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V

ESIPUHE
Kuvismuistoja
Oppikoulun ensimmäisellä tai toisella luokalla saimme moniosaisen tehtävän kuvan viestivyyteen
liittyen. Kohtaan, jossa piti piirtää 'kuva, joka valehtelee', piirsin mikrofoni kädessä esiintyvän
vähäpukeisen naisen ja laulavan teekannun sarjakuvatyyliin. Pointtini oli, että teekannuthan eivät
laula. Opettaja tulkitsi kuvaani siten, että pin-up tyttöni olisi jotenkin valheellinen hahmo. Tämä jäi
tietysti mieleen. Kun tulin uuteen oppikouluun, saimme kuvistunnilla tehtäväksi suunnitella pelikortin.
Piirsin jonkin nallemaisen paksumahaisen pellehahmon – en aivan tavanomasta kuitenkaan. Muistan
jälkeenpäin tunteneeni, ettei opettaja (nainen) erityisesti pitänyt siitä, mutta suhtautui silti suopeasti.
Pelkäsin tietenkin, että numeroni putoaa, kun ope ei pidä töistäni. (Tutkimuspäiväkirja 17.10.95)

Tässä taidekasvatuksen tutkimusalaan kuuluvassa tutkimuksessani lähestyn koulun
kuvataideopetusta sukupuolen näkökulmasta. Tarkennan erityisesti kuvataidetuntien
arjessa toteutuviin kulttuurisen toiminnan muotoihin, 'kuviskulttuuriin' ja tutkin siinä
tapahtuvaa sukupuolen merkityksellistymistä ja rakentumista. Otteeltaan tutkimukseni
on feminististä, sosiologista kulttuurintutkimusta. Sovelsin aineiston keruuseen
etnografisia menettelyjä ja aineiston analyysiin laadullisia, tulkitsevia lähestymistapoja.
Koulun ja kulttuurin feministinen, sosiologinen ja etnografinen tutkimus on
keskeinen alue, josta työni ammentaa ja jossa se liikkuu. Toinen on feministinen taiteen
tarkastelu ja kolmas taidekasvatuksen tutkimus. Suomalaisen kuvataidepedagogisen
tutkimuksen vielä lyhyttä kirjallista traditiota vasten kuviksen kouluarjen käytäntöjen
etnografinen lähestyminen ja esillekirjoittaminen on tärkeää. Lähestyessäni niitä
sukupuolen näkökulmasta tuon keskusteluun myös entuudestaan vähemmän tuttuja ja
uusia tapoja katsoa kuvataideopetuksen arkea. Tutkimukseni neljännen liikkuma-alueen
ja resurssin muodostaa tutkimusprosessiin lähes alusta asti kuulunut multimediaisen
etnografian kirjoittamisen kokeileminen. Etnografian ohella multimediaa on
taidepedagogisessa tutkimuksessa toistaiseksi varsin vähän käsitelty tai hyödynnetty
metodisesti. Pitääkseni kaikki nämä alueet esillä yhden teoksen puitteissa, jouduin
tekemään rajauksia käsittelyn laajuuteen ja syvyyteen. Työni ei yritäkään olla
'viimeinen sana' käsittelemistään teemoista vaan odotus on, että tutkimus niistä jatkuu.
Kuvataidekasvattajan lähtökohdista käsin ei ole niinkään helppoa asettua
etnografiksi, sosiologiksi, kulttuurintutkijaksi. Ei voinut täysillä nojata 'vanhojen'
tiedonalojen pitkiin perinteisiin ja tuntui, etteivät niiden kielipelit asetu hallintaani.
Pelko tai epäluulo, joka monilla sanapainotteiseen tutkimusperinteeseen kasvaneilla
näyttää kohdistuvan kuvan avoimuuteen, kohdistui minulla akateemiseen
verbaalikieleen. Mihin tahansa termiin, käsitteeseen tai ilmaukseen tartuinkin, se tuntui
olevan jo täyteen keskenään ristiriitaisiakin merkityksiä ahdettu. Aloin kaivata omia
sanoja ja kieltä, jossa olen kasvanut. Sivellinkättä alkoi kolottaa, kuvankäsittelyn
maailma, jossa viihdyin ja tunsin osaavani jo jotain, alkoi vetää puoleensa. Taiteilijatutkija on kuin uudisraivaaja, jonka riskialtis liikkuminen taiteen ja tieteen rajamailla
tietää yksinäistä vastuuta, mutta myös suurempaa vapautta tehdä yksilöllisiä valintoja
(Mäkelä 2004). Toisaalta kuvataideopettaja, jonka niin ikään pitää marginaalisesta
asemasta rakentaa paikkaansa tutkimuksen kentässä, ei välttämättä voikaan muuta kuin
käyttää 'omaansa', oli se sitten naivistinen ote, mielikuvituksen mukaan antautuminen
tai uhkarohkeus. Päästin työni tyyliin ja esitystapaan vaikutteita elokuvan ja
multimedian ilmaisukielestä. Taiteen kontekstissa tapahtuvan tutkimuskirjoittamisen

tyylillinen yhteys taiteeseen tuntui minusta luontevammalta kuin sen tyylillinen yhteys
vanhempiin tutkimusperinteisiin ja niiden väitöskirjatyylien valtavirtaan.
