omana kurssinaan.  Toimiva aika 

voisi olla myös esimerkiksi koulun jälkeen tapahtuva kerho, mutta silloin toiminta 

ei saavuttaisi kaikkia oppilaita. Mielestäni identiteetin tukeminen eheyttävän 

taidekasvatuksen avulla pitäisi kirjata erikseen opetussuunnitelmaan, jotta 

mahdollisimman moni pääsisi hyötymään sen mahdollisuuksista. Tuloksissa 

tuotiin esille, että menetelmää voisi hyödyntää kuvataiteen oppitunneilla, sillä 

muissa oppiaineissa omaa identiteettiä ei juurikaan pohdita syvällisesti. 

Tuloksissa ilmeni myös, että usein koulun kuvataidetunneilla tarkasti annetut 

ohjeet saattavat rajoittaa itseilmaisua ja oman kokemukseni mukaan annetut 

aiheet harvoin liittyvät omaan itseen. Eräs oppilas halusi tunnilla maalaamisen 

sijaan käyttää lyijykynää ja annoin hänelle luvan siihen. Myös Hautalan (2008, 

85) mukaan oppilaiden tulisi saada käyttää niitä välineitä, jotka tuntuvat heistä 

parhailta tunteiden työstämiseen. 

 Esille tuotiin myös, että yksinään oman itsen pohdiskelu esimerkiksi kotona 

koettiin ahdistavaksi. Hautala (2012, 10-11) tuokin esille, että ryhmäprosessissa 

yksin tehty kuva vahvistuu monenväliseksi sosiaaliseksi toiminnaksi ja se 
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nähdään yhdistävänä kokemuksena sen kollektiivisuutensa vuoksi. Ryhmässä 

turvallisessa ilmapiirissä tuen ympäröimänä identiteetin pohtiminen taiteen 

keinoin voisi siis olla turvallisempaa. Identiteettiä ja omaa elämäntarinaa voidaan 

käsitellä taidekasvatuksessa tietoisesti, sillä ajatuksen näkyväksi tekeminen 

esimerkiksi kirjoittamalla tai taidetta tekemällä auttaa jäsentämään omia 

käsityksiä ja tuntemuksia (Sava & Katainen, 2004, 35). Jakamalla tarina muille, 

tullaan tietoiseksi omista tunteista. 

Vastauksissa tuotiin esille halu tehdä ”oikeita” kunnollisia töitä, joihin pitäisi 

myös olla aikaa. Esille tuotiin myös, että menetelmä ei hyödytä jatko-opintoja 

tekniikoiden tai teorian puolesta. Ymmärrän nämä näkökulmat, mutta uskon, että 

tunneilla voitaisiin miettiä työn aiheita tarkemmin ja keskittyä ohjatun ajattelun 

tukemiseen. Sitä kautta voisi lähteä tekemään pitkäkestoisempia töitä, jotka 

käsittelevät omaa itseä, ja ottaa työhön mukaan tekniikoiden hallinta. Myös 

Strömbergin (2004, 142-143) mukaan koulun kuvataideopetuksessa materiaalien 

ja välineiden hallinnan sekä tekniikoiden opettelun lisäksi teoksen sisältöä tulisi 

painottaa omaan elämänkokemukseen pohjautuen. Oman identiteetin 

tutkimisesta saattaa olla hyötyä jatko-opintojen suunnittelussa.  

Virittäytymisharjoitukset koettiin rentouttavina ja ne pysäyttivät hektisen 

koulupäivän, jolloin oppilaat pystyivät virittäytymään ja motivoitumaan työn 

aiheeseen sekä samalla pohtimaan omaa itseään. Eräs oppilas nimitti toimintaa 

ohjatuksi ajatteluksi, joka kuvaa mielestäni hyvin virittäytymisen tarkoitusta. 

Vaikka lapsella ei olekaan samanlaista itsereflektion kykyä, kuin aikuisella, 

opettaja voi silti valmentaa itsen tietoiseen tarkasteluun ja opettaa heitä 

kiinnittämään huomiota tunteisiinsa ja ympäröivään tilanteeseen (Sava & 

Katainen 2004, 35-37). Laitinen (2003, 10-17) pohtiikin, onko nykykoulussa enää 

aikaa pohdintaan ja viiveeseen, jota valintojen teko ja aito vastuu elämästä 

edellyttää. Myös Vesanen-Laukkanen (2004, 70) tuo esille ajatuksen, jonka 

mukaan kasvatus ja taidekasvatus eivät saisi olla pelkästään tehtävien tekoa ja 

suorittamista, vaan niiden pitäisi tarjota mahdollisuuksia etsintään ja 

pohdiskeluun.  Opettajan olisi tärkeä kohdata oppilas kuuntelemalla ja jakamalla 

hänen kanssaan kokemuksia, mutta kohtaamisen tiellä ovat usein isot ryhmät, 

tiivis opiskelurytmi, roolit, kilpailu ja yhteiskunnassa vallalla oleva ulkokohtaisen 

tehokkuuden vaatimus. (Vesanen-Laukkanen, 2004, 70). 
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Erään oppilaan työssä ja kirjoitelmassa oli havaittavissa ulkoisia paineita ja 

vaatimuksia olla tietynlainen (ks. kuva 5). Töiden aiheissa ja keskusteluissa nousi 

esille jatkuva kiire ja ahdistus nuorten kokemuksena. Nykymaailma pakottaa 

nuoret tekemään päätöksiä nopeammin ja näen suorituskeskeisyyden 

yhteiskunnassa lisääntyneen. Ei siis mikään ihme, että ahdistus ja stressi ovat 

lisääntyneet ja epävarmuus omasta itsestään kasvaa. Koen, että eheyttävän 

taidekasvatuksen avulla voitaisiin parantaa nuorten itsetuntemusta ja 

keskustelujen avulla saavuttaa eheämpi minäkuva. Tämä vaatii aikaa, resursseja 

ja päteviä taidekasvattajia koulumaailmaan. 

