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Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia sitä, kuinka kuurot ja kuulevat voisivat kohdata 
toisensa tasavertaisina taiteen kentällä. Tutkimuksessa selvitetään taiteen mahdollisuutta 
toimia kahden kulttuurin välisenä kohtaamisen kenttänä, niin sanottuna Kolmantena 
tilana. Kuurot nähdään tutkimuksessa kielellis-kulttuurisena vähemmistöryhmänä, josta 
käytetään tutkimuksessa myös käsitettä viittomakieliset. Kuurojen ja kuulevien kohtaa-
mista taiteen avulla tarkastellaan erityisesti kuvataidekasvatuksen näkökulmasta.  

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa on piirteitä taiteellisesta 
tutkimuksesta. Taiteellisen tutkimuksen myötä tutkimuksen metodologisia valintoja 
ovat ohjanneet myös kokemuksellisen demokratian ja metodologisen yltäkylläisyyden 
käsitteet. Tutkimuksessa hyödynnetään lisäksi triangulaatiota, eli monimenetelmälli-
syyttä. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat hermeneutiikan ja dialogin 
käsitteet.  

Tutkimuskysymyksenä on, kuinka kokemukselliseen taideoppimiseen pohjautuva tai-
teen tekeminen voisi auttaa kuuroja ja kuulevia ymmärtämään toisiaan. Tarkentavana 
tutkimuskysymyksenä on, kuinka taiteen tekeminen voisi lähentää kuurojen ja kuule-
vien maailmoja, sekä se, mitä tutkijat oppivat tutkimuksessa käydyssä taiteellisessa dia-
logissa kuuron kuvataiteilijan teoksen äärellä.  

Tutkimus on osittain produktiivinen. Produktiivisessa osuudessa hyödynnetään Marjo 
Räsäsen kehittämää kokemuksellisen taideoppimisen teoriaa. Tutkimuksen aineisto 
muodostuu kuuron kuvataidekasvattajan tekemästä taideteoksesta ja kuulevien taide-
kasvattajien eli tutkijoiden siitä tekemistä tulkinnoista, sekä näiden tulkintojen pohjalta 
tutkijoiden tekemästä taideteoksesta. Aineiston muodostuminen ja analyysi noudattele-
vat kokemuksellisen taideoppimisen teoriaa. Dialogilla ja hermeneuttisella päättelyllä 
on myös merkitsevä rooli aineiston analyysin rakentumisessa. 

Produktiivisen osuuden tavoitteena oli saattaa kahden teoksen tekijöiden teosten taustal-
la vaikuttaneet kokemukset dialogiin keskenään. Tämän dialogin seurauksena tekijöiden 
kokemukselliset horisontit sulautuivat yhdeksi muodostaen Kolmannen tilan – henkisen 
kentän, joka toimii esimerkkinä neutraalista maaperästä, jossa kuurot ja kuulevat voivat 
kohdata tasavertaisina. Kokemuksellisen taideoppimisen teoriaa mukaillen tutkijat tuli-
vat tietoisiksi niistä tiedostamattomista tiedoista, jotka ohjasivat heidän tulkintojaan 
tutkimuksen alussa. Näiden tiedostamattomien tietojen kautta muodostui myös tutki-
muksen tulos, Kolmas tila.  
 
 
Avainsanat: kuuro/viittomakielinen, kokemuksellinen taideoppiminen, hermeneutiikka, 
dialogi, kuvataidekasvatus. 
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1 JOHDANTO 

Opiskelemme kummatkin luokanopettajiksi visuaaliseen kulttuuritutkimukseen painot-

tuneessa maisteriohjelmassa, jossa olemme suorittaneet kuvataiteen opetettavan aineen 

opinnot. Tämä tarkoittaa siis sitä, että voimme valmistumisemme jälkeen työskennellä 

niin luokanopettajina kuin peruskoulun kuvataiteen aineenopettajina. Kuvataiteen lisäk-

si olemme opiskelleet viittomakieltä ja erityispedagogiikkaa. Olemmekin kumpikin siis 

kiinnostuneita kuvataiteesta ja sen hyödyntämisestä erityisryhmien opetuksessa. Opin-

tohistoriastamme johtuen tuntui varsin luontevalta sitoa erityisryhmää koskeva taide-

kasvatuksellinen näkökulma osaksi pro gradu -tutkimusta.  

Taidekasvatusta käsittelevälle tutkimukselle on yleensä tyypillistä, että tutkijan ensisi-

jaisena lähtökohtana tutkimukseen on taide, josta edetään kohti pedagogiikkaa. Koska 

me molemmat olemme tulevia luokanopettajia, oma lähtökohtamme tutkimuksen teke-

miseen on tästä syystä kuitenkin ensisijaisesti pedagoginen, eli kasvatuksellinen. Tut-

kimuksemme tarkastelusuunta onkin näin ollen pedagogiasta kohti taidetta. Emme siis 

pohdi tutkimusongelmaamme taiteen, vaan taidekasvatuksen näkökulmasta.   

Pro gradu -työmme pedagoginen näkökulma on painottunut erityisesti peruskoulun ku-

vataidekasvatuksen pohtimiseen. Pohdimme tutkimuksessamme kuvataideopetuksen 

tämän hetkistä tilaa ja sen kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi arvioimme, kuinka ko-

kemukset voisivat toimia kuvataidekasvatuksen lähtökohtina erityisesti nykytaiteen nä-

kökulmasta. Koska näemme kuvataidekasvatuksen olevan myös kasvatusta kulttuuriin, 

pohdimme tutkimuksessamme lisäksi niitä keinoja, joiden avulla kuvataide mahdollis-

taisi yksilön kulttuurisen kasvun. Olemmekin pyrkineet sitomaan kuvataidekasvatuksel-

lisen näkökulman tutkimuksemme kaikkiin osa-alueisiin.  

Kuvataiteen opintojen lisäksi meillä molemmilla on opintoja joko erityispedagogiikasta 

tai viittomakielestä. Näiden opintojen pohjalta meille syntyi ajatus lähteä tekemään tut-

kimusta, jossa lähestyttäisiin jonkin erityisryhmän taidekasvatusta. Tutkimuskohteek-

semme valikoitui lopulta viittomakielisten ryhmä, sillä meillä ei kummallakaan ollut 

etukäteen juurikaan tietoa tai kokemusta kuurojen taidekasvatuksesta. Viittomakielisiin 

liittyvän tutkimuksen tekeminen kiinnosti meitä myös siksi, että viittomakieli itsessään 

on jo niin visuaalista. 
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Vaikka olemme kiinnostuneita viittomakielisten kielestä ja kulttuurista, emme kumpi-

kaan esimerkiksi kuulu kuurojen yhteisöön. Tämän vuoksi koemmekin, että suhteemme 

tutkimaamme ilmiöön on tarpeeksi objektiivinen; se ei ole meille liian tuttu tai läheinen. 

Voimakas kiinnostus viittomakieltä ja viittomakielisiä kohtaan vaikutti kuitenkin siihen, 

että taustatietoa oli mielekästä lähteä syventämään entisestään. Tutkimuksen edetessä 

tulimmekin koko ajan tietoisemmiksi kuurojen kulttuurista ja asemasta kielellis-

kulttuurisena vähemmistöryhmänä Suomessa. Samalla huomasimme, että tutkimuksel-

lamme saattaisi olla myös yhteiskunnallisesti laajempaa merkitystä. Tällä hetkellä ei 

esimerkiksi ole olemassa valtakunnallista lakia, joka turvaisi viittomakielisten oikeudet 

kieli- ja kulttuuriryhmänä. Koemmekin tutkimuksemme olevan tästä syystä arvokasta; 

kenties se tarjoaa uutta kasvatustieteellistä ja kulttuurista näkökulmaa keskustelulle sii-

tä, miksi viittomakielisille olisi turvattava oma laki ja oikeudet.   

Koska tarkastelemme tutkimuksessamme kuuroja kielellis-kulttuurisena vähemmistö-

ryhmänä, valikoitui tutkimuksemme tarkastelukulmaksi sosiokulttuurinen näkökulma 

kuurouteen. Tämä katselusuunta huomioi kuurouden ensisijaisesti kielellis-kulttuurisena 

ominaisuutena, ei vammana. Yhtenäisen viittomakielisiä koskevan lain puuttumisesta 

johtuen näimme tärkeänä pohtia tutkimuksessamme perusteluja myös sille, miksi kuu-

roilla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. Pohdimme tut-

kimuksessamme myös sitä, kuinka viittomakielisten kuvataideopetusta tulisi toteuttaa, 

jotta se olisi omalta osaltaan kuurojen kulttuuria ja identiteettiä tukevaa ja vahvistavaa. 

Kiinnostuimme viittomakielisistä myös sen takia, että tätä erityisryhmää käsittelevää 

tutkimusta ei ole Suomessa juurikaan tehty. Varsinkin viittomakielisten taidekasvatuk-

seen liittyvä tutkimus on vähäistä. Oman tutkimuksemme innoittajina toimi kaksi viit-

tomakieleen ja taidekasvatukseen liittyvää pro gradu -tutkimusta; Aapo Ruuttusen Jy-

väskylän yliopistoon vuonna 2001 tekemä Viittomakieliset ja monikulttuurinen taide-

kasvatus, sekä Petra Juvan Taideteollisen korkeakoulun taiteen maisterin lopputyö Taide 

kuurojen kulttuurin ja kokemusten ilmentäjänä vuodelta 2006.  

Vaikka kuuroja ja kuurojen taidekasvatusta käsittelevää tutkimusta on siis tehty Suo-

messa muutama kappale, aihetta ei ole aiemmin lähestytty meidän valitsemastamme 

näkökulmasta käsin. Halusimmekin lähteä tutkimuksessamme selvittämään, kuinka tai-

teen tekeminen voisi auttaa kuuroja ja kuulevia ymmärtämään toisiaan. Lisäksi meitä 
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kiinnosti, mikä on kuvataiteen ja taidekasvatuksen asema viittomakielisten keskuudessa, 

sekä kuinka taide voisi lähentää kuurojen ja kuulevien maailmoja. 

Koska taidekasvatuksellisen tutkimuksen kentällä kuuroutta on käsitelty vain muutaman 

tutkimuksen osalta, eivät käsitteiden kuuro ja viittomakielinen yhtäläisyydet ja eroavai-

suudet ole valtaosalle kasvatustieteilijöistä tuttuja. Koimmekin tämän vuoksi, että mei-

dän oli lähdettävä tutkimuksessamme liikkeelle kuurouden ja viittomakielisyyden mää-

rittelystä. Kuurolla ja viittomakielisellä voidaan molemmilla viitata henkilöön, jonka 

äidin- tai ensikieli on viittomakieli. Lääketieteellistä näkökulmasta katsottuna kuuro 

tarkoittaa henkilöä, jolla on kuulovamma. Myös termillä viittomakielinen voidaan viita-

ta kuuroon henkilöön etenkin silloin, kun kuuroutta halutaan ajatella kielellis-

kulttuurisena ominaisuutena – ei niinkään vammana tai negatiivisena piirteenä. Kuiten-

kaan se, että joku henkilö osaa viittomakieltä, ei automaattisesti tarkoita hänen olevan 

kuuro.  

Keskitymme tutkimuksessamme tarkastelemaan nimenomaan viittomakielisiä kuuroja. 

Käytämme tarkastelumme kohteena olevasta ryhmästä tutkimuksessamme pääosin ni-

mitystä kuurot, sillä kuurojen yhteisön jäsenet käyttävät usein itsestään kyseistä nimi-

tystä. Pohtiessamme tämän vähemmistöryhmän kielellis-kulttuurista piirteitä, olemme 

kuitenkin joissain kohdin nähneet perustellummaksi puhua viittomakielisistä. Tällöin 

ryhmän kieli- ja kulttuuripiirteet korostuvat jo valitun nimityksen myötä. Termit kuuro 

ja viittomakielinen ovat molemmat kuurojen itsensä hyväksymiä, joten molempien ni-

mitysten käyttö on tämän vuoksi yhtä korrektia.  

Lopulliseksi tutkimuskohteeksemme muodostui suomalaisen kuuron kuvataidekasvatta-

jan Petra Juvan (s. 1977) tekemä maalaus, joka käsittelee viittomakielisten kulttuuria. 

Lähdimme tulkitsemaan Juvan maalausta hyödyntäen Marjo Räsäsen (2000) kehittämää 

kokemuksellisen taideoppimisen teoriaa, joka pohjautuu David Kolbin (1984) teoriaan 

kokemuksellisesta oppimisesta. Kokemuksellisen taideoppimisen teoriassa ajatuksena 

on, että tiedostamaton, yksityinen kokemus muunnetaan taiteen tekemisen kautta yh-

teiseksi, tietoiseksi ja jaetuksi kokemukseksi. Valitsimme näkökulmaksemme Räsäsen 

teorian, koska uskomme kokemusten olevan avainasemassa ihmisten välisen ymmär-

ryksen luomisessa. Jotta kuurot ja kuulevat voisivat ymmärtää toisiaan taiteen kautta, 

kokemukset voisivat hyvinkin toimia taiteelliseen tekemiseen pohjautuvan dialogin pe-
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rustana etenkin silloin, kun tavoitteena on saavuttaa ymmärrystä itselle vieraasta kult-

tuurista. 

Tutkimuksemme produktiivinen eli taiteellinen osuus koostuu kokemukselliseen taide-

oppimiseen pohjautuvasta prosessista, jonka aikana teimme omien kokemustemme ja 

tulkintojemme pohjalta kuvallisen vastineen Juvan teokselle. Tämän osuuden on tarkoi-

tus toimia käytännön esimerkkinä kokemuksiin pohjautuvasta taiteellisesta dialogista, 

jonka aikana reflektoimme taiteellista tekemistämme pohjaten kokemuksiamme koke-

muksellisen taideoppimisen teoriaan. Lopuksi pohdimme, mitä opimme dialogisen pro-

sessimme aikana, ja kuinka vastaavanlaista projektia voisi soveltaa peruskoulun kuva-

taideopetukseen. 

Kokemuksellisen taideoppimisen teorian ohella hyödynnämme tutkimuksessamme 

myös triangulaatiota eli monimenetelmällisyyttä, sillä tutkimaamme ilmiötä on käytän-

nössä mahdotonta kuvata kattavasti vain yhtä tutkimusmetodia käyttäen. Koska tutki-

muksessamme on piirteitä myös taiteellisesta tutkimuksesta, minkään valmiin tutki-

musmenetelmämallin käyttäminen ei olisi ollut tästä syystä edes mahdollista. Taiteelli-

sen tutkimuksen myötä hyödynnämme tutkimuksessamme myös kokemuksellisen de-

mokratian ja tulkintojen yltäkylläisyyden käsitteitä. Tutkimuksemme taiteellisesta piir-

teestä johtuen pohdimme lisäksi perusteluja sille, miksi taiteellista tutkimusta ylipäätään 

voi soveltaa osana kasvatustieteellistä tutkimusta.  

Tutkimuksemme on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jonka teoreettisen viiteke-

hyksen muodostavat hermeneutiikan ja dialogin käsitteet. Hermeneutiikan rooli tutki-

muskontekstissamme ei ole niinkään tutkimusmenetelmä, vaan ennemminkin lähesty-

mistapa ja asenne tehdä tutkimusta. Hermeneutiikalla tarkoitetaan yleisesti ottaen teori-

aa tulkinnasta (Gadamer 2004), ja myös meidän tutkimuksessamme tekemämme tulkin-

nat etenevät hermeneuttisen päättelyn mukaan. Dialogi voidaan puolestaan nähdä vuo-

rovaikutuksena, jossa tavoitteena on osapuolten kohtaaminen tasavertaisina (Heikkilä & 

Heikkilä 2001). Omassa tutkimuksessamme dialogisuus on ollut läsnä koko tutkimus-

prosessimme ajan tutkijoiden välisenä dialogina niin taiteen tekemisessä, kuin tutki-

muksen tieteellisen osuuden rakentamisessa.  

Tarkoituksenamme ei ole ollut päätyä tutkimustuloksissamme laajaan yleistettävyyteen, 

vaan tutkimuksemme toimii esimerkkinä yksittäistapauksesta, jonka hyötyä ja käytettä-

vyyttä pyrimme pohtimaan koulumaailman kontekstissa. Koska keskitymme tutkimuk-
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sessamme pohtimaan tarkastelemaamme ilmiötä vain yhden tapauksen osalta, ovat 

myös luotettavuuden arviointi ja kritiikki paikallaan. Lopuksi pohdimme ehdotuksia 

pedagogisen sovelluksen lisäksi myös mahdollisille jatkotutkimuksille. 
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2 KUURO, KUULOVAMMAINEN VAI VIITTOMAKIE-

LINEN 

Termien kuuro, kuulovammainen ja viittomakielinen ajatellaan usein olevan toistensa 

synonyymeja. Käsitteet tarkoittavatkin osittain samaa, sillä niillä kaikilla voidaan viitata 

henkilöön, joka ei kuule. Näiden käsitteiden välillä on kuitenkin eroa, kun niiden merki-

tyksiä ajatellaan tarkemmin. On esimerkiksi eri asia, onko henkilö ollut kuuro synty-

mästään lähtien, onko hänen kuulonsa vammautunut vaikkapa iän myötä, tai pystyykö 

henkilö kommunikoimaan viittomakielen lisäksi esimerkiksi puhumalla.  

Käsitteellä kuulovammainen viitataan yleensä kuulovammaan ja sen asteeseen, kun taas 

termeillä kuuro ja viittomakielinen voidaan tarkoittaa enemmänkin kielellistä ja kulttuu-

rista vähemmistöryhmää. Jotta erottelu näiden käsitteiden välillä olisi selkeämpi, 

avaamme seuraavaksi tarkemmin kunkin termin merkityksiä. Koska on eri asia, lähesty-

täänkö kuurouden, kuulovammaisuuden ja viittomakielisen määrittelyä esimerkiksi lää-

ketieteellisestä vai sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsottuna, näemme tärkeäksi ottaa 

myös nämä eri lähestymistavat tarkastelun alle. 

2.1 Kuuromykistä kuulovammaisiksi ja kuuroista viittomakielisiksi 

Markku Jokinen (2000a, 79) esittää, että kuurojen ryhmän itsestään sekä kuulevan 

enemmistön kuuroista käyttämät nimitykset ja niiden sisällöt eivät ole useinkaan vas-

tanneet toisiaan. Jokisen mukaan nimityksiä tarkastelemalla päästäänkin melko hyvin 

selville siitä, miten kuuroutta on ymmärretty ja kuinka siihen on suhtauduttu vuosien 

saatossa. Kunakin aikana vallalla olevat nimitykset ovat nimittäin vaikuttaneet kuurojen 

elämään monella tapaa. Esimerkiksi kuuroja koskevat koulutus- ja sosiopoliittiset rat-

kaisut ovat Jokisen mukaan olleet pitkälti riippuvaisia siitä, onko kuurot nähty lääketie-

teellisestä, vammaisnäkökulmasta vai kielellis-kulttuurisesta lähestymistavasta käsin.  

Jokista voidaan pitää monesta syystä kuurouden ja viittomakielen ykkösasiantuntijana 

Suomessa. Jokinen toimii tällä hetkellä Suomen Kuurojen Liiton toiminnanjohtajana, ja 

hän on työskennellyt myös Kuurojen maailmanliiton WFD:n puheenjohtajana. Lisäksi 

Jokinen on julkaissut paljon kirjallisuutta ja artikkeleita liittyen viittomakielisyyteen ja 

kuuroihin, ja monissa viittomakieltä tarkastelevissa tutkimuksissa viitataankin usein 
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Jokisen tuotantoon. Myös meidän tutkimuksessamme Jokisen teokset toimivat pääläh-

teinä viittomakielisyyttä käsittelevissä osioissa. Jokinen on pohjakoulutukseltaan kasva-

tustieteiden maisteri, joten hänen lähestymistapansa viittomakielisyyteen on osittain 

pedagoginen. Tulevina luokanopettajina myös meidän näkökulmamme tutkimusaihee-

seen on vahvasti pedagogisesti painottunut. 

Anja Malmin ja Jan-Ola Östmanin mukaan kuuroja on kutsuttu vuosisatojen ajan erilai-

silla nimillä, esimerkiksi nimityksellä ”kuuromykkä”. Kuurot itse kokevat tämän nimi-

tyksen kuitenkin loukkaavaksi. He eivät koe olevansa millään tavoin mykkiä, sillä heil-

lähän on käytössään varsin ilmaisuvoimainen kieli. Malmin ja Östmanin mukaan suurin 

osa kuuroista pystyy sitä paitsi tuottamaan puhetta, koska heidän ääntöelimissään ei ole 

mitään vikaa. (Malm & Östman 2000, 10–11). Kuuromykkä -nimitys onkin nykyään 

hieman vanhakantainen, eikä siihen onneksi enää juurikaan törmää.  

Myös Pirkko Selin-Grönlund (2012, 24) mainitsee, että viittomakielisten yhteisön ulko-

puoliset henkilöt ovat käyttäneet viittomakielisten ryhmästä erilaisia nimiä, joita viitto-

makieliset eivät kuitenkaan itse itsestään käytä. Selin-Grönlundin mukaan tällaisia nimi-

tyksiä ovat kuuromykän lisäksi esimerkiksi kuulovammainen ja kuulovikainen. Malmin 

ja Östmanin (2000, 10–11) mukaan nimitys kuulovammainen viittaa kuitenkin kanta-

jansa jonkinlaiseen vammaan. Terve kuuro ei silti koe, että häneltä välttämättä puuttuisi 

mitään.  

Myös Selin-Grönlund mainitsee, etteivät viittomakieliset kuurot yleensä koe olevansa 

vammaisia, sillä he voivat elää täyttä elämää omassa yhteisössään. Vamma astuu esiin 

vasta, kun viittomakieliset siirtyvät oman yhteisönsä ulkopuolelle – siis viittomakielen-

taidottomien ihmisten pariin. (Selin-Grönlund 2012, 24.) Tämä on mielestämme mie-

lenkiintoinen näkökulma etenkin siksi, että usein esimerkiksi jonkin aistin puuttuminen 

nähdään helposti nimenomaan vain negatiivisessa valossa. Ihmisillä on tapana määritel-

lä ja leimatakin toisiaan sen perusteella, kuinka samanlaisia tai erilaisia olemme. Näin 

saatamme nähdä esimerkiksi kuuron henkilön vammaisena, vaikka kuuro itse ei kokisi 

olevansa millään tavoin valtaväestöstä poikkeava. Jos joku henkilö ei esimerkiksi ole 

koskaan kuullut mitään, kuinka hän voisi edes kaivata jotain sellaista, mitä hänellä ei 

koskaan ole ollutkaan?   

Malmin ja Östmanin mukaan kuurot kokevat kuulovammainen -nimityksen sijaan kuuro 

-sanan käytön kuitenkin varsin neutraaliksi. Kuurot myös itse viittaavat oman ryhmänsä 
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jäseniin tällä samaisella termillä, samoin kuin viittaavat kuuleviin sanalla kuuleva. 

Malm ja Östman toteavat kuitenkin, että toki myös kuuro -sana viittaa sekin siihen, että 

kuurolta puuttuu kuulo. Tämä nimitys ei kuitenkaan välttämättä kanna sitä lisämerkitys-

tä, että kuulon puuttuminen johtaisi siihen, ettei kuuro voisi elää täysipainoista elämää. 

Kuurojen ryhmään itse kuuluvat ovatkin hyväksyneet nimitykset kuuro ja viittomakieli-

nen, ja termit ovat hyväksyttyjä myös yleisesti. (Malm & Östman, 2000, 10–11.) 

Kuurojen Liiton viittomakielitoimikunta määritteli vuonna 1999 termin viittomakielinen 

tarkoittavan kuuroa/kuulevaa/huonokuuloista henkilöä, jonka äidinkieli tai ensikieli on 

suomalainen viittomakieli (Jokinen 2000a, 79).  Tämä tarkoittaa Jokisen ja Martikaisen 

(2000, 242) mukaan sitä, että viittomakielinen henkilö on oppinut viittomakielien en-

simmäisenä kielenään, ja se on hänen parhaiten hallitsemansa ja/tai jokapäiväisessä 

elämässään eniten käyttämänsä kieli, jonka käyttäjäksi hän itse samaistuu. Termi viit-

tomakielinen on kuitenkin kirjoittajien mukaan vielä melko uusi suomalaisessa kuurojen 

yhteisössä. Lisäksi viittomakielisellä voidaan myös viitata henkilöön, joka osaa käyttää 

viittomakieltä, mutta ei ole välttämättä itse kuuro. Viittomakielen taito ei siis automaat-

tisesti tarkoita, että henkilö olisi kuuro tai kuuluisi kuurojen yhteisöön.   

Mielestämme on hyvä, että tasa-arvoisuutta korostavana aikana myös käsitteiden tasolla 

pyritään tasa-arvoisuuteen. Erityisryhmistä puhuttaessa on tärkeää kiinnittää huomiota 

siihen, millä termein erityispiirteistä puhutaan. Olisi hyvä, jos erityisryhmiä kuvaavat 

nimitykset olisivat lähtöisin ryhmistä itsestään, kuten esimerkiksi termin kuuro kohdalla 

on käynyt. Näin loukkaavien nimitysten syntymiseltä voitaisiin välttyä.  

Koska tutkimuksemme käsittelee nimenomaan kuuroja viittomakielisiä, käytämme tut-

kimuksessamme heistä pääosin nimitystä kuuro. Esimerkiksi Jokinen ja Martikainen 

(2000, 242) ovat esittäneet, että termiä kuuro voidaan käyttää neutraalisti, kunhan se 

liitetään sosiokulttuuriseen kontekstiin. Tällöin nimityksellä kuuro viitataan henkilöön, 

joka kielellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti identifioituu viittomakieliseen yhteisöön. 

Koska myös meidän tutkimuksemme perustuu kuurouden tarkasteluun sosiaalikulttuuri-

sesta näkökulmasta käsin, on kuuro -nimityksen käyttäminen tästä lähtökohdasta katsot-

tuna perusteltu ja varsin neutraali.   

Puhumme kuuroista viittomakielisistä myös nimityksellä viittomakieliset silloin, kun 

tarkastelemme tämän kielellisen ja kulttuurisen vähemmistöryhmän erityispiirteitä. 

Termi viittomakielinen nimittäin on tässä yhteydessä mielestämme parempi, koska se 
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korostaa kuurojen yhteisön näkemistä kielellisenä ja kulttuurisena yhteisönä – ei vam-

maisryhmänä. Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (POPS) käsittele-

vissä osioissa puhumme viittomakielisistä, koska se on termi, jota myös POPS:ssa käy-

tetään kuuroista viittomakielisistä.  

2.2 Viittomakieli ja viittomakielisten yhteisö 

Viittomakieli on suomen, ruotsin, romanin ja saamen ohella yksi Suomen virallisista 

kielistä. Näin ollen onkin perusteltua tarkastella kuuroja kieliryhmänä. Etenkin kuuroilla 

kieli on vahvasti sidoksissa kulttuuriin, joten kuuroista puhuttaessa on myös otettava 

huomioon, että he elävät sekä kielellisenä että kulttuurisena vähemmistöryhmänä Suo-

men valtakulttuurissa. 

Malm ja Östman (2000, 9) mainitsevat, että kielestä puhuttaessa kielen ajatellaan 

useimmiten tarkoittavan vain puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ihmisen kielikyvyllä on 

kuitenkin monia erilaisia ilmenemismuotoja. Viitotut kielet ovat yksi esimerkki tästä. 

Viitotuilla kielillä tarkoitetaan ympäri maailmaa kuurojen yhteisöissä kehittyneitä viit-

tomakieliä, joissa viestin tuottaminen perustuu käsien, kasvojen ja vartalon käyttöön. 

Selin-Grönlundin (2012, 18) mukaan viittomakieltä onkin usein sanottu käsien kieleksi, 

ja kädet ovat kieltämättä viittomakielen näkyvin elementti. 

Toisin kuin viitotut kielet, puhutut kielet taas perustuvat äänenkäyttöön. Useimmiten 

tällaisilla kielillä on myös kirjoitettu muoto ja kirjakieli. Viitotuilla kielillä ei Malmin ja 

Östmanin (2000, 9–10) mukaan ole vakiintunutta kirjallista muotoa, mutta nekin sisäl-

tävät eri tyylilajeja. Selin-Grönlund (2012, 19) mainitseekin, että vakiintuneen kirjoite-

tun muodon puuttumisesta johtuen esimerkiksi viittomakielen tutkimuksessa ja oppikir-

joissa käytetään jonkin kirjoitetun kielen sanoja ja sovittuja merkintöjä kuvaamaan viit-

tomia ja viitottuja lauseita.  

Ihminen, joka ei syystä tai toisesta puhu, mielletään Malmin ja Östmanin mukaan usein 

kielettömäksi. Kuten olemme jo aiemmin tuoneet esiin, kuulovamma ei kuitenkaan ole 

yhteydessä puheen tai kielen kehitykseen. Lisäksi vielä ei ole pystytty todistamaan, 

kumpi kielen muoto on ollut ensin; viitottu vai puhuttu. (Malm & Östman 2000, 15.) 

Voihan olla niinkin, että esi-isämme ovat viittoneet toisilleen jo kauan ennen, kuin ovat 

oppineet käyttämään äänielimiään.  
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Kuulevat joutuvat harvoin tilanteeseen, jossa toisen kulttuurin edustajan kanssa ei löydy 

minkäänlaista yhteistä kommunikointitapaa. Vaikka yhteistä kieltä ei löytyisi, kommu-

nikointi onnistuu tällaisissa tilanteissa ääntelyn lisäksi kuitenkin myös ilmeillä ja eleillä. 

Kun kuuleva kohtaa kuuron, saattaa kommunikointi tuntua hänelle tällaisessa vuorovai-

kutustilanteessa vaikealta. Kuuleva ei voi nimittäin voi kommunikoida tällöin itselleen 

luonnollisella tavalla – siis äänen avulla.  

Jos kuulevan lähipiirissä ei ole ketään kuuroa, voi helposti unohtua, että ihmisten väli-

nen kieli ei välttämättä aina perustu äänen tuottamiseen, kuten on yleensä saattanut tot-

tua ajattelemaan. Ainakin itse tunnistamme tilanteen, jossa kohdatessamme kuuron 

emme löydä tapaa ilmaista itseämme. Tällaiset tilanteet voivat aiheuttaa hämmennystä 

ja jopa häpeää omien kommunikointitaitojen puutteellisuudesta. Meidän kuulevien olisi 

kuitenkin tärkeä muistaa, että tilanne on aivan sama myös kuuroille. Ihmiset tulisi koh-

data yhdenvertaisina kieli- ja kulttuuritaustoista huolimatta. Yhteinen tapa kommuni-

koida löytyy varmasti, kunhan vaan on tarpeeksi avarakatseinen. 

Malm ja Östman mainitsevat ihmisyhteisöjen toiminnan perustuvan suurelta osin kielen 

käytölle; kieli on osa ihmisyyttä. On siis epäeettistä ja myös rasistista riistää joltain oi-

keus käyttää omaa kieltään. Kuten monet muutkin vähemmistöt, myös kuurot ovat ko-

keneet ennakkoluuloja ja sortoa historiansa aikana. Esimerkiksi 1960–70 -luvuilla Suo-

messa kuurojen opetuksessa elettiin niin kutsuttua oralismin kautta. Tuohon aikaa ope-

tuksessa keskityttiin puheen tuottamiseen, ja kuuroja jopa rangaistiin suomalaisen viit-

tomakielen käytöstä. Kuurot eivät siis saaneet opiskella omalla kielellään. (Malm & 

Östman 2000, 10.) 

Oralismin aikana ideana oli, että kuuroja yritettiin väkisin muuttaa valtaväestön kaltai-

siksi. Jotta toimivan ja todellisen yhteisöllisyyden rakentaminen kuurojen ja kuulevien 

välille olisi mahdollista, tulisi ryhmien mielestämme kohdata puolivälissä – maaperällä, 

jossa molempien ryhmien tarpeet tulisivat huomioiduiksi. Yksi tutkimuksemme tavoit-

teista onkin ollut etsiä taiteen tekemisen kautta tällaista neutraalia maaperää, jossa kuu-

rot ja kuulevat voisivat kohdata tasavertaisina. 



 

11 

2.3 Viittomakielisen yhteisön historia 

Viittomakielisen yhteisön peruspilareita ovat kieli, kulttuuri ja identiteetti. Yhteiset ko-

kemukset, elämäntapa ja historia sitovat viittomakielisen yhteisön jäseniä yhteen, ja 

jäsenet kokoontuvat siellä, missä viittomakieltä käytetään. (Selin-Grönlund 2012, 24.) 

Viittomakielisen yhteisön voidaankin siis ajatella tarkoittavan niin pienempiä ja paikal-

lisempia kuurojen ryhmiä kuin vaikkapa kaikkien maailman kuurojen muodostamaa 

yhteisöä.  