Kirjoittaessani tätä esipuhetta väitöskirjatutkimukseni valmistumisen
loppusuoralla, tunnelmani ovat samankaltaiset, kuin edellä esittämissäni
kuvismuistoissa. Väitöskirja on kirjallisuudenlaji, jossa enemmän tai vähemmän
ansiokkaan teoksen voi julkaista näyttävästi ja vieläpä saada mittavan palautteen. Se
kuitenkin velvoittaa myös asettamaan aikaansaannoksensa akateemisen lukijakunnan ja
yleisön huolellisen arvioinnin ja kritiikin kohteeksi. Mieluiten siinä asettaisi sanansa
niin hyvin kuin suinkin osaa. Opinnäytteessä voisi olla viisasta noudattaa tiettyä
sanomisen kurinalaisuutta ja mieluummin 'vääntää rautalangasta' kuin jättää mitään vain
lukijan tulkinnan varaan. Mutta tutkimusraporttini tyyli ja esitystapa ilmentävät
toisenlaista arvovalintaa suhteessa tutkimuskirjoittamiseen, näkemystä siitä, miten
etnografista tutkimusta voitaisiin 'kuva-sanallistaa'. Multimediainen kirjoitusprojekti oli
uhkarohkea valinta, mutta sen ansiosta opin hyödyllisen tekniikan ja samalla laajensin
ilmaisu- ja analyysitaitojani omien kykyjeni ja koulutukseni lähtökohdista. Jotta
tutkimukseni multimediaosuus ei jäisi kirjallisen osuuden varjoon, en julkaissut sitä
romppuna painetun kirjallisen tutkimusraportin ohessa vaan päinvastoin. Rompulla
kirjallinen raportti löytyy multimediapresentaation sisältä mutta myös erillisenä
tekstidokumenttina, jonka voi vedostaa. Lukija voi päättää, kumpaan perehtyä ensin,
pelkkään väitöstekstiin yksinään vaiko multimediaetnografiaan. Molempiin jätin
tarkoituksella avoimuutta muihinkin kuin itse tekemiini tulkintoihin ja muitakin ääniä
puhumaan omani lisäksi.
Metodiset ja teoreettiset valinnat, joita tutkimuksen alussa ja sen eri vaiheissa
tein, vetivät kirjoittaessa moniin suuntiin. Samaan tavoitteeseen pyrkivien mutta
luonteeltaan erilaisten projektieni ansiosta kirjoitusprosessista muodostui pitkä ja usein
haeskeleva. Kuviteltu lukijakin vaihteli hahmoaan ja oli milloin kuvataidekasvatuksen
opiskelija tai kuvataideopettaja, milloin kriittinen feministi, sosiologi, kasvatustieteilijä
tai tuttu tutkijayhteisö. Lukijan mukana myös kirjoittaminen muutti taas suuntaa.
Siihen, että työni lopulta tuli valmiiksi ja sellaiseksi kuin tuli, en olisi päässyt
vain omin voimin. Ei olisi riittänyt, että olin onnekas ja pysyin kutakuinkin terveenä.
Väitöskirjani on valmistunut monenlaisten yhteisöllisten prosessien kannattelemana. Jo
ennen jatko-opintoja sitä alkoivat suunnata Kristiina-instituutin järjestämien
naistutkimuksen opintojen, muun muassa Sara Heinämaan ja Kirsi Saarikankaan
pitämien luentojen ja seminaarien herättämät sukupuolieron kysymykset.
Tutkimukseni käynnistyi ohjaajani Marjatta Saarnivaaran johtamassa
Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston tutkimusprojektissa 'Taide
arjessa'. Sen yhteisenä lähtökohtana oli tutkia taiteen ja taiteellisen toiminnan
merkityksiä ja taidekasvatusta ihmisten arjessa ja kulttuurisissa konteksteissa, taiteen
rakentumista osaksi ihmisen elämää ja identiteettiä ja sitä kulttuurista ja symbolista
tilaa, jonka se tarjoaa identiteetin rakentumiselle. Kysyimme, miten intressit ja
kokemukset määrittelevät todellisuuden ja oman toiminnan tulkitsemisen tapoja, miten
esimerkiksi tutkimuksen kohteiden (esim. kuvisopettajan ja oppilaiden)
merkitysmaailmat eriytyvät ja miten historia ja sukupuoli kietoutuvat tähän prosessiin.
Halusimme myös rakentaa reflektiivistä etäisyyttä omaan tutkijuuteen ja tutkia
tutkimuskohteen ja tutkijan välistä suhdetta, sitä, miten kohde muotoutuu aina myös
tekijänsä näköiseksi.1
Sukupuolen rakentumista koulussa on suomalaisittain tutkittu monelta taholta
1

Ks. Sava & Saarnivaara 1998, 13; ks myös Saarnivaara Taide arjessa-projektista verkko-osoitteessa
http://www.jyu.fi/ktl/MaSaTutkTA.htm (21.10.2004)
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etnografisesti Tuula Gordonin johtamassa projektissa 'Kansalaisuus, erot ja
marginaalisuus koulussa – lähtökohtana sukupuoli'.2 Projektin toinen senioritutkija
Elina Lahelma on väitöskirjani toinen ohjaaja. Tutkimukseni lähenee temaattisesti,
metodologisesti ja lähestymistavaltaan tämän monitieteisen projektin tutkimuksia, jotka
ovat avanneet minulle feministisiä näkökulmia erityisesti koulukulttuurin sosiaalisiin
ilmiöihin ja etnografiaan. Olen saanut monen vuoden ajan oman tutkimustyöni rinnalla
seurata näiden tutkimusten etenemistä muun muassa Koukero (Koulutus, kasvatus ja
erot) ja Kitka -tutkijaverkostojen ja valtakunnallisen kasvatusalan Kasva-tutkijakoulun
koulutustapaamisissa. Opin paljon aineiston analyysistä, tulkinnasta ja kirjoittamisesta,
mutta myös feministisen tutkijakollektiivin voimasta ja hyvästä akateemisesta
pedagogiasta, joka generoi laadukkaita koulutustapahtumia, seminaareja, artikkeleita,
väitöskirjoja ja uusia tutkimusprojekteja. Vuosien varrella Elina Lahelma ja Tuula
Gordon tulivat esimerkeillään näyttäneeksi, millaista hyvä väitöstyön ohjaaminen voi
olla. Niin kuin jo edellä sanotusta käy selväksi, ennen kaikkea minun on kiittäminen
työni valmistumisesta toisten ihmisten ja yhteisöjen tukea.
Ohjaajaani Marjatta Saarnivaaraa kiitän syvästi ja lämpimästi työni alkuun
vauhdittamisesta, sen eri etapeissa ja loppukirissä rinnallani juoksusta. Ohjaajaani Elina
Lahelmaa en osaa kyllin kiittää siitä kärsivällisestä, kannustavasta ohjauksesta, jolla hän
valoi minuun itseluottamusta, tahtoa ja uskoa väitöskirjani valmistumiseen.