Lapsuuden lempipaikka -kuvia muodostettaessa kaikilla oppilailla tuli 

mieleen positiivisia muistoja, ja he kuvasivat onnellisia leikkejä. Toisaalta aihe 

”lempipaikka” ohjaa jo tehtävänasettelullaan keskittymään positiivisiin muistoihin, 

mutta Hännisen (2000, 62) mukaan menneiden tapahtumien tulkinnassa ihminen 

pyrkii usein muodostamaan sellaisen tarinan, jonka valossa hänen tekonsa 

näyttäytyvät arvostettavina tai vähintään olosuhteet huomioon ottaen 

hyväksyttävinä. Myös koulu instituutiona rajaa arkojen tai henkilökohtaisten 

aiheiden käsittelyä ja itsestään saatetaan luoda kiiltokuvamaisia identiteettejä. 

Toki ryhmä oli vieras toisilleen ja minulle, joten en odottanutkaan suuria 

avautumisia lyhyiden ja vähäisten tapaamistemme aikana.  

Vaikka lapsuuden tehtävä toi mieleen suurimalla osalla lämpimiä muistoja, 

eräs oppilas koki sen aiheuttavan myös haikeuden ja kaipauksen tunteita 

mennyttä huoletonta elämää kohtaan. Oppilas toi esille kiireen ja stressin, joka 

nykypäivänä vallitsee. Samankaltaisia tuloksia oli havaittavissa myös Laitisen 

(2003, 187) väitöskirjatutkimuksessa, jonka mukaan lukiolaisnuoret toivoivat 

paluuta lapsuuden huolettomuuteen sekä kiireen ja paineen poisjättämiseen.  

Sava ja Katainen (2004, 27) huomauttavat myös, että tämän päivän tehokkuuden 

ja menestymisen vaatimukset hektisessä elämässä syrjäyttävät oman itsen ja 

elämänsä vaiheiden pohtimisen. Tuloksissa kuitenkin ilmeni, että oman itsen 

pohtiminen ja pysähtyminen tähän hetkeen koettiin arvokkaana. Myös Laitisen 

(2003, 188) tutkimuksessa todettiin, että taide antoi mahdollisuuden pysähtyä 

kuuntelemaan omaa sisäistä ääntä ja keinon vetäytyä pois suoritusten paineesta. 

Lapsuuden muistelu -tehtävässä myös tuoksu- ja äänimaailmat koettiin 

vahvoina. Huttusen (2013) mukaan narratiivisessa prosessissa elämässä 

sattuneesta tapahtumasta muotoutuu omakohtainen kokemus, kun ihminen 
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tulkitsee mennyttä tapahtumaa. Tulkintaan liittyvät tapahtuman aikana koetut 

tunteet ja konteksti (Huttunen, 2013, 128-129). Virittäytymisharjoitukseni 

sisälsivät ekspressiivisen taideterapian piirteitä, sillä keskityimme aistimiseen, ja 

mielestäni onnistuin luomaan puitteet tälle toiminnalle. Myös Auran (2007, 133-

132) mukaan nuorille asetetaan paljon vaatimuksia siitä, millaiseksi olisi hyvä 

tulla. Vähemmälle jää opastus oman polun ja elämän tarkoituksen löytämiseen ja 

Aura näkeekin ekspressiivisen taideterapian ratkaisuna tähän ongelmaan. Hänen 

mukaansa nuoret työstävät kokemuksiaan vielä lapsen tavoin symbolein ja 

mielikuvin, joten hän näkee taideterapian toimivana työskentelymuotona. Toisen 

tunnin liike- ja mielikuvaharjoituksessa oli myös ekspressiivisen taideterapian 

piirteitä, sillä se sisälsi kuvia, sanoja ja liikettä. (Aura, 2007, 132-134.) Oppilaat 

kokivat tämän harjoituksen mieluisimpana, vaikka aistin alussa hieman 

turhautuneisuutta ja ennakko-odotuksia tehtävää kohtaan. Auran (2007, 136-

137) mukaan ekspressiivisessä taideterapiassa uuden kohtaaminen edellyttää 

rohkeutta luopua ennakko-odotuksista ja kontrollista. Eräs oppilas toikin esille, 

että koki tunnin virittäytymisharjoituksen todella tarpeellisena, sillä hän sai sitä 

kautta idean työlleen, vaikka suhtautuikin alussa epäröiden toimintaan.  

Tunneilla oli enimmillään 12 ja vähimmillään kahdeksan oppilasta. 

Manteren (2009, 177) mukaan taideterapiaryhmät ovat yleensä 3-8 hengen 

kokoisia, mutta joissakin koulutusryhmissä saattaa olla jopa yli 10 henkilöä.  Mitä 

vähemmän oppilaita on, sitä tiiviimmäksi ryhmän ilmapiiri muodostuu, ja 

jakaminen saattaa olla helpompaa. Aikaa jää tällöin myös enemmän 

keskusteluun tai itse työn tekemiseen, sillä jakamiseen ei kulu niin paljon aikaa. 

Tämän huomasin tutkimuksessani, kun paikalla oli vain kahdeksan henkilöä. 

Ryhmän ilmapiiri ja henkilökemiat vaikuttavat oleellisesti siihen, mitä oppilas 

uskaltaa tuoda esille, ja syntyykö ylipäätään avointa keskustelua ryhmän välille. 

Tutkimuksessani ilmapiiri koettiin suurimman osan mielestä avoimeksi ja oppilaat 

kokivat, että oli helppo jakaa muille omia asioitaan. Tuloksissa tuotiin esille, että 

onnistuin opettajana luomaan ryhmään rennon ja avoimen ilmapiirin. Pyrin 

painottamaan aina tunnin alussa, ettei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä tai 

ajatella ja tärkeintä on omat kokemukset ja niiden aistiminen. Onnistuin siis 

omasta ja oppilaiden mielestä luomaan teoreettisessa viitekehyksessä 

kuvaamani sisäiset rajat, jotka muodostuvat ryhmäläisten turvallisuuden 
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tunteesta, jonka perustana on ohjaajan luotettava ja hyväksyvä läsnäolo ja 

ulkoisten rajojen huolehtiminen (Karttunen ym. 2012, 58). 