Jokinen mainitsee amerikkalaisten tutkijoiden Bakerin ja Cokleyn puhuneen kuurojen 

yhteisön jäsenyydestä, ja siihen liittyvistä asioista. Jokinen esittää, että ratkaisevinta 

yhteisöön kuulumisessa on Bakerin ja Cokleyn mukaan henkilön oma identiteetti ja se, 

että henkilö kokee kuuluvansa yhteisöön. Myös tutkimukset ovat paljastaneet, että oma 

asenne on paljon tärkeämpi kriteeri, kuin kuulon aste. Jokisen mukaan Baker ja Cokley 

näkevät viittomakielisen yhteisön jäsenyyden ehtona olevan neljä asiaa: henkilö ei kuu-

le, hän haluaa viettää aikaa kaltaistensa kanssa, hän käyttää viittomakieltä ja osallistuu 

aktiivisesti kuurojen asioiden hoitamiseen. Kuuleva ei siis voi täysin päästä kuurojen 

yhteisön jäseneksi tästä näkökulmasta katsottuna. (Jokinen 2000b, 83.)  

Ensimmäinen virallinen viittomakielinen yhteisö syntyi Suomeen vuonna 1846, kun 

”suomalaisen viittomakielen isä” Carl Oscar Malm perusti Porvooseen ensimmäisen 

kuurojen koulun. Monet koulun oppilaista olivat aktiivisia kuurojen oikeuksien puolus-

tajia, ja pian koulun perustamisen jälkeen Suomeen alkoikin syntyä kuurojen yhdistyk-

siä. (Jokinen 2000a, 79.) Ensimmäinen virallinen kuurojen yhdistys Döfstumföreningen 

i Åbo (suom. Mykkäinseura Turussa) perustettiin Turkuun vuonna 1885, jolloin kuurot 

alkoivat kokoontua viikoittain kuurojen koululla. Kuurojen koulussa oli useita aktiivisia 

oppilaita, ja heidän ansioistaan myös edelleen toiminnassa oleva Kuurojen Liitto sai 

alkunsa vuonna 1905. (Wallvik 2001, 229.)  

Kuurojen koulun perustamisen myötä myös viittomakieli rantautui Ruotsista Suomeen. 

Jokisen (2000a, 81–82) mukaan viittomakieli oli sallittu opetuskieli ja oppiaine kuuro-

jen koulussa vielä 1800-luvulla. Viittomakielen ansioista kuurot pääsivät osallisiksi 

”tiedon valosta” ja Jokinen mainitseekin, ettei kuurojen yhteisöä olisi välttämättä synty-

nyt ilman kuurojen koulua. Ennen 1900-luvun alussa alkanutta oralismin kautta, kuuro-
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jen osaaminen ja kulttuuri oli Suomessa korkeatasoista. Oralismin myötä kuurot eivät 

kuitenkaan saaneet enää toimia opettajina, ennen kuin vasta 1990-luvulla.  

Kuurojen Liiton ohella ympäri Suomea perustettiin useita paikallisyhdistyksiä ja viitto-

makielisten asioita ajavia järjestöjä. Yhdistysten yhtenä perustamissyynä oli taistelu 

oralismia vastaan. Kuurojen maailmanliiton puheenjohtaja Liisa Kauppinen on toden-

nut, että vielä nykyäänkin kuurojen yhdistyksistä aktiivisimmat toimivat niillä alueilla, 

joilla oralismi oli kaikkein voimakkainta. (Wallvik 2001, 213.)  

Malmin ja Östmanin mukaan oralismin taustalla on vaikuttanut valtaväestön tietämät-

tömyys. Viittomakielten ei ajateltu olevan yhdenveroisia puhuttujen kielten kanssa. Tä-

män vuoksi kuurot ovat jopa hävenneet omaa kieltään. Vasta viittomakielen aseman 

parantumisen myötä kuurojen kollektiivinen häpeä alkoi lieventyä ja viittomakielestä 

tuli vertainen kieli puhutun kielen kanssa. (Malm & Östman 2000, 10.)  

Nykyään viittomakielen asema on taattu laissa ja kuuroilla on oikeus kehittää ja ylläpi-

tää kulttuuriaan ja omaa äidinkieltään, viittomakieltä. Vaikka viittomakieli tunnustettiin 

Suomessa viralliseksi kieleksi vuonna 1995, kuurojen kielen ja kulttuurin tukeminen on 

tärkeää myös edelleen, sillä kyseessä on vähemmistöryhmä.  

Kuten oralismin aikakausi paljastaa, on kuuroutta lähestytty vuosikymmenten ajan use-

asta eri näkökulmasta. Seuraavaksi tarkastelemmekin, kuinka kuuroutta on käsitelty niin 

lääketieteellisestä kuin sosiokulttuurisesta kontekstista käsin. Esittelemme lyhyesti 

myös kaksi muuta lähestymistapaa kuurouteen. 

2.4 Näkökulmia kuurouden tarkasteluun 

Marketta Takala mainitsee, että kaikilla lapsilla on synnynnäinen kyky oppia kieltä. 

Vaikka kuulovamma vaikuttaakin lapsen puhekielen oppimiseen ja muuhun kielenkehi-

tykseen, se ei kuitenkaan vähennä lapsen kielellistä kykyä. Kaikki vauvat esimerkiksi 

jokeltelevat kuulosta riippumatta. Jos lapsi on kuuro, eikä näin ollen saa jokeltelulleen 

auditiivista palautetta, jokeltelu rupeaa pikku hiljaa vähenemään. Lapsen kuulovamma 

havaitaankin yleensä ensimmäisen elinvuoden aikana. (Takala 2002, 25.) 

Takala (2002, 25) esittää Uimosen ym. (1999) tilastoineen kuulovammaisten osuuden 

Suomessa olevan noin 15 % väestöstä, eli noin 744 000 henkeä. Heistä kuntoutusta tar-
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vitsee arviolta 280 000. Vaikeasti kuulovammaisia lapsia Takala mainitsee syntyvän 

Sorrin (2000) mukaan maassamme noin 50–60 vuosittain. Myös Kuuloliitto arvioi 

vuonna 2009 Suomessa olleen noin 750 000 henkilöä, jolla on jonkinasteinen kuu-

lonalenema. Kuuloliiton internetsivujen mukaan syntymäkuuroja oli vuonna 2009 arvi-

olta 5000 ja myöhemmin kuuroutuneita 3000 henkeä. (Kuuloliiton internetsivut 2009.)  

Syntymäkuuroudelle voi olla monia syitä, eikä niitä ole aina mahdollista saada selville. 

Kuten esimerkiksi vielä 50 vuotta sitten luultiin, kuulovammaisuus ei kuitenkaan vält-

tämättä ole perinnöllistä. Selin-Grönlund (2012, 24) esittääkin, että kuuroista lapsista 

vain 10 % syntyy kuuroille vanhemmille. Myös Jokisen (2000a, 92) mukaan kuurojen 

vanhempien lapsista jopa 90 % syntyy kuulevina. Kuurojen vanhempien kuuroista lap-

sista käytetään Selin-Grönlundin (2012, 24) mukaan etenkin kansainvälisessä keskuste-

lussa usein nimitystä CODA (children of deaf adults).  

Takala (2002, 26) mainitsee yhdeksi näkökulmaksi kuurouden tarkasteluun kommuni-

koinnin ja kielenkehityksen näkökulman. Tästä näkökulmasta katsottuna huonokuuloi-

suuden ja kuurouden välillä on merkitsevä ero. Kielenkehityksen näkökulma korostaa, 

että vaikka kuuroja ja huonokuuloisia nimitetään yhdessä kuulovammaisiksi, on tärkeää 

huomata ryhmien erilaiset tarpeet ja toisistaan poikkeavat kielellisen kehityksen ongel-

mat. Takalan mukaan on esimerkiksi eri asia, onko henkilö syntymäkuuro, jolloin kielen 

oppiminen kuulon avulla ei ole ollut lainkaan mahdollista, vai menettääkö ihminen kuu-

lonsa vanhana, jolloin kyseessä on vanhuuden kuurous tai huonokuuloisuus.  

Toinen Takalan (2002, 26) esille ottama katselusuuntaus on osallistumisnäkökulma, eli 

pedagoginen näkökulma. Tämä näkökulma tuo kuurouden tarkasteluun vamma-termin 

(handicap) tilalle WHO:n (1997) käyttämän käsitteen toiminnanvajaus (disability). Pe-

dagogisesta näkökulmasta katsottuna toiminta ja osallistuminen ovat oleellisia lapsen 

oppimisessa. Takalan mukaan kuulovamma tulisikin tästä näkökulmasta huomioida 

opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, jolloin kommunikoinnin tulisi 

olla lapsen kykyjä ja tarpeita huomioivaa. Ideana siis on, että ympäristöä muokataan 

lapselle sopivaksi eikä toisinpäin, kuten myös esimerkiksi Jokinen (2000b) näkee perus-

tellummaksi tehdä. 

Tämän päivän kouluissa huonokuuloisten lasten opetuksessa on usein huomioitu huo-

nokuuloisen lapsen erityistarpeet. Opettajilla on opetustilanteissa käytössä esimerkiksi 

ääntä vahvistavia fm-laitteita, jotka voidaan yhdistää lapsen kuulolaitteeseen. Vaikka 
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apuvälineiden käyttö ei aina ole täysin ongelmatonta, on hienoa että ympäristöä on py-

ritty mukauttamaan lapsen erityistarpeita tukevaksi, eikä toisinpäin. Apuvälineitä pyri-

tään jatkuvasti kehittämään, ja niiden avulla huonokuuloisia lapsia voidaankin integroi-

da yleisopetuksen ryhmiin.  

2.4.1 Lääketieteellinen näkökulma 

Takala (2002, 27) esittää yhdeksi kuurouden tarkastelusuunnaksi lääketieteellisen näkö-

kulman, joka näkee huonokuuloisuuden ja kuulovammaisuuden usein ei-toivottavina tai 

parannettavina ominaisuuksina. Lääketieteellisesti tarkasteltuna kuulovammat voidaan 

jakaa joko konduktiivisiin tai sensorineutraalisiin sen perusteella, missä vamma sijait-

see. Konduktiivisissa eli johtumiskuulovioissa tai johtovioissa vamma saattaa johtua 

esimerkiksi korvakäytävän vaurioitumisesta onnettomuudessa, tai vaikkapa tärykalvon 

reiästä. Tällaisesta kuulovammasta ei kuitenkaan aiheudu täydellistä kuuroutta. Senso-

rineutraalisessa kuulovammassa vika on Takalan mukaan taas sisäkorvassa tai kuulo-

hermossa, jolloin kuulovamman aste vaihtelee lievästä täyteen kuurouteen. 

Myös Jokinen ja Martikainen (2000, 242) esittävät yhdeksi kuurouden tarkastelun nä-

kökulmaksi lääketieteellisen näkemyksen. Heidänkin mukaansa perinteinen lääketieteel-

linen näkemys tarkastelee kuuroutta negatiivisena vammana tai puutteena. Vamma tulisi 

poistaa tai sitä pitäisi lieventää lääketieteen eri keinoilla ja kuntoutusmenetelmillä.  

Jokisen (2000a, 88–89) mukaan tätä lääketieteeseen pohjautuvaa näkökulmaa voidaan 

nimittää myös kliinis-patologiseksi näkökulmaksi. Jokinen mainitsee, että kuurouden 

tarkastelu tästä näkökulmasta käsin on aiheuttanut sen, että kuulevan valtaväestön yh-

teiskunta on luokitellut kuurot vammaisiksi kautta aikojen. Näin myös valtaväestön 

kulttuuri on sisäistänyt lääketieteellisen mallin kuuroudesta.  

Mielestämme on hyvä, että kuurouden tarkastelussa lääketieteellinen näkökulma on 

yhtenä lähtökohtana. Lääketiede on esimerkiksi mahdollistanut sen, että lähes kaikki 

synnynnäisesti kuurot voidaan nykyään implantoida. Implantilla eli sisäkorvaistutteella 

tarkoitetaan elektronista laitteistoa, joka koostuu ulkoisista ja sisäisistä osista, joista osa 

on asetettu leikkauksessa kalloon kiinni (Kurki ja Takala 2002, 44). Implantointi mah-

dollistaa kuulemisen, vaikkakaan sen kautta kuultu ääni ei vastaa ääntä, jonka voi kuulla 

ilman implanttia. Lisäksi implanttia ei voi käyttää esimerkiksi saunassa tai uidessa. Kun 

implantti on pois päältä, henkilö on täysin kuuro; tällöin hän ei kykene aistimaan edes 
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sellaisia äänitaajuuksia, joita on pystynyt havaitsemaan ennen sisäkorvaistutteen asen-

tamista. 

Kuuloliiton internetsivujen mukaan sisäkorvaistutteita on asennettu Suomessa vuodesta 

1995 lähtien. Kevääseen 2012 mennessä leikkauksia oli tehty yhteensä 928 kappaletta. 

Huolimatta leikkausten onnistumisesta ja niiden mahdollistamista hyvistä puolista, kuu-

rojen keskuudessa suhtaudutaan implantointiin kuitenkin ristiriitaisesti. Toisaalta im-

plantti mahdollistaa kuuron pääsemisen osaksi kuulevien maailmaa ja jopa kommuni-

koimisen puheen avulla. Implantoinnin lähtökohtana on kuitenkin se, että kuuron tulee 

muuttua ympäristön ehdoilla, eikä toisin päin. Näin ollen viittomakieli ja kuurojen kult-

tuuri joutuvat väistymään kuulevien valtakulttuurin tieltä. Implantoinnin myötä saattaa-

kin olla riskinä, että kuuro menettää osan identiteetistään viittomakielisenä.     

Jokisen mukaan kuurot ovat pitkään ajaneet näkemystä, jonka mukaan elinympäristöä ja 

yhteiskuntaa tulisi muokata jokaiselle yksilölle sopivaksi, eikä toisin päin. Lääketietee-

seen pohjautuva näkökulma on nimittäin kuuroille itselleen vieras, sillä he eivät koe 

olevansa poikkeavia, eivätkä näin ollen myöskään kuntoutuksen tarpeessa. Jokinen pe-

rustelee näkemystään yhteiskunnan muokkaamisesta yksilön sijaan sillä, että monet 

kuuroille sopivat ratkaisut, kuten vaikkapa teksti-tv, ovat sopineet myös muille ihmisil-

le. Tästä näkökulmasta katsottuna on varsin ristiriitaista pyrkiä muuttamaan kuuroa kuu-

levaksi esimerkiksi juuri sisäkorvaimplantin avulla. (Jokinen 2000a, 89, 100.) 

Vaikka kuurot ovat selviytyneet arkipäiväisessä elämässään ilman kuuloa jo todella pit-

kään apunaan visuaalinen elämäntapa ja kulttuuri, Jokisen mielestä valtaväestö kokee 

kuulon puutteen kuitenkin ahdistavaksi ja rajoittavaksi. Kuuleminen on kuuleville elä-

mänhallinnan väline samalla tavalla, kuten näkeminen kuuroille. Silti ilman kuuloa voi 

tulla varsin hyvin toimeen. (Jokinen 2000a, 100.) 

Lääketieteellinen näkökulma kuurouteen on varmasti monelle kuulevalle luonnollinen 

tapa suhtautua kuuroihin. Näkökulma tarjoaa selityksen ja syyt ryhmän erityisyydelle. 

Tämä tarkastelusuunta näkee kuurouden kuitenkin puutteellisena ominaisuutena ja sul-

kee pois kuurojen kielen ja sen kautta muodostuneen yhteisön ja identiteetin. Seuraa-

vaksi esittelemmekin toisen vallitsevan näkökulman, joka tarkastelee kuuroutta juuri 

kieli- ja kulttuurikontekstista käsin. 
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2.4.2 Sosiokulttuurinen näkökulma 

Takalan (2002, 26) mukaan sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsottuna kuurot ovat 

ensisijaisesti kieli- ja kulttuurivähemmistö. Takala mainitsee, että kuurot eivät itse kiin-

nitä huomiota niinkään kuulovammansa asteeseen, vaan puhuessaan omasta yhteisös-

tään eli ”kuurojen omasta maailmasta” kyseessä on enemmänkin viittaus sosiaalisiin 

käytänteisiin, kuten asenteisiin, arvioihin, tapoihin ja kieleen. Sosiokulttuurisen näke-

myksen mukaan kuurous ei siis sinänsä ole vamma.  

Myös Jokisen ja Martikaisen (2000, 242) näkemys sosiokulttuurisesta tarkastelusuun-

nasta tukee Takalan ajatusta. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsottuna kuu-

rous/viittomakielisyys nähdään yksilön positiivisena ominaisuutena, joka ilmenee kiele-

nä, kulttuurina ja yhteisönä. Se pohjautuu kuurojen omiin kokemuksiin ja käsityksiin 

itsestään. Jokisen (2000a, 88–89) mukaan sosiaalinen näkökulma korostaa kuurouden 

lähestymistä kuurona olemisen kokemuksen kautta, huomioiden myös sosiaaliset, ling-

vistiset ja kulttuuriset näkökulmat. 

Mielestämme kuuroutta ja kuulovammaisuutta on validia tarkastella tutkimuksessamme 

juuri sosiokulttuurisesta näkökulmasta käsin etenkin siksi, että tästä näkökulmasta kat-

sottuna kuuroutta ei ensisijaisesti nähdä yksilöä leimaavana, negatiivisena ominaisuute-

na tai puutteena. Kyseisessä näkökulmassa korostuu myös kuurojen yhteisön kielellinen 

ja kulttuurinen puoli. Yksi tutkimuksemme tarkoituksista on ollut selvittää, kuinka kuu-

rot ja kuulevat voisivat ymmärtää toisiaan taiteen tekemisen kautta, ja kuinka tämä ym-

märrys voisi mahdollisesti lähentää kuurojen ja kuulevien kulttuureita ja maailmoja. 

Tämän vuoksi näemmekin, että sosiokulttuurinen konteksti sopii luontevasti tutkimuk-

semme näkökulmaksi. 

Takalan (2002, 27) mukaan jokainen eri näkökulma kuurouteen mahdollistaa kuulo-

vammaisuuden tarkastelun eri tavalla. Nämä yllä esitetyt lähestymistavat eivät suinkaan 

ole vastakkaisia, vaan enemmänkin toisiaan täydentäviä. Uskommekin, että kuuroutta 

on hyvä lähestyä useammasta kuin vain yhdestä näkökulmasta. Näemme kuitenkin, että 

tarkastelun pääpainon tulisi olla sosiokulttuurisessa näkökulmassa, koska tämä lähesty-

mistapa huomioi kuurojen yhdenvertaisen aseman kielellisenä ja kulttuurisena ryhmänä 

suhteessa valtaväestöön. Lisäksi sosiokulttuurisessa näkökulmassa ei korostu kuurouden 

vamma-aspekti, joka on kuuroille itselleen vieras tapa määrittää omaa identiteettiään. 
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3 KUUROJEN KULTTUURI SUOMESSA 

Viittomakielinen kulttuuri on ollut olemassa yhtä kauan, kuin kuurot ovat olleet toisten-

sa kanssa tekemisissä. Yhteinen kieli ja kokemukset kuulevien kulttuurissa elämisestä 

ovat antaneet samaistumisen kokemuksia ja yhdistäneet kuuroja. (Juva 2006, 12). Huo-

limatta oralismin ajan vaiheista, suomalaiset kuurot ovat onnistuneet säilyttämään kieli- 

ja kulttuuriperinteensä vuosisatojen ajan. Vastoin alkuperäistä tarkoitusta, oralismin 

myötä kuurojen yhteisö tiivistyi entisestään, ja täten myös kuurojen kulttuuriset perin-

teet pitivät pintansa.  

Kuurojen kulttuuri on vahvasti sidoksissa kuurojen yhteisöön. Käsitteitä ”kuurojen kult-

tuuri” ja ”kuurojen yhteisö” alettiin käyttää kuurojen tuntemusliikkeen ja koulutuksen 

myötä Suomessa vasta 1980-luvulla (Jokinen 2000a, 81–82). Käsitteet merkitsevät sa-

maa, kuin kuurojen itsensä kulttuuristaan ja yhteisöstään käyttämä nimitys ”kuurojen 

oma maailma”. Kyseisillä termeillä viitataan samaan aikaan siis sekä kuurojen yhtei-

söön, että sille ominaisiin tapoihin ja piirteisiin.  

Aapo Ruuttunen esittää kuuron kulttuurintutkijan Simon J. Carmenin määritelmän viit-

tomakieliselle kulttuurille. Ruuttunen mainitsee, että Carmenin mukaan viittomakieli on 

kuurojen yhteisön yhteinen elämäntapa, joka perustuu yhteiselle visuaaliselle kielelle ja 

näön varassa elämiselle. (Ruuttunen 2001, 20). Vaikuttaisikin siltä, että viittomakieli on 

kuuroille enemmän, kuin vain äidinkieli; se myös luo perustan käyttäjiensä väliselle 

toiminnalle ja kulttuurille, sekä viittomakielisten yhteisölle. 

Monet tapaamamme kuurot ovatkin vaikuttaneet olevan kuin yksi iso perhe, vaikka he 

eivät olisi mitään sukua toisilleen. Yhteinen kulttuuri ja kieli yhdistävät ihmisiä. Tämän 

ilmiön voi myös varmasti tunnistaa jokainen, joka on joskus törmännyt esimerkiksi toi-

seen suomalaiseen jossain kaukaisessa maassa, vieraskielisten ihmisten joukossa. Sa-

man kielisen ihmisen tavattuaan saattaa tuntua siltä, kuin olisi juuri tullut kotiin. 

Puhuttaessa kuurojen kulttuurista, ei voida olla mainitsematta Kuurojen Liittoa. Kuuro-

jen Liitto ry on ollut edistämässä kuurojen kulttuuria ja sen asemaa perustamisestaan 

lähtien. Tällä hetkellä Kuurojen Liitto toimii viittomakielisten edunvalvonta-, asiantun-

tija- ja toimintajärjestönä Suomessa. Kuurojen Liitolla on esimerkiksi oma kulttuurituo-
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tannosta vastaava osasto, joka tarjoaa viittomakielisiä kulttuuripalveluita. (Kuurojen 

Liiton internetsivut 2013).  

Seuraavaksi käsittelemme kuurojen oikeuksia omaan kieleen ja kulttuuriin. Esittelemme 

myös kuurojen kulttuurin eri osa-alueita ja pohdimme, millainen asema kuvataiteella on 

osana kuurojen kulttuuria. Lisäksi arvioimme, kuinka peruskoulu ja viittomakieliset 

kasvattajat voisivat osaltaan edistää kuurojen kulttuurin säilymistä ja siirtymistä eteen-

päin tuleville sukupolville. Tulevina kuvataidekasvattajina haluamme tarkastella etenkin 

kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksia kuurojen kulttuurin ylläpitämisessä.  

3.1 Kuurojen oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin  

Viittomakieliset muodostavat erityisen kielellisen ja kulttuurillisen ryhmän. Pauli Rauti-

ainen (2007, 119) mainitsee perustuslain 17§:n käsittelevän kielellisiä ja kulttuurillisia 

oikeuksia seuraavanalaisesti: Suomessa sekä kansalliskielisillä, saamelaisilla, romaneil-

la että muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Viit-

tomakielisten oikeudet ovat siis lailla turvattuja. 

Sen lisäksi, että viittomakielisten oikeudet on turvattu perustuslaissa, myös useissa eri-

tyislainsäädännöissä on mainittu viittomakielisten oikeudet. Tästä huolimatta viittoma-

kielisten palveluiden kehittäminen ei kuitenkaan ole selkeästi minkään yhden hallinnon-

alan päävastuulla. Se, ettei mikään yksittäinen taho ole vastuussa viittomakielisten oi-

keuksien toteutumisesta, hankaloittaa huomattavasti näiden oikeuksien toteutumista 

käytännön tasolla. Erityisen huonossa asemassa on suomenruotsalainen viittomakieli. 

(Oikeusministeriön internetsivut.)  

Erillislain tarve viittomakielisten oikeuksien turvaamiselle on tuotu esille myös YK:n 

vammaisten oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa. Lisäksi oikeusministeriössä on 

selvitetty työryhmän avulla sitä, onko viittomakielisten oikeuksien turvaamiseksi tarvet-

ta säätää erillinen viittomakielilaki. Varsinkin varhaiskasvatukseen suunnatut toimenpi-

teet nähdään erityisen tärkeinä kielitaidon kehittymisen kannalta. Esityksestä ja siitä 

laaditusta muistiosta on lähetetty lausuntopyyntö 18:sta eri taholle. Asian jatkotoimia 

harkitaan tällä hetkellä oikeusministeriössä saatujen lausuntopalautteiden pohjalta. (Oi-

keusministeriön internetsivut.)  
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Olisi ehdottoman tärkeää, että olisi olemassa yksi yhtenäinen taho, joka vastaisi viitto-

makielisten oikeuksien toteutumisesta. Vaikka viittomakielisten oikeudet olisivatkin 

lailla turvattuja, tulisi oikeuksien käytännön toteutumista myös valvoa. Uskommekin, 

että viittomakielisten oikeuksien turvaamista pystyttäisiin valvomaan paremmin, jos 

viittomakielisiä ja heidän oikeuksiaan tosiaan koskisi erillinen viittomakielilaki. 

Erityisryhmien täytyy jatkuvasti sopeutua ja mukautua valtaväestön ehdoilla, vaikka 

heidän oikeutensa olisivatkin muodollisesti lakiin kirjoitettuja. Tämä käy ilmi muun 

muassa valtakunnallisissa päätöksissä, joita tehtäessä joidenkin ryhmien erityistarpeet 

jäävät huomiotta. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi terveyskeskuksissa 

käytössä oleva takaisinsoittopalvelu, jota kuuron on mahdotonta käyttää ilman ulkopuo-

lista tulkkia. Takaisinsoittopalvelun vuoksi kuuro saattaa joutua varaamaan tulkin käyt-

töönsä koko päivän ajaksi, mikä ei ole missään nimessä kohtuullista.  

Etenkin omankielisten kulttuuripalvelujen kohdalla viittomakielisten oikeuksien toteu-

tuminen on puutteellista. Kuurojen kulttuuripalvelut ovat tällä hetkellä pelkästään Kuu-

rojen Liiton kulttuurintuotannon varassa. Vaikka Kuurojen Liitto ajaa ja tukee viittoma-

kielisten oikeuksia, sekä järjestää monipuolista kulttuuritoimintaa, se ei kuitenkaan ole 

tarpeeksi virallinen taho tekemään kuuroja ja heidän kulttuurisia oikeuksiaan koskevia 

päätöksiä ja ratkaisuja – varsinkaan, kun erillistä viittomakielisiä koskevaa lakia ei vielä 

ole olemassa.  

3.2 Kuurojen kulttuuritoiminta 

Kuurojen kulttuurin kenttä on kokonaisuudessaan hyvin kattava ja monipuolinen. Kuu-

roilla on paljon aktiivista yhdistystoimintaa, urheiluseuroja, leirejä, festivaaleja ja jopa 

omat, kuurojen olympialaiset. (Juva 2006, 14). Muita viittomakielisille suunnattuja kult-

tuuripalveluita ovat esimerkiksi viisi kertaa vuodessa ilmestyvä kuurojen lehti, Tampe-

reella toimiva kuurojen museo ja viittomakielisiä teatteriesityksiä tuottava Teatteri Totti 

(Kuurojen Liiton internetsivut 2013). Lisäksi viittomakielisille tarjotaan päivittäin viit-

tomakieliset TV-uutiset, sekä viittomakielelle tulkatut Eduskunnan kyselytunnit. 

Kuurojen päivää on vietetty kansainvälisesti jo vuodesta 1958 lähtien. Vuosien myötä 

päivä on laajentunut kokonaiseksi kuurojen viikoksi, jota vietetään vuosittain syyskuun 

viimeisellä viikolla. Kansainvälisen kuurojen viikon tarkoitus kuvataan Kuurojen Liiton 
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internetsivuilla seuraavasti: ”(Viikon) ytimessä on maailman kuurojen yhteenkuuluvuus 

ja solidaarisuus sekä tämän vahvan yhteisöllisyyden juhlistaminen yhdessä muun maa-

ilman kanssa. Juhlaviikolla halutaan myös tukea ja vahvistaa edunvalvontatyötä kuuro-

jen oikeuksien parantamiseksi eri puolilla maailmaa. Eri maiden kuurojen järjestöt pyr-

kivät erilaisin kampanjoin kiinnittämään huomiota viittomakielisten kuurojen arkielä-

män haasteisiin ja huolenaiheisiin” (Kuurojen Liiton internetsivut 2013.) 

Tärkeimpänä kuurojen kulttuurin edistäjänä ja ylläpitäjänä Suomessa voidaan nähdä 

joka toinen vuosi järjestettävät kuurojen valtakunnalliset kulttuuripäivät. Kulttuuripäi-

vien ohjelma on monipuolista; esitelmistä tietokilpailuihin ja erilaisiin esityksiin. Vii-

meisimmät valtakunnalliset kuurojen kulttuuripäivät järjestettiin Tampereella touko-

kuussa 2014. (Kuurojen Liiton internetsivut 2013). Tapahtuman järjestäjänä toimi Kuu-

rojen Liitto. 

3.3 Kuvataide osana kuurojen kulttuuria 

Keskitymme tutkimuksessamme viittomakielisten kulttuurin osa-alueista kuvataitee-

seen. Kuvataide ei ole kuitenkaan toistaiseksi vakiinnuttanut asemaansa kuurojen kult-

tuurin ilmaisumuotona, mikä tuntuu mielestämme hieman erikoiselta. Mielestämme 

voisi nimittäin olettaa, että kuvallinen ilmaisu olisi luontevaa henkilöille, joiden kieli ja 

kulttuuri perustuvat visuaalisuudelle.  

Myös Ruuttunen pohtii tutkimuksessaan, miksi kuvataiteella ei ole vahvaa asemaa viit-

tomakielisten taiteessa. Kuvataiteen ajatellaan usein nimittäin olevan helpommin kult-

tuurirajat ylittävää, kuin muun taiteen, koska se on kieletöntä.  Ruuttunen pohtiikin, että 

yksi syy kuvataiteen huonoon asemaan viittomakielisten keskuudessa saattaa olla kuva-

taidekasvatuksen puute. (Ruuttunen 2001, 96.)   

Jos kuurot eivät ole saaneet taidekasvatusta omalla äidinkielellään, heiltä saattaa puuttua 

käsitteitä ilmaista ajatuksiaan ja kokemuksiaan taiteesta. Lisäksi monet kuvataiteissa 

käsitellyt aiheet ovat osa kuulevien kulttuuria, jolloin nämä aiheet saattavat olla kuuroil-

le vieraita ja täten epäkiinnostavia. Ruuttunen heittääkin ilmaan kysymyksen: voiko 

kuvataiteen huono asema kuurojen keskuudessa johtua siitä, että kuurot kokevat staatti-

sen kuvan tylsänä ilmaisumuotona verrattuna muihin taiteenlajeihin? (Ruuttunen 2001, 

96.) 
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Uskomme, että käsitteiden puuttuminen on suurin syy siihen, miksi kuvataiteella ei ole 

pitkiä perinteitä suomalaisten kuurojen kulttuurissa. Nähdäksemme kielen visuaalisuutta 

voisi nimittäin helposti hyödyntää kuvien katsomisessa ja tuottamisessa. Luulemmekin, 

että taidekasvatuksen puuttumisella on merkitsevä rooli siinä, miksi kuurot eivät ole 

ottaneet kuvataidetta omakseen suuremmassa mittakaavassa. Kuurot tarvitsisivat riittä-

vät perustiedot ja valmiudet asettaa kuvat historialliseen kontekstiin. Tämän kontekstin 

kautta kuville olisi helpompi antaa merkityksiä.  

Kuulevien kuvataidekasvatuksessa taiteen historian tuntemus on jo vakiintunut lähtö-

kohta opetukseen. Jos ihmisellä ei ole tietämystä kuvataiteesta, sen ilmaisumuodoista ja 

eri tyylisuunnista, ei ole ihmekään jos kuvat eivät herätä tuntemuksia tai mielikuvia. 

Historian kautta kuvat linkittyvät myös nykyhetkeen ja jokaisen tulkitsijan omaan kult-

tuuriin.  

Huolimatta oralismin vaikutuksesta ja kuurojen kuvataidekasvatuksen puutteellisuudes-

ta, Suomesta löytyy kuitenkin muutamia kuuroja kuvataiteilijoita. Heistä ehkä tunne-

tuimpia ovat esimerkiksi kuvanveistäjä ja yksi Kuurojen Liiton perustaja Albert Tall-

roth, kuvanveistäjä ja taidemaalari Juho Talvia sekä taidemaalari Sävele Angervo. 

Kaikki kolme taiteilijaa edustivat realismia, joka oli vallalla oleva taidesuuntaus heidän 

aikanaan, 1800–1900 -lukujen taitteessa. Aikalaistensa tavoin myös Tallroth, Talvia ja 

Angervo kuvasivat teoksissaan pääosin henkilöitä ja maisemia. (Juva 2006, 24–25.) 

Ensimmäisenä kuurona suomalaisena taiteilijana, jonka teoksissa kuurous näkyi, voi-

daan Juvan mukaan pitää Eero Parviaista. Parviainen käsitteli veistoksissaan ja maa-

lauksissaan muun muassa kuurouteen ja viittomakieleen liittyviä aiheita, ja hänen teok-

sissaan näkyy myös piirteitä oralismin vaikutuksista. Juva epäilee, että kuurojen kult-

tuuri ja identiteetti tulevat näkymään suomalaisessa taiteessa suuremassa määrin vasta 

muutamien vuosien päästä, koska nämä alkoivat tulla tunnetuiksi Suomessa vasta 1980-

luvulla. (Juva 2006, 25.)   