Esitarkastajiani Sinikka Aapolaa ja Tarja Tolosta kiitän huolellisesta
perehtymisestä väitöskirjani käsikirjoitukseen, kannustavasta kritiikistä ja siitä, että he
'kädestä pitäen' taluttivat väsyneen viimeistelemään tekstiä vielä vähän pidemmälle.
Kiitän suurella lämmöllä Tuula Gordonia ja muita Koukero ja Kitka –
tutkijakollektiivien kokoontumisiin osallistuneita tutkijoita ja jatko-opiskelijoita, joista
monien kanssa ystävystyin. Katariina Hakala, Päivi Honkatukia, Pirkko Hynninen,
Sirpa Lappalainen, Jukka Lehtonen, Tuija Metso, Reetta Mietola, Tarja Palmu, UllaMaija Salo, Saara Tuomaala sekä monet muut näissa yhteyksissä kohtaamani ihmiset
saivat minuun potkua kantaa tätä projektia aina maalisuoralle asti. Kun olimme yhdessä
nauraneet, laulaneet ja tanssineet suohon tekstini kaikkein turhimmat sivupolut ja
nöyristelyt, se muun muassa lyheni merkittävästi.
Niin ikään Marjatta Saarnivaaran vetämässä Taide arjessa –tutkimusryhmässä
käytyjen keskustelujen ja solmittujen suhteiden merkitys tutkimusprosessilleni on ollut
tärkeä. Kiitän niistä Päivi Granötä, Mari Krappalaa, Merja Lähteenahoa, Pirkko
Pohjakalliota, Kati Rantalaa ja Tuija-Leena Saikkosta. Pirkko Pohjakallio käynnisti
Kuvitella vuosisata romppuprojektin, jossa mukana ollessani sain idean ja ensieväät
kirjoittaa tutkimusta multimedian muodossa. Kiitän häntä myös tästä sekä tuesta ja
ymmärryksestä työtoverina. Ilman sitä tutkimuksen tekeminen opetustyön ohessa olisi
tuskin onnistunut.
Kiitän Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston lehtoreita,
professoreita ja muuta henkilökuntaa tuesta ja kannustuksesta. Riitta Viraa kiitän
kärsivällisestä huolieni ja henkevyyksieni kuuntelemisesta, neuvoista ja lukuisista
sukupuoliteemaa sivuavista keskusteluistamme. Haluan kiittää myös opetusurani
varrella kohtaamiani taidekasvatuksen opiskelijoita siitä, mitä he ovat minulle
opettaneet ja saaneet minut ajattelemaan, tuntemaan ja oivaltamaan.
Tutkimukseni multimediaosuuden kannalta ensiarvoisia ovat olleet
Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriosta vuosien varrella saamani kullan
arvoiset neuvot ja tekninen tuki. Kiitän niistä Medialabin henkilökuntaa ja erityisesti
Jon Nykästä, Hannu Riihimäkeä, Pekka Salosta ja Rasmus Vuorta.
2

Ks. esim. Gordon & Lahelma 1996; Gordon, Hynninen, Lahelma, Metso, Palmu & Tolonen 2000.
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Suomen Kulttuurirahastoa sekä Koulutus, tieto ja kulttuuri –tutkijakoulua kiitän
tutkimukseni taloudellisesta tukemisesta. Myös Taideteollista korkeakoulua kiitän
lämpimästi taloudellisesta tuesta, etenkin palkallisesta tutkimusvapaasta, jonka turvin
pääsin vihdoin työskentelyssäni loppukirivauhtiin.
Tutkimusluokkani opettajaa ja oppilaita kiitän sydämeni pohjasta siitä, että sain
olla heidän mukanaan 'tutkimusmatkallani'. Myös tutkimuskoulu ansaitsee kiitokseni
myötämielisestä suhtautumisesta tutkimukseeni. Kiitän myös niitä lukuisia elämässäni
vaikuttaneita kuvisopettajia, joiden äänet erottuvat opettajuuteni taustalla ja kuiskivat
kirjoittamieni rivien välistä. Heihin kuuluvat oma rakas, ikikaunis kuvisopeni Cleo
Mustonen, Stina Holttinen, Marja Juutinen, Sirpa Koivumäki sekä kaikki kirjeisiini
vastanneet opettajat.
Kiitän kaikkia ystäviäni tuesta, kannustuksesta, rattoisista yhdessäolon hetkistä
ja lukemattomista avartavista keskusteluista. Eva Andbergia, Erika Ruonakoskea ja
Anna Seppoa kiitän siitä, että he vuodesta toiseen ovat aina uudelleen muistaneet ja
jaksaneet kaivaa minut esiin kirjapinojen ja paperikasojen alta ja vetää ulos maailmaan,
leffaan, herkuttelemaan, istumaan iltaa ja pitämään hauskaa.
Kiitän vanhempiani Sinikka Kankkusta ja Raimo Kankkusta rakastavasta
huolenpidosta. Sain heiltä apua arjessa selviämiseen aina, kun sitä tarvitsin. Siskoani
Paulaa, veljeäni Jukkaa ja heidän ihania perheitään sekä appivanhempiani Denis ja
Doris Deania kiitän hengessä mukanani kulkemisesta ja monista yhdessä
viettämistämme lämpöisistä hetkistä.
Lopuksi kiitän armaimpiani Philipiä, Topiasta ja Tessaa, jotka lähelläni pysyen
ja rakkaudenteoillaan pitivät jatkuvasti näkyvissä sitä, mikä elämässä todella merkitsee
jotakin, ja kasvaessaan kasvattivat myös minut.
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I OSA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 LÄHTÖKOHTIA
1.1 Tutkimustehtävä ja väitöskirjan rakenne
Tutkimuksessani kuvailen ja tulkitsen sukupuolen merkityksellistymistä ja sukupuolen
rakentumisen ulottuvuuksia koululaisten kuvantekemisen yhteydessä,
kuvataideopetuksen arkikontekstissa.