 Kävimme myös läpi tuntien säännöt, jotka koskivat niin sanotusti töiden 

arvostelua ja toisten näkemysten kunnioittamista. Hautala (2009, 78) tuo esille, 

että yleensä koulun kuvataidetunneilla saattaa vallita taitoihin painottuva 

kuvantekeminen ja siihen liittyvät arvostelut visuaalisuuden mukaan. 

Terapiakulttuurissa sen sijaan painotetaan kannustavaa ja sallivaa ilmapiiriä, sillä 

nuorten hauras identiteetti saattaa kokea kolauksen, jos hän saa palautetta 

henkilökohtaisesta kuvastaan (Hautala, 2008, 78). Myös Karttusen ym. (2012, 

58) mukaan terapiatilan tulisi olla vapaa suorituspaineista. Opettajan olisikin hyvä 

tehdä selkeä ero erilaisten kuvataiteen tuntien välille, jos hän aikoo käyttää 

menetelmää ja kertoa milloin arvioidaan työn visuaalisuutta tai tekniikan hallintaa 

ja milloin ei.  

Vesanen-Laukkasen (2004, 75) tutkimuksen mukaan taiteellinen 

työskentely ja siinä tapahtuva kuvien jakaminen sanallistamalla toivat uutta 

näkökulmaa menneeseen, tähän hetkeen ja tulevaan. Myös lukiolaisten 

kokemukset omassa tutkimuksessani olivat samanlaisia. Opettajana vastuulleni 

jäi välillä ryhmän keskustelun kannattelu esittämällä lisäkysymyksiä. Tilanteessa 

oli paljon hiljaisia hetkiä, mutta koin ne myös tärkeiksi, enkä antanut niiden häiritä 

omaa toimintaani. Tästä sain positiivista palautetta myös ohjaavalta opettajaltani. 

Usein saattaa olla, että oppilas käy päänsä sisällä keskustelua tai tarvitsee vain 

aikaa asian muotoilemiseen, jotta voi sanoa sen ääneen. Uskon, että useamman 

tapaamiskerran jälkeen ryhmän keskustelu olisi ollut vieläkin avoimempaa ja 

soljuvampaa. Nuorena itsetunto saattaa kuitenkin olla haavoittuvassa tilassa ja 

muille henkilökohtaisten asioiden jakaminen voi tuntua epämukavalta. 

Tutkimuksessani minun oli tehtävä oppilaille selväksi, ettei kaikkea tarvitse jakaa 

muille, ja kuvastaan voi valita ne osat mistä haluaa kertoa. Jakamisen halun tulee 

lähteä nuoresta itsestään ilman painostamisen tunnetta. Siksi onkin tärkeä luoda 

ryhmään luotettava ja avoin ilmapiiri. Myös kertomatta jättäminen on 

itseilmauksen muoto (Sava & Katainen 2004, 24-25). 

Aineistoni oppilaat eivät myöskään tunteneet kaikki toisiaan entuudestaan. 

Toisaalta voidaan kokea, että tuntemattomille on helpompi jakaa, sillä itseen ei 

kohdistu silloin odotuksia tai voidaan myös kokea jakamisen olevan vaikeampaa 

silloin, jos ei tunne muita. Tutkimuksessani ei voida tehdä päätelmiä tästä, mutta 
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esille kuitenkin tuotiin joissain vastauksissa, että ilmapiiri jakamisessa koettiin 

kankeaksi, koska oppilaat eivät tunteneet toisiaan.  Kun oppilaat jakoivat omia 

kokemuksiaan, he samalla kuulivat myös muiden tarinoita, joihin pystyivät 

samaistumaan. Savan (2004, 55) mukaan oma narratiivinen identiteetti rakentuu 

eläytymällä toisten kertomuksiin ja kokemuksiin. Oppilaiden mielestä oli mukavaa 

kuulla toisten haaveista ja menneistä. Huttunen (2013, 128-129) tuo esille, että 

jakamistilanne on ikään kuin neuvottelutilanne, jossa omaa identiteettiä 

neuvotellaan toisten ihmisten kanssa tavoitteena saada heiltä hyväksyntää. 

Nuoren on tärkeää kokea tulevansa kuulluksi ja kuulla myös muiden vertaistensa 

tarinoita, jotta voi peilata omia kokemuksiaan niihin. Ihminen on sosiaalinen 

olento, joka kaipaa muiden tunnustusta ja huomiota ja voi jopa kokea 

loukkauksena, jos sosiaalisessa seurassa kukaan ei kiinnitä häneen huomiota 

(Rautio, 2006, 17). Myös tämän takia näen jakamistilanteet erityisen arvokkaina, 

jotta nuori saa jakaa tarinansa myös muiden kuullen. 

Tarinointi liikkuu parhaillaan menneen, tulevan ja nykyhetken 

välimaastoissa (Sava & Katainen, 2004, 35), ja siksi valitsinkin ne kolmeksi eri 

teemaksi. Teoreettisessa viitekehyksessä esittelemäni Pinarin Currere-

menetelmä, jonka tarkoituksena on oppiaineiden ja oman elämänhistorian 

reflektiivinen tarkastelu, tukee elämänkaarinäkökulmaani tutkimuksessa. Pinar ei 

suosittele menetelmää sellaisenaan koulumaailmaan, koska oppilas saattaa 

käsitellä yksityisiä asioita ja ne eivät hänen mukaansa sovi välttämättä 

koulukontekstiin. (Ropo, 2009, 13-14.) Opettaja voi mielestäni mahdollistaa 

arkojenkin ja henkilökohtaisten asioiden käsittelyn tunnilla luomalla avoimen ja 

turvallisen ilmapiriin.  