Maailmalla, esimerkiksi Yhdysvalloissa kuvataiteella on kuitenkin vakiintuneempi 

asema osana kuurojen kulttuuria. Juvan mukaan Yhdysvalloissa 1970-luvun alussa syn-

tynyt Deaf Resurgence -liike edisti kuurojen oikeuksia. Samoihin aikoihin American 

Sing Language (ASL) tunnustettiin omaksi kielekseen, ja myös kuurouteen ja viittoma-

kieleen pohjautuva taide syntyi. Kuurojen kokemukseen perustuvaa taidesuuntausta 

alettiin kutsua Yhdysvalloissa vuonna 1989 De’VIA -suuntaukseksi, joka on lyhenne 
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sanoista Deaf View Image Art. Suuntaus edustaa kuuroja taiteilijoita, sekä heidän ha-

vaintojaan ja näkemyksiään kuurouden kokemuksista. (Juva 2006, 25.) Tunnetuimpina 

taidesuuntauksen edustajina voidaan mainita esimerkiksi Chuck Baird ja Susan Dupor. 

3.4 Perusopetus kuurojen kielen ja kulttuurin ylläpitäjänä 

Suomen koululaki koki vuonna 1998 uudistuksen, jonka myötä saamenkielen, romani-

kielen ja viittomakielen lainsäädännöllinen asema vahvistui. Uudistuksen myötä viitto-

makielestä tuli yksi mahdollinen opetuskieli perus-, lukio- ja ammatillisessa opetukses-

sa. Tästä lähtien viittomakieltä on voitu opettaa myös oppilaan äidinkielenä. Koulula-

kien vähemmistökielten asema opetus- ja äidinkielenä koskevat kielisäädökset perustu-

vat perustuslakiin, jonka tarkoituksena on turvata vähemmistökieliä käyttävien henki-

löiden asema yhteiskunnassa. (Jokinen & Martikainen 2000, 248.) 

Jokisen ja Martikaisen mukaan oppilaalla on oikeus saada opetusta omalla äidinkielel-

lään. Sitä tukee opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskeva asetus 

(986/98), jonka mukaan perusopetusta tai esiopetusta antavan opettajan on hallittava 

opetuskieli täydellisesti. Sama asetus koskee niin ikään lukion ja ammatillisen koulu-

tuksen opettajia. (Jokinen & Martikainen 2000, 249.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004) kieli- ja kulttuuriryhmiä 

koskevissa säädöksissä mainitaan, että viittomakielisten opetuksessa tulee noudattaa 

peruskoulun yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita soveltaen niitä viittomakieliseen 

kulttuuriin. Opetuksen tavoitteena on viittomakielisten oppilaiden identiteetin vahvis-

taminen. Tärkeää on myös opettaa viittomakielisiä oppilaita arvostamaan omaa kieltään 

ja kulttuuriaan tasa-arvoisesti suhteessa enemmistökieleen ja -kulttuuriin. Viittomakieli-

sille oppijoille tulee tarjota opetuskielenä suomalaista viittomakieltä, ja opetuksen tar-

koituksena on kannustaa oppilaita joustavaan toimintaan kahden tai useamman kulttuu-

rin piirissä. (POPS 2004, 35.) 

Peruskoulu on siis velvoitettu niin koululain, kuin opetussuunnitelman perusteiden puit-

teissa tukemaan ja vahvistamaan viittomakielisten kulttuurin ja kielen asemaa. Poh-

dimmekin seuraavaksi, kuinka tämä viittomakielisten kielen ja kulttuurin ylläpitäminen 

toteutuu perusopetuksen piirissä. Lisäksi tarkastelemme, kuinka viittomakielisten kuva-

taidekasvatus puolestaan voisi mahdollistaa oppilaan kielellis-kulttuurisen kasvun toteu-
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tumista. Kulttuurisen kasvun mahdollistaminen on nimittäin asetettu yhdeksi peruskou-

lun kuvataideopetuksen päämääräksi, jolloin sen tavoittelun toteutuminen pitäisi toteu-

tua myös viittomakielisten oppilaiden kodalla.  

3.4.1 Viittomakieliset perusopetuksessa 

Huolimatta perusopetusta koskevan opetussuunnitelman yleisistä viittomakielisten ope-

tuksiin liittyvistä säädöksistä, POPS:ssa ei ole erikseen asetettu mitään oppiainekohtai-

sia erityisjärjestelyjä viittomakielisille. Kuurojen Liiton (2010a) mukaan Suomen koulu-

laissakin puhutaan viittomakielisistä kielellisenä ja kulttuurisena vähemmistöryhmänä, 

mutta käytännössä viittomakielisten kuurojen opetus on järjestetty kuitenkin kuulo-

vammadiagnoosin pohjalta. Kuurojen Liiton internetsivuilla mainitaan myös, että suurin 

osa viittomakielisistä kuuroista oppilaista on kuulovammadiagnoosinsa perusteella sijoi-

tettu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Tämä tuntuu mielestämme perusteettomalta, 

sillä kuulovamma ei itsessään aiheuta sellaisia oppimisvaikeuksia, jotka normaalisti 

ovat syynä päätökseen pidennetystä oppivelvollisuudesta.  

Viittomakielisten oppilaiden voidaankin nähdä olevan väliinputoajan asemassa perus-

opetuksessa. Kuurot oppijat eivät tunnu kuuluvan yleisopetuksen piiriin, mutta toisaalta 

heidän paikkansa ei ole myöskään erityisopetuksessa. Kuurojen Liiton internetsivujen 

(2010a) mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa myöskään sellaista yksittäistä tahoa, joka 

ajaisi viittomakielisten oppilaiden koulutuspoliittisia oikeuksia. Tämän vuoksi Kuurojen 

Liitto pyrkii yleisen edunvalvontatyön keinoin ajamaan näitä koulutuspoliittisia oikeuk-

sia ja vaikuttamaan viittomakielisiä oppilaita koskevaan koulutuspoliittiseen päätöksen-

tekoon. 

Viittomakielisten epämääräinen asema koulutuspoliittisella kentällä juontaa varmasti 

juurensa siihen, ettei yleistä viittomakielisten oikeuksiakaan koskevaa lakia ole vielä 

säädetty. Viittomakielisten koulutuspoliittiseen tilanteeseen on kuitenkin mahdollisesti 

tulossa muutoksia lähiaikoina, sillä Opetushallituksen tekemän viittomakielisten perus-

opetusta koskevan selvitystyön myötä tullaan viittomakielisten perusopetusta koskien 

esittämään toimenpide-ehdotuksia lähitulevaisuudessa. Toimenpide-ehdotusten taustalla 

vaikuttaa myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka 

useissa artikloissa käsitellään viittomakielen käyttöä, koulutusta ja kulttuuri-

identiteettiä. Raportti selvitystyön tuloksista julkaistaan vuoden 2014 aikana. (Kuurojen 

Liiton internetsivut 2014.)   
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Kuurojen Liiton internetsivujen (2014) mukaan tarkkaa tietoa viittomakielisten oppilai-

den määrästä perusopetuksessa ei ole ollut viranomaisten saatavilla. Opetushallitus kar-

toitti viittomakieliseen kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluvien oppilaiden tilannetta perus-

opetuksessa syksyllä 2013. Kyselyn perusteella saatiin selville, että viittomakieltä äi-

dinkielenä tai toisena kielenä käyttävien oppilaiden yhteislukumäärä oli 129. Kyselyyn 

vastasi suomenkielisistä kouluista 48,7 % ja ruotsinkielisistä 33,4 %. Todellinen viitto-

makielisten oppilaiden lukumäärä saattaa siis olla hieman suurempi. 

3.4.2 Viittomakielisten kuvataidekasvatus perusopetuksessa 

Vaikka kuvataiteen merkitys on tähän mennessä ollut kuurojen kulttuurissa vähäinen, 

uskomme kuitenkin, että taide voisi toimia välineenä kuuron ja kuulevan väliselle dia-

logille. Taide voisi toimia dialogin välineenä etenkin siksi, että kuulevilla ja kuuroilla ei 

ole yhteistä äidinkieltä. Kuulevien taidekasvatuksessa käsitellään kuulevien taiteen pit-

kää ja vaiheikasta historiaa. Sen tunteminen toisaalta auttaa kuvien tekemisessä ja tul-

kitsemisessa, mutta voi toisaalta aiheuttaa myös turhia paineita tai jopa ”luomisen tus-

kaa”.  Koska kuuroilla ei ole samanlaista taidehistoriallista tuntemusta kuulevien tai 

kuurojenkaan taiteesta, kuurojen kuvallinen ilmaisu voisi mahdollisesti olla vapautu-

neempaa. Lisäksi taiteen tekemisessä ei ole koskaan kysymys oikeista tai vääristä vas-

tauksista, vaan tärkeintä on asioiden ilmaiseminen taiteen kautta. 

Peruskoulun kuvataideopetuksen tavoitteena on oppilaan kuvallisen ajattelun, sekä es-

teettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymisen tukeminen. Lisäksi opetuksen tulisi antaa 

valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Kuvataideopetuksen tehtävänä on niin ikään 

antaa oppilaalle valmiuksia ymmärtää ja arvostaa suomalaisen, oppilaan oman kulttuu-

rin, sekä hänelle vieraiden kulttuurien visuaalista maailmaa. (POPS 2004, 236.)  

Viittomakielisen oppilaan kuvataideopetuksessa tulisikin ottaa huomioon myös kuuro-

jen kokemuksia ja identiteettiä käsittelevät taideteokset. Kuten esimerkiksi viittomakie-

linen kuvataidekasvattaja ja -taiteilija Petra Juva (2006, 20) on pro gradu -

tutkielmassaan maininnut, hän ei ollut omalla koulutiellään törmännyt tietoon viittoma-

kielisten taiteesta ennen lukioikää. Juva oli jopa luullut, ettei maailmassa ole kuin kuu-

levia kuvataiteilijoita.   

Juvan kirjoitus omasta tietämättömyydestään kuurojen kuvataiteen suhteen yllätti mei-

dät suuresti. Sen lisäksi, että peruskoulussa ei ollut Juvan kokemusten mukaan käsitelty 
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kuurojen tekemää taidetta, ei hän ollut törmännyt tietoon kuuroista taiteilijoista edes 

viittomakielisessä yhteisössä, vaikka hän on ollut taiteellisesti orientoitunut läpi elä-

mänsä (Juva 2006, 20.) Onko siis niin, että suurimalla osalla viittomakielisistä ei ole 

lainkaan kosketuspintaa oman kulttuurinsa kuvataiteilijoihin? Emme nimittäin usko, että 

Juva on ainoa tapaus tässä suhteessa.  

Tarkastellessamme perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2004, 236–

237) kuvataideopetuksen tavoitteita eri vuosiluokille huomasimme, etteivät keskeiset 

opetussisällöt juurikaan vaikuta tukevan sitä lähtökohtaa, että kuvataiteen opetuksen 

tulisi luoda perusta oppilaan omalle kulttuurintuntemukselle. Esimerkiksi vuosiluokkien 

1–4 kohdalla mainitaan, että taiteen tuntemusta ja kulttuurista osaamista tukevissa sisäl-

löissä tulee käsitellä muun muassa Suomen kultakauden mestareita, sekä esimerkkejä 

eri aikakausien taiteesta ja nykytaiteesta. Nämä sisällöt kuitenkin tukevat enemmän op-

pilaan suomalaisen kansallisidentiteetin vahvistumista taiteen keinoin, kuin luovat pe-

rustaa henkilökohtaisemmalle kulttuuri-identiteetille. Sisällöissä mainitaan kyllä tavoite 

tutustua esimerkiksi oman paikkakunnan museoon, taidenäyttelyyn tai taitelijan työhön. 

Tämä ei kuitenkaan takaa sitä, että esimerkiksi kielelliset ja kulttuuriset vähemmistö-

ryhmät saisivat tietoa oman vähemmistökulttuurinsa ilmenemismuodoista perusopetuk-

sen kautta.  

Juva (2007, 13) mainitsee kuurojen taiteilijoiden esittelemisen viittomakielisille oppi-

laille olevan tärkeää monestakin syystä. Taiteilijoiden ja heidän töittensä tunteminen on 

Juvan mukaan osa viittomakielisen kulttuurin siirtämistä uusille sukupolville, ja näin 

ollen kulttuurin ylläpitämistä. Lisäksi kuurot taiteilijat ja heidän tekemänsä taide voisi-

vat antaa oppilaille mahdollisuuden samaistumisen kokemuksiin; taiteilijoiden ja teos-

ten tunteminen toimisi kulttuurisen itsetunnon kohottajana ja voimaannuttavana ele-

menttinä ympäröivän valtakulttuurin keskellä. Hyvänä esimerkkinä vastaavanlaisesta 

voimaannuttavasta taiteesta voidaan mielestämme nähdä feministinen taide, joka on 

pyrkinyt vuosikymmenten ajan ottamaan kantaa naisten asemaan ja oikeuksiin ja on 

luonteeltaan emansipatorista, eli alisteisesta asemasta vapaaksi pyrkivää.  

Juvan (2007, 12–13) mukaan viittomakielisten kouluissa kuvataidetunnit eivät juurikaan 

eroa yleisopetuksen kuvataidetunneista. Myöskään tekniikoista, joita tunneilla käyte-

tään, ei löydy eroja. Viittomakielisten kouluissa opetusryhmät ovat yleisopetuksen ryh-

miä pienempiä, mikä mahdollistaa kuitenkin erilaisten tekniikoiden kokeilun paremmin. 
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Ainoat erot tulevat Juvan mukaan esille töiden sisällöissä, joissa viittomakielisyys tulee 

toisinaan esiin aiheen kautta. 

Jotta viittomakielisten kuvataidekasvatus antaisi oppilaille valmiuksia ymmärtää erityi-

sesti heidän omaa kulttuuriaan, on mielestämme tärkeää, että opettaja tuntisi oppilait-

tensa taustan ja kulttuurin. Myös Juva näkee oppilaan kulttuurintuntemisen tärkeänä 

kuvataidekasvatuksen kannalta. Juvan (2007, 11) mukaan paras tilanne olisi, jos opettaja 

ja oppilas omaisivat keskenään saman kulttuuritaustan. Juva perustelee näkemystään 

vedoten omaan peruskouluaikaiseen kokemukseensa; Juvalle kuvataidetta opettanut 

opettaja ei ollut ymmärtänyt Juvan piirroksia, sillä niissä oli viittauksia viittomakieli-

seen kulttuuriin. Opettaja pyysi häntä korjaamaan työn, jonka seurauksena Juvan taiteel-

linen itsetunto sai kolauksen.  

Juvan kokemus on mielestämme hyvä esimerkki tilanteesta, joka olisi voitu välttää 

opettajan tietämyksellä oppilaansa kulttuurista. Emme kuitenkaan näe välttämättömäksi 

sitä, että ymmärtääkseen oppilaansa kulttuuritaustaa opettajan tulisi välttämättä olla 

oppilaan kulttuuriryhmän edustaja. Tämähän ei olisi edes mahdollista etenkään silloin, 

kun luokan oppilasaines koostuu eri kulttuuritaustoja omaavista oppilaista. Uskomme-

kin, että riittäisi, jos opettaja tutustuisi luokkansa oppilaiden kulttuuritaustoihin edes sen 

verran, ettei edellä mainittuja kiusallisia väärinymmärrystilanteita sattuisi. 

Juvan (2007, 11,13) mukaan opettajan ja oppilaiden yhteinen kulttuuritausta voi kuiten-

kin helpottaa kuvataidetunneilla teoksista puhumista ja niiden merkitysten ymmärtämis-

tä, mikä on varmasti täysin totta. Juva mainitsee taiteen voivan toisaalta toimia myös 

ikkunana, jonka kautta voi helposti kurkistaa eri kulttuureihin. Eri kulttuuritaustoista 

tulevat henkilöt voisivatkin hänen mielestään oppia toistensa kulttuurista helposti juuri 

taiteen avulla. Lisäksi esimerkiksi inkluusion, eli yleisopetus- ja erityisopetusluokkien 

yhtenäiseksi kouluksi sulautumisen myötä opettajan ja oppilaan kulttuuritaustat voivat 

olla, ja usein ovatkin, hyvinkin erilaiset. Tällöin luokassa on usein edustettuna erilaisia 

kulttuuritaustoja omaavia oppilaita. Tämä tulisi Juvan mukaan nähdä kuitenkin rikkau-

tena, eikä rajoittavana tekijänä.  
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3.5 Viittomakieliset kasvattajat kuurojen kielen ja kulttuurin edistä-

jinä 

Kuten olemme yllä osoittaneet, kasvattajilla on merkitsevä rooli kulttuurin välittämises-

sä eteenpäin uusille sukupolville. Etenkin kielellis-kulttuuristen vähemmistöryhmien 

kohdalla kasvattajan rooli kulttuurin eteenpäin siirtäjänä korostuu. Kasvattajan vastuulla 

nimittäin on, että kasvatettava sosialisoituu osaksi omaa kulttuuriyhteisöään ja sisäistää 

sen ominaispiirteet ja traditiot.  

Viittomakieliset ovat esimerkki tällaisesta kielellis-kulttuurisesta ryhmästä, jossa sosia-

lisoituminen ryhmän jäseneksi tapahtuu jo kielen vuoksi. Kieli ei kuitenkaan ole ainoa 

kulttuurin edistysmuoto, vaan kokonaisvaltaiseen kulttuuriin integroitumiseen tarvitaan 

myös tietoa kulttuurista. Kasvattajat ovat avainasemassa tuon tiedon välittämisessä. 

Olemme valinneet tarkastelumme kohteeksi viittomakielisistä kasvattajista ammattikas-

vattajat, eli opettajat. Tutkimuskontekstiimme pohjaten keskitymme pohtimaan niin 

viittomakielisten luokanopettajien, kuin kuvataidekasvattajien roolia kuurojen kielen ja 

kulttuurin edistäjinä. Tarkastelukulmamme ammattikasvattajaryhmään painottuu opetta-

jien koulutuksen pohtimiseen. Se, kuinka ajattelu kasvattajasta kielen ja kulttuurin 

eteenpäin viejänä näkyy opettajankoulutuksessa, heijastuu varmasti myös käytännön 

opetustyöhön ja koulumaailmaan. 

3.5.1 Viittomakieliset luokanopettajat 

Viittomakieliseksi luokanopettajaksi on mahdollista kouluttautua Jyväskylän yliopistos-

sa, jossa toimii Suomen ainoa viittomakielinen luokanopettajan koulutus. Jokisen 

(2000c, 26) mukaan Suomessa aloitettiin omakielinen luokanopettajankoulutus Jyväs-

kylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksessa vuonna 

1998. Koulutus sai alkunsa siitä, että viittomakielisten lasten vanhemmat esittivät vaa-

timuksia niin Opetushallitukselle kuin Jyväskylän yliopistolle äidinkielisten viittoma-

kielisten opettajien saamisesta kuurojen kouluihin. Viittomakielinen luokanopettajakou-

lutus alkoi opetusministeriön rahoittaman hankkeena, ja koulutukseen on otettu keski-

määrin kahdeksan äidinkieleltään tai ensikieleltään viittomakielistä opiskelijaa vuoteen 

2009 asti. Tämän jälkeen opetusministeriön hankerahoitus päättyi. (Takkinen 2012, 

301.)  
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Jyväskylän yliopisto on kuitenkin pyrkinyt vakinaistamaan koulutuslinjaa vuodesta 

2010 lähtien. Yliopisto tiedottaa muun muassa internetsivuillaan, milloin koulutukseen 

voi hakea seuraavan kerran, ja kuinka monta opiskelijaa siihen kunakin hakuvuonna 

hyväksytään. Esimerkiksi vuoden 2014 yhteishaussa koulutuslinjalle ei oteta uusia 

opiskelijoita. (Jyväskylän yliopiston internetsivut.) Vaikka koulutukseen hyväksytään 

ensisijaisesti äidinkieleltään tai ensikieleltään viittomakielisiä, tietääksemme koulutus-

linjalla on myös mahdollista opiskella, vaikka viittomakieli ei olisikaan opiskelijan äi-

din- tai ensikieli. 

Mielestämme on tärkeää, että viittomakieliset lapset saavat opetusta äidinkieleltään viit-

tomakielisiltä opettajilta. Jokinen (2000c, 26) mainitsee viittomakielisten luokanopetta-

jien työllisyysnäkymien olevan erittäin hyvät perustuen Opetushallituksen ennakointi-

hankkeen (OPEPRO) selvityksen tuloksiin. Samat tulokset osoittavat, että uusille päte-

ville viittomakielisille opettajille on jatkuvasti tarvetta (emt., 49). Tämän vuoksi olisikin 

hyvä, että myös äidinkieleltään muut kuin viittomakieliset opiskelijat voisivat koulut-

tautua päteviksi viittomakielisiksi luokanopettajiksi. 

Jokinen (emt., 26–27) mainitsee viittomakielisten luokanopettajien koulutuksen olevan 

suurelta osin samanlainen, kuin yleisen luokanopettajankoulutuksen. Viittomakielisten 

luokanopettajien koulutuksessa paneudutaan kuitenkin erityisesti siihen, kuinka suoma-

laista viittomakieltä voidaan käyttää äidinkielenä ja oppiaineena. Koulutus ei siis ole 

erityisopettajakoulutusta, vaan opiskelijoilla on pääaineenaan kasvatustiede – kuten 

muillakin luokanopettajaopiskelijoilla. Opinnot sisältävät luokanopettajakoulutuksen 

sisältöjen, opetettavien aineiden perusopintojen ja sivuaineopintojen lisäksi myös opin-

toja kulttuurienvälisestä viestinnästä, kansainvälisestä kasvatuksesta, monikulttuurisesta 

pedagogiikasta sekä informaatioteknologian hyödyntämisestä viittomakielisten lasten 

opetuksessa. Viittomakielisen luokanopettajan koulutuksen yhtenä päätavoitteena on 

alusta saakka ollut sellaisten oppimisympäristöjen luominen, joissa oppilaan monikieli-

syys ja -kulttuurisuus pääsevät kehittymään täyspainoisesti (Jokinen & Alanne 2008, 

120). Näissä opinnoissa opiskelutulkkauspalveluita ei tarvita, koska opetuskieli on viit-

tomakieli. 

Kuten yleinen kasvatustieteiden maisterin tutkinto-ohjelma, myös viittomakielinen luo-

kanopettajankoulutus kestää viisi vuotta. Koulutuksessa nähdään keskeisenä asiana viit-

tomakielisten yhteisö, sekä sen kulttuuri ja historia perinteineen. Näitä pyritäänkin sisäl-
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lyttämään opetukseen esimerkiksi integroimalla kuurojen historiaa historian perusopin-

toihin. Koulutuksessa siis pyritään huomioimaan omakielisen kulttuurin säilyttäminen. 

(Jokinen 2000c, 27.) Myös Takkinen (2012, 301) mainitsee, että viittomakielisessä 

opettajankoulutuksessa asioita lähestytään viittomakielisyyden näkökulmasta. 

On erittäin hyvä, että viittomakielisten luokanopettajien koulutuksessa on huomioitu 

kuurojen yhteisö ja kulttuuri. Koska kieli on yksi kulttuurin ilmenemismuoto, on tärkeää 

että myös kulttuurin muut osa alueet on huomioitu opetussuunnitelmassa kielen opinto-

jen lisäksi. Omakielisen kulttuurin säilyttäminen osana koulutusohjelmaa on olennaista 

myös siksi, että viittomakielisten oma kulttuuri ja sen perinteet siirtyisivät tulevien luo-

kanopettajien kautta myös koulumaailmaan. Viittomakielisellä luokanopettajankoulu-

tuksella on näin ollen merkittävä rooli viittomakielisten kulttuurin säilyttäjänä ja edistä-

jänä nyt, sekä myös tulevaisuudessa. 

3.5.2 Viittomakieliset kuvataidekasvattajat 

Koska kuvataideopetuksen tavoitteena on muun muassa antaa oppilaille valmiuksia 

ymmärtää ja arvostaa niin suomalaisen, oppilaan oman kuin hänelle vieraiden kulttuu-

rien visuaalista maailmaa, ovat kuvataidekasvattajat avainasemassa tämän tavoitteen 

toteutumisessa. Viittomakielisiä oppilaita opettavilla opettajilla tulisikin siis olla val-

miuksia tehdä kuurot oppilaat tietoiseksi kuurojen omasta kulttuurista ja sen ominais-

piirteistä – muun suomalaisen kulttuurintuntemuksen ohessa. Tämä tarkoittaa myös op-

pilaiden perehdyttämistä kuurojen kuvataiteeseen.  

Juva (2006, 20) pohtii opinnäytetyössään syitä sille, miksi hän ei ole oman koulutuspol-

kunsa aikana saanut tietoa kuuroista kuvataiteilijoista. Yhtenä syynä tähän Juva arvelee 

olevan sen, että kuvataidekasvatusta ovat antaneet hänelle vain kuulevat opettajat, joilla 

ei ole ollut tietoa kuurojen taiteesta. Juva arvelee opettajien tietämättömyyden puoles-

taan johtuneen siitä, että heillä ei itselläänkään ole ollut mahdollisuutta saada tietoa kuu-

rojen tekemästä taiteesta. Myös kuuroja koskevien tutkimusten vähäisellä määrällä on 

varmasti ollut osuutta asiaan.  

Vaikka Juvan peruskouluajoista on jo aikaa, ei tilanne ole oikeastaan muuttunut 1990-

luvulta tähän päivään mennessä. Esimerkiksi Jokisen (2000c, 47) mukaan aineenope-

tuksen asema kuurojen kouluissa ei ole kovinkaan hyvä. Opetus järjestetään joko viit-

tomakielisten lastentarhan- tai luokanopettajavoimin, jotka eivät ole kuitenkaan erikois-
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tuneet kuvataidekasvatukseen. Vaihtoehtoisesti opettajina saattavat toimia pätevät ai-

neenopettajat, joilla ei taas ole riittävää viittomakielentaitoa. Kummassakin tapauksessa 

opetuksen taso kärsii; joko opettajan epäpätevyydestä johtuen tai sen takia, että riittämä-

tön kielitaito aiheuttaa ongelmia opettajan ja viittomakieltä käyttävien oppilaiden väli-

sessä vuorovaikutuksessa.  

Jotta viittomakielisten kuvataidekasvatus olisi kuurojen omaa kulttuuria huomioivaa, 

tarvitaan tähän viittomakielisiä taidekasvattajia. Petra Juva on tietojemme mukaan tällä 

hetkellä ainoa koulutuksensa puolesta pätevä, äidinkieleltään viittomakielinen kuvatai-

dekasvattaja Suomessa. Hän on opiskellut taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakou-

lun taidekasvatuksen osastolla. Valmistumisensa jälkeen Juva on työskennellyt myös 

muun muassa Kuurojen Liitossa.  

Vaikka Juva on opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa eli nykyisessä Aalto yliopis-

tossa, siellä ei kuitenkaan ole erillistä viittomakielisille tarkoitettua opintolinjaa. Kysei-

sessä korkeakoulussa kursseja ei myöskään tietääksemme ole mahdollista suorittaa viit-

tomakielellä. Sama pätee myös muiden korkeakoulujen aineenopettajankoulutukseen; 

viittomakielisten korkeakouluopiskelijoiden on turvauduttava tulkkipalveluihin opinto-

jensa suorittamiseksi. 

Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n internetsivujen (2014) ja Kelan internetsivujen 

(2014) mukaan jokaiselle kuurolle opiskelijalle myönnetään aina erillinen tulkkauspää-

tös opiskelutulkkaukseen. Perusopetuksen aikana tulkkauksesta ja sen kustannuksista 

huolehtii koulutoimi, mutta myöhemmissä opinnoissa tulkkauspalvelua on haettava Ke-

lan kautta. On mahdollista, että sopivaa tulkkia ei heti löydy, minkä vuoksi viittomakie-

lisen opiskelijan opintojen aloittaminen saattaa viivästyä. Päätöksen opiskelutulkkaus-

palvelun myöntämisestä tekee Vammaisten tulkkauspalvelukeskus, joka myöntää opis-

kelutulkkausta tarpeen mukaan niin paljon, kuin opiskelija sitä opinnoistaan selviytyäk-

seen tarvitsee.  

Jokinen (2000c, 31) mainitseekin, ettei viittomakielistä aineenopettajankoulutusta tai 

ammatillista opettajankoulutusta järjestetä Suomessa lainkaan. Mielestämme tuntuu 

jokseenkin käsittämättömältä, etteivät viittomakieliset voi kouluttautua esimerkiksi ku-

vataiteen aineenopettajiksi omalla äidinkielellään. Viittomakielisillä opiskelijoilla on 

nimittäin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/98) mukaan oikeus saada ope-

tusta viittomakielisiltä opettajilta (emt., 31). Mieleemme herääkin kysymys: kuinka viit-
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tomakielisille oppilaille voidaan edes tarjota esimerkiksi viittomakielistä kuvataidekas-

vatusta, jos viittomakieliset kuvataidekasvattajatkaan eivät voi kouluttautua ammattiinsa 

viittomakielellä? 

Ammatillisten aineiden opettajankoulutusta olisikin Jokisen mielestä kehitettävä pitkällä 

aikavälillä kuitenkin niin, että saataisiin opettajia, jotka hallitsevat hyvin viittomakielen 

taidon. Jokinen näkee, että viittomakielisen aineenopettajan koulutus tulisi järjestää si-

ten, että koulutus noudattaisi muilta osin suomenkielistä opettajankoulutusta, mutta 

opettajan pedagogiset opinnot tulisi eriyttää niin, että ne tukisivat viittomakielellä tapah-

tuvaa opetusta. Viittomakielinen aineenopettajankoulutus olisi hyvä keskittää Jokisen 

mukaan myös niin, että koulutusta järjestettäisiin yhdessä paikassa. (Jokinen 2000c, 31, 

54.) 

Olemme myös itse sitä mieltä, että viittomakielisten aineenopettajien koulutusta tulisi 

kehittää tulevaisuudessa. Pelkästään se, että kuurolla on mahdollisuus opiskella aineen-

opettajaksi tulkin avulla, ei enää riitä. Viittomakielisillä, kuten muillakin suomen viral-

lisilla kieliryhmillä, tulee olla oikeus kouluttautua omalla äidinkielellään. Viittomakie-

listen aineenopettajankoulutuksella on nimittäin varmasti vaikutusta myös viittomakie-

listen kuvataidekasvatuksen laatuun perusopetuksessa. 
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4 KUVATAITEESTA JA KASVATUKSESTA 

Kuvataide -oppiaineen nimi on ollut muutoksessa koko 1900–luvun ajan. Oppiaine on 

peruskoulun vaiheikkaan historian aikana ollut nimeltään niin piirustus, kuvaamataito 

kuin kuvataidekin. Ehdotettiinpa vuosituhannen vaihteessa oppiaineen nimeksi myös 

visuaalista kulttuuria. Vaikka keskustelu oppiaineen nimestä jatkuu edelleen, on se 

kuitenkin ollut vuodesta 1999 lähtien nimeltään kuvataide. (Pohjakallio 2005, 25.) 

 

Hiljattain päätään nostanut visuaalinen kulttuuri -nimitys on herättänyt paljon 

keskustelua taidekasvattajien keskuudessa, puolesta ja vastaan. Visuaalisen kulttuurin 

voidaan esimerkiksi ajatella kuvaavan kokonaisvaltaisesti nykykulttuurimme kenttää, 

jossa visuaalisten viestien määrä on jatkuvassa kasvussa. Tällöin kuvataide voidaan 

käsittää ikään kuin yhdeksi visuaalisen kulttuuri osa-alueeksi. Kuvataide ei kuitenkaan 

välttämättä pysty enää oppiaineena vastaamaan nykykulttuurimme vaatimuksiin 

esimerkiksi kuvanlukutaidon suhteen. Tämän vuoksi visuaalinen kulttuuri saattaisikin 

olla osuvampi nimi tälle visuaaliseen ilmaisuun pohjautuvalle oppiaineelle.  

 

Visuaalinen kulttuuri -nimityksen vastustajat näkevät kuitenkin, että oppiaineen nimen 

muutoksen myötä kuvataide saattaisi menettää merkitystään ja asemaansa nimenomaan 

taiteen ja taitojen opettamisen välineenä. Tämän vuoksi oppiaineen nimeä ei ole 

ainakaan vielä lähdetty muuttamaan. Sitä paitsi visuaalisen kulttuurin osa-alueet tuovat 

haasteita myös muiden oppiaineiden, kuin pelkän kuvataiteen oppisisällöille.   

 

Pohjakallion (2005, 28–29) mukaan kuvataiteen nimen muutokset juontavat juurensa 

siihen, kuinka taidon ja taiteen suhde on kunakin aikakautena nähty opetuksen kannalta. 