Lasten kuvanteon tarkastelussa on usein pitäydytty pelkkiin kuviin, tuotoksiin,
joiden kontekstualisointi on ollut vähäistä, ja lasten omat tulkinnat ja merkityksenannot
on ohitettu. Lapsen kuvanteon, puheen ja muunkin toiminnan voi nähdä tapahtuvan aina
tietyssä kulttuurisessa positiossa, saavan sisältönsä hänen merkitysmaailmansa,
kulttuurin rakenteiden ja sosiaalisen tilanteen tarjoamista aineksista ja osallistuvan
kulttuuristen merkitysten uusintamiseen (esim. Nielsen 1995, 122-124). Oletettuja
yhteyksiä lasten kuvailmaisun ja heidän persoonansa tai sosiokulttuurisen kontekstinsa
välillä pitäisikin hahmottaa, todentaa tai kyseenalaistaa myös kuvien syntytilannetta
seuraamalla ja tekijöitä kuulemalla. Tältä ajatuspohjalta siirsin sukupuolta ja lasten
kuvantekoa pohtiessani huomiota tyttöjen ja poikien ilmaisun eroavuuksista3 myös
sosiaalisiin suhteisiin ja konteksteihin. Otin tarkastelun kohteeksi sukupuolen
tuottamisen ja merkityksellistymisen kuvataidekasvatuksen arjessa olettaen, että siellä
konkretisoituvat ne taiteen ja kulttuurin, kasvatuksen ja sukupuolirakenteiden abstraktit
kentät, joilla kuvataidekasvatus kohtaa sukupuolen.
Kun laajensin näkökulmaa 'kuviksen' arkeen, otin tukea käsitteestä 'gender play',
jonka kehitteli Barrie Thorne (1993) analysoituaan havainnointikokemuksiaan kahdessa
ala-asteen koulussa sukupuolen muotoutumisen, ylläpidon ja rajankäynnin kannalta.
'Gender play' kiteyttää ajatuksen, ettei sukupuolen rakentuminen koulussa ja sen
ulkopuolella ole yksisuuntaista sosiaalistamista vaan muotoutuvia rajoja vuoroin
vahvistava, vuoroin haastava prosessi. Monimerkityksinen ilmaisu sisällyttää itseensä4
sukupuolen rakentumisen 'ruohonjuuritason' sosiaalista moniulotteisuutta ja
kompleksisuutta ja etenkin sen, että lapset itsekin, milloin 'leikillisesti', milloin
'vakavammin' osallistuvat sukupuolirajojen ja -merkitysten tuottamiseen ja tukemiseen,
mutta myös niiden horjuttamiseen ja uhmaamiseen. Thorne observoi lasten toimintaa ja
keskinäistä kanssakäymistä koulun kontekstissa yleensä. Kiinnostuin hänen ideoidensa
soveltamisesta erityisesti kuvataidekasvatuksen kontekstissa ja hänen esimerkkinsä
mukaan päädyin etnografisen metodin käyttöön myös omassa tutkimuksessani.
Tutkimuksen kohteena ovat siis kuvataidetuntien puitteissa toteutuvat erojen
rakentumisen ja tuotannon ulottuvuudet. Tutkimuksen pääaineisto perustuu
pienimuotoiseen etnografiaan, osallistuvaan havainnointiin peruskoulun 7. luokan
pakollisilla kuvataidetunneilla syksyllä 1996, yhdentoista tyttö- ja seitsemän
poikaoppilaan ja heidän kuvataideopettajansa parissa. Havainnoidessa kiinnostuksen
kohteena ovat kuvistuntien tapahtumat ja kaikki oppilaiden kuvantekoon ja ilmaisuun
3
4

Kuvailmaisun sukupuolieroista ks. esim. Flannery & Watson 1995, Mortensen 1991, Nielsen 1995.
Play- sanan eri merkityksistä Thorne sisällyttää termiinsä leikin, pelin, näytelmän, kirjon.
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liittyvä, heidän ideoidensa lähteet, ajatukset kuvantekemisestä, aiheenvalinta. Näitä
asioita selvitellään havainnoinnin lisäksi myös oppilaita haastattelemalla. Aineiston
analyysissä pyrin kiinnittämään huomiota erojen rakentumisen ja merkityksellistymisen
tapoihin, siihen kuinka sukupuolimerkityksiä kiinnittyy vuorovaikutukseen,
kuvantekoon, arvoihin, tekotapoihin ja oppilastöihin, prosesseihin joissa keskenään
kilpailevia merkityksiä nousee ja selvitetään. Millaisissa muodoissa tai yhteyksissä
sukupuolta ilmennetään tai käsitellään, sukupuolirajoja tuetaan tai horjutetaan? Miten
opettaja – tai tutkija – tähän osallistuu? Ulottuvatko sukupuoliin liittyvät rajoitukset tai
rajojen rakentamiset ja niiden ylitykset tai 'loukkaukset' myös piirtämisen,
maalaamisen, askartelun, jopa esteettisten valintojen ja arvostusten alueille? Mitä
'gender play' on koululaisten kuvanteon yhteydessä?
Väitöskirjani kokonaisuus muodostuu cd-rom-multimediasta ja tästä
väitöskirjatekstistä, joka jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa (luvut 1–3)
käsittelen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja menettelytapoja, toisessa osassa (luvut
4-6) keskityn kentällä tekemieni huomioiden kuvailuun ja tulkintaan.
Ensimmäisen osan luvussa 1 tuon esiin tutkimukseni konstruktionistisia
feministisiä lähtökohtia, sen asettumista taidekasvatuksen, koulututkimuksen ja
kulttuurintutkimuksen kenttiin ja sitä, miten tutkimuksessani käsitteellistän sukupuolta.