 Vesanen-Laukkanen (2004, 69) tuo esille, että nuori voi nähdä erilaisia 

vaihtoehtoja ja tehdä tietoisia valintoja kuvia jaettaessa. Tutkimustuloksissani 

nousi esille, että oppilas oli oivaltanut itsessään uusia asioita, sillä jakaminen ja 

työskentely olivat auttaneet asian prosessoinnissa. Oppilaat kokivat 

sisäistäneensä sen mitä ollaan tehty ja miksi ollaan tehty. Taiteellinen prosessi 

saatetaan jopa kokea keskeneräiseksi, jos jakamiselle ei anneta aikaa (Vesanen-

Laukkanen, 2204,69). Ahosen (1994, 125) mukaan tutustumalla omaan 

elämänkaareensa, ihminen voi paremmin tiedostaa asioita itsestään ja 

elämästään, ja sen seurauksena myös luopua niistä. Oppilas voi siis paremmin 

löytää suunnan tulevaisuudelleen, kun hän on ensin selvittänyt mistä on 
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nykyhetkeensä tullut. (Ahonen, 1994, 125.) Tutkimukseni tulos ja tämä näkemys 

tukevat myöskin teoriaa elämänkaaren vaikutuksesta identiteettiin ja sen 

rakentumisesta narratiivisesti. 

Teoreettisessa viitekehyksessäni olen tuonut esille Ropon (2009, 7) 

esittelemän Ricouerin teorian Ipse-identiteetistä, joka jakaantuu praktiseen, 

biografiseen ja laadulliseen identiteettiin. Näen biografisen identiteetin tulleen 

vahvasti esille ensimmäisellä oppitunnilla, jolloin käsittelimme lapsuutta ja 

menneisyyttä, sillä biografisen identiteetin nähdään muodostuvan omaa elämää 

koskevista kokemuksista, muistoista ja tapahtumista. Jos oppitunneilla 

käsiteltäisiin menneisyyttä laajemmin, voisi omaa elämää hahmottaa paremmin 

kokonaisuutena. Toisella tunnilla puolestaan käsiteltiin laadullista identiteettiä, 

sillä keskityimme nykyisyyteen. Oppilaat pohtivat tunnilla millaisia he ovat, mikä 

on heille tyypillistä ja olennaista. Tärkeää on mielestäni myös käsitellä nuorten 

omia vahvuuksia, sillä sen lisäksi, että se auttaa nuorta tuntemaan itsensä 

paremmin, se luo nuoreen positiivista uskoa itseensä. Kolmannella tunnilla 

keskiössä oli praktinen identiteetti, sillä tulevaisuuden ajattelu sai nuoret 

pohtimaan mikä on heille arvokasta ja millaisena henkilönä tai minkälaisten 

asioiden ympäröimänä he haluavat itsensä tulevaisuudessa nähdä. Oppilaat 

löysivät tehtävän avulla tulevaisuudestaan arvoja, jotka ovat heille 

merkityksellisiä. Praktinen identiteetti painottaakin arvopäämäärien 

omaksumista, kokemista ja noudattamista ja oppilaat työstivät niitä suhteessa 

kokemuksiin ja koettuun todellisuuteen.  (Ropo, 2009, 7.) 

Eräässä vastauksessa tuotiin esille, että vaikeinta oli pukea sanoiksi asiat, 

jotka oli taiteen muodossa pystynyt toteuttamaan (N3). Ymmärrän näkökulman, 

mutta mielenkiintoista oli myös toisen oppilaan vastaus, jossa ilmeni, että päässä 

oleva ajatus oli vaikea toteuttaa maalauksen muodossa. Tämä osoittaa sen, että 

meillä on erilaisia tapoja käsitellä tunteitamme ja siksi onkin tärkeä tarjota erilaisia 

keinoja niiden tunteiden käsittelyyn. Eheyttävään taidekasvatukseen voidaan 

yhdistää ekspressiivisen taideterapian mukaisesti eri tapoja ilmaista itseään, 

kuten esimerkiksi kirjoittamista, kuvan tekemistä tai liikettä. 

Viimeisellä oppitunnilla tulevaisuuden käsittely sai suurimmalla osalla 

aikaan epävarman ja ahdistuneen tunteen, sillä moni ei vielä tiennyt 

tulevaisuuden suunnitelmistaan. Tämä on kuitenkin hyvin tyypillistä lukio-ikäisille 

nuorille. Toki kiire ja tarjolla olevien lehtikuvien niukkuus saattoi vaikuttaa asiaan. 
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Erikson (1968) tuo esille, että ammatillisen identiteetin puuttuminen saattaa olla 

haitallista, sillä nuori voi kokea, että työ on ainut asia minkä avulla hän voi kokea 

olevansa arvokas (Erikson, 1968, 127, 132). Oli mukava huomata, että eräs 

oppilas löysi kuitenkin muitakin tulevaisuuden unelmia, kuten arvoja joita 

elämässään haluaa noudattaa. Tämä sai aikaan hänessä rauhoittuneen olon ja 

hän kertoi, ettei tulevaisuus ahdista enää niin paljon. Savan ja Kataisen (2004, 

34-35) mukaan oman arvomaailman selkeyttäminen voimaannuttaa, saattaa 

lisätä suvaitsevaisuutta ja auttaa elämään omannäköistä elämää. Työskentely 

sai erään oppilaan pohtimaan, mitä oikeasti haluaa tehdä tulevaisuudessa ja hän 

kertoi ymmärtäneensä asioita uudessa valossa tulevaisuudesta ja nykyisyydestä. 

Vesanen-Laukkanen ja Martin (2002, 17) tuovat esille, että taiteen avulla unelmat 

voi tehdä näkyviksi ja se voi auttaa syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria 

visioimaan positiivisia asioita ja unelmia. 