Nimen muutosten myötä myös taideopetuksen sisällöt ovat muuttuneet. Taidekasvatusta 

ohjaavat aina niin ihmis-, taide- kuin kasvatuskäsityksetkin. Pohjakallio toteaakin, että 

näiden käsitysten yhteensovittaminen saattaa olla haasteellista etenkin silloin, kun niitä 

täytyy soveltaa käytännön opetustyöhön.   

 

Koska keskitymme tutkimuksessamme tarkastelemaan kuuroja sosiokulttuurisesta 

näkökulmasta käsin, tämä vaikuttaa myös siihen, kuinka määrittelemme käsityksemme 

ihmisyydestä, taiteesta ja kasvatuksesta tutkimuskontekstissamme. Näemme kuurot 
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kielellis-kulttuurisena vähemmistöryhmänä, jolloin tarkastellessamme viittomakielisten 

taidekasvatusta koemme tärkeänä, että taidekasvatuksessa huomioitaisiin myös 

viittomakielisten kulttuuri osana kasvatuksen lähtökohtia ja päämääriä. Seuraavaksi 

pohdimmekin perusteita sille, minkä takia ja millä keinoin kuvataidetta tulisi opettaa, 

jotta kuvataideopetus olisi myös kasvatusta kulttuuriin. Esittelemme lisäksi 

tutkimuksemme taustalla vaikuttavan teoreettisen viitekehyksen kokemuksellisesta 

taideoppimisesta ja pohdimme, mikä on kokemusten ja tulkintojen merkitys 

taiteellisessa ja kulttuurisessa kasvussa. Käsitelemme myös nykytaiteen 

mahdollisuuksia kahden eri kulttuurin välisen kommunikaation mahdollistajana. Siksi 

on olennaista määritellä myös nykytaide ja sen ominaispiirteet. 

4.1 Kuvataideopetus – kasvatusta taiteeseen ja taiteen kautta 

Taideaineiden asemasta ja tuntimääristä perusopetuksessa käydään jatkuvaa keskuste-

lua. Tälle keskustelulle on Jaskarin ja Suokonaution (2013, 222) mukaan tyypillistä se, 

etteivät siihen osallistujat välttämättä aina tiedä, miksi taideaineita tulisi ylipäätään 

opettaa. Taideaineet nähdään näissä keskusteluissa usein vain terapeuttisessa valossa, 

jonka myötä taito- ja taideainetuntien ajatellaan olevan lähinnä hengähdystaukoja muun 

suorittamisen ohessa. Tämä näkökulma kuitenkin aliarvioi mielestämme taito- ja taide-

aineiden merkitystä, sillä ne voivat tarjota lisäksi yhden erilaisen tavan oppia. 

Myös Marjo Räsänen (2009, 48) mainitsee, että taideaineiden opetuksen merkitystä tie-

donhankinnan välineenä ei tulisi vähätellä. Taito- ja taideaineiden kautta on esimerkiksi 

mahdollista laajentaa muiden oppiaineiden tiedonkäsitystä. Lisäksi taiteen ja taidon kä-

sitteet liittyvät Räsäsen mukaan kaikkiin koulun oppiaineisiin. Syy siihen, miksi taide-

aineita ei useinkaan nähdä merkittävinä välineinä juuri tiedonrakentamisen kannalta, on 

Jaskarin ja Suokonaution (2013, 222) mukaan se, että taiteen kautta voidaan käsitellä 

tunteita ja päästä tietoiseksi tunne-elämän ilmiöistä. Mielestämme tunnetaitojen opetus 

voidaan kuitenkin nähdä myös yhtenä välineenä tiedon hankkimiselle; suuntaammehan 

me havaintojamme pitkälti tunteidemme ja kokemustemme pohjalta. 

Pohjakallion (2005, 80) mukaan taiteen tehtävänä on ravita nälkiintynyttä tunne-elämää 

ja antaa mielikuvitukselle virikkeitä. Taidekasvatuksen painopiste tulisikin Sederholmin 

(2007, 147) mukaan siirtää näin ollen kokemustaitojen hankkimiseen ja kokemusten 

yhteisölliseen jakamiseen. Myös kokemuksellisen taideoppimisen teorian kehittäjä Mar-
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jo Räsänen (2000, 15) on samalla linjalla kokemuksellisuuden suhteen osana taidekas-

vatusta. Räsäsen mukaan taidekasvatuksen tavoitteena nimittäin on, että oppija kehitte-

lee aistimustensa pohjalta tunteisiin pohjautuvaa tietoa, jota hän käyttää luodakseen 

taiteellisia merkitysjärjestelmiä.  

Räsänen (2000, 15) näkee, että taidekasvatuksen päämääränä tulisi olla juuri näiden 

kokemuksista ja tunteista kumpuavien merkityssuhteiden luominen. Merkityssuhteita 

syntyy, kun oppija ymmärtää tutkittavan ilmiön taustalla vaikuttavan merkityksen, ja 

muuttaa suhdettaan todellisuuteen uuden ymmärryksensä pohjalta. Ymmärtäminen on 

aina henkilökohtaista, ja se ilmenee käytännön toiminnassa. 

Sen lisäksi, että kuvataidekasvatus mahdollistaa tunnetaitojen, mielikuvituksen ja ko-

kemusten tarjoamisen, se myös mahdollistaa kasvamisen osaksi ympäröivää kulttuuria. 

Toisaalta myös kulttuurilla on vaikutusta siihen, kuinka katsomme ja koemme asioita, 

tai minkä ajattelemme olevan taidekasvatuksen osalta arvokasta. Niin tai näin; taiteellis-

ten merkitysjärjestelmien luomisen taustalla ovat kokemuksemme, jotka ovat tavalla tai 

toisella johdannaisia tai ainakin sidoksissa ympärillämme olevaan kulttuuriin. Kuvatai-

dekasvatus voidaan siis nähdä myös kulttuurikasvatuksena.   

4.1.1 Kuvataide kulttuurikasvatuksen välineenä 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004, 236) sanotaan, että ympä-

ristön kuvamaailman, aistihavaintojen, mielikuvien ja elämysten tulisi toimia taiteelli-

sen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina peruskoulun kuvataidekasvatuksessa. Kuten 

olemme jo aiemmin maininneet, kuvataideopetuksen tavoitteena on myös luoda perus-

taa suomalaisen kulttuurin ja oppilaan oman kulttuurin välille, sekä näiden kulttuurien 

visuaalisten maailmojen arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Myös vieraiden kulttuurien 

ymmärtäminen on tärkeää. Opetussuunnitelman perusteissa on siis otettu huomioon 

kuvataidekasvatuksen potentiaali kulttuurikasvatuksen mahdollistajana, ja tämän tulisi 

näkyä myös käytännön opetustyössä.  

Niin peruskoulun kuvataidetunneilla, kuin missä tahansa muuallakin tehdyt taidetuotok-

set ovat aina sidoksissa siihen kulttuuriin, jossa niitä tehdään. Jotta voimme ymmärtää 

taidetta, meidän on ymmärrettävä myös sitä kulttuuria, jonka ilmenemismuoto taide on. 

Kuten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004) mainitaan, sekä 

oman että vieraiden kulttuurien arvostamisen ja ymmärtämisen tulisi olla osa tämän 
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hetken peruskoulun kuvataidekasvatusta. Koska kulttuuria ja taidetta ei voida erottaa 

toisistaan, taidekasvatus voidaan nähdä myös kasvatuksena kulttuuriin.  

Päivi Kalhaman (2006, 121) mukaan kulttuurikasvatuksen tulisi painottua taiteen teke-

misen sijaan taidekokemusten aktivointiin, sekä tulkintojen ja merkitysten etsintään 

itsestä ja maailmasta. Tämä on tärkeää varsinkin nykytaiteen kohdalla, sillä nykytaide-

teosten voidaan ajatella olevan puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista. Kalhama (emt., 

122) näkee myös taiteen osana todellisuutta; taide ei ainoastaan ole kaunista, viihdyttä-

vää ja neutraalia, vaan se voi aiheuttaa myös ristiriitaisia reaktioita tai yhteiskunnallista 

keskustelua. Kulttuurikasvatuksen tärkeänä tehtävänä onkin Kalhaman mukaan opettaa 

ymmärtämään, miksi taide ei enää tarjoa pelkästään esteettisiä elämyksiä.  

Kalhaman ajatus taidekasvatuksesta kulttuurikasvatuksena on mielestämme varsin osu-

va. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että taidekasvatuksessa tarvitaan taiteen ymmärtämi-

sen lisäksi myös taiteen tekemisen opettamista. Kuvataidekasvatuksen ei siis tulisi olla 

pelkästään kasvatusta taiteeseen ja kulttuuriin, vaan myös kasvatusta taiteen tekemisen 

kautta. Ilman perustietoja ja -taitoja esimerkiksi tekniikoista, ei ole myöskään mahdol-

lista ilmaista itseään taiteen kautta. Tekniseen osaamiseen pohjautuva taidekasvatus ei 

kuitenkaan saa olla ainoa taidekasvatuksen muoto, vaan kokemuksellisuus ja vuorovai-

kutuksellisuus on nekin tärkeää huomioida opetuksessa.  

4.1.2 Kuvataide kommunikaation välineenä 

Kommunikaatio, eli viestintä voidaan ymmärtää sekä sanomien välittämiseksi, että 

merkitysten tuottamiseksi. Kommunikaatiolla voidaan nähdä olevan myös tehtävä yh-

teisyyden tuottajana, jolloin olennaista ei ole tiedon tai informaation välittäminen, vaan 

yhteisen ymmärryksen tuottaminen. Tehokas kommunikaatio sekä ylläpitää vuorovaiku-

tusta, että välittää informaatiota ja ideoita. Alati muuttuvassa maailmassa ja tilanteissa 

tarvitaan uusia kommunikaation muotoja, jotta kaikki tarvittava informaatio voitaisiin 

välittää. (Heikkilä & Heikkilä 2001, 105.)  

Mielestämme taide ja taiteen tekeminen voisikin toimia yhtenä välineenä ihmisten väli-

sessä vuorovaikutuksessa ja ajatustenvaihdossa. Kuvat voisivat toimia keskustelun he-

rättäjinä ja ylläpitäjinä. Taiteen voisi jopa nähdä rikastuttavan kommunikaatiotilannetta, 

sillä kuvien katsominen ja tekeminen osana kielellistä vuorovaikutustilannetta saattaa 

aktivoida aivan erilaisia tapoja ajatella. 
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Myös Kalhama (2006, 120–121) pohtii taiteen mahdollisuuksia toimia kommunikaation 

välineenä. Kalhaman mukaan taiteen avulla on mahdollista saada ihmiset kanssakäymi-

seen keskenään. Esimerkiksi nykytaide mahdollistaa taiteen tekemisen ”ei-perinteisin” 

tekniikoin, jolloin jokaisella on mahdollisuus taiteen tekemiseen ilman perinteisiä väli-

neitä. Lisäksi nykytaide aktivoi yleisöä uudella tavalla; yleisö ei ole enää passiivinen 

katsoja, vaan taide vaatii yleisöltä oivallusta ja osallistumista.  

Kalhaman (2006, 126) mukaan taiteella onkin monia ominaisuuksia, joiden ansiosta se 

voi hyvin toimia kommunikaation välineenä. Taiteellisten prosessien avulla voidaan 

nostaa esiin yksilöiden eroja, oppia erilaisuuden kohtaamista, sekä kehittää erilaisia yh-

dessä toimimisen muotoja. Tällöin prosessi palvelee sekä yksilöä että yhteisöä. Taiteel-

lisille prosesseille onkin usein tyypillistä sattuma ja se, ettei lopputulosta tiedetä projek-

tin alkaessa. Yksilöiden valinnat ohjaavat prosessia kohti lopputulosta. Taiteellisissa 

prosesseissa kuvataide toimii siis yhteisen kommunikaation välineenä.  

Hietala (1993, 9) mainitsee, ettei kuvien käyttäminen ihmisten välisessä viestinnässä ole 

kuitenkaan uusi ilmiö. Kuvat ovat toimineet ihmisten keskinäisen kommunikoinnin vä-

lineenä jo ennen kirjoitustaidon syntymistä. Ensimmäiset kirjoitusmuodotkin olivat ku-

vallisia, eräänlaisia sarjakuvan esiasteita. Lisäksi luolamaalaukset olivat ensimmäisiä 

keinoja, joilla ihmiset tallensivat ja välittivät informaatioita. 

Kuvat ovat säilyttäneet merkityksensä kommunikaation mahdollistajina tähän päivään 

asti. Helena Sederholm (2007, 146) toteaakin, että nykykulttuurissa kuvat mielletään 

helposti kommunikointivälineiksi, eräänlaisiksi käyttökuviksi, joiden avulla voidaan 

välittää vastaanottajalle tietoa, tunteita ja ajatuksia. Kuvilla pyritään siirtämään tietoa 

yleensä tietyille kohderyhmille. Kuvien käyttäminen yhdensuuntaisena tiedonsiirtämi-

sen menetelmänä on Sederholmin mukaan kuitenkin eri asia, kuin aidosti vuorovaiku-

tuksellinen kommunikaatio kuvien avulla. Yhteisöllisessä toiminnassa kommunikaatio 

muodostaa sosiaalisen kentän, jossa toiminta luo merkityksiä.  

Kalhama (2006, 118) toteaa kuin Sederholmin ajatusta jatkaen, että kaikki taide on vuo-

rovaikutusta. Vuorovaikutus on Kalhaman mukaan etenkin nykytaiteessa tietoisesti ta-

voiteltu elementti. Myös kasvattaminen perustuu aina vuorovaikutukseen. Vuorovaiku-

tus on dialogista toimintaa ihmisten välillä, ja etenkin kasvatuskontekstissa vuorovaiku-

tuksen keskiössä on aina ihminen. Vuorovaikutustilanteissa tavoitellaan yksilöllisiä ko-

kemuksia ja tuntemuksia, joita syntyy eri osapuolten yhteistyönä.  
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Koska kasvattaminen perustuu pohjimmiltaan vuorovaikutukseen, myös kuvataidekas-

vatuksessa tulisi huomioida vuorovaikutus osana kuvataideopetuksen tavoitteita. Opet-

tajan rooli on perinteisesti nähty tiedonjakajana, jolla on vankkumaton auktoriteettiase-

ma luokassa. Opettajan ja oppilaan välinen kasvatussuhde on tällöin jäänyt hyvin yksi-

suuntaiseksi, sillä opettaja on asettanut itsensä oppilasta korkeammalle, eikä oppilaalla 

ole ollut lupaa kyseenalaistaa opettajaa. Tällöin opettaja on myös suunnitellut opetuksen 

sisällöt ilman, että sisältöjen lähtökohdat ovat millään tavoin liittyneet oppilaiden ko-

kemus- tai elämismaailmaan, jolloin oppilaat ovat vain toimineet opettajan innovaatioi-

den mekaanisina toteuttajina. 

Jotta opettajan ja oppilaan välinen kasvatussuhde olisi tasavertaisempi, tarvitaan siihen 

aitoa vuorovaikutusta, jossa kasvattaja ja kasvatettava voisivat kohdata yhdenvertaisina. 

Täällä yhdenvertaisuudella emme kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö opettajalla tulisi olla 

auktoriteettia suhteessa oppilaaseen. Silti opetus voisi kuitenkin pohjautua esimerkiksi 

oppilaiden kokemusmaailman hyödyntämiseen opetuksen lähtökohtana.  Jotta opettajan 

ja oppilaan välinen vuorovaikutussuhde olisi tasavertainen, vaatii se aitoa kuuntelemista 

ja toisen kohtaamista – siis dialogia – toteutuakseen.  

Kalhama näkeekin, että taide voisi toimia hyvänä välineenä dialogisten suhteiden raken-

tamiselle. Hän myös esittää, että tämän päivän taiteessa painopiste on etenkin vastaanot-

tamisen prosessissa. Tekijä ei siis enää yksin määritä teoksen merkitystä, vaan vastaan-

ottaja on keskeisessä asemassa tulkinnan suhteen. Tämä asettaakin katsojalle vaatimuk-

sen opetella uusia vastaanottamisen muotoja. (Kalhama 2006, 119, 121, 123.) 

Kalhama (2006, 123) mainitsee myös, että taiteen vastaanottotapahtumassa on keskeistä 

pysähtyä pohtimaan, kuinka dialogista teoksen ja vastaanottajan välillä kasvaa mahdol-

lisimman merkityksellinen oppimis-, ajattelu-, tai prosessointitapahtuma. Keskitymme-

kin omassa produktiivisessa dialogissamme pohtimaan juuri näitä asioita. Taiteellisessa 

dialogissamme pääpaino on nimittäin prosessissa, ja pyrimme reflektoimaan tämän pro-

sessin aikana tapahtunutta oppimista ja ajattelua sekä erityisesti sitä, mikä merkitys ko-

kemuksillamme oli oppimisemme kannalta. Koska arvioimme tutkimuksemme lopuksi 

produktiivisessa osuudessa tekemämme taiteellisen dialogin sovellettavuutta peruskou-

lun kuvataideopetukseen, on meidän myös pohdittava, miksi kokemukset ylipäätään 

voisivat toimia kuvataideopetuksen lähtökohtana. 
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4.2 Kokemukset kuvataideopetuksen lähtökohtana 

Jaskarin ja Suokonaution mukaan taideaineiden opetusta ohjaavat helposti valmiit kou-

lutyönmallit. Tämän vuoksi opettajan työ on suurelta osin ulkoapäin ohjattua ja normi-

tettua. (Jaskari & Suokonautio 2013, 229.) Vaikka opetussuunnitelman perusteet luo-

vatkin raamit opetuksen sisällölle, opettajalla on kuitenkin täysin vapaat kädet opetuk-

sen toteuttamisen suhteen. Siihen, mitä didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja kukin opet-

taja tekee, vaikuttavat hänen ihmis- ja oppimisnäkemyksensä. Myös se, miksi taidekas-

vattaja näkee kuvataiteen opetuksen olevan tärkeää, vaikuttaa opetuksen suunnitteluun 

ja toteutukseen. 

Kuvataidekasvatuksessa ja -opetuksessa on pitkään painotettu pelkän taidon merkitystä, 

minkä vuoksi taito ja tieto on nähty toisistaan irrallisina elementteinä. Tällaiseen taitoon 

painottuvan opetuksen keskiössä on ollut etenkin jäljittely; oppilaiden tehtävänä on ollut 

jäljentää opettajan tekemä mallikuva ja oppilaiden teoksia on arvioitu sen mukaan, 

kuinka tarkasti ne ovat onnistuneet ilmentämään malliesimerkkiään. Jäljittelyllä on pe-

rusteensa ja pitkät perinteet taiteen historiassa, sillä mallikuvasta piirtäminen kehittää 

tutkitusti esimerkiksi käden ja silmän yhteistyötä, sekä auttaa hahmottamaan omia taito-

ja.  

Pohjakallion (2005, 212) mukaan kuvaamataidon opettajan vanha rooli liittyy oppikou-

lun sivistystehtävään. Kuvaamataidon opettajan tehtävä oli olla hyvän maun vaalija ja 

antaa sivistyneistölle sen tarvitsema kultivoitunut silaus. Myös tänä päivänä taidekasva-

tusta ohjaavat kasvattajan käsitykset kauneudesta, esteettisyydestä ja mausta, ja taide-

kasvattajan onkin jatkuvasti pohdittava suhdettaan näihin. Peruskoulu-uudistuksen myö-

tä myös kuvataidekasvattajien rooli koki muutoksen.  

Nykyään ajatellaankin, ettei kuvataideopetus saisi perustua pelkästään mallintamiselle. 

Taidon lisäksi myös itseilmaisulle, mielikuvitukselle ja ajatuksille tulisi antaa sijaa. 

Näin ollen kuvataidekasvatuksen tavoitteena on olla oppilaiden kokemus- ja elämismaa-

ilmoja koskettavaa ja kunkin yksilön reflektiivistä kasvuprosessia tukevaa.  

Pohjakallion (2005, 212) mukaan taidekasvattajan on nykyään tärkeää keskittyä estetii-

kan lisäksi myös siihen, mikä hänen roolinsa on etenkin kuluttajien kasvattajana. Pohja-

kallio mainitseekin, että nykykulttuuri ohjaa jatkuvaan kuluttamiseen, minkä myötä 

myös taiteesta on tullut eräänlaista kulutustavaraa. Myös Räsäsen (2000, 10) mukaan 
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taidekasvatuksen päätehtävä on etsiä keinoja nykypäivän ymmärtämiseen. Räsänen nä-

keekin taiteella olevan kasvun kannalta tärkeitä sosiaalisia ja eettisiä vaikutuksia. Taide 

on hänen mukaansa tärkeä tapa rakentaa todellisuutta, ja taidekasvatuksen voidaan niin 

ikään ajatella olevan yksi väylä kulttuurin ymmärtämiseen. 

Jotta kuvataidekasvatus mahdollistaisi nykypäivän ymmärtämisen, sen tulisi mieles-

tämme olla teknisten taitojen kehittämisen lisäksi itseilmaisuun kannustavaa. Opetuk-

sessa tulisi myös huomioida se kulttuuri, jossa oppilaat elävät, ja johon heidän koke-

musmaailmansa on sidoksissa. Tämän päivän taidekasvatuksen tulisikin olla hyvin ko-

konaisvaltaista ja vastata niihin vaatimuksiin, jotka nykykulttuuri sille asettaa. Näitä 

vaatimuksia ovat esimerkiksi kuvanlukutaito, sekä kuvan ja sanan yhteys.  

Mielestämme teknisen osaamisen ja luovan itseilmaisun tulisi olla oppimistavoitteina 

tasavertaiset. Luovan itseilmaisun kautta oppilaille tarjoutuu nimittäin myös mahdolli-

suus tunteiden käsittelyyn ja ilmaisuun taiteen kautta. Tämä asettaa opettajalle kuitenkin 

uusia haasteita; opettajan on oltava herkkä oppilaiden tunteiden ja ajatusten havaitsemi-

sessa. Oppilaista kumpuavat kokemukset onkin tarvittaessa osattava ottaa osaksi opetus-

ta. Opettajan rooli ei voi näin ollen olla enää vain teknisten taitojen opettaja, vaan opet-

tajan tulisi enemmänkin ohjata oppilaitaan omaan ajatteluun ja itsensä ilmaisuun taiteen 

kautta.    

Myös Räsänen (2000, 14–15) mainitsee teorian ja käytännön yhteyden olevan tärkeää 

taidekasvatuksessa. Hänen kokemuksellisen oppimisteorian pohjalta kehittämänsä ko-

kemuksellisen taideoppimisen teoria edellyttää taiteellista tietämistä. Taiteellinen tietä-

minen tarkoittaa Räsäsen mukaan tietojen ja taitojen välisen erottelun hylkäämistä. 

Erottelu perustuu käsitykseen teorian ja käytännön vastakkainasettelusta. Kun ihminen 

ymmärretään tiedon käsittelijäksi, taito sisältyy tietoon. Tieto ilman soveltamisen taitoa 

on hyödytöntä, eikä taitoja ole olemassa ilman tietoa.  

Taidekasvatus tulisikin mielestämme nähdä juuri teorian ja käytännön muodostamana 

kokonaisuutena, jossa kokemuksiin pohjautuvat sisällöt ohjaavat teknistä toteutusta. 

Näin ollen taidekasvatus olisi niin kasvatusta taiteen kautta, kuin taiteeseen. Tämä nä-

kökulma tulisi huomioida myös taiteellisten tuotosten arvioinnissa, jossa pääpainon tuli-

si olla prosessin arvioinnissa ja siinä, kuinka hyvin ajatus ja käytännön toteutus täyden-

tävät toisiaan.  
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Jos taiteen tekemisellä tavoitellaan tunteiden ilmaisemista, se ei voi Jaskarin ja Suokon-

aution (2013, 228) mukaan olla kovin ulkoa ohjattua. Ilmaisun ohjausprosessi on vaike-

aa ja opettajan mahdollinen vaikutus oppilaan ilmaisuun on tiedostettava. Kirjoittajat 

mainitsevat, että opettajan tulisikin ohjata tapahtumien kulkua mahdollisimman vähän, 

toimia prosessissa oppilaan ehdoilla ja olla tarvittaessa tämän käytettävissä.  Asioiden 

eteneminen oppilaiden esiin tuomien asioiden mukaan ilman tietoa siitä, mihin lopputu-

lokseen päädytään, ei kuitenkaan ole tyypillistä perusopetuksessa.  

Myös Terva-aho ja Mäenpää (2013, 133–134) puhuvat opettajan uudenlaisesta roolista. 

Kirjoittajien mukaan opettajan ei tule antaa oppilaille valmiita ajattelumalleja ja teettää 

vain teknistä päättelyä vaativia tehtäviä. Tehtävien tulisi enemmänkin haastaa oppilaan 

ajattelua, ohjata ilmiöiden havainnointiin ja selittämiseen, sekä näistä tehtäviin johto-

päätöksiin. Jotta oppilaat pääsisivät toimimaan subjekteina, on opettajan Terva-ahon ja 

Mäenpään mukaan tärkeää vetäytyä toiminnan pääosasta. Nykyinen näkemys oppimi-

sesta toistamisena, suorittamisena ja tuotosten tekemisenä tulisi syrjäyttää ajatuksella, 

jossa oppiminen nähdään ajatteluna ja asioiden ja ilmiöiden syvällisenä pohdintana.  

Oppilaiden ajattelun kehittäminen ja oppiminen mainitaan tärkeässä roolissa myös pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004), jossa ne on mainittu monen 

peruskoulun oppiaineen tavoitteissa. Käytännön tasolla oppilaiden oma ajattelu ei kui-

tenkaan pääse kehittymään opettajan auktoriteettiaseman ja koulun jäykkien tunti- ja 

oppiainerakenteiden vuoksi. (Terva-aho ja Mäenpää 2013, 134.) Myös Jaskarin ja Suo-

konaution (2013, 229) mukaan opetuksen toteuttamista oppilaiden omien kokemusten ja 

intressien lähtökohdista tai opettajan omista ajatuksista käsin vaikeutuvat opetussuunni-

telman määrittelemien oppiainekohtaisten sisältöjen takia. Toki oppiainesisällöt osittain 

rajoittavat opetuksen toteutusta, mutta mielestämme niitä ei tulisi kuitenkaan nähdä pel-

kästään rajoittavina tekijöinä.  

Peruskoulussa opetus kangistuu helposti noudattamaan samaa kaavaa vuodesta toiseen. 

Opettajat tuntuvat hyödyntävän kerran hyväksi todettuja opetusmenetelmiä, eivätkä 

välttämättä muista opetussuunnitelman ohjaavan opetusta vain sisältöjen, ei käytännön 

toteutuksen, osalta. Jotta jähmeä peruskoulu voisi kokea tarvittavan muutoksen, olisi 

opettajien otettava uusia metodeja pikku hiljaa käyttöönsä. 

Kuvataidekasvatuksessa oppilaiden omien kokemusten ja intressien hyödyntäminen 

opetuksen lähtökohtana antaa monenlaisia mahdollisuuksia opetuksen toteuttamiseen. 
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Kokemuksiin pohjautuvien opetusmenetelmien kirjo on todella laaja, mutta ne kaikki 

juontavat juurensa samaan teoriaan, kokemukselliseen oppimisnäkemykseen. Esitte-

lemme seuraavaksi David Kolbin kokemuksellisen oppimisen teorian, sekä Marjo Räsä-

sen siitä johtaman kokemuksellisen taideoppimisen teorian perusperiaatteet. Lopuksi 

podimme vielä nykytaiteen madollisuuksia kokemuksellisen taideoppimisen lähtökoh-

tana. 

4.2.1 Kokemuksellinen oppiminen 

Kokemuksellisella oppimisella tarkoitetaan Marjo Räsäsen (2000, 10, 12) mukaan ai-

kaisempiin oppimiskokemuksiin perustuvia opetusohjelmia. Kokemuksellisessa oppi-

misessa oppiminen ja kehitys tapahtuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa vertail-

laan omia kokemuksia suhteessa toisten kokemuksiin. Kyseisen oppimisteorian juuret 

ovat John Deweyn 1930–luvulla kehittämässä pragmatismissa, joka korostaa käytännön 

roolia osana tutkimusta. Teoriaa on kehitelty eri puolilla maailmaa, ja 1980–luvun puo-

livälistä lähtien sitä on sovellettu myös Pohjoismaissa.   

Kokemuksellisen oppimisteorian kehittäjä David Kolb (1984, 20) mainitsee teoriansa 

pohjautuvan John Deweyn ajatusten lisäksi myös Kurt Lewinin ja Jean Piaget’n teorioi-

hin, joissa kaikissa korostuu kokemuksen rooli tiedon rakentajana ja osana oppimispro-

sessia. Kolb on yhdistänyt teoriaansa ajatuksia Deweyn pragmatismista, Lewinin tutki-

muksen ja sosiaalisen ongelmanratkaisun yhteyttä korostavasta toimintatutkimuksen 

mallista sekä Piaget’n kognitiivisen kehityksen teoriasta, joka puolestaan pohjautuu 

lapsen ja ympäristön vuorovaikutussuhteeseen (Räsänen 2000, 10).  

Kokemuksellisen oppimisen teoriassa on piirteitä niin behavioristisesta kuin kognitiivi-

sesta oppimisnäkemyksestä (Kolb 1984, 21). Behavioristinen oppimisnäkemys pohjau-

tuu ajatukseen oppimisesta ärsyke-reaktio-ketjuna, joka tapahtuu yrityksen ja erehdyk-

sen kautta. Tämän oppimisnäkemyksen mukaan ihminen on passiivinen kohde, jota 

voidaan muokata ulkoapäin palkinnoin ja rangaistuksin. Kognitiivinen näkemys oppi-

misesta taas painottaa ajattelun ja kielen merkitystä oppimisen perustana. Kyseisen teo-

rian mukaan ihminen on itse aktiivinen oppija, joka ohjaa tietoisesti omaa oppimistaan 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa.  

Kolbin (1984, 21) mukaan kokemuksellisen oppimisteorian tarkoituksena ei ole olla 

kolmas vaihtoehto behavioristisille ja kognitiivisille oppimisteorioille. Kolb näkee teo-
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riansa olevan pikemminkin holistinen, eli kokonaisvaltainen ja oppimista eheyttävä nä-

kökulma, jossa eri oppimisteoriat yhdistyvät. Kyseisen teorian tarkoituksena on yhdistää 

kokemus, havainto, kognitio ja toiminta mielekkääksi kokonaisuudeksi. Räsäsen (2000, 

10–11) mukaan näiden osa-alueiden yhdistäminen tapahtuu transformaation eli muun-

tamisen avulla. Transformaatiossa tiedostamaton, omakohtainen kokemus muunnetaan 

pohdiskelevan havainnoinnin avulla tiedostetuksi tiedoksi, eli kokemus käsitteelliste-

tään.  Tiedon rakentaminen on kehämäistä, ja se vaatii aktiivista toimintaa.   

Räsänen (2000, 12) näkee kokemuksellisen oppimisen teorian taustalla olevan piirteitä 

myös yhteistoiminnallisen oppimisen ja tutkivan, eli niin sanotun ongelmakeskeisen 

oppimisen periaatteista. Kokemuksellisessa oppimisessa painopiste on nimittäin reflek-

tiivisessä prosessissa, jossa opettaja ja oppijat pohtivat yhdessä niin omien kuin toisten 

kokemusten merkityksiä. Oppimisprosessi vaatii siis niin yhteisöllistä toimintaa, kuin 

kokemuksista kumpuavaa, tutkivaa asennetta oppimiseen. Opettajan rooli onkin koke-

muksellisessa oppimisessa Räsäsen mukaan olla oppimisen avustaja perinteisen tiedon-

jakajan roolin sijasta. 

Muun muassa Räsänen on soveltanut Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoriaa taide-

kasvatukseen.  Hän käyttää kehittämäänsä kokemuksellisen taideoppimisen mallia esi-

merkiksi väitöskirjassaan Sillanrakentajat. Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen 

(2000). Seuraavaksi esittelemme Räsäsen luoman kokemuksellisen taideoppimisen teo-

rian, sekä siihen pohjautuvan kokemuksellisen taiteen tulkinnan periaatteet. Pohdimme 

myös, mikä on kuvanlukutaidon merkitys osana kokemuksellista taideoppimista. 

4.2.2 Kokemuksellinen taideoppiminen 

Räsäsen (2000, 17) mainitsee kokemuksellisen taideoppimisen tapahtuvan aina oppijan 

ja ympäristön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ympäristöllä voidaan tarkoittaa niin 

yksilön sisäistä maailmaa, muita ihmisiä kuin vaikkapa maalauksen maisemaa. Koke-

muksellinen taiteen ymmärtäminen perustuu teoksen ja katsojan vastavuoroisuuteen, ja 

teosta tulkittaessa katsojan kulttuuri kohtaa taideteoksen taustalla olevan kulttuurin. 

Kokemuksellisessa taideoppimisessa katsojan elämismaailma kohtaa taiteilijan todelli-

suuden taideteoksen kautta. Jos katsoja löytää taideteoksesta yhtäläisyyksiä omien ko-

kemustensa ja teoksessa ilmaistujen kokemusten välillä, hänelle muodostuu henkilökoh-
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tainen suhde taideteokseen.  Parhaimmillaan taide toimii siis katsojan itsen rakentami-

sen välineenä. (Räsänen 2000, 17.) 