Luvussa 2 kuvailen ja reflektoin lähtöäni etnografian 'kentälle', kohderyhmäni mukaan
pääsyä, siinä mukana oloani ja havainnointiani tutkija-kuvataideopettajan roolissa 7.
luokan kuvataidetunneilla yhden pakollisen kuvataidekurssin aikana. Kirjoitin
tutkimusraporttini myös interaktiivisen multimedian muotoon (cd-rom). Multimedian
kokeileminen yhtenä etnografisen kirjoittamisen tapana ja mahdollisena taiteellisena
tutkimusvälineenä teki aiheelliseksi pohtia kuvaa, ääntä, liikettä ja tekstiä yhdistävän eilineaarisen narratiivin ominaisuuksia ja mahdollisuuksia tutkimuskäytössä. Tätä ja
muita analyysin, tulkinnan ja kirjoittamisen menettelyjäni käsittelee luku 3.
Toisen osan luku 4 koostuu 'kertomuksista kentältä'. Niissä lähestyn eri
näkökulmista, hahmottelen ja kuvailen koulun kuvataidekasvatuksen arjessa
kohtaamiani 'erojen leikin' kehkeytymiä ja juonteita, sukupuolen rakentumista ja
merkityksellistymistä ja tulkitsen havainnoimaani toimintaa, opettajan ja oppilaiden
puhetta. Tarkastelussani käytän havainnoimani kuviskurssin aikana ja oppilaiden ja
opettajan haastatteluista kurssin jälkeen kertynyttä aineistoa. Luvussa 5 astun etäämmäs
kuvistuntien arjesta pohtimaan ja tulkitsemaan huomioitani erilaisten taidekasvatusta,
taidetta ja sukupuolta koskevien ja feminististen, kriittisten näkemysten valossa. Tuon
keskusteluun mukaan myös kuvataideopettajien ääniä kirjeistä, joita heiltä sain. Luku 6
on työni loppuluku. Siinä teen ensin lyhyen yhteenvedon siitä, miten 'erojen leikki'
havaintojeni mukaan ilmeni tutkimassani kuvisyhteisössä. Sen jälkeen pohdin
tutkimusprosessin kuluessa muotoutuneiden ajatusteni ja tulkintojeni pohjalta
kuvataidekasvatuksen nykyhetkeä ja mahdollisuuksia. Lopuksi arvioin tutkimukseni
toteutusta ja pohdin multimediaa, etnografista lähestymistapaa ja sukupuolinäkökulmaa
taidepedagogisen tutkimuksen mahdollisuuksina.

1.2 Sukupuoli kuvataidekasvatuskeskustelussa
Sukupuoli(neutralismin) piilosta puheeseen
Aloitan tarinan siitä, mistä se alkoi: tehdessäni vuosia sitten naistutkimuksen
seminaariesitelmää aiheesta sukupuoli ja sukupuolitietoisuuden merkitys
taidekasvatuksessa. Sitä varten muistelin opetuskokemuksiani ja opintojani, kävin
opettajana läpi opetuksen seksismin analyysiin laadittua kysymyslistaa ja luotasin
6

kolmen naispuolisen kollegan kanssa sukupuoleen liittyviä ajatuksia, arvoja ja
oletuksiamme.5 Kuvisopettajana tapanani oli kannustaa oppilaita höllentämään otettaan
stereotyyppisistä (lempi)aiheista ja kokeilemaan jotakin uutta, 'avartamaan ilmaisuaan'.
Suosittelin rohkeutta aralle, malttia kovin rajulle, huolellisuutta huolimattomalle,
vauhtia kovin huolelliselle. Usein poikien töissä kokemani 'vauhti', 'voima', 'rohkeus'
miellytti minua enemmän kuin tyttöjen töissä kokemani 'arkuus', 'pikkutarkkuus' ja
'staattisuus', ja taisinpa innostua enemmän poikien töiden 'poikamaisista' sisälloistä,
huumorista, vauhdikkaista aiheista kuin tyttöjen rakkautta, ystävyyttä, eläinaiheita,
kasvotutkielmia ja muuta 'tyttömäistä' sisältävistä töistä. Pojat kuitenkin tyttöjä
harvemmin sanoivat pitävänsä kuvaamataitoa itselleen tärkeänä aineena, ja monesti se
tuntui olevan heille vain se helpoin ja vähiten ponnistelua vaativa ainevalinta. He
saattoivat kritisoida annettuja aiheita, palauttaa tyhjiä papereita väittäen kuvanneensa
lumimiestä lumimyrskyssä tai keskittyä töissään vain seksistiseen viestintään tai
pilailuun muille. Tyttöoppilaat tuntuivat poikia useammin pitävän kuvataidetta
kutsumuksensa mukaisena, kuvistehtäviä kiinnostavina sellaisenaan ja
kuvistyöskentelyä itseisarvoisena rentouttavana prosessina. Ehkä ryhmän mukana
työskentelykin houkutteli heitä. Tyttöjä sai kiitellä huolellisuudesta, työhalukkuudesta
ja ahkeruudesta, poikia tuli moitittua laiskuudesta, hosumisesta ja huolimattomuudesta.
Huolimattomuus, hosuminen saattoi kuitenkin huolellisen työstämisen lopputulokseen
verrattuna tuottaa 'vauhdikasta' tai 'mehukasta' jälkeä.
Enemmistö kuvisopettajista oli (ja on yhä) naisia. Asiantila, joka näytti liittyvän
poikien suhteellisen vähäiseen motivaatioon tyttöihin verrattuna, tuntui herättävän
opettajissa syyllisyydentunteita tai ainakin yritystä kompensoida tilannetta.
Kuvataidekoulun opettaja kertoi naisenemmistöisen opettajakunnan järjestävän erilaisia
kokeiluja lähinnä ehkäistäkseen poikaoppilaiden hävikin. Yläasteen kuvisope ilahtui
aivan erityisesti, jos motorisilta valmiuksiltaan onneton poika onnistui edes vahingossa.