Nykynuorten elämä on jatkuvaa itsensä uudelleen arviointia, kun lopullisilta 

tuntuvia elämänvalintoja ja suuntia on valittava aina muutaman vuoden välein. 

Jälkimodernissa maailmassa, joka on aiempaa hajanaisempi ja levottomampi 

olisi tärkeää käsitellä epävarmaa tulevaisuutta, sillä se on identiteetin kannalta 

ensiarvoisen tärkeää. Nuoret kokevat tulevaan liittyviä haaveita ja pelkoja sekä 

omalta osalta että globaalisti. Jakamistilanteessa nuoret kuitenkin kuulivat myös 

muiden epävarmuuksia tulevaisuuteen liittyen, jolla uskon olevan rauhoittava 

vaikutus ainakin siltä osin, että nuorelle tulee tunne, ettei ole ainut joka on 

hukassa; hän saa niin sanottua vertaistukea. Koitin opettajana myös rauhoitella 

tilannetta, ja tähän keskusteluun olisi voinut käyttää enemmänkin aikaan, sillä 

koin aiheen tärkeäksi ja tiedän monen nuoren kamppailevan saman asian 

kanssa. Lehtikuvien kautta oppilas voi löytää kiinnostuksen kohteita ja sitä kautta 

lähteä selvittämään unelmiaan, jolloin niiden toteutuminen voi olla helpompaa. 

Oppilaiden tehdessä omakuvaansa nykyhetkestä tai kuvatessaan 

tulevaisuuden haaveita, heidän tietoinen minätarinansa muodostaminen ei ollut 

pelkästään reflektiivistä ja pohdiskelevaa vaan myös refleksiivistä, itseään 

muokkaavaa. He siis saattoivat tietoisesti muovata itseään, asettaa itseään 

koskevia tavoitteita tai vaatimuksia. Hänninen (2000) tuo esille Markuksen ja 

Nuriuksen (1987) käsitteen ”mahdollinen minä”, joka liittyy identiteetin 

tulevaisuusulottuvuuteen, jota voidaan tarinallisesta näkökulmasta tarkastella. 

Sillä tarkoitetaan ihmisen käsityksiä siitä, mitä hän voisi olla, mitä hän toivoo 
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olevansa ja mitä hän pelkää olevansa tulevaisuudessa. Heidän tutkimuksensa 

mukaan käsitys mahdollisesta minästä ohjaa voimakkaasti nykyhetken 

motivaatiota ja arvioita. (Hänninen, 2000, 62.) Uskon, että sillä, millaisena nuori 

näkee itsenä ja tulevaisuutensa, on merkittävä vaikutus esimerkiksi 

koulumotivaatioon. Tutkimuksessani jotkut nuoret kuvasivat haaveammattejaan, 

joten jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista selvittää esimerkiksi heidän 

motivaationsa ja sen yhteyden ammatissa tarvittaviin oppiaineisiin ja niiden 

arvosanoihin. Tästä näkökulmasta identiteetin tukemisella saattaa olla merkitystä 

koulumotivaatioon ja sitä kautta elämässä menestymiseen. 

Aineiston analyysi osoitti, että monet nuoret kokivat tulevaisuuden 

suunnitelmat epävarmoina. Mistä sitten johtuu, että yhä useampi nuori on 

hukassa oman itsensä kanssa? Ropo (2015) hakee syitä yhteiskunnasta ja 

postmodernista ajasta, jotka ovat pakottaneet muokkaamaan perinteisiä 

käsityksiä yksilöstä ja kansalaisuudesta. Teknologiset murrokset ovat 

horjuttaneet yksilön asemaa ja suhteita ympäristöönsä. Informaation määrä on 

kasvanut ja sen hankkimisesta ja leviämisestä on tullut helppoa. Ammattien 

muutokset ja työn automatisoituminen sekä kaupallistuminen ovat osaltaan 

tuottaneet ahdinkoa kansallisvaltiolle, organisaatioille, instituutioille ja sitä kautta 

yksilöille. (Ropo, 2015, 26.) Elämän tarinallinen työstäminen on entistä 

vaikeampaa, kun perinteiset elämänkaaren kiinnekohdat ovat jatkuvan 

murroksen keskellä. Siinä missä aiemmin vanhempien ala periytyi useammin 

lapsille, nyky-yhteiskunnassa oman elämän suunnalle on loputon määrä 

vaihtoehtoja. Nuorilta vaaditaan muuntautumis- ja sopeutumiskykyä 

selviytymiseen ja menestymiseen. (Perttola, 2013, 44.)  

Identiteetissä ja oppimisessa on kyse Huttusen (2013) mukaan suhteista 

itsen ja muun välillä. Huttunen pohtiikin, miten koulussa voitaisiin tuottaa sellaisia 

oppimisen kokemuksia, joissa opittava asia tai oppiaine muotoutuisi osaksi 

oppilaan henkilökohtaista kertomusta. (Huttunen, 2013, 130.) Ulkoisella 

ympäristöllä ja kielellisellä vuorovaikutuksella on identiteetin kehittymisen 

prosesseissa keskeinen rooli, vaikka niitä ei vielä täysin ymmärretäkään. 

Narratiivien avulla elämään voidaan luoda myönteisiä tai kielteisiä ulottuvuuksia 

sekä kertomusta, joka on itselle totta. Huttunen (2013) korostaa perusopetuksen 

mahdollisuutta tukea myönteisen identiteettikertomuksen rakentumista. 

Oppimisen ja identiteetin välisten yhteyksien hyödyntäminen kouluopetuksessa 
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saattaa edistää oppimista kohti syvempää suhdetta tietoon, tietämiseen ja sen 

kautta eri oppiaineksia soveltavaan ymmärtämiseen; kuka olen maailmassa. 