Räsäsen (emt., 17) mukaan katsoja tarvitsee mentaalisia ja materiaalisia muuntamisen 

kykyjä, jotta hän ymmärtäisi toisten tekemien teosten merkityksiä ja oppisi ilmaisemaan 

niihin pohjautuvia henkilökohtaisia merkityksiään. Kokemuksellisessa taideoppimisessa 

oppimista tapahtuukin, kun yksilön konkreettiset kokemukset ovat vuorovaikutuksessa 

abstraktien käsitteiden kanssa. Yksilöllisten kokemusten taustalla ovat aistikokemukset, 

jotka syntyvät ympäristöä havainnoimalla, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä ku-

vien tekemisessä ja tulkinnassa. Taideoppimista tapahtuu, kun oppija muuntaa koke-

muksiaan taideteoiksi. Tällöin oppija liikkuu Räsäsen mukaan tiedostamattomien ha-

vaintojen ja tietoisten, käsitteellistävien toimintojen välillä. (Räsänen 2000, 14–15.)  

Räsänen (2000, 14–15) näkee kuvantekemisen olevan mielekäs tapa prosessoida uutta 

tietoa taideoppimisessa. Kuvantekemiseen liittyy vahvasti tunteiden ja havaintojen ref-

lektointi, joka puolestaan mahdollistaa yhden taideoppimisen päätavoitteen, itsen raken-

tamisen. Uudet oivallukset – olivat ne sitten oivalluksia itsestä tai ympäristöstä – ovat 

merkityksellisiä vasta, kun niitä kokeillaan ensin kuvallisessa työskentelyssä ja sitten 

käytännön elämässä.  

Vaikka kuvantekeminen mahdollistaa varmasti itsen rakentamisen ja on hyvä väline 

tiedon prosessoinnissa, emme täysin allekirjoita Räsäsen näkemystä kuvallisen työsken-

telyn roolista oivallusten merkityksellistäjänä. Mielestämme mikä tahansa uusi oivallus 

on merkittävä siitä huolimatta, käsitelläänkö sitä kuvallisen työskentelyn avulla vai ei. 

Räsäsen ajatus siitä, että oivalluksista tulee merkityksellisiä vasta, kun ne on kuvallisen 

tekemisen kautta saatu liitettyä osaksi käytännön elämää, on uusien oivallusten vähätte-

lyä.  

Emme kuitenkaan kiistä Räsäsen teorian toimivuutta uuden tiedon rakentamisen väli-

neenä. Mielestämme uusien ajatusten kytkeminen käytännön elämään ei kuitenkaan 

välttämättä tapahdu aina tietoisen toiminnan kautta; joskus jokin ajatus saattaa jäädä 

alitajuntaan muhimaan ja nousta esiin yllättävässäkin tilanteessa. Vaikka katsoja am-

mentaisikin ajatuksia katsomastaan kuvasta, ei oivallusten ilmentäminen välttämättä 

tapahdu juuri kuvallisena työskentelynä. Huolimatta siitä, että kuvantekeminen on jolle-

kin kaikista ominaisin ilmaisumuoto, se ei välttämättä toimi jonkun toisen kohdalla 
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lainkaan. Silti kuvien katsominen saattaa inspiroida myös sellaisia ihmisiä, joille kuvan-

tekeminen ei ole luontaista.   

Taideoppimisessa kokemukset siis tiedostetaan ja muunnetaan mentaalisten ja materiaa-

listen välineiden avulla taiteelliseen muotoon. Opetuksessa on tavoitteena kehittää tek-

nisten ja ilmaisullisten keinojen lisäksi ajattelun, mielikuvituksen ja tunteiden ilmaisun 

valmiuksia. (Räsänen 2000, 14.) Nämä ovat elementtejä, jotka myös me näemme ar-

vokkaiksi päämääräksi kuvataidekasvatukselle. Näin ollen kokemuksellisen taideoppi-

misen hyödyntäminen peruskoulun kuvataidekasvatuksessa tuntuu varsin mielekkäältä 

vaihtoehdolta, ja tämän vuoksi olemmekin valinneet sen lähestymistavaksi omaan pro-

duktioomme. 

Kokemukselliseen taideoppimiseen liittyy Räsäsen (2000, 16–17, 19) mukaan oleelli-

sesti myös kokemuksellinen taiteen tulkinta. Räsänen näkee kokemuksellisen taiteen 

tulkinnan olevan ymmärtämisen prosessi, joka koostuu taiteilijan ja katsojan välisestä 

vuoropuhelusta. Taiteilijan näkökulman kohtaaminen on hänen elämismaailmansa koh-

taamista niin henkilöhistorian kuin kulttuurin tasolla. Parhaimmassa tapauksessa katsoja 

kykenee sisäistämään teoksen välittämiä tietoja, sekä antamaan niille omia, henkilökoh-

taisia merkityksiä. Lisäksi kokemuksellisessa taideoppimisessa katsojan tulisi kyetä 

muuntamaan myös oma kokemuksensa uudeksi taideteokseksi ja soveltamaan näin kä-

sittelemäänsä tietoa elämässään.  

Räsäsen mukaan kokemuksellisen taideoppimisen päämääränä onkin juuri omien ko-

kemusten reflektointi, joka johtaa toimintaan niin taiteen kuin elämän alueella. Räsänen 

näkee tämän päämäärän olevan luonteeltaan emansipatorinen. Kokemuksellisessa taide-

oppimisessa tarkoituksena on itsen ja kulttuurin syvenevä ymmärtäminen, mikä puoles-

taan vaikuttaa aina yksilön maailmankuvaan. Kokemuksellinen oppimisprosessi vaikut-

taa parhaimmillaan myös koko persoonallisuuden kehittymiseen. (Räsänen 2000, 19.)  

4.2.3 Kuvanlukutaito osana kokemuksellista taideoppimista 

”Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”, ”kuva ei valehtele”, ”en usko ennen 

kuin itse näen”. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, kuinka kuvista ja niiden katsomises-

ta puhutaan. Kuvien tekemiseen liittyy poikkeuksetta jokin tausta-ajatus. Tämä ajatus 

saattaa olla taiteilijan omien ajatusten käsittely, poliittinen kannanotto tai vaikkapa vain 

yleisen estetiikan parantaminen. Kuvilla halutaan tavalla tai toisella vaikuttaa katsojaan, 
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ja saada hänessä aikaan reaktioita. Anitta Seppä (2007, 15) pohtii, kuinka kuvat vaikut-

tavat katsojaan ja ohjaavat tämän ajattelua ja havaintoja. Tämän takia katsojalla tulee 

olla kykyä suhtautua myös kriittisesti näkemiinsä kuviin. Katsojan tulee tiedostaa ku-

vien takana piilevät intentiot ja se, miten kuvilla halutan häneen vaikuttaa. Perinteisen 

lukutaidon lisäksi ihmisen tuleekin kehittää myös kuvanlukutaitoaan. 

Seppä (2007, 14) mainitsee myös, että länsimaisille nykykulttuureille on ominaista vi-

suaalisuuden korostuminen. On vaikea löytää paikkaa, jossa ei olisi kuvallista informaa-

tiota. Sepän mukaan kuvat eivät itsessään ole mitenkään uusi ilmiö, mutta teknologian 

kehityksen myötä kuvien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmeninä. 

Jokainen länsimaalainen voi varmasti myös allekirjoittaa sen, että eri mediat tarjoavat 

kuvia suorastaan ylitsevuotavan paljon; esimerkiksi kaupungilla kävellessäsi ei voi pae-

ta kuvalliseen tyhjiöön. Sepän mukaan nykykulttuuria leimaa ajatus siitä, että kaikki 

tulisi esittää kuvallisesti – myös sellaiset asiat, joita ei aiemmin ole esitetty kuvallisin 

keinoin. 

Usein ajatellaan, että kuvallisesti esitetyt asiat olisivat helpommin lähestyttävissä tai 

ymmärrettävissä, kuin kirjoitettu informaatio. Tämä ei kuitenkaan pidä täysin paikkaan-

sa, koska myös kuvat vaativat lukutaitoa, joka on verrattavissa ”perinteiseen” lukutai-

toon. Kuvanlukutaidosta puhuttaessa on myös otettava huomioon se, kuinka erilaisia 

tulkintoja kuvat voivat eri ihmisissä herättää. Ympäröivän kulttuurin vaikutuksen lisäksi 

myös katsojan oma henkilökohtainen historia vaikuttaa aina kuvien katsomiseen.  

Kai Mikkosen (2005) mukaan näkemiseen liittyy aina käsitteellistämistä, olipa kyseessä 

sitten sana tai kuva. Käsitteellistäminen liittyy aina kulttuuriin, sillä se vaatii kulttuuris-

ten merkitysprosessien tekoa. Visuaalisesta lukutaidosta puhuttaessa kuvat ymmärretään 

kommunikaatioksi, vaikka sanat ja kuvat eroavatkin kulttuuriselta merkitykseltään toi-

sistaan. Kieli nähdään Mikkosen mukaan kulttuurisesti vain puheena tai kirjoitettuna 

tekstinä, ja lähtökohtaisesti se on erilaista kuin kuvat.  

Visuaalisen lukutaidon rinnalle on POPS 2016 -luonnoksessa noussut myös moniluku-

taidon käsite. Kuvataiteen kohdalla oppiaineen tehtävissä mainitaan monilukutaidon 

hyödyntäminen analyysimenetelmänä, jossa yhdistyy sanallinen, kuvallinen ja eri tai-

teidenvälinen esittäminen ja ilmaisu. Tavoitteena on, että oppilasta ohjataan kehittä-

mään monilukutaitoaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilas oppisi visuaali-

suuden lisäksi muita tutkimisen ja esittämisen tapoja. (POPS 2016 -luonnos.)    
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Toisin kuin kuulevilla, viittomakielisillä kieltä ja kuvia ei voida erottaa niin tarkasti 

toisistaan, sillä viittomakieli on hyvin visuaalinen. Viittomakieli pohjautuu muiden kiel-

ten tavoin sovittuihin käsitteisiin ja niihin liittyviin symboleihin. Suomalainen viittoma-

kieli ei ole viitottua suomea, eikä siinä esimerkiksi ole samoja sanaluokkia, sanajärjes-

tystä, kielioppia tai rakennetta.  

Viittomakielessä viittomat vastaavat puhuttujen kielten sanoja, jotka ilmaistaan keholla, 

käsillä ja ilmeillä. Ilmeet taas vastaavat viitotuissa kielissä puhuttujen kielten äänensä-

vyjä. Viittomakielessä puhe on ikään kuin liikkuvaa kuvaa, jota vastaanottaja tulkitsee 

lukemalla viittomia, eli viestejä, ilmeitä ja eleitä. Kuvanlukutaito on siis läsnä myös 

viittomakielen tulkinnassa ja ymmärtämisessä. 

Myös kokemuksellisen taideoppimisen kannalta kuvanlukutaito on välttämätöntä. Kuten 

Mikkonen toteaa, kuvanlukutaito liittyy aina kulttuuriin. Koska kokemuksellinen taide-

kasvatus voidaan nähdä kulttuurikasvatuksena, kuvanlukutaito on myös oleellista sil-

loin, kun yritämme ymmärtää oman tai vieraan kulttuurin edustajan taidetta ja sen kaut-

ta taideteosten taustalla vaikuttaneita ajatuksia. Kuvanlukutaito ohjaa myös niitä tulkin-

toja, joita katsoja taideteoksesta tekee. Toki kunkin katsojan henkilökohtainen historia 

vaikuttaa aina tulkintaan, mutta myös tapa, jolla luemme kuvia, vaikuttaa tulkintojen 

syntymiseen. Tämä tapa on vahvasti sidoksissa kulttuuriin, ja sitä voidaan harjoittaa 

tietoisesti.  

4.2.4 Näkökulmana nykytaide 

Kuvataide on perinteisesti asetettu kehyksiin ja vitriineihin, ja näin sen erityisasemaa 

muusta todellisuudesta on korostettu. Taidetta on pidetty irrallisena muusta elämästä, ja 

yhä edelleen monet kokevat taiteen vaikeaselkoiseksi korkeakulttuuriksi. Gallerioissa ja 

museoissa taideteokset ovat usein esillä kaavamaisesti, minkä vuoksi myös taiteen vas-

taanottaminen koetaan passiiviseksi ja tiettyä kaavaa noudattavaksi. Taiteen ajatellaan 

olevan myös jotain sellaista, mihin vain harvat pystyvät. (Kalhama, 2006, 120.) 

Kalhaman (emt., 120) mukaan kuvataiteessa on pitkä historia, jossa taidetta on ajateltu 

itseisarvona. Tällainen ”taidetta taiteen vuoksi” -ajatus on kuitenkin asettanut kuilun 

taiteen ja arkikokemuksen välille ja täten eristänyt ihmiset taiteesta. Taiteen tulisi mie-

luummin edistää sen ja yleisön kanssakäymistä. Mielestämme peruskoulun kuvataide-

kasvatuksella on merkitsevä asema taidekokemusten tarjoamisessa ja taiteen sitomisessa 
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osaksi jokapäiväistä elämää. Peruskoulu on nimittäin kaikki ikäluokat läpäisevä sivis-

tysinstituutio, jonka tehtävänä on tarjota ihmisille tarvittavat perustiedot ja -taidot myös 

taiteesta. Tietojen tulisi pyrkiä olemaan mahdollisimman hyvin ajan tasalla.  Tämä vaa-

tiikin kuvataidekasvattajilta jatkuvaa kehittymistä ja ajan hermoilla pysymistä.    

Pohjakallio (2005, 68) esittää Annikki Arola-Anttilan maininneen 1960-luvulla, että 

kuvaamataidon opetuksen tehtävänä on kasvattaa nykyhetken ihmistä nykyhetken vaa-

timuksia vastaavalla tavalla. Mielestämme tämä Styluksen entisen päätoimittajan ajatus 

on ajankohtainen myös tänä päivänä. Tästä näkökulmasta nykytaiteen käyttäminen lä-

hestymistapana kuvataidekasvatuksessa on varsin perusteltua. 

Helena Sederholm (2000, 6) mainitsee, ettei taiteelle, kuten monelle muullekaan asialle 

nykymaailmassa ole selkeää tai yksiselitteistä määritelmää. Usein kuitenkin ajatellaan, 

että taide on esimerkiksi esineen, asian tai materiaalin muokkaamista niin, että siitä tu-

lee taidetta. Tässä prosessissa tarvitaan taitoa, mihin itse asiassa koko taide -sanan ety-

mologia viittaa.  

Nykytaiteen, kuten monen muunkin taiteen aikakauden tarkkaa alkamisajankohtaa on 

vaikeaa määritellä. Nykytaiteelle onkin määritelty erilaisia alkamispisteitä riippuen siitä, 

mitä taiteessa tapahtuneita muutoksia määritelmässä painotetaan. 1950-luvulle asti tai-

teessa oli muutamia vallitsevia suuntauksia, joita taiteilijat seurasivat. Myös taidemaa-

ilma kiinnitti huomioita juuri noihin suuntauksiin. Nykytaide mullisti taiteen kentän, 

sillä se ei seurannut mitään tiettyä suuntausta, vaan siinä erilaiset ilmiöt ovat olemassa 

samanaikaisesti. Tämän seurauksena nykytaiteella ei ole myöskään yhtä ainoaa oikeaa 

muotoa. (Sederholm 2000, 24.) 

Taide on nykyään levittäytynyt kaikkialle, eikä sen paikalla tai muodolla ole enää niin 

suurta merkitystä. Perinteiset taideinstituutiot, kuten museot ja galleriat ovatkin menet-

täneet valtaansa ja auktoriteettiasemaansa taiteen kentällä. Konkreettisten teosten ase-

masta nykytaiteessa korostuukin teoksen aineettomampi muoto; vuorovaikutus, katsojan 

osallisuus vastaanottajana tai tilanne, jossa teos tapahtuu. (Haapalainen 2007, 223.) 

Koska taidetta on nykyään kaikkialla, sen ja muun elämän rajat ovat hämärtyneet. Taide 

on perinteisesti pyrkinyt vaikuttamaan yhteiskuntaan normaalin arjen ulkopuolella, eril-

lään elämästä. (Haapalainen 2007, 223.) Nykytaide on kuitenkin luonteeltaan osallista-

vaa. Kalhaman (2006, 118) mukaan sen pyrkimys on muun muassa herättää keskuste-
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lua, tarjota mahdollisuus yhteistoimintaan ja yleisön osallistumiseen sekä omakohtaisten 

kokemusten tuottamiseen. Osallistavan luonteensa vuoksi nykytaiteen voidaan nähdä 

korostavan ennemminkin ajatusta elämästä taiteen kuin taidetta elämän vuoksi (Haapa-

lainen 2007, 223). 

Nykytaide pyrkii tietoisestikin sitomaan aiheensa arkipäivän ilmiöihin ja näin tekemään 

taiteesta osan ihmisten arkea. Taide haastaa katsojaa vastaanottamaan sitä uudella taval-

la. (Haapalainen 2007, 223.) Koska taide on nykyään enemmän osa ihmisten arkea, 

asettaa tämä haasteita myös taidekasvatukselle. Taidekasvatuksessa tulisi siis keskittyä 

siihen, että katsojia opetettaisiin niin katsomaan, tulkitsemaan kuin ymmärtämään heitä 

ympäröivää taidetta. Koska taide on nykyään niin helposti saatavilla, voisi nykytaide 

toimia hyvänä lähestymistapana arkipäivän ilmiöiden ymmärtämiseen taiteen kautta. 

Taiteen ja arjen liitto muuttaa katselijuuden ja taiteilijuuden asemaa. Taiteen vastaanotto 

ei ole enää sosiaalisesti irrallaan muusta elämästä, se ei ole erillinen saareke, jossa toi-

mittaisiin toisella tavalla kuin muussa arjessa. Katsojan roolin laajentuessa taiteilija me-

nettää asemaansa perinteisessä roolissaan; hänellä ei ole enää niin paljoa perinteistä 

valtaa suhteessa katsojaan. Valta on osallistavassa nykytaiteessa edelleen läsnä, mutta se 

ei kohdennu samalla tavalla, tai ole yhtä aineellista kuin aiemmin. (Haapalainen 2007, 

222, 224.) 

Kautta aikojen taiteen tehtävänä on katsottu olevan ihmisten sivistäminen. Myös nyky-

taide tarjoaa mahdollisuuksia ymmärtää ja olla vuorovaikutuksessa maailmaan. Nyky-

taiteen avulla voidaan ottaa kantaa yhteiskunnallisesti akuutteihin aiheisiin, ja sen kautta 

voidaan välittää ajatuksia ja tietoa. Nykytaide – kuten mikä tahansa muu taiteen muoto 

– siis valaisee ja valistaa meitä.  

Myös kuvataiteen tutkimuksen ja opetuksen professori Juha Varto (2005, 71, 74) pohtii 

taiteen mahdollisuuksia valistaa ihmistä. Varto esittää, että katselemalla jo arvokkaiksi 

julistettuja kuvia, kuuntelemalla jo arvokkaaksi julistettua musiikkia tai katsomalla 

klassikkoteoksia teatterissa, ihminen voi valistua. Nämä taiteen muodot ovat kuitenkin 

peräisin toiselta ajalta, eli niin sanotusti mennyttä taidetta. Varto kysyykin: voiko men-

neen ajan taide olla valistavaa tässä ajassa?  

Varto esittää Platonin ajatuksen kulttuurista auringon valona. Ainoastaan tässä valossa 

kaiken voi nähdä sellaisena, kuin kaikki on. Varron mukaan tämä on se perusmetafora, 
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jolle valistuksen ajatus perustuu – siis ilmiöiden ja olioiden valaiseminen. Varto esittää 

kuitenkin, että mennyt taide, entisen maailman aurinko, paistaa jossain muualla kuin 

nykyisessä maailmassa. Menneen taiteen aurinko on irti nykyihmisen elämismaailmas-

ta. Se on museon aurinkoa, joka voi toimia lohduttajana, herkistäjänä, sievistäjänä tai 

pakopaikkana ajassaan viihtymättömälle ihmiselle. Se ei kuitenkaan voi valaista todelli-

suutta siinä, missä ihminen elää. (emt., 71, 74.) 

Kuten Varto (2005) toteaa, vain siinä ajassa elävät ihmiset voivat todella ymmärtää tai-

detta, joka on tehty heidän omana aikanaan. Emme voi täysin tietää, kuinka esimerkiksi 

antiikin kreikkalaiset ovat aikansa taidetta kokeneet ja tulkinneet. Tuon ajan taide ei 

välttämättä koskaan avaudu meille samalla tavalla, kuin se on aikalaisilleen avautunut. 

Sama koskee sukupolvia, jotka tulevat elämään meidän jälkeemme; he voivat saavuttaa 

aikakautemme taiteen kautta vain osan siitä, miten se on meille näyttäytynyt, mutta ei-

vät koko totuutta. Vaikka kaikki taide voi olla valistavaa, vain oman ajan taide voi to-

della valistaa aikalaistaan.  

Mikä sitten on tarpeeksi suuri ajallinen etäisyys, jonka jälkeen nykytaidetta voi todella 

ymmärtää? Voiko olla, että nykytaide voi olla aikalaisilleen sivistävää, kuten Varto asi-

an näkee, mutta sitä voi kuitenkin todella ymmärtää vasta, kun siihen on saanut tarpeek-

si ajallista etäisyyttä?  

Historian saatossa on kuitenkin syntynyt sellaisia taideteoksia, jotka koskettavat ihmisiä 

huolimatta siitä, että ne on tehty monia kymmeniä – jopa satoja vuosia sitten. Uskom-

me, että tällaiset teokset ovat onnistuneet saavuttamaan jotain sellaista, joka on syvällä 

ihmisyydessä. Se jokin vetoaa meihin vuosikymmenistä ja -sadoista toisiin. Teokset 

ovat edustaneet oman aikansa nykytaidetta, mutta niistä on lopulta tullut ajattomia. Täl-

löin Varron ajatus taiteesta entisen maailman aurinkona ei toteudu täysin aukottomasti. 

Saman voi huomata tarkastelemalla jotain sellaista nykytaideteosta, joka ei avaudu, 

vaikka sen tekijä elää samaa aikaa kuin vastaanottaja. Teoksen pysyminen mysteerinä ei 

välttämättä ole riippuvainen tekijän ja vastaanottajan yhteisestä fyysisestä elämismaail-

masta, vaan siitä että heidän henkiset kokemismaailmansa eivät kohtaa. 

Myös Gadamer (2004, 38) pohtii mahdollisuutta ymmärtää nykytaidetta tässä ajassa eri 

näkökulmasta kuin Varto. Hänen mukaansa nykytaiteen arvosteleminen on tieteelliseltä 

kannalta epävarmaa, sillä tarkastelemme nykytaiteen teoksia niin sanottujen hallitsemat-

tomien ennakkoluulojen varassa. Nämä ennakkoluulot voivat Gadamerin mukaan antaa 
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teoksille liian suurta vastakaikua vastaamatta kuitenkaan niiden todellista merkitystä ja 

sisältöä. Gadamer esittääkin, että vasta näiden ajankohtaisten kytkösten kuoltua pois – 

siis ajallisen etäisyyden myötä – teosten oma hahmo tulee näkyviin ja niiden sanoma 

voidaan ymmärtää yleispätevästi.  

Varron ajatuksiin nojaten olemmekin päättäneet keskittyä tutkimuksessamme juuri ny-

kytaiteeseen ja sen mahdollisuuteen toimia kohtaamispaikkana. Nykytaide on nimittäin 

juuri sitä taidetta, jota tehdään tässä ajassa. Kuvataidekasvatuksen näkökulmasta esi-

merkiksi oppilaiden tekemän taiteen voidaan katsoa olevan nykytaidetta. Tällöin koh-

taaminen myös oppilaiden tekemän taiteen äärellä on automaattisesti kohtaamista niin 

ikään nykytaiteen äärellä, sillä tuo kohtaaminen tapahtuu juuri tässä ja nyt.  
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5 TUTKIMUKSEN MENETELMÄLLINEN HORISONTTI 

Seuraavaksi esittelemme niitä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä, joiden avulla olemme 

lähestyneet tutkimuskohdettamme. Koska pyrimme tutkimuksessamme ymmärtämään 

ja selittämään tutkimaamme ilmiötä, on tutkimuksemme luonteeltaan laadullista. Lisäk-

si siinä on piirteitä tapaustutkimuksesta, sillä keskitymme vain yhden tapauksen tarkas-

teluun. Koska käytämme tutkimuksessamme useampaa eri menetelmää, seurauksena on 

automaattisesti monimenetelmällisyys eli triangulaatio. Päättelymme ja pohdintamme 

noudattavat lisäksi hermeneuttista tulkintaa ja pohjautuvat dialogisuuteen. Perustelem-

me tässä luvussa myös, miksi olemme valinneet hermeneutiikan ja dialogin tutkimus-

tamme ohjaaviksi taustateorioiksi, ja kuinka ne ovat ilmenevät tutkimuksessamme. 

5.1 Laadullinen tutkimus 

Tieteellinen tutkimus voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: määrälliseen eli 

kvantitatiiviseen ja laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimukseen. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa korostuvat numerot, joiden avulla argumentoidaan esimerkiksi vertaile-

malla tutkittavaa ilmiötä tilastollisilla suhteilla muihin ilmiöihin. Kvalitatiivisessa tut-

kimuksessa puolestaan korostuvat asioiden merkitykset. (Alasuutari 1999, 34). Näin 

karkea jako ei kuitenkaan ole täysin pitävä, sillä harvoissa tutkimuksissa voidaan käyt-

tää vain toista menetelmistä; esimerkiksi mittaaminen sisältää aina sekä kvantitatiivisen 

että kvalitatiivisen aspektin. (Hirsjärvi et al. 2010, 127–128.)  

Vaikka kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa tutkimustyypissä painotukset ovatkin eri-

laisia, ei niitä voida asettaa toistensa vastakohdiksi. Tutkimusmenetelmät on pyritty 

erottamaan toisistaan korostamalla tutkimuskäytänteiden eroja ja periaatteellisia kysy-

myksiä. (emt., 127.) Alasuutarin (1999, 34) mukaan tieteellisen tutkimuksen tekemistä 

leimaa kaksi maailmaa; luonnontieteellinen koeasetelma ja arvoituksen selvittäminen. 

Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii selvittämään arvoituksia menemällä tutkittavien ilmi-

öiden ja havaintojen ”taakse”. Alasuutarin (1999, 32) mukaan kvalitatiivista ja kvantita-

tiivista tutkimusmetodia voidaan kuitenkin soveltaa yhdessä eräänlaisena jatkumona, 

jossa aineistoa luokitellaan kvantitatiivisesti ja analysoidaan kvalitatiivisin menetelmin. 

Tutkimustavat siis täydentävät toisiaan, eivät kilpaile keskenään (Hirsjärvi et al. 2010, 

127). Alasuutarin ajatus kvalitatiivisen tutkimuksen arvoituksellisesta luonteesta sopii 



 

52 

hyvin myös omaan tutkimukseemme. Pro gradumme on ikään kuin matka, jonka aikana 

pyrimme ratkaisemaan tutkimusongelmamme. Vaikka pyrimmekin selvittämään arvoi-

tusta, se ei kuitenkaan ole matkamme päätarkoitus. Tärkeämpää, kuin määränpäähän 

pääseminen, on yhdessä kulkemamme matka sen luo. 

Hirsjärven et al. (2010, 152) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todel-

lisen elämän kuvaaminen. Koska todellisuus on moninainen, pyritään sitä tutkimaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkijan tarkoituksena on löytää ja paljastaa tosi-

asioita, ei todentaa totuusväittämiä. Hirsjärvi et al. mainitsevat, että kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa on mahdotonta koskaan saavuttaa täydellistä objektiivisuutta, sillä arvoil-

la on aina merkitystä ja ne vaikuttavat tutkimukseen. Tutkija ei voi täysin sanoutua irti 

tutkimuksen arvolähtökohdista ja tuottaa ”neutraaleja” tuloksia.  

Kvalitatiivisia tutkimustyyppejä on sovellettu monilla aloilla, erityisesti ihmistieteissä. 

Esimerkiksi sosiologiassa, kasvatustieteessä, psykologiassa ja antropologiassa on kus-

sakin omat kvalitatiiviset tutkimustraditionsa. Vaikka tutkimustraditiot vaihtelevat tie-

teenaloittain, on ihmistieteellisissä tutkimuksissa, kuten muussakin tieteellisessä tutki-

muksessa, paljon yhteisiä piirteitä. Näitä ovat esimerkiksi pyrkimys loogiseen todista-

miseen ja objektiivisuuteen. (Alasuutari 1999, 32.) Jotta tutkimuksen tavoitteet saavu-

tettaisiin, sovelletaan useissa kvalitatiivisessa tutkimuksessa yhtä tai useampaa tutki-

musmetodia.  

5.2 Tapaustutkimus 

Yksi tutkimusote tosielämän tilanteita tutkittaessa on tapaustutkimus. Siinä tutkimuksen 

kohteena on jokin tapahtuma, joukko tapahtumia tai muuten rajattu kokonaisuus. Ta-

paustutkimusta käytetään usein, kun kysytään kysymyksiä ”miten” tai ”miksi”, kun tut-

kija ei voi juuri vaikuttaa tapahtumiin tai tutkimuskohteena on jokin ajankohtainen il-

miö tosielämän kontekstissa. (Yin 2000, 2.)  

Kaiken laadullisen tutkimuksen voidaan ajatella olevan tapaustutkimusta, koska se tut-

kii tiettyjä tapauksia. Näin ollen myös meidän tutkimuksemme voidaan määritellä ta-

paustutkimukseksi. Lisäksi tapaustutkimuksella ei pyritä laajaan yleistettävyyteen, vaan 

tutkittavaa ilmiötä pyritään ymmärtämään mahdollisimman monipuolisesti ja syvällises-

ti. Tarkoituksenamme ei ole omassa tutkimuksessammekaan löytää yleistettävissä ole-
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via tuloksia, vaan tutkimuksemme toimii yksittäisenä esimerkkinä kokemuksiin pohjau-

tuvasta taiteellisesta dialogista. 

Yin (2009, 18) mainitsee myös, että tapaustutkimus on luonteeltaan empiiristä tutkimus-

ta, joka tutkii tarkasti ajankohtaista ilmiötä sen tosielämän kontekstissa, erityisesti kun 

ilmiön ja sen kontekstin rajat eivät ole ilmeiset. Koska viittomakielisiä ja heidän suhdet-

taan kuvataidekasvatukseen ei ole aiemmin tutkittu Suomessa, tuntuu tämän vuoksi 

luontevalta lähestyä tutkittavaa ilmiötä tapauskohtaisesti. Tutkimuksemme kohderyh-

mäksi valikoitui Suomen ainoa pätevä kuuro taidekasvattaja Petra Juva. Jo se, että päte-

viä viittomakielisiä kuvataidekasvattajia on Suomessa tällä hetkellä vain yksi, rajasi 

tutkimusotteemme koskemaan vain yhtä tapausta. 

Tarkastelemamme ilmiö on kytköksissä tosielämä kontekstiin sillä perusteella, että se 

koskettaa meidän elämismaailmaamme. Koska olemme pian valmistumassa luokanopet-

tajiksi ja kuvataidekasvattajiksi, pohdimme omaa tulevaa ammatti-identiteettiämme ja 

kuvataidekasvatuksen toteuttamista ja siihen mahdollisesti liittyviä haasteita. Lisäksi 

uskomme, että tutkimusaiheemme liittyy myös viittomakielisten kokemusmaailmaan ja 

etenkin tämän takia ilmiötä on mielestämme tärkeää tutkia.  

5.3 Triangulaatio 

Usean tutkimusmetodin samanaikaisesta käytöstä voidaan käyttää termiä triangulaatio. 

Jari Eskola ja Juha Suoranta (1998, 69) esittävät Brewerin ja Hunterin (1989) näkemyk-

sen triangulaatiosta, jolla voidaan yksinkertaisesti sanottuna tarkoittaa erilaisten aineis-

tojen, teorioiden tai menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa. Eskola ja Suoranta 

mainitsevat, että triangulaatiota on perusteltua käyttää silloin, kun yksittäisellä tutki-

musmenetelmällä on vaikeaa kuvata kattavasti tutkimuskohdetta.  

Käytämme omassa tutkimuksessamme metodologista ja tutkijatriangulaatiota. Metodo-

logisella triangulaatiolla tarkoitetaan useiden menetelmien käyttämistä samassa tutki-

muksessa (Hirsjärvi et al. 2010, 233). Tutkijatriangulaatio ilmenee Eskolan ja Suoran-

nan (1998, 70) mukaan siten, että samaa ilmiötä tutkii useampi tutkija. Tällöin tutkijoi-

den tulee neuvotella havainnoistaan ja näkemyksistään sekä tehdä yhdessä erilaisia tut-

kimukseen kohdistuvia valintoja. Hirsjärvi et al. (2010, 233) mukaan tutkijatriangulaa-

tiossa tutkijat ovat siis aineiston kerääjiä, tulosten analysoijia, sekä tulkitsijoita.  
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Eskola ja Suoranta (1998, 70) näkevät, että ryhmässä työskentely voi olla haastavaa, 

mutta kahden tai useamman tutkijan osallisuus saattaa kuitenkin monipuolistaa tutki-

musta ja tarjota laajempia näkökulmia. Hirsjärvi et al. (2010, 232–233) mainitsevat, että 

useiden menetelmien yhteiskäyttö tutkimusta tehtäessä lisää myös tutkimuksen luotetta-

vuutta ja pätevyyttä.  