Lukio-opettajakollega oletti naisopettajien odottavan lopputulokseksi tyttöjen siistiä
jälkeä, eivät poikien 'karkeaa', 'ronskia' ilmaisua, jonka takaa opettajat eivät kykene
näkemään luovuutta. Hän koki naisena ymmärtävänsä tyttöjen maailmaa, kun poikien
maailman ymmärtämiseksi piti ponnistella. Toisaalta hänestä juuri tytöille
tavanomainen 'kliseemäinen mitäänsanomattomuus' oli vastenmielistä – tyttöjen töistä
oli vaikeampi löytää mitään erityistä omaa panosta, he omaksuivat helpommin kliseisen
kielen, jonka avulla sai aikaan vain 'koreata pintaa'. Samalla hän kuitenkin, meidän
muiden tapaan, oli kokenut tyttöjen olevan poikia halukkaampia oppimaan uutta ja
muuttumaan, kaavoista irtautuminen ja ilmaisullinen laaja-alaisuus tuntuivat olevan
heille helpompaa kuin pojille. Opettajat ja ohjaamani taidekasvatuksen opiskelijat olivat
kuvailleet minulle tyttöjen ja poikien töitä ja työskentelyä seuraavanlaisin ilmaisuin:
Tytöt:
- sievistelevä, korea, varovaisia, varman päälle pelaajia
- siistimpää, pikkusievää
- pipertää, silotella
- pienet ja sievät aiheet
- kliseemäistä mitäänsanomattomuutta, pullamössöä
- sympaattista, kaunista, ahtaan kilttiä, tyttömäistä,
konventionaalista, herkkää

Pojat:
- rönttöisyys, karkea, ronski
- voimaa, rohkeutta
- jämptiä viivottimella
- rajut aiheet, vahvat värit, mehukas piirustusjälki
- hätkähdyttäviä lopputuloksia
- suorasukaisuus, shokeeraaminen
- tyylittelyä, järkyttävyyttä, äärimmäisyyttä

Lista ilmentää näiden kuvataideopettajien ja opettajakokelaiden – joista moni oli
kysyessäni ensin kieltänyt huomanneensa mitään merkittäviä eroja – kokemuksia tai
5

Kysymyslista ks. Picard (1989, 277). Nämä 34-, 36- ja 52-vuotiaat kuvataideopettajat, joiden kanssa
keskustelin puhelimitse vuonna 1994, opettivat kuvataidekoulussa, peruskoulussa ja lukiossa.
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tuntumia sukupuolen näkymisestä oppilaiden kuvailmaisussa. Sitä jäsentää annettuna
perustana sukupuolen dikotomia, jolta kuvaus rakentuu yleistäen, sukupuolia toisiinsa
vertaillen, vastakohtia korostaen. Sarakkeet sukupuolittuvat tutuista kärjistymistä, joista
toiseen ryhmään kuuluvat konnotoivat positiivisemmin kuin toisen. Vaikka puhujat
sanoivat olevansa yhtäläisen ihmisyyden ja tasa-arvon kannalla ja kohtelevansa tyttöjä
ja poikia samoin, sukupuolineutraalius murtui ja sukupuoliero hierarkisoitui heidän
puheissaan (ks. Tarmo 1992, 295).
Taidekasvattajien 'sukupuolineutralismi' ei yllättänyt, eihän sukupuolta
opiskeluaikoinanikaan 80-luvun alkupuolella juuri problematisoitu tai eroja tyttöjen ja
poikien, miesten ja naisten välillä lähestytty didaktiselta kannalta ainakaan mieleeni
painuvalla tavalla. Löysin 80-luvun taidekasvatuksen lopputöistä vain kaksi sellaista,
joissa oli teemana sukupuoli6, ja pari muuta, joissa aihetta hieman sivuttiin.
Suomenkielisillä luennoilla, lukemistoissa ja keskusteluissa puhuttiin 'lapsesta' tai
'oppilaasta'. Englanninkielisissä taidekasvatusteksteissä, joista Pen Dalton (2001, 7)
toteaa tytön puuttuvan aina 70-luvulle asti, esiintyi oppilaana poikalapsi,
persoonapronominin maskuliinimuoto 'he'. Kuvataideopetuksen ja opettajien
koulutuksen filosofinen perusta tuntui suomalaisittain lepäävän (miehisen) taiteen
traditiosta esteettiset ideaalinsa ammentaneessa yhtäläisyys-humanismissa, jossa
sukupuolieron merkitykset ohitetaan (Saarikangas 1991, 234). Opiskelu- ja työuraltani
kertyneissä luento- ym. muistiinpanoissa, esitelmissä, tutkielmissa, opetusoppaissa,
oppikirjoissa, kurssien esittelyissä sukupuoli esiintyi vähän tai epäsuoraan, irallisina
huomioina muiden aiheiden yhteydessä, sivulauseissa, potentiaalisena.
Kuvataideopettajaliiton jäsenlehden Styluksen numeroissa sukupuoli näkyi enemmän
sivustalla ja rivien välissä kuin keskiössä ja usein arjen itsestäänselvyytenä –
kiusallisena normaali-ilmiönä, puheena 'tytöistä' tai 'pojista', jompienkumpien
tekemisiin tai sanomisiin keskittymisenä, esimerkkitöiden tekijöinä, kirjoittajien
naisvaltaisuutena jne.7
Tultaessa 90-luvulle sukupuoli alkaa kuitenkin enenevästi tematisoitua ja
problematisoitua kuvataidekasvatusta pohtivassa ja tutkivassa kirjoittelussa (ks. esim.
Lähteenaho 1992, Pohjakallio 1992, Krappala 1999). Opetushallituksen oppaassa
Kuvien maailma8 pohditaan ala-asteen kuvaamataidon opetuksen suunnitteluun
tarvittavien aiheiden lähteitä ja todetaan tyttöjen ja poikien maailmat hyvin erilaisiksi.
Oppilaiden tulisi saada tutkia minuuttaan ja valita ilmaisunsa oman persoonansa
lähtökohdista, mutta saada myös kokemuksia aiheista, jotka eivät heitä luontaisesti
kiinnosta. 'Luontainen' näyttää kehkeytyvän kulttuurisesti, sillä "naiseuteen tai miesten
maailmaan kuuluvat mallit ja merkit omaksutaan kotoa, pihapiiristä ja
tiedotusvälineistä". Poikien vähäisen taideainekiinnostuksen syyksi arvellaan
naisvaltaisen taidekasvatuksen painottumista liiaksi 'tyttöjen maailman' suuntaan ja
6

Ts. Paula Suomisen Tyttöjen ja poikien 5. ja 6. ikävuoden aikana piirtämien henkilökuvien vertailu
(1981) ja Riitta Timosen Tyttöjen ja poikien piirustusten vertailua peruskoulun kuvaamataidon opetuksen
lähtökohdaksi (1982).