(Huttunen, 2013, 148-149). Tämän takia näen kuvataiteen oppiaineen ja 

eheyttävän taidekasvatuksen merkityksellisenä väylänä identiteetin tukemiseen.  

Sirkka Laitinen (2003) on tutkinut väitöskirjassaan millä tavalla lukiolaiset 

käsittelevät kuvissaan ja kuvataiteellisessa oppimisprosessissa esteettisiä ja 

eettisiä kysymyksiä. Hänen mukaansa oppilaan on itse saatava valita kuvien 

tekemisen aiheet ja kohteet. Kun oppilas löytää kuvan aiheen, ilmaisutavan tai 

oman tyylin, hän samalla voi löytää oman tapansa tarkastella itseään ja 

maailmaa, joka puolestaan edistää oman identiteetin hahmottumista. Oppilas 

kokee itsensä toimijana, jolla on mahdollisuus vaikuttaa ja valita. Kuvien 

tekemisen tulisi tarjota mahdollisuuksia omiin esteettisiin, ilmaisullisiin ja 

sisällöllisiin valintoihin, jotta se mahdollistaa itseen ja maailmaan kohdistuvan 

pohdinnan. (Laitinen, 2003, 181-182.)  

Oli hienoa kuulla mitä oivalluksia oppilaat saivat aikaan töitä tehdessään. 

Esille tuotiin muun muassa, että työskentelyssä pystyi keskittymään siihen, miltä 

juuri nyt tuntuu. Taiteen kautta pystyttiin heijastamaan itseään ja omaa 

tilannettaan. Toiminta koettiin eheyttävänä, sillä oppilas kertoi ymmärtäneensä 

asioita uudessa valossa. Hautalan (2012, 10-15) mukaan kuvataideterapian 

tavoitteet ovatkin juuri sisäisen maailman eheytyminen ja asioiden tiedostaminen, 

joten koen, että kuvataideterapeuttiset tavoitteet onnistuivat myös omassa 

tutkimuksessani. Rubinin (2005, 440) mukaan terapeuttisin asia, jonka 

luokkahuoneessa (kuten terapiaryhmässäkin) voidaan tehdä, on tarjota 

olosuhteet, joissa jokaisesta yksilöstä voi tulla oma itsensä. Ensinnäkin on 

havainnoitava ja kuunneltava, ymmärrettävä vain kuka kukin on, missä hän on ja 

minne hän näyttää haluavan mennä. Siten voimme yrittää auttaa häntä 

pääsemään sinne arvostamalla hänen omaa luovaa määritelmäänsä itsestään. 

Ymmärtämällä ja tarjoamalla sopivat olosuhteet sekä keskittymällä huoliin ja 

konflikteihin, taide luokkahuoneessa voi olla voimakas työkalu ongelmien 

ennaltaehkäisemisessä, ja auttaa kutakin oppilasta kasvamaan parhaalla 

mahdollisella tavalla. (Rubin, 2005, 440.) 

Tässä tutkimuksessa esitellyn teorian ja tuloksien perusteella koen, että 

eheyttävä taidekasvatus tulisi saada osaksi niin peruskoulun kuin lukionkin 

opetussuunnitelmaa, sillä jokainen meistä hyötyy omien tunteidensa, 
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vahvuuksiensa ja itsensä tietoisesta tarkastelusta. Sen avulla voidaan kasvattaa 

hyvinvoivia ja itsetunnoltaan vahvoja kansalaisia. 
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LIITTEET 

Liite 1: Tutkimuslupahakemus        

 

Tutkimuslupahakemus 

 

Hei!  

 

Opiskelen Tampereen Yliopistossa kasvatustieteen maisteriksi ja haen lupaa toteuttaa pro gradu-

tutkielmani aineiston keräyksen Sammon keskuslukiossa kuvataiteen tunneilla 22.-25.10.2019. 

Tutkielmani aiheena on eheyttävän taidekasvatuksen menetelmät nuoren identiteetin tukena. 

Tarkoituksena on selvittää miten nuorten identiteettiä voisi tukea eheyttävän taidekasvatuksen avulla. 

Toteutan tutkimukseni siten, että ohjaan oppilaille eheyttävää taidekasvatusta kuvataiteen tunneilla 

kolmena oppituntina. Tunnit koostuvat kolmesta eri teemasta: lapsuus, nykyhetki ja tulevaisuus. Aineiston 

keruu koostuu seuraavista osista: 

1) oppilaan tekemä kuva teeman pohjalta 

2) oppilaan kirjoittama lyhyt teksti kuvan pohjalta 

3) joidenkin oppilaiden haastattelu kuvan ja tekstin pohjalta 

4) teoksen esittely ja kertominen teoksesta muulle ryhmälle (jakaminen vapaaehtoista) 

5) oma analyysini yllämainituista asioista 

 

Teokset valokuvataan ja haastattelut nauhoitetaan niin, että tekijä ei ole tunnistettavissa. Kaikki aineisto 

säilytetään turvassa säilyttäen osallistujien anonymiteetti.  

 

Olen täyttänyt 18 vuotta 22.10.2019 mennessä    

Olen alaikäinen  

 

Osallistun tutkimukseen ja annan luvan käyttää tuottamaani aineistoa 

En osallistu tutkimukseen enkä anna lupaa käyttää tuottamaani aineistoa osana tutkimusta 

 

Tutkimukseen osallistujan nimi ja nimen selvennys:  

 

  

Jos olet alaikäinen, suostumus on pyydettävä myös huoltajalta. 

 

Annan huollettavani osallistua tutkimukseen 

En anna lupaa osallistua tutkimukseen 

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys:  

 

Jos sinulle heräsi lisäkysymyksiä, olethan rohkeasti yhteydessä allekirjoittaneeseen.  

 

Kiitos osallistumisestasi! 

Ystävällisin terveisin, 

Maria Silander 

Maria.silander@tuni.fi 



   
 

 

Liite 2: Tuntisuunnitelmat 
 
75min. oppitunti 
 

1. Kerta:  22.10.2019 klo 9:50-11:05 

Mistä olen tullut? 