Omassa tutkimuksessamme tutkijatriangulaatio haasteineen ja mahdollisuuksineen on 

selviö, sillä tutkijoita on kaksi. Koemme kuitenkin, että parityöskentelystä on omalla 

kohdallamme ollut kuitenkin huomattavasti enemmän hyötyä, kuin haittaa. Yhdessä 

työskennellessä oman ajattelun jäsentyminen on ollut paljon tehokkaampaa, ja lisäksi 

yhteiset keskustelut ovat avanneet joukon uusia näkökulmia ja ajattelupolkuja. 

5.4 Hermeneutiikka ja dialogi tutkimuksessa 

Tutkimuksemme teoreettisen viitekehyksen muodostavat hermeneutiikan ja dialogin 

käsitteet. Hermeneutiikalla tarkoitetaan yleisesti ottaen tulkinnan teoriaa. Puolimatka 

(2010, 163) mainitsee hermeneutiikan pohjautuvan kreikan hermeneuo -verbiin, joka 

voidaan kääntää kolmella tavalla; ilmaista/sanoa, selittää tai tehdä ymmärretyksi. Alun 

perin hermeneutiikalla pyrittiin paljastamaan tekstin kätkemiä merkityksiä ja tekstin 

symbolismia. Myöhemmin sitä on hyödynnetty myös esimerkiksi kuvien tulkinnassa.    

Esimerkiksi Jouko Pullinen on vienyt väitöskirjassaan Mestarin käden jäljillä. Kuvalli-

nen dialogi filosofisen hermeneutiikan näkökulmasta (2003) Gadamerin ajatusta tekstin 

ymmärtämisestä eteenpäin kuvantulkinnan puolelle. Pullinen mainitsee hermeneutiikan 

perustuvan ajatukselle, että mikä tahansa symbolien kokonaisuus voidaan nähdä teksti-

nä. Hänen mukaansa käsite teksti ei siis tarkoita pelkästään kirjoitettuja sanoja, vaan 

ymmärtämisen ja tulkinnan kohteena voidaan tekstin sijaan käyttää myös kuvaa. Pulli-

sen ajatus on mielestämme mielenkiintoinen etenkin nykymaailman visuaalisuuden 

kannalta ajateltuna; elämmehän kuvien ympäröiminä, jolloin niiden ymmärtämisen 

merkitys korostuu. 

Mika Hannula (2001, 70) mainitsee, että hermeneutiikka on usein tutkimuksessa käytet-

ty tutkimusmenetelmä, mutta se voidaan nähdä myös tutkimuksen taustalla vaikuttavana 

filosofiana tai asenteena. Juuri taiteellista tutkimusta tehdessä on tyypillistä, että herme-

neutiikka vaikuttaa tutkimuksen taustalla selvittäen tutkimuksen kysymysten mielek-
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kyyttä ja nivoen sen perinteeseen. Hermeneutiikan ei ole tarkoitus antaa vastauksia, 

vaan sen kautta on mahdollista tulla tietoiseksi tulkinnasta ja siitä, missä ja miten sitä 

tapahtuu. Hannula mainitseekin, että hermeneutiikka ei ole tavoitteiltaan rajaavaa, vaan 

pikemmin avaavaa.   

Hannulan tavoin myös Juha Merta (2006, 30) toteaa, että hermeneuttisen päättelyn avul-

la on mahdollista kyseenalaistaa tarkasteltua ilmiötä, eikä pyrkiä oikeiden vastausten 

löytämiseen. Merta mainitsee hermeneuttisen päättelyn olevan kehämäistä ja alati jatku-

vaa, koska sillä ei ole alkua tai loppua. Räsäsen (2000, 25) mukaan hermeneutiikan roo-

li kokemuksellisen taideoppimisen teoriassa ei ole suoranainen metodi tehdä tutkimusta, 

vaan toimia tulkinnan taustalla. Myös me näemme hermeneutiikan omassa tutkimukses-

samme nimenomaan lähestymistapana ja asenteena tehdä tutkimusta, sekä havaintoja ja 

tulkintoja ohjaavana lähtökohtana. Tutkimuksessamme hermeneutiikka on vahvasti si-

doksissa etenkin tulkintaan, jonka kautta pyrimme antamaan merkityksiä ja syventä-

mään tietoa tulkinnan kohteesta.  

Käytämme omasta taideprosessistamme ja sen aikana tapahtuneista kohtaamisista käsi-

tettä dialogi. Kohtaamista on tapahtunut monella tasolla; tutkijoiden sekä kuuron ja kuu-

levien taidekasvattajien välillä. Puhumme juuri dialogista, sillä se on kahden tai use-

amman ihmisen vuoropuhelua, joka rakentuu toisen tahdikkaalle kohtaamiselle ja toi-

seuden kunnioittamiselle.  

Heikkilän ja Heikkilän (2001, 9–12) mukaan dialogissa osapuolet ovat yhdenvertaisia, 

eikä kyseessä ole kilpailutilanne. Dialogissa on tärkeää vastavuoroisuus ja ajatusten 

vaihto, mutta erityisesti toisen ihmisen kuunteleminen on osa aitoa dialogia (Erkkilä 

2012, 177). Parhaimmillaan dialogiset prosessit ovat lopputulokseltaan monta kertaa 

onnistuneempia, kuin jokaisen jäsenen yksin suorittamat samat prosessit. Toisin kuin 

yksin työskennellessä, dialogissa ei työskentelyyn liity niin usein ”sokeaa” näkökulmaa, 

sillä tilanteesta pyritään muodostamaan kokonaisnäkemys yhdessä omien ja muiden 

mielipiteiden kanssa.  

Myös oma kokemuksemme on osoittanut, että yhdessä työskentely on ollut varsin he-

delmällinen tapa rakentaa tietoa. Olemmekin pyrkineet noudattamaan tutkimuksessam-

me aidon dialogin ideaa ja yrittäneet kohdata toisemme tasavertaisina tutkijoina. Heik-

kilän ja Heikkilän (2001, 9–10) mukaan dialogi onkin yhden tai useamman ihmisen 

välinen ryhmäprosessi, johon jokainen jäsen tuo oman kokemusmaailmansa. Se aktivoi 
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jäseniään ja laajentaa käsityksiä käsitellystä ilmiöstä. Erkkilän (2012, 121) mukaan dia-

logi tarjoaa jokaiselle siihen osallistuvalle tilaisuuden tutustua myös itseensä, sillä ihmi-

nen rakentuu siitä, miten hän ymmärtää oman itsensä ja maailman ympärillään. Dialo-

gissa ihminen saa siis mahdollisuuden kehittää omaa ajatteluaan.  

Dialogin tavoitteena on osapuolten välinen tasavertainen kohtaaminen ja ymmärrys. 

Dialogia kuitenkin leimaa aina epätietoisuus sen lopputuloksesta (Erkkilä 2012, 177). 

Koska dialogi on kanssakäymistä ja tulkintaa, on siinä aina mahdollisuus myös väärin-

ymmärrykseen. Väärinymmärrys ei kuitenkaan ole aina huono asia, vaan sen kautta 

voidaan päätyä ennalta-arvaamattomiin lopputuloksiin. Emme myöskään koskaan voi 

olla varmoja siitä, olemmeko tulleet täysin ymmärretyiksi tai ymmärtäneet esimerkiksi 

lukemaamme tekstiä tai näkemäämme kuvaa siten, kuin tekijän on toivonut niitä tulkit-

tavan. Kokemus ymmärtämisestä tai ymmärretyksi tulemisesta on aina tulkintaa, joka 

perustuu kokemuksellemme. Ymmärtämisen ja tulkinnan voisikin tästä näkökulmasta 

ajatella tarkoittavan samaa. 

Dialogissa käsiteltävää asiaa lähestytään yleensä keskustelun kautta.  Kaikki ovat var-

masti olleet kuitenkin tilanteessa, jossa toisen osapuolen kanssa ei ole yhteistä kieltä. 

Tällöin dialogin toteutukselle tulee löytää jokin muu tapa, kuin puhuttu kieli. Keskuste-

lu ei välttämättä olekaan aina verbaalista, vaan dialogia voidaan käydä myös esimerkik-

si elein tai kuvallisesti.   

Uskomme, että taideteokset voisivat toimia hyvinä välineinä kahden osapuolen väliselle 

ajatustenvaihdolle. Varsinkin, jos vuorovaikutuksen osapuolilla ei ole yhteistä kieltä, 

voi dialogia olla luontevaa käydä kuvallisen ilmaisun kautta. Jos vuorovaikutusta kui-

tenkin tapahtuu taiteen välityksellä, on tulkinnan mahdollisuus entistä suurempi. Kuvat 

eivät nimittäin koskaan ole täysin yksiselitteisiä. Vuorovaikutuksen taustalla on kuiten-

kin aina omien ajatusten välittäminen, joten ajatusten esilletuominen saattaa olla jolle-

kin helpompaa kuvallisesti kuin sanallisesti.  

Vaikka vuorovaikutus osapuolten välillä onnistuisi pintapuolisesti, saattaa aidon dialo-

gin saavuttaminen olla mahdotonta. Myös Varto (2007, 64–65) pohtii aidon dialogin 

mahdollisuutta kommunikaation näkökulmasta: onko yhteisen maailman ymmärtäminen 

todella mahdollista niin, että jaettava kokemus tulee kommunikaatiossa esitetyksi ja 

aidosti ymmärretyksi? Varto lainaa kirjoituksessaan Friedrich Nietzschen (1988/1884) 

ajatuksia ymmärryksen kokonaisvaltaisuudesta: ”päämme ei ymmärrä ruumistamme, 
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kieli ei puhu kummankaan kokemuksista ja kukaan ei ymmärrä toistaan”. Epäilyn vas-

tapainona voidaan Varron mukaan kuitenkin nähdä kokemukset onnistuneesta dialogis-

ta, joita kaikilla meistä luultavasti on. Näissä kokemuksissa kommunikaatio on toiminut 

ja mahdollistanut toisen ihmisen kohtaamisen dialogin avulla. Koska keinot on joskus 

voinut löytää, on kannattavaa yrittää muodostaa yhteys toiseen yhä uudestaan. Varron 

ajatuksiin pohjaten, myös me näemme aidon dialogin olevan mahdollista, vaikka sitä ei 

aina vuorovaikutuksessa saavutettaisikaan. 

Varron (2007, 63) mukaan aitoa dialogia voi olla vain ihmisten kesken. Dialogi on riip-

puvainen ihmisten välisestä puheesta, joka koskee heidän suhdettaan maailmaan. Vaik-

ka elottomat kappaleet, kuten taideteokset, ovat ihmisille tärkeitä, ei niillä ole suhdetta 

maailmaan – ne vain ovat. Varto käyttää esimerkkinä lemmikin ja sen omistajan välistä 

suhdetta, joka on toki vuorovaikutussuhde, mutta ei toteuta aidon dialogin kriteereitä. 

Vaikka lemmikki reagoi isännän käskyihin ja toimintaan, ei se ole kohtaamisessa isän-

nän kanssa tasavertainen. Kuten lemmikit, myöskään elottomat kappaleet eivät voi tuo-

da kohtaamiseen omia kokemuksiaan. Varron mukaan tämä on se syy, miksi elottomien 

kappaleiden, esimerkiksi taideteosten, kanssa ei voi olla dialogissa.  

Varto (2007, 63) näkee kuitenkin taideteosten mahdollisuuden toimia tärkeänä osana 

ihmisten välistä dialogia. Taideteokset pyrkivät ilmaisemaan taiteilijan ajatuksia ja mer-

kityksiä, joita taiteilija haluaa teokselleen antaa. Teokset sisältävät miltei aina myös 

piirteitä yhteisestä maailmasta. Noiden piirteiden avulla teokset on toisten ihmisten 

ymmärrettävissä ja täten puheenvuoroja dialogissa 

Emme ole täysin samaa mieltä Varron ajatuksista aidon dialogin toteutumiseksi. Mieles-

tämme dialogia voi olla myös katsojan ja taideteoksen välillä. Teosta katsoessaan katso-

ja ikään kuin käy dialogia omia kokemustensa ja teoksesta heräävien ajatustensa kanssa. 

Tällöin teos toimii ikään kuin peilinä, jonka kautta katsoja voi kohdata omia ajatuksi-

aan. 

5.5 Kokemuksellinen taideoppiminen tutkimusmenetelmänä 

Sen lisäksi, että olemme pohtineet kokemuksellisen taideoppimisen teorian käytettä-

vyyttä peruskoulun kuvataidekasvatuksen lähtökohtana, sovellamme teoriaa myös tut-

kimusmenetelmänä omassa tutkimuksessamme. Kokemuksellinen taideoppiminen voi-
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daankin nähdä tutkimusmenetelmänä, jonka avulla taidetta on mahdollista tutkia eri-

ikäisten kanssa. Siitä voidaan johtaa erilaisia sovelluksia oppijoiden ikätason mukaan. 

Myös meidän tutkimuksemme tavoitteena on kehittää omien kokemustemme pohjalta 

teoriasta pedagoginen sovellus perusopetuksen kuvataidetunneille. 

Kokemuksellisen taideoppimisen taustafilosofiana on hermeneutiikka. Kun kokemuk-

sellisen taideoppimisen teoriaa hyödynnetään tutkimusmenetelmänä, pohjautuu tutki-

muksen päättelykulku hermeneuttiseen, kehämäiseen tulkintaan.  

Käytännön tasolla kokemuksellisen taideoppimisen teoriaa voidaan tutkimuksessa hyö-

dyntää esimerkiksi tutkimalla jonkin oppilasryhmän taideprojektia, joka perustuu ko-

kemukselliselle taideoppimiselle. Toinen vaihtoehto on, että tutkija itse asettuu kohde-

ryhmän asemaan ja lähestyy tutkimansa ilmiötä kokemuksellisen taiteentekemisen kaut-

ta. Tämä on toteutunut myös omassa tutkimuksessamme, jossa produktiivinen osuus 

noudattaa kokemuksellisen taideoppimisen teorian vaiheita.  

Kuten kokemuksellisessa taideoppimisessa, myös kokemukselliseen taideoppimiseen 

pohjautuvassa tutkimusmenetelmässä tutkimuksen kohteena ovat tutkijan omat koke-

mukset ja niistä heränneet tulkinnat. Nämä tulkinnat toimivat ikään kuin tutkimuksen 

aineistona. Kokemuksellista taideoppimista hyödyntävässä tutkimuksessa taiteellinen 

tekeminen on keskeisessä osassa – joko kohderyhmän tai tutkijan tekemänä taiteena. 

Koemme kokemuksellisen taideoppimisen olevan toimivin menetelmä oman tutkimuk-

semme tekemiseen, koska tutkimuksemme on osittain taiteellista tutkimusta ja pyrimme 

lähestymään tutkimaamme ilmiötä erityisesti omien kokemustemme kautta. Tutkimuk-

semme toimiikin konkreettisena esimerkkinä kyseisen teorian sovelluksesta tutkimus-

menetelmänä. 

Kun tutkimus on luonteeltaan taiteellista, on tutkijan perusteltava valintansa ja valitse-

mansa tutkimusmenetelmät huolella. Tämä johtuu siitä, että taiteellinen tutkimus ei ole 

vielä vakiinnuttanut muotoaan; jokaisen tutkijan on luotava oma menetelmällinen kart-

tansa ja valittava oman tutkimuksensa kannalta parhaat ja sopivimmat menetelmät.  Li-

säksi tämänhetkisellä tutkimuskentällä taiteellinen tutkimus on altavastaajan roolissa 

suhteessa perinteiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tästäkin syystä taidetta tutkimusme-

netelmänä hyödyntävän tutkijan on löydettävä perustelut tekemilleen tutkimuksellisille 

valinnoilleen.  
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Omalla kohdallamme lisähaasteen on tuonut myös se, ettei kasvatustieteellistä tutkimus-

ta perinteisesti ole tehty taiteentekemisen kautta. Toki omassa tutkimuksessamme lähes-

tymiskulmamme on ensisijaisesti pedagoginen ja taide toimii vain tutkimuksen välinee-

nä tutkimusta täydentävänä elementtinä. Seuraavaksi pohdimmekin, mitä kaikkea on 

otettava huomioon taiteellista tutkimusta tehtäessä, varsinkin kun taide toimii tutkimuk-

sen välineenä. 

5.6 Taide tutkimuksen välineenä 

Inkeri Savan (1998, 103) mukaan taiteellinen tutkimus on tietämistä taiteessa ja taiteen 

keinoin. Mika Hannula, Juha Suoranta ja Tere Vadén (2003, 7–9) mainitsevat, että tai-

teelliselle tutkimukselle ei ole olemassa tiukkoja metodologisia ohjesääntöjä. Tiukkojen 

raamien sijaan kirjoittajat näkevät tärkeämmäksi avoimuuden tavoittelun ja rohkeiden 

kokeilujen etsimisen taiteellista tutkimusta tehtäessä. Myös Sven-Olov Wallenstein 

(2001, 44) mainitsee, ettei taiteelliselle tutkimukselle ole olemassa vain yhtä tai edes 

kahta selkeää mallia, vaan siinä tutkimuksen esitysmuoto täytyy tutkimusmetodien lailla 

keksiä. 

Koska taiteellinen tutkimus on tutkimusalana vielä melko uusi ja tutkimuksen tavat ovat 

vasta muodostumassa, Hannulan et al. (2003, 7–9) mukaan taiteellista tutkimusta teke-

vän tutkijan on pystyttävä tulemaan toimeen epämääräisyyden ja epävarmuuden kanssa. 

Kirjoittajat rohkaisevatkin taiteelliseen tutkimukseen ryhtyviä ottamaan riskejä ja läh-

temään selvittämään jotain tuntematonta, jotta taiteellinen tutkimus ei olisi vain vanho-

jen tapojen kasaantuvaa toistoa. Myös omassa tutkimuksessamme epävarmuus ja epä-

määräisyys ovat olleet jatkuvasti läsnä. Tutkimuksemme metodologinen pohja onkin 

hakenut muotoaan koko tutkimusprosessin ajan, ja olemme joutuneet yhdistelemään 

luovasti eri tutkimusmenetelmiä löytääksemme mielekkään kokonaisuuden tutkimuson-

gelmamme ratkaisemiseksi.  

Hannula et al. (2003, 14, 18) mukaan taiteellisen tutkimuksen metodologisen pohjan 

tulisi olla sellainen, että sama työ onnistuisi loistamaan sekä taiteellista että tieteellistä 

valoa. Taiteelliset tutkimukset ovat yksittäistapauksia, joissa tutkimuskohdetta pyritään 

ymmärtämään suhteessa siihen kontekstiin, jossa taiteellinen tekeminen tapahtuu. Kir-

joittajat esittävätkin, että taiteellista tutkimusta tekevän tulisi kielellistää ja selittää ko-

kemuksiaan, sekä kokemuksen ja tutkimuksen välistä suhdetta. Taiteellisen tutkimuksen 
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kokemuksellisuus olisi toisaalta saatava muille ymmärrettävään muotoon, mutta toisaal-

ta kokemuksen ainutlaatuisuuden huomioiminen ja säilyttäminen on niin ikään tärkeää. 

(emt., 12.) 

Olemme omassa tutkimuksessamme pyrkineet lähentämään kokemuksen ja tutkimuksen 

välistä suhdetta kokemukselliseen taideoppimiseen pohjautuvan tekemisen kautta. Tut-

kimusmenetelmällisten valintojen myötä kokemukset ovat olleet tutkimuksemme keski-

össä. Kokemukset, joita meille heräsi dialogisen prosessin kautta, olivat ainutlaatuisia 

siinä hetkessä. Tallensimme ainutlaatuiset kokemuksemme taiteellisen tekemisen kautta 

maalaukseemme. Jokainen teosta katsova tulkitsee sitä omista lähtökohdistaan käsin, 

eikä välttämättä koskaan löydä siitä samoja asioita, kuin me tekijöinä olemme halunneet 

siihen sisällyttää. Toki olemme pyrkineet kielellistämään kokemuksiamme niin, että ne 

olisivat toisten ymmärrettävissä. Tätä kautta kokemuksista on tullut merkityksellisiä 

myös muille ja ne ovat käyneet vuoropuhelua tutkimuksen teorian kanssa.  

Niin taiteellinen ilmaisumuoto kuin teoreettinen teksti ovat merkityksenantotapoina 

yhdenarvoisia. Hannula et al. (2003, 15–16) mainitsevat, että taiteellista tutkimusta teh-

täessä ei välttämättä ole tarkoitus, että ihminen on ensin taidetta tekevä taiteilija, jonka 

jälkeen hän asettuu tutkijaksi tutkimaan tuota taiteilijaa.  Tällaisessa kahtia jaetussa tut-

kimuksessa taiteilija nähdään käytännön subjektina, josta myöhemmin muuntautuu tut-

kija-subjektin objekti.  

Esimerkkinä tällaisesta tutkimuksesta voidaan mainita tutkimukset, joissa taiteilija ra-

kentaa töistään näyttelyn ja pohtii teoksiaan ja niiden taustalla olevia prosesseja teoreet-

tisessa osuudessa. Tällaisessa tutkimuksessa taiteellinen ja teoreettinen osio eivät käy 

keskenään aitoa dialogia, vaan teoria toimii taideproduktion esittelijänä. Yksi oman tut-

kimuksemme tavoite onkin pyrkiä sitomaan teoria ja käytäntö mielekkääksi kokonai-

suudeksi, jossa molemmat osat palvelisivat toisiaan ja kokonaisuutta.  

Kalle Hamm (2003, 94–96) toteaa, että taiteellinen työskentely ei itsessään ole tieteen 

tekemistä. Kuitenkin laajentamalla taiteellisen työskentelyn taiteelliseksi tutkimukseksi 

sekä tekemällä työskentelyprosessin näkyväksi, on mahdollista tuoda esiin taitoon sisäl-

tyvä tietäminen, oivaltaminen ja uuden oppiminen. Hamm mainitsee, että taiteellisessa 

työskentelyssä tapahtuva oppiminen on rinnastettavissa tutkimukseen. Kun taiteellisessa 

työskentelyssä tapahtuva oppiminen tehdään näkyväksi, voidaan tällöin puhua taiteelli-

sesta tutkimuksesta.  
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Hannulan et al. (2003, 8) mukaan taiteellisessa tutkimuksessa kokemuksen ja tutkimuk-

sen on oltava tasa-arvoisessa suhteessa toisiinsa, jotta ne pystyisivät kritisoimaan ja tul-

kitsemaan uudelleen toisiaan. Kirjoittajat näkevät tämän tasa-arvoisuuden nimenomaan 

metodologisena kysymyksenä. Hannula et al. ehdottavat taiteellisen tutkimuksen meto-

dologiseksi pohjaksi kokemuksellista demokratiaa sekä tulkintojen yltäkylläisyyttä. 

Avaamme seuraavaksi kummankin käsitteen sisältöä ja merkityksiä, sekä yhteyttä 

omaan tutkimukseemme.  

5.6.1 Kokemuksellinen demokratia 

Kokemukselliseen demokratiaan pohjautuvan tutkimuksen tavoitteena on Hannulan et 

al. (2003, 16) mukaan kertoa, kuinka taiteellinen kokemus ja tieteellinen teoretisointi 

ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi kokemuksellinen demokratia painottuu 

tarkastelemaan sitä, kuinka käytännön kokemus ja teoria sekä ohjaavat toisiaan, että 

vaikuttavat toisiinsa. Kirjoittajien mukaan tästä taiteen ja tieteen välisestä vuorovaiku-

tuksesta syntyy tutkimusta, joka on kriittisesti reflektoitua.  

Hannulan et al. (2003, 16–17) mukaan kokemukselliseen demokratiaan pohjautuvassa 

taiteellisessa tutkimuksessa on tärkeää pysähtyä pohtimaan, kuinka kokemuksellisuus 

ohjaa juuri tässä hetkessä teoreettista tiedonmuodostusta – ja päinvastoin. Näin tieteelli-

nen ja taiteellinen kokemus eivät jää toisistaan irrallisiksi. Kuten olemme aiemmin to-

denneet, myös Hannulan et al. mielestä teoreettinen teksti ja taiteellinen ilmaisumuoto 

ovat yhtä arvokkaita merkityksenantotapoja (emt., 18). Hyvässä taiteellisessa tutkimuk-

sessa nämä ilmaisumuodot siis myös tukevat toisiaan.    

Jotta taiteellinen tutkimus voidaan määritellä kokemukselliseksi demokratiaksi, vaatii se 

Hannulan et al. (2003., 49) mukaan monimuotoisia, tuntuvia, haastavia ja kokeilevia 

kohtaamisia. Näissä kohtaamisissa osapuolet voivat kohdata vastavuoroisesti. Myös 

meidän tutkimuksessamme tavoitteena on saattaa näkyväksi taiteen mahdollisuus tällai-

sen tasavertaisen kohtaamisen tilan tarjoajana. Hannulan et al. (emt., 54) mukaan ajatus 

siitä, että kaksi osapuolta voisi kohdata taiteellisessa tutkimuksessa vuorovaikutteisesti 

ja toinen toisiaan kunnioittavasti, on asenteena ja tavoitteena sekä hieno, että haastava. 

Omassa tutkimuksessamme kohtaamista tapahtuu moneen suuntaan ja monella tasolla; 

tutkijoiden välillä, kahden maalauksen välillä, kuuron ja kuulevien välillä, sekä tutkijoi-

den ja produktion välillä. Tämä asettaa omalta osaltaan lisähaasteen tutkimuksellemme, 

sillä vuorovaikutussuhteita on lukuisia.  
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Hannulan et al. (2003, 31) mukaan taiteellisessa tutkimuksessa kokemus tarkastelee 

kokemusta tuottaen uutta kokemusta. Tätä kokemusjatkumoa on kirjoittajien mielestä 

lähestyttävä hermeneuttisesti. Myös meidän tutkimuksessamme yksi tutkimuksen kes-

keisimmistä menetelmistä on juuri hermeneuttinen päättely. Kokemusten kehämäisyys 

ja uudelleen reflektointi ilmenee erityisesti aineiston analyysissa, jossa kokemuksen ja 

teorian vuoropuhelu tuottaa jatkuvasti uusia kokemuksia.  

Hannula  et  al.  (emt.,  24)  mainitsevat,  että  järjen  ja  tunteen  yhteispeli,  siis  kokemus  ja  

kokemuksellisuus, on mahdollista ottaa sekä tieteellisen, että taiteellisen tutkimuksen 

metodologiseksi lähtökohdaksi. Kirjoittajat mainitsevat, että taiteellinenkaan tutkimus ei 

saa olla pelkkää emootiota. Kuten tieteellisessä tutkimuksessa, myös taiteellisessa tut-

kimuksessa on tärkeää osoittaa, että tutkija hallitsee akateemisen perinteen, pystyy si-

joittamaan tutkimuksensa siihen, sekä kykenee edistämään tutkimusperinnettä kriittises-

ti käyttäen sen välineistöä uuden tiedon luomiseksi. (emt., 18.) 

Kriittisyydellä viitataan Hannulan et al. (2003, 32) mukaan kokemuksellisen demokrati-

an kontekstissa monisuuntaisuuteen, pohjattomuuteen ja kehämäisyyden myöntämiseen. 

Kriittisyys pakottaa myös tutkijan tunnustamaan tulkinnan eettisen luonteen. Kirjoittajat 

tarkoittavat tutkimuksen eettisellä ulottuvuudella sitä, että taiteellisessa tutkimuksessa 

on kyettävä selittämään myös muille esitetyn tiedon merkitys taitojen ja taiteellisten 

käytäntöjen kannalta. Tätä tiedon merkitystä tulee tutkimuksessa tarkastella niin yksilöl-

lisestä kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsin. 

Käytännössä kriittisyyden huomioiminen taiteellisessa tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että 

tutkijan on tuotava esiin tutkimuksen konteksti, sekä kyettävä sitomaan se esimerkiksi 

osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Omassa tutkimuksessamme otamme kriittisen nä-

kökulman huomioon sitomalla tutkimuskohteemme ympäröivän yhteiskunnan, kuvatai-

dekasvatuksen ja viittomakielisyyden kontekstiin. Tutkimuksemme eettisyyden näkö-

kulma tulee luontevasti esiin taideprosessin kielentämisen kautta, jossa pohdimme tie-

don ja taiteellisten käytäntöjen kytköksiä toisiinsa.   

5.6.2 Metodologinen yltäkylläisyys 

Hannulan et al. (2003, 65) mukaan kokemuksellinen demokratia korostaa metodologista 

yltäkylläisyyttä. Kirjoittajat mainitsevat Paul Feyerabendin ajatuksen siitä, että maailma 

on liian monimuotoinen ymmärrettäväksi vain yhdestä tieteenfilosofisesta näkökulmasta 
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tai menetelmästä käsin. Kirjoittajat esittävät, että Feyerabendin mukaan tavoitteena on 

pikemminkin osoittaa ja ymmärtää metodien ja metodologioiden rajat ja rajoitukset. 

Kirjoittajat toteavat kuitenkin, että maailman ymmärtämistä tavoiteltaessa kaikki meto-

dit ja hahmotustavat ovat lähtökohtaisesti mahdollisia, eikä minkään menetelmän käyttö 

ole poissuljettua. Kaikki on siis mahdollista, mutta kaikki mahdollinen ei kuitenkaan ole 

mielekästä. 

Olemme törmänneet omaa tutkimusta tehdessämme myös metodologiseen yltäkylläi-

syyteen. Tämä johtuu osittain siitä, että taiteellisen tutkimuksen muoto ei ole vielä va-

kiintunut. Metodologinen valinnanvapaus on ollut tutkimusta tehdessä toisaalta vapaut-

tavaa, mutta toisaalta vaihtoehtojen liiallinen kirjo aiheuttaa toisinaan myös turhautu-

mista ja turvattomuutta.  

Metodologinen yltäkylläisyys vaatii Hannulan et al. (2003, 10–11) mukaan paljon tut-

kimuksen kieleltä, jonka avulla tulisi pystyä sanallistamaan kokemus sekä tavoittamaan 

sen ainutlaatuisuus. Tämä taas vaatii hermeneutiikan tuntemusta ja kontekstiin pereh-

tymistä. Kielellisten merkityksenantojen lisäksi tulkintojen yltäkylläisyys voidaan saa-

vuttaa vain monien risteävien ja keskustelevien tulkintojen avulla. (emt., 28.) Omassa 

tutkimuksessamme tätä tulkintojen moninaisuutta tukee triangulaation hyödyntäminen 

osana tutkimuksen metodologiaa.  Esimerkiksi tutkijatriangulaatio on mahdollistanut 

sen, että tekemämme tulkinnat ovat aina olleet yhteisen dialogin lopputulos. 
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6 TAITEELLINEN DIALOGI KUURON JA KUULEVIEN 

TAIDEKASVATTAJIEN VÄLILLÄ 

Tässä luvussa esittelemme osana tutkimusta tekemämme produktiivisen taiteellisen dia-

login, jossa olemme soveltaneet Räsäsen (2000) kehittämää teoriaa kokemuksellisesta 

taideoppimisesta. Tutkimuksemme produktiivisessa osuudessa olemme tehneet kuvalli-

sen vastineen Petra Juvan Myrsky -maalaukseen. Käsittelemme taustateorian avulla ja 

kautta taiteellista prosessiamme, jonka lähtökohtana ovat olleet ne kokemukset ja tul-

kinnat, joita meille on Juvan maalauksesta herännyt. Pohdintamme noudattaa herme-

neuttisen päättelyn kulkua, jossa kokemukset ohjaavat tulkintaa muodostaen uusia ko-

kemuksia.  

Produktiomme taustalla on ollut ajatus siitä, että kuuro ja kuulevat taidekasvattajat voi-

sivat käydä kuvallista dialogia tekemiensä teosten välityksellä. Kommunikaation mah-

dollisuuden lisäksi meitä on kiinnostanut erityisesti kulttuurinen näkökulma, josta tul-

kinnat ja ennakkokäsitykset kumpuavat henkilökohtaisen historian ohjaamina. Tässä 

luvussa pyrimme sitomaan taustateoriamme viittomakielisistä Juvan maalauksen kautta 

omaan taiteelliseen tekemiseemme, jota ohjaa niin oma opettajuutemme kuin kokemuk-

sellisen taideoppimisen kautta tekemämme tulkinnat.   

Toteuttamamme taiteellisen prosessin on tarkoitus toimia käytännön esimerkkinä ko-

kemuksiin pohjautuvasta taiteellisesta dialogista. Tarkoituksenamme ei ole ollut etsiä 

prosessimme avulla oikeita tai vääriä vastauksia, vaan pyrkimyksenämme on ollut arvi-

oida taiteellisen tutkimuksen käyttökelpoisuutta oman tekemisemme kautta. Myös Kalle 

Hamm (2003, 95–96) on todennut, että taiteellisen tutkimuksen tehtävä on tehdä näky-

väksi taiteellisessa työskentelyssä tapahtunut oppiminen. Tämän myötä esiin tulee myös 

kokemuksen tulkinta, kriittinen arviointi, kognitiivinen päätöksenteko ja valintojen te-

keminen. Taiteellisen työskentelyn pääasiallinen tarkoitus ei ole Hammin mukaan tuot-

taa uutta tietoa tieteellisessä mielessä, vaan pikemminkin uutta tapaa ajatella ja näyttää 

koettu asioiden tila.   