7
Syluksista ks. esim. Riitta Viran "Ruumiita ja croquis -ritareita" (2/1993) ja Helje Horilan "Poikien
väkivaltakuvista" (1/1992). Ks. myös Marjo Räsänen "Kohti vaihtoehtojen koulua" (4/1986), Cleo
Mustonen "Puheenjohtajalta" (3-4/1992), Leena Aura ja Tiina Särkelä "Liisa Palosaaren haastattelu
'Käytäntö opettaa paremmin kuin Siperia'" (2/1994), Heta Kauppinen "Gender and Peace" (2/1992), Liisa
Piironen "Äksön beibi" (2/1989), Titta Suvanto "Aina aiheena ihminen" (4/1990), Helje Horila
"Marjaana Murron haastattelu 'Hoivaavuudesta kuvaamataidossa'" (1/1992), Jaana Pennanen
"Nahkapaloja, totuuksia ja videonauhaa" (3/1993), Juhani Karanka "Arkkitehtuurin saari - tarua vai
totta?" (2/1995), Kirsti Nordin "Lapsi ja lapsen esinemaailma" (1/1995).
8
Ks. myös Sandberg & Piironen (1978), Arola-Anttila, Ahoniemi ja Tiirola (1980), Kauppinen - Wilson
(1981), Moisander, Töyssy, Vartiainen ja Viitanen (1985).
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vinouman korjaamiseksi esitetään kohteiden valitsemista kuvataiteen ilmiöistä ja
teemojen kehittelyä vuorovaikutuksessa lasten kanssa. (Piironen 1995)9 Efland (1992,
115-120) pohtii postmodernin merkitystä opetusohjelmalle ja käyttää niin naiseuteen
kuin naisten tekemisiin liitettäviä negatiivissävyisiä laadunsanoja esimerkkeinä siitä,
miten sosiaalista todellisuutta kielessä konstruoidaan ja diskurssissa kontrolloidaan.
Eflandin, Freedmanin ja Stuhrin (1998) muotoilemissa postmodernin
taidekasvatuksen periaatteissa sukupuolta tarkastellaan yhtenä monikulttuurisuuden
aspektina. Sukupuolen problematisoituminen kuvataidekasvatuksen arjessa onkin yhä
todennäköisempää monikulttuurisessa Suomessa, kun kulttuuriset sukupuolikäsitykset
törmäävät ja konkretisoituvat eri etnisyyksien kohdatessa. Tästä antaa viitteen
esimerkiksi Merja Mäkeläisen kuvaus muslimitytöstä kuvisoppilaana Styluksen
monikulttuurisuus-teemanumerossa (2000, 31). Taidekasvattajien kiinnostus
sukupuolen problematiikkaan näyttää siis syttyneen ja inspiroivan yhä useampia
keskustelijoita, kirjoittajia, seminaaritöiden, lopputöiden ja väitöskirjojen tekijöitä.
Tosin arkipuheen tasolla sukupuoli saatetetaan vieläkin ristiriitaisesti kokea samalla
kertaa sekä triviaalina että haitallisena kategoriana 'varsinaisten' yksilöllisten
ominaisuuksien tarkastelussa, ja 'sukupuolesta' puhuva saattaa vieläkin törmätä
'militanttifeminismin', 'sukupuolisodan' tai epätasa-arvon liioittelun paheksuntaan.
Lasten kuvailmaisun sukupuolittuminen
Topi (9 v): Olli ei tykännyt siitä Jennin antamasta lahjasta, kun siinä oli kiiltokuva.
Äiti: Tykkäätkö sinä kiiltokuvista?
Topi: En
Äiti: Miksi et?
Topi: En mä tiiä.
Äiti: Mutta ennen sä tykkäsit kiiltokuvista. Koska sä lakkasit tykkäämästä niistä?
Topi: En mä tiedä. Ehkä sillon kun mä sain jääkiekkokortteja. (PK 5.4.1996)10

Omien lasteni kuvanteon alkuvaiheissa sukupuoli ei näyttänyt merkitsevän paljoakaan
itse piirtämisen tai lopputulosten kannalta. Vuosien mittaan se kuitenkin enenevästi
'astui mukaan' elämään ja kuvantekemiseen. Jo tarhavuosien töissä voi seurata
vaivihkaista mutta selvää sukupuoli-eriytymistä, kun poikani piirrosmaisemissa puut,
kukat ja ihmiset vaihtuvat ensin dinosauruksiin ja mutanttikilpikonniin, sitten sotureihin
tulta syöksevine pyssyineen ja sotavempaimineen, ja tytär keskittyi yhä useammin
feminiinisten hahmojen, vaatetuksen ja esineiden kuvaamiseen.
Piirtämisen sukupuolittumiseen 'luonnollisena kehityksenä' on viitannut
esimerkiksi Karen Vibeke Mortensen (1991) pohtiessaan teettämänsä 'piirrä ihminen' –
testin tuloksissa11 ilmenneitä, 5–13-vuotiaiden tyttöjen ja poikien ihmispiirrosten eroja
ja niiden taustatekijöitä.12 Mortensen haluaa nivoa toisiinsa psykologisessa käytössä
keskenään ristiriitaisena pidetyt tavat tarkastella lasten (ihmis)piirroksia joko havainto9
Piironen viittaa Viran (1993) ala-asteella tekemään kuvataideopetuksen 'poikakokeiluun', jossa
kohteiden ja teemojen ohella opetusolotkin muuttuivat tavallisesta (tytöistä erossa, opetus
voimistelusalissa, opettaja mies) ja saattoivat vaikuttaa tuloksiin yhtä lailla kuin aiheet ja menettelyt.