Teema: Menneisyys-lapsuus  

Aihe: Lapsuuden lempipaikkani 

 
Ennen tunnin alkua: 

- 3-5min. 
o tunnin rakenteesta: virittäytyminen, työskentely, jakaminen. 
o Eheyttävä taidetyöskentely: Low skill-high sensitivity, matalat taidot-

voimakas aistiminen.  
o Tärkeää ei ole lopputulos vaan prosessi 
o Ei arvostella visuaalisuutta tai kuvan tekemisen taitoja, pääpaino omissa 

tuntemuksissa ja niiden havaitsemisessa.  
o Ei arvostella myöskään muiden töitä 
o Jokainen saa tuntea sen mitä tuntee ja olla sellainen kuin on.  
o Pyritään yhdessä siihen, että jokainen olisi hyväksytty ja arvostettu 

sellaisenaan kuin on.  
o Teipillä nimet kiinni paitaan 

 
Tavoite: selvittää ja käsitellä omaa elämänhistoriaa, niitä menneisyyden tapahtumia, 
asioita ja tunteita, jotka vielä nykyhetkessä vaikuttavat.  
 
Ennakkotehtävä:  

- Tuo mukanasi seuraavalle tunnille paperinen lapsuuskuvasi. Voit ottaa kopion 
oikeasta valokuvasta, jos et halua oikean kuvan tuhoutuvan. 

- Mieti valmiiksi lapsuuden lempipaikkasi, johon liittyy hyviä muistoja.  
 
Tarvikkeet:  

- A3 maalauspaperi 
- Peitevärit  
- Siveltimet 
- Vesikipot 
- Sakset 
- Liima 
- Kopiopaperi 
- Lyijykyniä 
- Värikyniä 
- Lelut pussissa 
- teippi 

 
Virittäytyminen: n. 10 min 

- Aistitunnustelu tehtävä: 
- Jokainen nostaa pussista yhden esineen ja tunnunstelee sitä silmät kiinni 
- Piirretään se mitä tunnetaan 
- Voidaan värittää jos jää aikaa 

 
Työskentely:  30 min 

- Teipataan paperi kiinni alustaan 



   
 

 

 

- Otetaan tarvikkeet jo valmiiksi esille 
 

- Sulje silmäsi ja ota mahdollisimman hyvä asento. Kuulostele kehoasi ja 
rentouta hartiasi. 

- Hengitä kolme kertaa syvään sisään ja puhalla ylimääräiset ajatukset 
uloshengityksellä ulos. 

- Mikä on sinun lapsuutesi lempipaikka? Mitä näet edessäsi? Kuvittele näkymä 
mahdollisimman elävästi ympärillesi. 

- Mitä haistat? Mitä kuulet? Millainen tunnelma paikassa vallitsee? Ota kaikki 
aistisi käyttöön ja laskeudu hetkeksi lempipaikkaasi. 

- Mieti, mitä kuvassa ajattelet, mitä suunnittelet, mitä olet juuri tehnyt? 
- Onko muita ihmisiä ympärilläsi vai oletko yksin? Mitä muut ihmiset tekevät ja 

keitä he ovat? 
- Mitä haluat ja mitä tunnet? Minkä ikäinen olet? Mitä teet tai olet juuri tehnyt?  
- Miltä tämä paikka saa olosi tuntumaan? Ota se tunne matkaasi lopputunniksi. 
- Kuvaa näkemäsi paikka (ja esineet) maalamalla. ( Voit maalata sinne myös 

muita ihmisiä, jos niin haluat. ) 
- Leikkaa oma kuvasi irti ja sommittele itsesi osaksi paikkaa. Jos valokuvassa ei 

näy sinua kokonaan, voit jatkaa omaa kuvaasi piirtämällä tai maalaamalla, niin 
että se sopii osaksi paikkaa.  

 
Lisätehtävä 1:  
Puhekuplat 
Kirjoita ajatuskupliin ei-dominoivalla kädelläsi omat ajatukset kuvassa: mitä kuvan lapsi 
ajattelee, tuntee ja suunnittelee?  
Kirjoita puhekupliin ei dominoivalla kädelläsi myös, mitä kuvan lapsi sanoo. Jos 
kuvassa on muita ihmisiä kuin sinä, kirjoita dominoivalla kädelläsi, mitä he sanovat 
sinulle tai toisilleen.  
 
Lisätehtävä 2:  
Lapsuuden lelut 
Piirrä tai maalaa kuvaan lapsuutesi leluja. Minkä ikäinen olit leikkiessäsi niillä? Mistä sait 
ne? Mitä niille tapahtui? Oliko niillä nimi? Millaisia leikkejä leikit niillä ja kenen kanssa? 
 
Kirjoita lopuksi erilliselle paperille niitä havaintoja ja tunteita, joita harjoitus sinussa 
herätti. Kerro omin sanoin, mitä kuvassa tapahtuu. Opettaja kerää tämän paperin ja 
sen anonymiteetti säilyy.  
(tämä läksyksi jos ei tunnilla kerkeä) 
 
Jakaminen: viimeistään 10:30, eli 30 min 

- Säkkituoleihin istumaan rinkiin ja jokainen saa esitellä teoksensa ja kertoa siitä 
mitä itse haluaa 

- Minkälaisia ajatuksia työskentely herätti? 
 
 
  



   
 

 

2. kerta: Missä olen nyt? 23.10.2019  klo 13:15-14:30 
 

Teema: nykyhetki-nuoruus 
 

Tavoite: Kosketuksen löytäminen omiin tässä-ja-nyt-hetken tunteisiin, tuntemuksiin, 
vahvuuksiin ja tärkeisiin asioihin elämässä. 