Koska omassa tutkimuksessamme on piirteitä taiteellisesta tutkimuksesta, ei meidän-

kään ensisijaisena tarkoituksena ole ollut uuden tieteellisen tiedon luominen. Tavoit-

teenamme on enemmänkin ollut selvittää, kuinka omia kokemuksia voisi hyödyntää 
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tutkimuksen tekemisen ja kuvataideopetuksen lähtökohtana. Loppupohdinnassamme 

arvioimme myös, kuinka vastaavanlaista projektia voisi soveltaa peruskoulun kuvatai-

deopetuksessa.  

6.1 Ennen Myrskyä 

Koska tutkimuskohteeksemme valikoitui viittomakieliset, halusimme valita myös pro-

duktiivisen osuutemme lähtökohdaksi sellaisen teoksen, joka olisi kuuron taiteilijan 

tekemä. Maailmalla, varsinkin Yhdysvalloissa, kuuroja kuvataiteilijoita on paljon. 

Suomestakin heitä löytyy muutamia. Halusimme ehdottomasti valita suomalaisen kuu-

ron taitelijan teoksen, koska tutkimuksemme käsittelee juuri suomalaisia kuuroja. Li-

säksi suomalaisen taiteilijan teoksen käyttöön oli paljon helpompaa saada lupa kuin 

esimerkiksi amerikkalaisen taiteilijan teokseen.  

Koska Petra Juva on ainoa koulutuksen saanut kuuro taidekasvattaja Suomessa, oli hä-

nen teoksensa valinta luontevaa. Valitsemme Juvan, koska hänellä on osittain sama 

tausta, kuin meillä; onhan hänkin pedagogi. Räsäsen (2000,18) mukaan kokemukselli-

sessa taideoppimisessa oppiminen on tehokkainta, kun tarkastelun kohteeksi valitulla 

teoksella on yhteys oppijan elämismaailmaan. Näemmekin valitsemamme teoksen liit-

tyvän omaan elämismaailmaamme ainakin siten, että sen tekijällä on lähes sama koulu-

tustausta kanssamme.  

Alun perin ajatuksenamme oli, että olisimme käyneet Juvan kanssa pidempikestoisen 

taiteellisen dialogin, johon olisi kuulunut sekä meiltä että Juvalta useampia teoksia. 

Koska tutkimuksemme aikataulu oli kuitenkin niin tiukka, hylkäsimme jo melko varhai-

sessa vaiheessa tämän idean. Päädyimme käyttämään vain yhtä Juvan jo valmista teosta 

ja tekemään siihen oman kuvallisen vastineemme. Valitsimme Myrsky -teoksen (kts. 

KUVA 1. Myrsky), koska mielestämme se ilmentää kuurojen kulttuuria ja historiaa hie-

nosti. Lisäksi näemme teoksen kuvaavan tekijänsä edustamaa kielellis-kulttuurista vä-

hemmistöryhmää.   
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KUVA 1. Petra Juva: Myrsky. Maalaus. 2006. 64 x 45 cm. 

 

Paddy (2003, 49) mainitsee Dorothy Milesin jakaneen kuurojen tekemän taiteen kol-

meen kategoriaan sen mukaan, miten taiteilijan kuurous näkyy teoksissa. Ensimmäiseen 

ryhmään kuuluvat teokset, joista ei lainkaan tule ilmi taiteilijan kuurous. Niiden sisäl-

lössä ei viitata lainkaan kuurouteen tai kuurojen kulttuuriin. Toiseen kategoriaan kuulu-

vat taas teokset, joissa tekijän kuurous käy ilmi. Tällaisissa teoksissa aiheet kuvataan 

kuurojen näkökulmasta. Paddyn mukaan Milesin kolmanteen kategoriaan kuuluvat te-

okset puolestaan käsittelevät kuurojen maailmaa ja kokemuksia. Niissä viitataan kuuro-

jen maailmaan ja kokemuksiin selvästi, ja niistä käy myös hyvin ilmi taiteilijan kuurous. 

Edellä mainittu kategorisointi liittyy siis nimenomaan kuurojen tekemään kuvataitee-

seen. Näemme Juvan Myrsky -teoksen kuuluvan Milesin kategorioista kolmanteen, 

koska maalaus ilmentää kuurojen maailmaa siinä esiintyvän viittovan henkilön kautta. 

Toisaalta Juvan työn perusteella on mahdotonta sanoa, onko maalauksen tekijä itse kuu-

ro vai ei. Joka tapauksessa maalauksen sisällöllä viitataan mielestämme kuitenkin selke-

ästi kuurojen maailmaan ja kokemuksiin.  
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Seuraavaksi esittelemme niitä kokemuksia ja tulkintoja, joita meille Juvan maalauksesta 

heräsi. Lisäksi käymme tarkemmin läpi kokemuksellisen taideoppimisen vaiheet, jotka 

Räsänen esittelee Sillanrakentajat -teoksessaan. Pohdimme myös, kuinka nämä vaiheet 

ilmenivät omassa produktiossamme.  

6.2 Myrskyn kohtaaminen 

Räsäsen (2000, 17–18) mukaan kokemuksellinen taiteen tulkintaprosessi on kolmivai-

heinen. Nämä vaiheet ovat vastaanottaminen, kontekstualisointi ja tuottava toiminta. 

Jokaiseen vaiheeseen liittyy myös pohdiskelevaa havainnointia, käsitteellistämistä ja 

tuottamista. Vaiheet etenevät yksityisistä kokemuksista kohti yhdessä jaettua kokemus-

ta, eli tiedostamattomasta kohti tiedostettua. Tulkintaprosessi kulkee siis merkityksen-

annosta ymmärtämisen kautta toimintaan, joka puolestaan johtaa uuteen merkityksenan-

toon ja niin edelleen. Kyseessä onkin kehämäinen jatkumo, jonka ainakin itse näemme 

noudattavan hyvin pitkälti hermeneuttisen päättelyn kulkua. Vaiheet eivät välttämättä 

ole helposti erotettavissa toisistaan, vaan ne saattavat edetä päällekkäisesti. 

Vastaanottovaiheessa teoksen tulkinta alkaa yksilön aistimuksiin ja havaintoihin poh-

jautuvista kokemuksista. Katsojan tehtävänä on eläytyä teoksen tunnelmaan, kaikkia 

aistejaan käyttämällä. Vastaanottovaiheessa korostuu intuition merkitys, ja siinä pyri-

tään rakentamaan hyvää ilmapiiriä ja luottamusta tulkitsijoiden kesken. Pohdiskelevan 

havainnoin jälkeen on vuorossa teoksen herättämien havaintojen, assosiaatioiden ja 

muistojen käsitteellistäminen. Tämä tapahtuu siirtämällä nuo havainnot ja ajatukset pa-

perille kuvallisesti ja sanallisesti. Muistiinpanot on tarkoitus jakaa myös toisille tulkitsi-

joille, jonka jälkeen niitä voidaan vielä työstää eteenpäin. (Räsänen 2000, 18.) 

Toteutimme omassa produktiossamme kokemuksellisen taiteentulkinnan vastaanotto-

vaiheen siten, että katsoimme molemmat aluksi Juvan teosta itsenäisesti ja pohdimme, 

mitä mielikuvia ja ajatuksia se meissä herätti. Tämän jälkeen kirjoitimme ajatuksemme 

ja niistä mahdollisesti syntyneet mielikuvat papereille. Jaoimme lopulta kokemuksem-

me toisillemme ja koostimme niistä yhteisen kokemuspohjan.  

Vaikka olimme molemmat tehneet tulkintoja itsenäisesti, olivat ajatuksemme ja tulkin-

tamme teoksesta hämmästyttävän samanlaisia. Tämä johtui varmasti siitä, että meillä oli 

samat taustatiedot viittomakielisistä ja tulkinnan kohteena olleen teoksen taustasta. Tie-
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simme etukäteen teoksesta kuitenkin vain sen, että sen tekijä on itse kuuro ja tutkinut 

teoksessaan kuurojen kulttuuria ja identiteettiä. Taustatietomme vaikuttivat silti varmas-

ti tukintoihimme sekä siihen, että koimme teoksen keskenämme hyvin samalla tavalla.  

Etenimme tulkinnoissamme vastaanottovaiheen kanssa rinnakkain siis myös kontekstu-

alisoinnin vaiheeseen. Kontekstualisoinnin vaihe ilmeni omalla kohdallamme siten, että 

jaoimme henkilökohtaiset kokemuksemme toisillemme dialogia hyödyntäen muodosta-

en näin yhteisiä tulkintoja ja kokemuksia lähtökohtateoksesta. Räsäsen (2000, 18) mu-

kaan kontekstualisoinnin eli käsitteellistämisen vaiheessa katsoja ottaakin ensimmäiseen 

kokemukseensa etäisyyttä muuntaen sitä sanallisten ja kuvallisten käsitteiden avulla. 

Tarkoituksena on etsiä teoksesta tehtyjä havaintoja, jotka ovat olleet assosiaatioiden 

pohjana. Katsoja lähestyy tutkittavaa ilmiötä kulttuurien välisesti niin menneisyydessä, 

nykyajassa, kuin tulevaisuudessakin liikkuen.  

Seuraavaksi esittelemme vastaanotto- ja kontekstualisoinnin vaiheissa kokemuksiimme 

pohjautuvat yhteiset tulkintamme Juvan Myrsky -teoksesta. Lukemisen helpottamiseksi 

olemme merkinneet tulkintamme ja sen vaiheet kursiivilla.  

Myrsky -teoksessa on keskiössä henkilöhahmo, joka todennäköisesti viittoo. Hah-

mo on hyvin voimakas ja varsinkin sen kädet ovat voimakkaat, jopa uhmakkaat. 

Käsiä on kuvassa yhteensä kolme, ja ne kaikki ovat puristuneet voimakkaasti 

nyrkkiin. Käsissä on selvästi monen suuntaista liikettä.  

Nyrkkien taustalla on tummanruskea takki, josta nyrkit erottuvat selkeästi. Henki-

lön ilmaisuvoima on selkeästi käsissä, ja niitä on haluttu korostaa. Vaikka kasvot-

kin ovat ilmeikkäät, on henkilön ilme kuitenkin melko staattinen verrattuna käsiin. 

Oranssinkeltainen tausta ja hahmo muodostavat seesteisen kokonaisuuden. Hen-

kilön olemus puolestaan muodostaa ristiriidan taustan tyyneyden kanssa. Vaikka 

pinta on näennäisesti seesteinen, sen alla kuitenkin kuohuu. Teoksen nimestä tulee 

mieleen, olisiko maalauksessa kuvattu tilanne tyyntä myrskyn edellä.  

Maalauksen henkilö on melko karaktäärinen. Hän vaikuttaa mielestämme siltä, 

että hänellä on varmasti vaikutusvaltaa ja hän vakuuttaa yleisönsä. Teoksen kon-

teksti tuo mieleen, voisiko kuvan henkilö olla Suomen ensimmäisen kuurojen kou-

lun perustaja Carl Oskar Malm. Henkilön vaatetuksesta voisi nimittäin päätellä 

hänen olevan historiallisesti merkittävä henkilö. Toisaalta hän varmasti edustaa 
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isompaa joukkoa, tai ainakin seisoo jonkin sellaisen asian takana, joka koskettaa 

suurempaa määrää ihmisiä. Tulee jopa mieleen, symboloiko kuvan mieshahmo 

koko kuurojen yhteisöä ajaen heidän oikeuksia ja asemaansa.  

Teoksen nimi viittaa nähdäksemme kuurojen historian synkimpään jaksoon, ora-

lismin aikaan. Oralismin aikana kuurot eivät saaneet käyttää kieltään tai harjoit-

taa äidinkieltään, viittomakieltä. Pohdimmekin, elääkö kuvan henkilö aikaa juuri 

ennen oralismia, sen aikana vai sen jälkeen. Ei oikeastaan ole merkityksellistä, 

mitä aikaa henkilö edustaa, sillä hän on selvästi ylpeä kielestään ja haluaa il-

maista itseään sen kautta – huolimatta siitä, onko se sallittua vai ei. 

Koko analyysimme perustuu pelkästään niihin havaintoihin ja kokemuksiin, jotka meil-

le syntyi Juvan teoksen äärellä. Voi olla, että maalauksen tekijällä ole ollut tarkoitus 

ilmentää yhtään niitä asioita, joita me teoksessa näimme. Kuvan tulkinta liittyy aina 

vahvasti kulttuuriin ja niihin ennakko-oletuksiin, joita tulkitsijalla on.  

Teos olisi varmasti näyttäytynyt meille erilaisena, jos olisimme katsoneet sitä ennen 

tutustumistamme kuurojen kulttuuriin ja historiaan. Taustatietomme ovat saattaneet 

myös ohjata tulkintaamme tiettyyn suuntaan. Voihan olla, että teos ei oikeasti ollenkaan 

liity kuurojen kulttuuriin, vaan me vain katsomme sitä sellaisten linssien läpi, jotka oh-

jaavat tulkintaamme tiettyyn suuntaan. On siis täysin mahdollista, että olemme antaneet 

symboleille sellaisia merkityksiä, joita niillä ei ole koskaan ollutkaan.  

6.3 Myrskyn jälkeen 

Vastaanotto- ja kontekstualisointivaiheiden jälkeen siirryimme kokemuksellisen taiteen-

tulkinnan vaiheista kolmanteen, eli tuottavan toiminnan vaiheeseen. Räsäsen (2000, 18) 

mukaan tuottavan toiminnan ideana on tehdä taidetta taiteesta. Kokemukset ja uudet 

tiedot yhdistetään ja edellisessä vaiheessa tehty kuvallinen käsitteellistäminen siirretään 

taiteellisen ilmaisun muotoon.  

Tehty taideteos voi olla kaksi- tai kolmiulotteinen, sekä mahdollisesti eri taidealoja yh-

distelevä tai jopa yhteisötaideprojekti. Viimeisen vaiheen tavoitteena on Räsäsen mu-

kaan, että katsoja pohtii tulkitun teoksen ja oman elämänsä suhdetta. Opittua siis sovel-

letaan omaan kuvantekemiseen ja muuhun taiteelliseen toimintaan. (Räsänen 2000, 18.) 
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Aloitimme tuottavan toiminnan vaiheen aiempien vaiheiden kokemusten ja tulkintojen 

pohjalta Räsäsen teorian mukaisesti. Ryhdyimme Myrsky -teoksen pohjalta tekemiem-

me tulkintojen pohjalta pohtimaan oman teoksemme sisältöä. Kuinka haluaisimme vas-

tata Juvan teokseen? Halusimme ehdottomasti keskittyä myös omassa teoksessamme 

käsiin, jotka olivat keskeisessä roolissa Juvan teoksessa.  

Mietimme Juvan teoksen Myrsky -nimeä ja päädyimme siihen, että oman teoksemme 

työnimeksi tulisi ”Myrskyn jälkeen” (kts. KUVA 2. Myrskyn jälkeen). Halusimme te-

oksessamme ottaa kantaa viittomakielisten kohtaamaan epäoikeudenmukaisuuteen. 

Näiden mielikuvien pohjalta lähdimme suunnittelemaan ja luonnostelemaan omaa 

teostamme.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 2. Riina Partanen & Katri Seppänen: Myrskyn jälkeen. Maalaus. 2014. 
65 x 90cm. 

 

Päädyimme siihen, että halusimme ilmentää maalauksessamme avoimuutta ja 

vastaanottavaisuutta käsien kautta. Lähdimme kuvaamaan auki olevia kämmeniä 

rauhanomaisena elkeenä. Monessa kulttuurissa kättely on alun perin ollut sovin-
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non ele ja osoitus siitä, ettei kätensä paljastanut henkilö ole aseistettu. Siispä me-

kin halusimme ilmentää avoimilla käsillä vastaanottavaista elettä ja sitä, että ris-

tiriitojen aika on jo ohi.  

Teoksemme lähtökohtana on se kulttuuri ja kokemusmaailma, jossa me kuulevina 

elämme. Maalauksemme heijastaa ja ilmentää tätä maailmaa. Toivoisimme, että 

raja kuurojen ja kuulevien maailmojen välillä voisi kaventua. Teos toimii esi-

merkkinä siitä, kuinka me kuulevina kohtaamme teoksellamme kuuron taiteilijan 

maalauksen taiteen kentällä.  

Teoksemme värimaailmaksi valikoitui sateenjälkeinen sininen. Taidehistorialli-

sessa kontekstissa sininen väri yhdistetään usein Neitsyt Mariaan. Kädet taas ovat 

hyvin yleinen elementti uskonnollisessa kuvauksessa ylipäätään. Omassa työs-

sämme emme kuitenkaan halunneet viitata millään tavalla uskontoon tai uskon-

nollisuuteen, vaan tässä kontekstissa valittu väri ja avoimet kämmenet symboloi-

vat myrskyn jälkeistä rauhaa ja uuden alkua. Valintojemme yhteys uskonnollisiin 

elementteihin oli täysin sattumaa. Toisaalta uskonto on aina sidoksissa kulttuu-

riin, ja koska elämme luterilaisessa yhteiskunnassa, vaikuttaa uskonto meihin 

väistämättä jollain tasolla. 

Toteutimme maalauksemme yhdessä. Kun olimme luonnostelleet kädet maalaus-

pohjalle, lähdimme työstämään teoksen taustaa. Maalasimme sekä yhdessä että 

erikseen ja vaihtelimme maalauspaikkoja niin, että molemmat maalasivat koko te-

osta. Olimme kuitenkin aina molemmat yhtä aikaa paikalla maalausta tehdessä.  

Koko maalausprosessin ajan keskustelimme keskenämme siitä, mihin suuntaan 

etenisimme maalauksen suhteen. Vaikka maalausjälkemme ovat keskenään hyvin 

erilaiset, oli meillä kuitenkin yhteinen visio siitä, millaisen lopputuloksen halu-

simme. Yhteinen kädenjälki alkoi kehittyä maalauksen edetessä, ja lopputulokses-

ta tulikin meidän molempien näköinen. 

 

Kokemuksellisessa taiteen tulkinnassa päämääränä on, että yksityinen, tiedostamaton 

kokemus muunnetaan merkityksenannon, ymmärtämisen ja toiminnan kautta yh-

teiseksi ja jaetuksi, tiedostetuksi kokemukseksi (Räsänen 2000, 18). Kokemukset ja 
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uudet tiedot siis yhdistetään kokonaisuudeksi taideprosessin avulla, joka huipentuu 

tuottavan toiminnan vaiheeseen. Taiteellista toimintaa saattaa tapahtua tai olla tapah-

tumatta kokemuksellisen taiteen tulkinnan kaikissa vaiheissa, mutta taiteellisen toi-

minnan pääpaino on kuitenkin prosessin kolmannessa vaiheessa.  

Omassa produktiossamme taustatietomme viittomakielisistä ja heidän historiastaan 

ohjasi ajatteluamme, kokemuksiamme ja myös lopullisen taideteoksen syntymistä. 

Rakensimme uutta tietoa koko prosessin ajan niin itsenäisesti kuin yhdessä – keskus-

tellen ja taidetta tehden. Alun yksityinen, tiedostamaton kokemus, joka perustui lä-

hinnä taustatietoihimme viittomakielisistä, muuttui prosessin kuluessa pikku hiljaa 

yhteiseksi, tiedostetuksi kokemukseksi merkityksenannon, ymmärtämisen ja toimin-

nan kautta. Kun jaoimme omia kokemuksiamme ja tulkintojamme toiselle, syntyi 

niistä taas uusia tulkintoja ja yhteistä tietopohjaa. Rakensimme siis yhteistä tietoa 

pitkälti hermeneuttista päättelyä noudattaen.   

6.4 Horisonttien sulautuminen Myrskyn vaiettua 

Koko produktiivisen osuutemme tarkoituksena oli saattaa kahden teoksen (kts. KUVA 

3. Kokemusten vuoropuhelua) tekijöiden teosten taustalla vaikuttaneet kokemukset dia-

logiin keskenään. Koska meillä ei ollut entuudestaan tietoa Juvan teoksen taustalla ol-

leista ajatuksista, kävivät omat kokemuksemme keskustelua oikeastaan omien tulkinto-

jemme kanssa. Emme kuitenkaan koe tätä ongelmaksi, sillä tarkoituksenamme ei ole 

ollut missään vaiheessa etsiä oikeita tai vääriä vastauksia dialogin kautta. 

Lisäksi pyrimme kokemukselliseen taideoppimiseen pohjautuvassa taiteen tekemisessä 

etsimään näkökulmia, joiden kautta voisimme ymmärtää paremmin kuurojen omaa 

maailmaa ja kulttuuria. Samalla pohdimme myös omia henkilökohtaisia kulttuurimaa-

ilmojamme suhteessa Juvan maalauksen ilmentämään kulttuuriin. Tämä oli ehkä kui-

tenkin se prosessimme hedelmällisin puoli; itsensä ja omien kokemustensa käsittelemi-

nen ja ymmärtäminen. 
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KUVA 3. Kokemusten vuoropuhelua. 

 

Saimme myöhemmin kuulla Juvalta itseltään, ettei Myrsky -teoksen taustalla ollut juu-

rikaan niitä ajatuksia, joita olimme siitä tulkinneet. Juva halusi kuvata teoksessaan jo-

tain merkittävää viittomakielistä henkilöä ja päätyi valitsemaan Fritz Hirnin. Hirn oli 

Carl Oscar Malmin oppilas ja jatkoi tämän aloittamaa lukuviittomisjärjestelmän kehit-

tämistä, sekä aloitti kolmiosaisen viittomakielisen kuvasanakirjan tekemisen yhdessä 

vaimonsa kanssa (Kuurojen Liiton internetsivut 2010b). Juva kertoi, että oli myös 

aiemmin maalannut käsiaiheisia teoksia, mutta halusi Myrsky -teoksessaan ilmentää 

henkilön käsiä myös liikkeen kautta.  

Taiteentulkinnassa on aina mahdollisuus väärinymmärrykseen ja ylitulkintaan. Oma 

tulkintamme Juvan maalauksesta menikin hieman pidemmälle verrattuna siihen, mitä 

Juva oli itse teostaan tehdessä ajatellut. Omat ajatuksemme Myrsky -teoksesta olivat siis 

ylitulkintaa. Väärinymmärryksen osalta näemme, ettei se oikeastaan ole edes mahdollis-

ta kokemuksellisen taideoppimisen kohdalla. Koska kokemukselliseen taideoppimiseen 

pohjautuvassa prosessissa työstetään omia ajatuksia, jokainen teoksesta herännyt tulkin-

ta on yhtä oikea tai väärä riippumatta siitä, mitä teoksen tekijä on halunnut teoksellaan 

viestittää – pohjautuvathan tulkinnat kuitenkin aina tulkitsijan omiin kokemuksiin.  
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Juva mainitsee teoksilleen olevan tyypillistä, että ne ilmentävät viittomakielisten kult-

tuuria.  Oma tulkintamme on näin ollen ollut kuitenkin jokseenkin samansuuntainen 

Juvan alkuperäisten ajatusten kanssa. Vaikka Juva kertoikin, ettei Myrsky -teoksen ole 

ollut mitään suurempaa filosofiaa, ajatukset viittomakielisistä ja heidän historiastaan 

saattavat olla hänelle niin itsestään selviä ja osa hänen identiteettiään, että niillä on tie-

dostamatta ollut vaikutusta hänen teoksiinsa. Kulttuuri on nimittäin aina vahvasti sidok-

sissa taiteen tekemiseen. Se heijastuu tekijöidensä kautta teoksiin, tietoisesti tai tiedos-

tamatta. Tämä näkyi myös omalla kohdallamme esimerkiksi uskonnollisen symboliikan 

myötä.  

Kokemuksellisen taideoppimisen teoriassa on kyse siitä, että oppija tulee tietoiseksi 

alun perin tiedostamattomasta tiedosta. Teorian eri vaiheiden kautta tämä tiedostamaton, 

henkilökohtainen tieto muunnetaan jaetuksi, tiedostetuksi tiedoksi. Koko oppimispro-

sessin keskiössä ovat taideteoksesta heräävät kokemukset, jotka edustavat tiedostama-

tonta tietoa. Myös meidän tarkastelumme kohteena ovat olleet kokemukset ja niiden 

pohjalta tekemämme tulkinnat. Loppujen lopuksi merkityksellistä ei siis ole se, ovatko 

tulkintamme olleet samoja, kuin Juvan alkuperäisajatukset. Tärkeämpää kuin tulkinto-

jen ”oikeellisuus” on se, että tulkitsija pystyy perustelemaan ne.  

Tutkimuksemme tavoitteena on alusta asti ollut tutkia sitä, voisivatko kuuron ja kuule-

vien taidekasvattajien kokemukset kohdata taideteosten välityksellä. Taideteokset eivät 

siis käy keskinäistä vuoropuhelua, vaan toimivat tekijöiden tai tulkitsijoiden kokemus-

ten vuoropuhelun välineenä (kts. KUVA 3. Kokemusten vuoropuhelua). Tutkimuk-

semme taustaolettamuksena on, että tämä kokemusten kohtaaminen voisi tapahtua ikään 

kuin Kolmannessa tilassa; kuurojen ja kuulevien maailmojen välissä. Ajattelemme tä-

män Kolmannen tilan olevan neutraali maaperä, jossa jokaisen osallistujan kokemukset 

ja tulkinnat ovat yhtä arvokkaita. Tila myös muodostuu ja muuttuu koko ajan kokemus-

ten ja tulkintojen kautta, eikä sille ole selkeää alkua tai loppua. Se siis elää hermeneutti-

sen kehän idean mukaan. Kolmas tila myös muotoutuu aina siinä mukana olevien tulkit-

sijoiden kautta. 

Puhuessamme tästä Kolmannesta tilasta viittaamme Gadamerin (1979) ajatukseen hori-

sonttien sulautumisesta. Sillä tarkoitetaan dialogin lopputuloksena syntynyttä ymmär-

tämistä. Tämä ymmärrys rakentuu dialogin osapuolten ennakko-oletusten ja kokemus-

ten, eli horisonttien, kohtaamisesta. Dialoginen prosessi johtaa näiden eri horisonttien 
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sulautumiseen. Horisonttien sulautumisen myötä muodostuu uusi horisontti, Kolmas 

tila, jossa tulkitsijan ymmärrys laajenee ja alkuperäiset horisontit yhdistyvät yhtenäisek-

si kokonaisuudeksi. Lopulta voi olla mahdotonta erottaa alkuperäisiä horisontteja ja 

niistä lähtöisin olevia ajatuksia toisistaan. (Gadamer 1979; Koski 1995, 124–127; Pulli-

nen 2003, 60–61; Tontti 2001.)  

Vaikka horisonttien yhteensulautuminen voidaankin nähdä jonkinlaisena dialogin pää-

tepisteenä, tulkinnat kuitenkin jatkuvat edelleen hermeneuttisen kehän mukaisesti dialo-

gin päättymisestä huolimatta. Kolmannen tilan muodostumisen myötä syntyy uusia en-

nakkoluuloja, joita tulkitsijat muokkaavat taas uudestaan uusissa tulkintatilanteissa. Ho-

risonttien sulautuminen tapahtuu usein tiedostamatta, dialogin synnyttämänä. Ollessaan 

dialogissa ympäristön kanssa ja reflektoidessaan omia kokemuksiaan, tulkitsijan it-

seymmärrys lisääntyy ja tapahtuu henkistä kasvua. (Gadamer 1979; Koski 1995, 124–

127; Pullinen 2003, 60–61; Tontti 2001.)  

Havainnollistamme omassa tutkimuksessamme tapahtunutta horisonttien sulautumista 

KUVIO 1:ssa, jossa M on Juvan Myrsky -teos, H1 on tutkijan ja teoksen välinen hori-

sontti, 3.T on Kolmas tila, T1 on tutkija 1,  T2 on tutkija 2 ja H2 on tutkijoiden yhteinen 

horisontti.  

KUVIO 1. Horisonttien sulautuminen 

 

 

Omassa tutkimuksessamme sulautuneen horisontin eli Kolmanen tilan (3.T) muodosta-

vat tutkijoiden yhteinen horisontti (H2) ja kohteen eli Myrsky -teoksen (M) horisontti. 
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Ennen Kolmannen tilan saavuttamista horisonttien sulautumista on tapahtunut jo monel-

la tasolla. Ensimmäisen kerran eri horisontit sulautuivat, kun tutkijat kohtasivat omista 

lähtökohdistaan ja ennakko-oletuksistaan käsin Myrsky -maalauksen horisontin. Tästä 

kohtaamisesta syntyi kaksi uutta horisonttia (H1), kummankin tutkijan ja maalauksen 

välisen horisontin yhteen sulautumisen myötä. Käytännössä tämä vaihe ilmeni, kun 

teimme molemmat kuvallis-kirjallisia muistiinpanoja Myrsky -teoksesta. Omat koke-

muksemme johdattivat tulkinnan kulkua ja reflektoimme ajatuksiamme tulkinnan koh-

teena olevan teoksen äärellä. Teoksen horisontti vaikuttikin vastavuoroisesti siihen, mitä 

uusia ajatuksia meille heräsi hetki sitten tekemistämme tulkinnoista. Hermeneuttisen 

päättelykehän seurauksena kummankin tutkijan ja kohdeteoksen horisontit muodostivat 

siis uuden, yhteisen horisontin. 

Kun tämän jälkeen sitten keskustelimme teoksesta mieliimme heränneistä ajatuksista 

keskenämme, tutkijoiden maalauksen kanssa muodostamat horisontit kohtasivat ja kä-

vivät dialogia. Ne muodostivat yhteisen, jaetun kokemusmaailman välillemme. Nimi-

tämme tätä dialogin kautta syntynyttä yhteistä kokemusmaailmaa tutkijoiden yhteishori-

sontiksi. Tutkimuksemme tärkein horisonttien sulautuminen, Kolmannen tilan muodos-

tuminen syntyi, kun tutkijoiden yhteishorisontti kohtasi tulkittavan teoksen horisontin. 

Tämäkin sulautuminen tapahtui dialogin seurauksena; me tutkijat kohtasimme teoksen 

horisontin yhteisestä kokemushorisontistamme käsin, ja tulkinta sai taas uusia ulottu-

vuuksia.  

Tutkijoiden yhteishorisontin ja tulkittavan teoksen horisontin yhteensulautuminen mah-

dollistava dialogi ilmeni kohdallamme vuoropuheluna niin suullisesti kuin maalaamisen 

äärellä. Dialogimme määränpää ei ollut meille selvillä ennen siihen ryhtymistämme. 

Horisonttien yhteensulautumista tapahtui täysin huomaamatta, yhteistoiminnallisen 

maalausprosessin ja keskustelun kautta. Reflektoimme matkan varrella niin omia kuin 

toisen kanssa jaettuja, yhteisiä kokemuksia, ja tämä reflektio näkyy myös maalina kan-

kaalla.  

Myös ylipäätään kaikenlainen kasvatus voidaan nähdä dialogisuhteena, jossa tapahtuu 

horisonttien yhteensulautumista. Veli-Matti Värrin (2000) mukaan kasvatussuhteen 

osapuolet elävät samassa maailmassa, mutta sen lisäksi he kuitenkin elävät myös omissa 

elämäntilanteissaan, sekä niihin kytkeytyvissä merkitys- ja aikahorisonteissa. Jotta kas-

vattaja ja kasvatettava voisivat kohdata toisensa eri merkityshorisonteistaan huolimatta, 
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tarvitaan siihen dialogia. Huolimatta siitä, että kasvatuksen kautta pyritään kasvattajan 

ja kasvatettavan horisonttien sulautumiseen, tätä sulautumista ei välttämättä koskaan 

saavuteta täydellisesti. Tämä kasvatuksen dilemma on kuitenkin vain hyväksyttävä, ja 

saman dilemman joutuu kohtaamaan myös missä tahansa muussa dialogisuhteessa. Vär-

ri (2000, 62) esittää kuitenkin, ettei kasvatussuhde kasvavan ja kasvattajan välillä olisi 

mahdollista ilman kommunikaatiota, tulkintaa ja ymmärtämistä. Myös nämä elementit 

ovat olennaisia millaisessa dialogisuhteessa tahansa – myös meidän tutkimuksessamme 

tapahtuneessa dialogissa.  

Aito dialogi, oli se sitten kasvatus- tai jokin muu suhde, tarvitsee toteutuakseen toisen 

tasavertaista kohtaamista, kuuntelua ja arvostamista. Lisäksi omat kokemukset on osat-

tava jakaa toisen osapuolen kanssa. Jos molemmat dialogin osapuolet uskaltavat heittäy-

tyä kohtaamiseen ja avartaa omaa ajatteluaan, syntyy tästä parhaimmillaan uusia näkö-

kulmia ja yhteisiä kokemuksia. Juuri nämä yhteisesti tuotetut kokemukset ovat avain-

asemassa myös kokemuksellisen taideoppimisen teoriassa. Uudet kokemukset synnyttä-

vät uusia tulkintoja, jota puolestaan synnyttävät uusia kokemuksia. Toisin sanoen uusia 

yhteen sulautuneita horisontteja muodostuu, ja niiden pohjalta syntyy uusia ennakko-

odotuksia ja kokemuksia, jotka taas käyvät dialogia uusien horisonttien kanssa. Vuoro-

vaikutus on siis jatkuva, hermeneuttinen prosessi, jossa on mahdollista oppia asioita 

myös itsestään. Dialogin kautta voi peilata itseään ja ajatuksiaan muiden ajatuksiin, ja 

näin tulla tietoiseksi omasta ajattelustaan. 

Koska aidon dialogin saavuttaminen vaatii monia eri elementtejä, sen onnistuminen ei 

ole itsestäänselvyys, mutta toisaalta ei myöskään mahdottomuus. Uskomme, että aidon 

dialogin hyödyntäminen osana kokemuksellista taiteentulkintaa syventää yhdessä ra-

kennettua tietoa. Koska tutkimuksessamme tutkijoita on ollut kaksi, dialogisuus on ollut 

jatkuvasti läsnä jo tutkijatriangulaatiosta johtuen. Olemme myös työstäneet tutkimuk-

semme tekstiä aina yhdessä, joten yhdessä tekeminen ei ole rajoittunut pelkästään tai-

teelliseen työskentelyyn. Oikeastaan koko tutkimuksemme voikin ajatella pohjautuvan 

dialogisuuteen. 
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7 LOPPUPOHDINTA 

Tarkastelemme tässä tutkimuksemme viimeisessä luvussa tutkimuksemme aikana kul-

kemamme polun vaiheita. Reflektoimme tutkimusprosessiamme, joka on edennyt viit-

tomakielisistä kertovan taustaosuuden kautta taiteellisista kohtaamisista syntyneisiin 

kokemuksiin ja tulkintoihin, sekä niiden pohjalta syntyneisiin tutkimustuloksiin. Poh-

dimme myös, kuinka tutkimuksessamme tapahtunutta kokemukselliseen taideoppimi-

seen pohjautuvaa taiteellista dialogia voisi soveltaa peruskoulun kuvataideopetuksessa. 

Lisäksi arvioimme tutkimuksemme luotettavuutta ja ehdotamme ideoita mahdolliselle 

jatkotutkimukselle. Lopuksi arvioimme vielä tutkimustamme kokonaisuutena ja poh-

dimme sen vaikutusta myös meihin itseemme niin tutkijoina kuin pedagogeinakin.  

7.1 Kohtaamisen polku: kokemuksista tutkimustuloksiin 

Tutkimuksemme alkuvaiheessa meille oli selvää vain se, että haluamme tutkia viittoma-

kielisiä kuvataidekasvatuksen näkökulmasta. Lisäksi meitä kiinnosti liittää tutkimuk-

seemme produktiivinen osuus. Koska viittomakielisiä koskevaa tutkimusta on tehty 

Suomessa niin vähän, tutkimusaiheen rajaaminen tuotti alkuun suurta päänvaivaa; oli-

simme halunneet lähteä selvittämään niin paljon enemmän, kuin yhden tutkimuksen 

puitteissa on mahdollista. Lopulta saimme kuitenkin muodostettua yhden selkeästi raja-

tun tutkimusongelman, johon halusimme saada tutkimuksemme kautta vastauksia. Meil-

lä oli siis tiedossa tutkimuksemme lähtökohta ja määränpää, mutta näiden kahden väli-

nen polku oli vielä hämärän peitossa. 

Kohtasimmekin tutkimusprosessimme aikana taiteellisen tutkimuksen tekemiseen tyy-

pillisesti liittyvän ongelman; koska taiteelliselle tutkimukselle ei ole olemassa vakiintu-

nutta menetelmäpohjaa, jokaisen taiteellista tutkimusta tekevän tutkijan on rakennettava 

tutkimuksensa menetelmällinen horisontti itse. Hannula et al. (2003) ovatkin maininneet 

taiteellisen tutkimuksen tekemiselle olevan tyypillistä, että tutkijalle on selvää se, mihin 

hän on tutkimuksellaan tähtäämässä, mutta menetelmät tavoitteen saavuttamiseksi ovat 

epäselvät. Tutkija siis ikään kuin intuitiivisesti tietää, mihin hän tutkimusta tehdessään 

tähtää, mutta tie määränpäähän on hämärän peitossa.  



 

79 

Mahdollinen intuitio tutkimuksen päämäärästä ei kuitenkaan tarkoita, että tutkimustu-

lokset olisivat tutkijan tiedossa etukäteen, ja hän vain tekisi tutkimusta palvellakseen 

haluamiaan tutkimustuloksia. Myöskään epävarmuus sopivimpien tutkimusmenetelmien 

valitsemisen suhteen ei suinkaan merkitse sitä, että tutkija olisi epäpätevä. Se, että tutki-

ja joutuu yhdistelemään eri menetelmiä ja valitsemaan niistä kriittisesti kokeillen omaan 

tutkimukseensa sopivimmat, johtuu taiteellisen tutkimuksen yhtenäisten suuntaviivojen 

puutteesta. Jotta taiteellisia piirteitä sisältävä tutkimus olisi rehellistä ja avoimen luotet-

tavaa, tarvitsee se menetelmällisen horisonttinsa löytämisessä avukseen metodologisen 

yltäkylläisyyden ja kriittisen demokratian käsitteitä. 

Metodologinen yltäkylläisyys näkyy omassa tutkimuksessamme metodologisten valin-

tojen pohdintana. Alun perin lähestyimme tutkimuskohdettamme pelkästään herme-

neutiikan ja dialogin näkökulmista. Kuitenkin pian huomasimme, etteivät pelkästään 

nämä menetelmät olleet riittäviä tutkimamme ilmiön ratkaisemiseksi, ja jouduimme 

pohtimaan valintojamme uudestaan.  

Törmäsimme sattumalta kokemuksellisen taideoppimisen teoriaan, joka tuntui sopivan 

paremmin tutkimuksemme menetelmäksi. Huomasimme nimittäin, että olimme intuitii-

visesti noudattaneet tutkimuksemme produktiivisessa osuudessa täysin Marjo Räsäsen 

kehittelemän teorian vaiheita. Tämän havaittuamme tutkimuksemme palaset alkoivatkin 

loksahdella paikoilleen, ja päätimme tietoisesti syventää taiteellisen tekemisen äärellä 

heränneitä ajatuksia Räsäsen teorian kautta. Näin ollen taiteellinen tekeminen sai tämän 

hermeneutiikkaan pohjautuvan menetelmän taustatuekseen, ja aineisto alkoi käydä vuo-

ropuhelua teorian kanssa. 

Kriittisen demokratian käsite tulee tutkimuksessamme ilmi yleisenä tutkimusasen-

teenamme, jonka mukaan näemme taiteen ja tieteen olevan tutkimusmenetelminä yh-

denvertaiset. Ottamalla mukaan niin taiteellisen kuin tieteellisen tarkastelusuunnan, 

olemme pyrkineet saavuttamaan tutkimuksellamme kokonaisvaltaisia ja tieteellisestikin 

luotettavia tuloksia.  Vaikka tutkimustuloksemme pohjautuvat osittain omiin kokemuk-

siimme, olemme kuitenkin reflektoineet niitä aina avoimesti ja tutkimuksemme teoreet-

tiseen viitekehykseen peilaten. Näin ollen taide ja tiede ovat käyneet tutkimuksessamme 

vuoropuhelua, joka on ollut läsnä niin tutkimuksemme teoreettisessa kuin produktiivi-

sessa osuudessa. 
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Tutkimuksemme produktiivisen osuuden muodostaa parityönä tekemämme maalaus. 

Maalaamisen aikana työskentelymme pääpaino oli kaiken aikaa prosessissa, ei niinkään 

lopputuloksessa. Vaikka maalauksesta itsestään tuli mielestämme onnistunut, se ei var-

masti aukea muille ilman selitystä – eikä tämä toki ole tarkoituskaan. Usein hyvä ja on-

nistunut prosessi kuitenkin johtaa myös toimivaan lopputulokseen. Hannulan et al. 

(2003, 30) mukaan taiteellinen tutkimus on aina väistämättä suhteessa taitoihin ja tai-

teellisiin käytäntöihin. Teknistä osaamista toki vaaditaan, mutta mielestämme se ei saa 

olla taiteen tekemisen itseisarvo, vaan ennemminkin itseilmaisun väline.  

Kuten kirjoitusprosessin aikana, myös maalatessa parin tuki oli tärkeää. Jos toisen luo-

vuus oli jumissa, toinen auttoi eteenpäin. Yhdessä kirjoitettu teoriaosuus ohjasi ajattelu-

amme samaan suuntaan, ja teorian prosessointi jatkui myös maalauksen äärellä. Ilman 

yhdessä hankittuja teoria- ja taustatietoja työstämme olisi varmasti tullut hyvin erilai-

nen, ja prosessi olisi saattanut olla haastavampi.  

Yhdessä rakennettu tietopohja ei ole niin yksiulotteinen, vaan paljon kattavampi ja mo-

nipuolisempi, kuin itsenäisesti rakennettu olisi ollut. Tiedon rakentaminen yhdessä tut-

kijaparin kanssa triangulaatiota ja aitoa dialogia hyödyntäen oli jo itsessään todella 

opettavainen prosessi. Parin kanssa käyty dialogi ja reflektointi toivat uutta näkökulmaa 

tutkimusaiheen lähestymiseen. Toisen aito kuunteleminen ja hänen ajatuksiinsa reagoi-

minen lisäsivät omassa prosessissamme myös keskinäistä arvostustamme. Yhdessä käy-

dyt keskustelut synnyttivät uusia ajatuksia, jotka puolestaan johtivat uusiin keskustelui-

hin ja ajatuskulkuihin. Toisen ajatusten suhteuttaminen omiin ajatuksiin oli opettavaista, 

ja se sai myös kyseenalaistamaan omia ajattelutapoja.  

On ollut hienoa huomata, kuinka yhteisen prosessin aikana kummankin ajatukset ja 

henkilökohtaiset kokemukset ovat muovautuneet yhteiseksi tavaksi kokea ja nähdä asi-

oita. Aito kohtaaminen on vaatinut väliseltä kommunikaatioltamme avoimuutta ja toisen 

ajatusten arvostamista yhdenvertaisina omien näkemysten kanssa. Uskommekin, että 

parityöskentelyn avulla saavutettu lopputulos oli loppujen lopuksi enemmän kuin mihin 

olisimme kumpikaan yksin pystyneet.  
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7.2 Pedagoginen sovellus taiteellisesta dialogista   

Uskomme Marjo Räsäsen kokemuksellisen taideoppimisen teorian olevan helposti so-

vellettavissa peruskoulun kuvataideopetukseen. Kokemuksellisen taideoppimisen vai-

heita voisi soveltaa kunkin opetusryhmän ikätasoon sopiviksi, sillä kokemusten ja tul-

kintojen lähtökohtateokseksi on mahdollista valita teemaltaan millainen teos tahansa. 

Kokemukselliseen taideopimiseen pohjautuva kuvataideopetus voisikin siis mahdollis-

taa taiteellisen tutkimisen myös nuorten oppijoiden kanssa. 

Räsänen (2000, 18) mainitsee, että tulkinnan kohteeksi valitun teoksen olisi kuitenkin 

hyvä liittyä oppijan kokemusmaailmaan. Mitä kokemattomampi tulkitsija on, sitä tärke-

ämpää hänelle on löytää teoksesta jotain tuttua. Jotta katsojan mielenkiinto heräisi, te-

oksen tulisi kuitenkin olla riittävän vieras. Uskomme myös itse, että oppilaiden koke-

musmaailmaan liittyvä teos toimisi varmasti parempana keskustelun herättäjänä kuin 

teos, joka ei tarjoaisi oppilaille minkäänlaista kosketuspintaa. 

Koska kokemuksellisen taideoppimisen prosessi on usein vuorovaikutteista, saattaa sii-

nä tapahtua näkemyksellisiä yhteentörmäyksiä. Oppilasryhmän jokainen jäsen ei esi-

merkiksi välttämättä pidä yhdessä valitusta teoksesta. Yhdessä tehty valinta ja mahdolli-

suus vertailla omia kokemuksia ja tulkintoja toisten kanssa kuitenkin vahvistavat oppi-

laan osallisuutta tulkintaprosessissa. (Räsänen 2000, 18.) 

Kokemuksellisessa taiteentulkinnassa tapahtuvaa oppimista tulee Räsäsen (2000, 16) 

mukaan arvioida ensisijaisesti prosessin, ei sen aikana syntyneiden tuotosten näkökul-

masta. Toki tulkinnassa tulee hyödyntää kuvallista työskentelyä, minkä vuoksi myös 

teknisellä osaamisella on vaikutusta lopputulokseen. Itsen ja taiteen ymmärtämistä edis-

tävien oppimisstrategioiden kehittyminen oppimisprosessin aikana tulisi kuitenkin näh-

dä tehtyjä kuvia tärkeämpinä. Tekniikoita ja ilmaisukeinoja on tarkoitus opettaa kuvan-

tulkinnan yhteydessä, mutta niiden roolin ei tule olla itseis-, vaan välinearvo. (Räsänen 

2000, 16.)  

Mielestämme myös tästä syystä kokemuksellisen taideoppimisen teorian mahdollista-

maa, kokemuksiin pohjautuvaa taiteen tekemistä kannattaisi ehdottomasti soveltaa pe-

ruskoulun kuvataideopetuksessa. Sen lisäksi, että prosessimainen työskentely tarjoaisi 

oppijoille mahdollisuuden oppia pitkäjänteisyyttä ja itselleen sopivia oppimisstrategioi-

ta, kuvien tekeminen ei olisi riippuvaista pelkästään oppijoiden kuvantekemisen taidois-
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ta; oppijoiden olisi osattava prosessoida myös omia tunteitaan ja kokemuksiaan. Lisäksi 

oppilaat joutuisivat harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ja omien kokemusten suhteut-

tamista toisten kokemuksiin.  

Kokemuksellisuuteen perustuvan taideopetuksen myötä opettajan rooli olisi nähdäk-

semme olla oppimisen ohjaaja ja tukija – ei niinkään opettaja. Myös Hollo (1959, 54, 

64) on puhunut opettajan roolista oppilaan omaehtoisen kasvun tukijana. Hollon mu-

kaan kasvatuksen ei tulisi olla luonteeltaan liian ulkoapäin ohjattua, vaan ennemminkin 

kasvamaan saattamista. Opettajan rooli nimenomaan oppilaan ohjaajana on myös yksi 

tällä hetkellä vallitsevan, konstruktivistisen oppimisnäkemyksen päämääristä. 

Emme halua esittää mitään yhtä opetusmallia siitä, kuinka kokemuksellisen taideoppi-

misen teorian vaiheita tulisi soveltaa kuvataidekasvatuksessa. Räsäsen kehittelemät vai-

heet ovat itsessään jo niin kattavat, että jokainen pedagogi osaa varmasti soveltaa niitä 

osaksi omaa opetustaan. Oman taiteellisen produktiomme voi kuitenkin ajatella toimi-

van yhtenä käytännön esimerkkinä kokemuksellisuuteen perustuvasta taideoppimisesta. 

Uskommekin, että produktiomme olisi siirrettävissä kuvataideopetuksen tunneille lähes 

sellaisenaan. Tietysti se, että kuvataidetunneilla taiteen tekijöitä on reilu parikymmentä, 

ja meidän tapauksessamme tekijöitä oli vain kaksi, vaikuttaa väkisinkin oppimisproses-

sin erilaiseen kestoon ja kulkuun. Oppijoiden lukumäärästä huolimatta oppimistilanteen 

kulku on kuitenkin sama: omista yksilöllisistä ja tiedostamattomista kokemuksista ra-

kennettuun yhteiseen, tiedostettuun kokemustietoon tähtääminen.  

Olemme oman esimerkkimme kautta pyrkineet korostamaan dialogin merkitystä osana 

taiteellista, kokemuksiin pohjautuvaa produktiivista oppimisprosessia. Uskommekin, 

että juuri dialogin hyödyntäminen ja sen merkityksen korostaminen osana oppimista 

mahdollistaisi hyviä oppimistuloksia. Näin tapahtui ainakin omalla kohdallamme. Yh-

dessä tekemisen myötä on nimittäin mahdollista saavuttaa jotain sellaista, mihin yksilö 

ei välttämättä omin voimin kykenisi. Jotta tämä kuitenkin onnistuisi, tarvitaan siihen 

aitoa dialogia: toisen tasavertaista kohtaamista ja avointa asennetta. Aidon dialogin op-

piminen on varmasti myös sellainen taito, jota oppijat tarvitsevat kaikissa elämänsä vai-

heissa – eivät vain peruskoulun kuvataidetunneilla.  

Oma kokemuksemme osoitti myös, että taide ja taiteen tekeminen voi toimia hyvänä 

ymmärtämisen välineenä. Ymmärtämistä voi tapahtua, vaikka osapuolilla ei olisi yhteis-

tä äidinkieltä tai kulttuuria.  Uskomme, että kokemuksellisen taideoppimisen teorian 
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soveltaminen peruskoulun kuvataidekasvatukseen voisikin toimia hyvänä välineenä eri 

kulttuurien väliselle kohtaamiselle ja eri kulttuuritaustan omaavien yksilöiden keskinäi-

selle ymmärrykselle.  

7.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä syntyneet käsitteet tutkimuksen reliaabeliudesta eli 

mittaustulosten toistettavuudesta, sekä tutkimuksen arviointiin liittyvä validius eli päte-

vyys ovat saaneet erilaisia tulkintoja kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa näitä käsitteitä kuitenkin pyritään välttämään. 

Vaikka mainittuja termejä ei haluttaisikaan käyttää, tulee kvalitatiivisenkin tutkimuksen 

luotettavuutta ja pätevyyttä silti arvioida joillain tavalla. (Hirsjärvi et al. 2010, 231–

232.) 

Hirsjärven et al. (2010, 232–233) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden edel-

lytyksenä on, että tutkija selostaa tutkimuksen kulun tarkasti. Tämä koskee tutkimuksen 

kaikkia vaiheita, joiden toteutuksesta tulee kertoa ja raportoida avoimesti. Sama tark-

kuuden vaatimus pätee myös tulosten tulkintaan; tutkijan on kerrottava, mihin hän pää-

telmänsä perustaa, ja millä perusteella hän esittää tulkintojaan. 

Omassa tutkimuksemme tulokset ja koko tutkimusprosessimme pohjautuvat pitkälti 

ajatuksiimme, kokemuksiimme ja tulkintoihimme. Tämä voitaisiinkin nähdä tutkimuk-

sen tieteellisyyttä heikentävänä seikkana. Minkä tahansa tieteellisen tutkimuksen poh-

jalla on kuitenkin aina ajattelu ja tutkimuksessa, jossa on piirteitä taiteellisesta tutki-

muksesta, tämä ajattelu saa vain eri ilmenemismuodon verrattuna puhtaasti tieteelliseen 

tutkimukseen. Mielestämme tutkimuksemme onnistuu täyttämään tieteellisen tutkimuk-

sen kriteerit, sillä olemme pyrkineet reflektoimaan kokemuksiamme ja perustelleet niitä 

tutkimuksemme metodologian ja taustateorian avulla. Lisäksi olemme pyrkineet selit-

tämään auki tutkimuksemme metodologiset valinnat ja niiden kautta koko tutkimuspro-

sessimme kulun, mikä on yksi eettisesti hyvän tutkimuksen edellytys. 

Hannula et al.  (2003, 25, 27) mainitsevat, että kvantitatiivisia luonnontieteitä on pit-

kään pidetty ”tieteellisempinä”, kuin esimerkiksi ihmistieteitä, humanistisia aloja tai 

vaikka taiteen tutkimusta. Kirjoittajat nimittävät tätä ilmiötä fysikalismiksi tai kapeaksi 

naturalismiksi, jossa fysiikka yleisimpänä ja perustavanlaatuisimpana luonnontieteenä 
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asettaa ehdot muille tutkimuksen aloille. Myös Hans-Georg Gadamer (2004, 8–9) näkee 

niin sanottujen ”hengentieteiden” aseman olevan tutkimuksen kentällä heikko. Gadame-

rin mukaan kaikkea tieteen tekemistä ohjaavat niin taloudelliset kuin yhteiskunnalliset 

paineet, minkä seurauksena tutkimustuloksia arvotetaan sen perusteella, kuinka ne hyö-

dyttävät tai haittaavat kunkin tieteenalan taloudellista ja sosiaalista valtaa. Koska esi-

merkiksi kasvatustieteellisellä tai taiteellisella tutkimuksella ei ensisijaisesti pyritä 

hankkimaan taloudellista menestystä, on niillä aina altavastaajan asema kapitalistisessa 

yhteiskunnassamme.  

Hannula et al. (2003, 27) mainitsevat, ettei ole olemassa todisteita siitä, että luonnontie-

teiden kriittisyys ja avoimuus olisi jollain tavoin pätevämpää tai tieteellisempää, kuin 

muiden tutkimusalojen. Myös Gadamer (2004, 3–6) on sitä mieltä, että luonnontieteelli-

sillä metodeilla ei ole mahdollista tavoittaa kaikkea tietämisen arvoista tai sitä, mikä 

ylipäätään on arvokkainta tietää. Gadamerin mukaan hengentieteiden, esimerkiksi filo-

sofian tai kasvatustieteen, kautta saatu tieto on toisenlaista ja toisen arvoista kuin luon-

nontieteiden kautta saatu tieto. Hengentieteiden voi tieteellisyyttä olla vaikeaa hahmot-

taa, sillä se ei perustu mitattavien metodien käyttöön, kuten luonnontieteet. Vaikka hen-

gentieteissä käytetyt tutkimusmenetelmät poikkeavat luonnontieteiden menetelmistä, ne 

ovat kuitenkin yhtä lailla tieteellisiä välineitä. Gadamerin mukaan hengentieteellistä 

tutkimusta ei edes ole mahdollista tehdä samoilla metodeilla kuin luonnontieteellistä 

tutkimusta. 

Taidetta voidaan siis pitää ihan yhtä pätevänä keinona havainnoida maailmaa, kuin tie-

dettä. Hannulan et al. (2003, 14) näkevätkin taiteellisen tutkimuksen olevan yksi tarjolla 

oleva väline, jonka avulla voimme hahmottaa suhdetta itseemme ja ympäristöömme. 

Myös Inkeri Sava (1998, 103) mainitsee taiteellisen tutkimuksen olevan tieteen rinnalla 

kulkeva todellisuussuhteen muoto, jolla on mahdollisuus johdattaa ihminen syvempään 

ymmärrykseen. Hannulan et al. (2003, 46) mukaan taiteellisen tutkimuksen tehtävänä ei 

ole antaa vastauksia, eikä se ole täydellistä tai ristiriidatonta. Taiteelliseen tutkimukseen 

liittyykin oleellisena osana tulkinnallisuus. Tulkinnallisuuteen liittyy aina riski, joka on 

kuitenkin otettava; tulkinta ei voi olla kosketuksissa maailmaan ilman riskiä. 

Taiteellinen tutkimus ei ole perinteinen metodi kasvatustieteellisen tutkimuksen tekemi-

seen. Koemme taiteellisen tutkimuksen kuitenkin olevan toimiva keino tutkia kasvatuk-

sen ilmiöitä. Koemme, että taiteen hyödyntäminen tulisi nähdä yhä tärkeämpänä osana 
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kasvatusta. Oma suuntautumisemme kuvataiteeseen vaikuttaa luonnollisesti tutkimuk-

semme tekoon ja metodologisiin valintoihin. Produktiivisessa osuudessa käyttämämme 

Marjo Räsäsen kokemuksellisen teoriaa on hyödynnetty myös aiemmin kasvatukselli-

sissa tutkimuksissa; Räsäsen (2000) oman Sillanrakentajat- tutkimuksen lisäksi myös 

esimerkiksi Juha Merran (2006) Herääminen – Kuvataiteen kohtaamisesta hermeneutti-

seen tulkintaan -nimisessä väitöskirjassa. Teorian aiempi käyttö tukee mielestämme sen 

luotettavuutta osana tutkimustamme. 

Tutkimuksemme on tapaustutkimus, sillä esittelemme ja tutkimme siinä esimerkkita-

pausta kokemuksellisen taideoppimisen teorian hyödyntämisestä. Tapaustutkimusta 

eivät koske perinteiset tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden arviointikriteerit. Tä-

mä johtuu siitä, että jokainen tapaustutkimus on ainutlaatuinen, eikä kahta samanlaista 

tapausta ole olemassa. Tapaustutkimuksen ideana on ymmärtää tutkimuksen kohteena 

olevaa tapausta tutkimalla sitä mahdollisimman monipuolisesti, ja tämän perusteella 

pyrkiä muodostamaan siitä mahdollisimman tarkka ja kattava kuva. Omassa tutkimuk-

sessamme olemme lähestyneet tutkittavaa ilmiötä metodologisen triangulaation avulla 

monesta näkökulmasta; kuvallinen, sanallinen ja kirjallinen ajattelu ovat tukeneet toisi-

aan ja lisänneet ymmärrystämme ilmiöstä. Kun ilmiötä on tarkasteltu eri näkökulmasta 

ja eri tavoilla, myös meidän tutkijoina on pitänyt prosessoida rakentamaamme tietoa 

uudestaan ja uudestaan ja monesta eri kulmasta. Olemme joutuneet perustelemaan itsel-

lemme tekemiämme tutkimuksellisia valintoja. Myös näiden valintoja taustat olemme 

pyrkineet tuomaan esiin tutkimuksessamme. 

Etenkin ihmistä ja kulttuuria koskevassa tutkimuksessa tutkittavan ilmiön ainutkertai-

suus korostuu. (Hirsjärvi 2010, 232.) Ihmistieteelliselle tutkimukselle on ominaista 

myös se, ettei se koskaan voi olla täysin arvovapaata. Kaikenlaisen tieteen tekijät ovat 

sitoutuneet automaattisesti tiettyihin arvoihin, esimerkiksi rehellisyyteen, avoimuuteen, 

kriittisyyteen ja julkisuuteen (Raatikainen 2006, 97). Nämä arvot liittyvät vahvasti myös 

eettisesti hyvään tutkimukseen, joka pyrkii noudattamaan juuri noita arvoja. Ihmisiin, 

heidän toimintaansa ja motiiveihinsa vaikuttavat kuitenkin toisenlaiset, yhteiskunnalli-

set arvot. Myös oma tutkimuksemme on varmasti osittain arvolatautunutta. Olemme 

kuitenkin pyrkineet erottelemaan omat kokemuksemme ja niihin mahdollisesti sisälty-

vät arvolataukset selkeillä lähdeviittauksilla.  
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Tutkimuksen eettiseen normistoon kuuluu se, että tutkittavan on tiedettävä olevansa osa 

tutkimusta. Tutkijan on myös selvitettävä tutkittavalle mihin hän aikoo tältä keräämään-

sä aineistoa käyttää (Kuula 2006, 124–125.) Omassa tutkimuksessamme olemme otta-

neet huomioon tämän tutkimuseettisen näkökulman. Olemme saaneet Petra Juvalta lu-

van käyttää Myrsky- teosta osana tutkimustamme. Vaikka tulkitsimmekin teosta hieman 

yli, olemme pyrkineet kertomaan teoksen taustalla oikeasti vaikuttaneista Juvan ajatuk-

sista totuudenmukaisesti ja niitä vääristelemättä.  

Omassa tutkimuksessamme olemme reflektoineet kokemuksiamme ja ajatuksiamme 

prosessin eri vaiheissa, ja rehellisesti kertoneet, kuinka ne ovat muuttuneet matkan var-

rella. Olemme pyrkineet kuvaamaan tutkimusprosessiamme ja siihen liittyviä ajatuksi-

amme avoimesti, teoriaan tukeutuen. Näistä syistä johtuen näemmekin, että tutkimuk-

semme voidaan ajatella olevan tieteellisesti eettistä ja luotettavaa. 

7.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Koska tutkimuksemme produktiivinen osuus mukailee Marjo Räsäsen kokemuksellisen 

taideoppimisen teoriaa, voisi vastaavanlaisten produktioiden soveltaminen perusopetuk-

sessa olla helppoa. Yhtenä jatkotutkimusehdotuksenamme onkin pedagogisen sovelluk-

sen testaaminen oppilasryhmällä käytännössä ja sen toimivuuden arviointi.  

Tutkimuksemme produktiivisen osuuden pohjalta voisi helposti tehdä taiteellista jatko-

tutkimusta. Tutkimuksessamme Myrskyn jälkeen -teos toimii ikään kuin vastauksena 

Myrsky -teokselle. Taiteellisen tutkimuksen avulla tätä ”keskustelua” voisi viedä pi-

demmälle esimerkiksi tekemällä Myrskyn jälkeen -teokselle vastineen. Näin teokset 

muodostaisivat pidemmän ketjun, johon sisältyviä merkityksiä ja taiteellisia valintoja 

olisi mielenkiintoista tutkia. Toisaalta Myrsky ja Myrskyn jälkeen -teokset voitaisiin 

jatkotutkimuksessa nähdä muodostavan diptyykin, eli kahdesta kuvasta muodostuvan 

kokonaisuuden, jota puolestaan voisi tutkia esimerkiksi kuva-analyysia käyttäen. 

Koska viittomakieltä ja viittomakielisiä on Suomessa tutkittu erittäin vähän, liittyy osa 

jatkotutkimusehdotuksistamme tämä ryhmän tutkimiseen. Viittomakielisten kuvataide-

kasvatuksen tutkiminen opettajan, opetussuunnitelman tai opetuksen tarjoajan näkö-

kulmasta toisi uutta tietoa viittomakielisten kielellis- kulttuurisesta vähemmistöryhmäs-
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tä. Opetuksen kehittämistä, laatua tai toteutusta voisi helposti tutkia esimerkiksi opetuk-

sen kentällä tehtävillä projektiluontoisilla tutkimuksilla.  

7.5 Yhteenveto 

Asetimme tutkimuksellemme alusta saakka tiukan tavoiteaikataulun. Sen pitämistä hel-

pottivat yhteiset tutkimukselliset tavoitteet, nopeat päätökset ja yhtenäinen työskente-

lymoraali. Vaikka aikataulu hieman pettikin tutkimuksen loppuvaiheessa, saimme toteu-

tettu tutkimuksemme hyvin pitkälti suunnitelmiemme mukaan. Alussa huolellisesti ra-

kennettu teoriapohja kannatteli tutkimuksemme etenemistä, ja toisaalta ohjasi tutkimus-

polkumme aikana tekemiämme tulkintoja. Yhdessä tehdyt tulkinnat, sekä kuvallinen, 

sanallinen ja kirjallinen työskentely tukivat toinen toisiaan ja antoivat meille välineitä 

tutkia monipuolisesti kuurojen ja kuulevien kohtaamisen ja keskinäisen ymmärryksen 

mahdollisuuksia. 

Tutkimuksemme haki muotoaan ja metodologisia suuntaviivojaan koko prosessin ajan. 

Lopulta saimme tutkimuskysymyksemme määriteltyä tarpeeksi tarkaksi. Tämän jälkeen 

tutkimus alkoi muotoutua lopulliseen muotoonsa. Olemme tyytyväisiä tutkimukseemme 

kokonaisuutena; mielestämme se pystyy Hannulan et al. (2003) ajatuksia mukaillen 

loistamaan sekä tieteellistä että taiteellista valoa. 

Tutkimusmenetelmänä käyttämämme kokemuksellisen taideoppimisen teoria on sellai-

senaan sovellettavissa peruskoulun kuvataidetunneille. Teorian käyttäminen tutkimuk-

sessa on antanut meille automaattisesti yhden lisätyökalun kuvataideopetukseen, ja tu-

lemmekin varmasti soveltamaan sitä myös tulevassa työssämme oppilaiden kanssa.  

Viittomakielisyydestä ja kuurojen kulttuurista rakentamamme tietopohjan kautta olem-

me saanet välineitä tämän erityisryhmän kohtaamiseen opetustyössä ja koulun arjessa.  

Tutkimuksen tekeminen on varmasti kehittänyt kriittistä ajatteluamme ja lisännyt tieto-

pohjaamme niin taiteesta, viittomakielisistä kuin kasvatuksestakin. Lisäksi tutkimuksen 

tekeminen on kasvattanut epävarmuudensietokykyämme ja pitkäjänteisyyttämme. En-

nen kaikkea se on antanut meille valtavan määrän positiivisia kokemuksia parityösken-

telystä. Yhdessä tekeminen on ollut todella mukavaa – meillä on ollut oikeasti hauskaa 

tutkimuksemme parissa. Olemme prosessin aikana hitsautuneet vahvaksi tiimiksi, jonka 

toveruus on tutkimuksen teon myötä muuttunut ystävyydeksi. Tieteellisen ponnistuksen 
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lisäksi olemme luoneet siis myös uuden ihmissuhteen. Tiimityöskentelymme lopputu-

lema ei siis ole vain maalia kankaalla, vaan paljon enemmän; yhteisten kokemusten 

dialoginen jakaminen jatkuu varmasti myös tulevaisuudessa. 
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