 
Aihe: Abstrakti omakuva tunnekortin, fiiliskuvakortin ja vahvuuskortin pohjalta 

 
Tarvikkeet:  

- akryylimaalit 
- A4 maalauspaperi 
- Teippi 
- Pensselit 
- vesikipot 

 
Virittäytyminen: 15 min 

- teipillä nimet kiinni paitaan 
- jokainen nostaa yhden tunnekortin, postikortin ja vahvuuskortin joka kuvaa 

itseään. 
- Kortit kolmella eri pöydillä 
- Kerrotaan muille miksi valinnut kyseiset kortit 

 
Työskentely: 30 min 

- Näiden korttien pohjalta toteutetaan abstrakti omakuva maalaamalla joka kuvaa 
itseään. Voi käyttää kaikkia kortteja yhdessä tai valita vain yhden tai kahden, 
jota käyttää.  

- Voi olla myös esittävää jos haluaa.  
- Voi käyttää niitä värejä joita postikortissa esiintyy.  
 

- Kirjoita lopuksi erilliselle paperille niitä havaintoja ja tunteita, joita harjoitus 
sinussa herätti. Kerro omin sanoin, mitä kuvassa on tai tapahtuu. Opettaja 
kerää tämän paperin ja sen anonymiteetti säilyy.  

 
 
Jakaminen: 30min 

- Viim. Klo 14 
- Säkkituoleihin istumaan rinkiin ja jokainen saa esitellä teoksensa ja kertoa siitä 

mitä itse haluaa 
- Minkälaisia ajatuksia työskentely herätti? 
 
 
 

  



   
 

 

 

3. Kerta 25.10.2019 klo 9:50-11:05 
 

Teema: tulevaisuus-unelmat 
 

Tavoite: Selvittää omat tarpeet ja se, mitä elämältään haluaa; mitä unelmia on; 
ymmärtää oma vastuu omien tarpeiden täyttämiseksi; löytää uusia vaihtoehtoja ja 
oppia käyttämään omia voimavarjoja hyväkseen.  

 
Aihe: Unelmieni elämä 10 vuoden päästä kollaasitekniikalla lehdestä leikkaamalla 
ja piirtämällä 
 
Tarvikkeet: 

 Akvarelli maalit 

 maalauspaperi a3  

 pensselit 

 vesikipot 

 lehdet 

 liima 

 sakset 

 teippi 
 
Virittäytyminen: 15min 

- teipillä nimet kiinni paitaan 
- musiikkimaalaus märkää märälle  
- inspiroiva musiikki 
- käytä niitä värejä joita tulee mieleen musiikista  
- ohjeiden kertominen tässä vaiheessa 

 
Työskentely: 30 min 
 
Kysy musiikin soidessa itseltäsi: mitä haluan tulevaisuudeltani? Toteutanko unelmiani 
jo nyt?  
Jos sinulla olisi taikasauva, mitkä asiat haluaisit elämässäsi toteuttaa, muuttaa tai 
saada aikaan. Kuvittele, että sinulla olisi taikasauva, joka mahdollistaa hulluimmatkin 
toiveesi. Millaista elämäsi on 10 vuoden päästä, jos elämäsi on juuri sellaista kuin 
haluat. Kuvittele herääväsi 10 vuoden päästä. Mikä on toisin kotona, työpaikalla tai 
koulussa, ihmissuhteissa tai vapaa-ajassasi? Mitä tunnet?  
 
Kuvaa kollaasitekniikalla unelmiesi elämä 10 vuoden päästä. Voit leikata lehdistä 
haluamiasi kuvia tai piirtää niitä itse. Kuvat liimataan äsken maalatulle paperille. 
 
 
Jakaminen: 30 min 

- viim. Klo 10:30 
- kokoonnutaan toiseen huoneeseen säkkituoleihin  
- jokainen saa kertoa omasta työstään sen mitä haluaa 

 
Lopetus:  

- Keskustellaan kaikista tunneista 
- Millaisia ajatuksia herätti? 
- Miltä työskentely tuntui? 
- Kommentteja, kritiikkiä, palautetta? 

 



   
 

 

Liite 3: Palautelomake 

 

Palautelomake 25.10 

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin muutamalla virkkeellä. Pyri perustelemaan 

vastauksesi. 

 

1. Kerro omasta kuvastasi omin sanoin. 

2. Millaisia ajatuksia tämän päivän työskentely herätti? 

3. Miltä virittäytymisharjoitukset tuntuivat? 

4. Miltä jakamistilanteet tuntuivat? 

5. Mikä työskentelykerroista tuntui mieluisimmalta ja miksi?  

6. Mikä oli epämieluisinta ja miksi? 

7. Minkälaisia tuntemuksia oman lapsuuden, nykyhetken ja tulevaisuuden 

pohdiskelu aiheutti? 

8. Koetko, että tällaisia menetelmiä voisi hyödyntää lukion kuvataiteen 

tunneilla laajemmin? 

9. Vaikuttivatko tunnin menetelmät identiteettisi pohdintaan? Millä tavalla? 

10. Kommentteja, kritiikkiä ja palautetta opettajan työskentelystä. 

 

Kiitos vastauksistasi ja osallistumisestasi tutkimukseen!  

  



   
 

 

Liite 4: Haastattelulomake 
 
 

1. Millaisia yleisiä fiiliksiä tunneista jäi? 

2. Miten tunnin rakenne toimi? 

3. Miten ajankäyttö toimi? 

4. Millaisena koit luokan ilmapiriin? 

5. Miltä jakamistilanne tuntui? 

6. Onko identiteetin pohtiminen tärkeää tai sopiiko taide välineenä 

identiteetin pohtimiseen? 

7. Millaista oli pohtia omaa lapsuutta, nykyhetkeä ja tulevaisuutta? 

8. Koitko toiminnan eheyttävänä ja mitä koit oppineesi näiltä tunneilta? 

9. Miltä tekeminen tuntui ilman visuaalisuuden painetta? 

10.  Haluatko kertoa kuvista vielä jotain enemmän? 
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