10
PK=henkilökohtainen päiväkirjani, johon tekemiäni tutkimusteemaan liittyviä huomioita käytän yhtenä
aineistona tutkimuksessani. Koko aineisto ja aineiston merkintätavat tekstissä, ks. liite 2.
11
Testi tehtiin 70-luvulla Kööpenhaminan lähiön tarhoissa ja kouluissa. Mukana oli 90 tyttöä ja 90
poikaa, joista kukin piirsi kumpaakin sukupuolta olevat ihmishahmot ja itsensä, yhteensä 540 kuvaa.
12
Esittelen Mortensenin lähestymistavan näinkin seikkaperäisesti siksi, että se oli keskeinen myös niissä
ainoastaan kahdessa 80-luvun taidekasvatuksen lopputyöstä, joissa sukupuoli oli teemana, ja antanee siksi
osviittaa siitä, miten sukupuolta taidekasvattajien koulutuksessa tuolloin lähestyttiin. Lopputöissä
esiintyivät myös Kerchensteiner (1905), Goodenough (1926) ja Lowenfeld (1947, 1975).
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ja käsitteellisten kykyjen kypsymisen mittareina tai persoonallisuuden heijastumina.
Tarkasteltuaan testin tuloksia sukupuolieroja koskevan kehityspsykologisen ja
psykoanalyyttisen tietämyksen valossa hän päättelee, että ruumiinkokemus on
merkittävä lapsen ruumiskäsityksen kehittymiselle, ja koska lapset ilmaisevat
ruumiskäsityksensä ihmispiirroksessaan, se ei ole vain jotain ulkomaailman objektia
koskevan havainnon käsitteellistys. Näin hän päätyy korostamaan sukupuoli-identiteetin
biologista determinaatiota13 ja pitämään kulttuurin vaikutusta lasten piirroksissa
ilmeneviin sukupuolieriytymiin vähemmän merkittävänä kuin biologisten tekijöiden,
vaikka hän toteaa myös muunlaiset inspiraatiolähteet mahdollisiksi. (Mortensen 1991,
263-267; kursiivit minun) Mortensenin pika-analyysi tutkimusajankohdan visuaalisesta
kulttuurista arvionsa tueksi ei huomioi lasten ja aikuisten kulttuurien eriämisen
mahdollisuutta.14 Yleistyshakuinen, lopputuotosten tarkasteluun keskittyvä määrällinen
lähestymistapa sivuuttaa sosiokulttuuriset aspektit, piirtämiskontekstin, -prosessin ja
yksilölliset taustoitukset alkaen aina kysymyksenasettelusta, jossa lasten ihmispiirrosten
oletetaan joko heijastavan heidän näköhavaintoja ympäristöstään tai kertovan jotakin
heidän ruumiinkuvastaan tai minäkäsityksestään (emt. 265).
Sukupuolierojen kehityskuvauksissa on tapahtunut siirtymää biologisten ja
kulttuuristen selitysten vastakkainasettelusta niitä yhdisteleviin näkemyksiin. On
esimerkiksi todettu, että matemaattisiin kykyihin yhteydessä olevien hyvien tilallisten
hahmotuskykyjen kehitystä näyttää edistävän pieni annos 'mieshormonia', testosteronia.
Mutta usein pojat myös kasvavat tyttöjä kompleksisemmissa tilallisissa oloissa (ulkona,
urheilukentillä jne), saavat enemmän vapautta (kannustusta, esimerkkejä) tutkia ja
liikkua laajoissa ympäristöissä, leikkivät tilallisesti mutkikkaammilla leluilla (rakentelu,
mekaniikka, kauko-ohjattavat autot). Miehen (tilastollisesti pieni) ylivoima tilallisista
hahmotuskykyä mittaavissa tehtävissä johtuukin todennäkoisimmin kompleksisesta
vuorovaikutuksesta pienten biologisten erojen ja suurempien sosialisaatiokokemusten
sukupuolierojen välillä. Vaikka tutkimusten löytämät synnynnäiset biologiset ja
kognitiiviset sukupuolierot ovat perimmiltään hyvin pieniä, ovat uskomukset niiden
olemassaolosta kuitenkin sitkeitä ja vaikuttavat eroja syventävästi. (Golombok &
Fivush 1994, 174-176; Halpern 1992)
Taidekasvatuksen ja lasten kuvailmaisun tutkimusta hallinneen psykologian ja
kehitysajattelun oheen on viime vuosina kasvanut kiinnostus sosiokulttuurisiin
aspekteihin. On alettu huomioida lapsen kuvanteon muitakin funktioita kuin kasvattajan
sille asettamat esteettiset tai teknis-sisällölliset tavoitteet, nähdä hänen luomistyönsä
osallistumisena kulttuurimme tuottamiseen ja tulkitsemiseen ja etsiä sen pohjaa,
merkitystä ja töiden tulkintaa tekijän sosiokulttuurisessa kontekstissa.15
Sukupuolen mukaantuloa lasten tekemien ja kulttuurin kuvien väliseen
vuorovaikutukseen tutkinut Anne Maj Nielsen (1995) näkee kuvallisen ilmaisun
sanastoltaan, käyttötavoiltaan ja merkityksiltään kulttuurisidonnaisena kielenä, jonka
13

Ts. biologinen 'luonnollisuus' asettuu kulttuurisen 'keinotekoisuuden' edelle perusteluna. Toisaalta
esimerkiksi primaarisosialisaation (Berger & Luckman 1994, 147-166) tai seksuaalisen ydinidentiteetin
('core gender identity'- Puhakka 1992, 50-51) käsitteiden kautta pikemminkin ei-biologiset tekijät ovat
nähtävissä perustavanlaatuisina sukupuoli-identiteetin muotoutumiselle.
14
Pikemminkin Mortensen olettaa lasten ja aikuisten sosiokulttuuristen maailmojen ykseyden. Jos
kulttuuri vaikuttaisi merkittävästi lasten ihmispiirroksiin, niin hänestä tanskalaisen kulttuurin
seksuaalinen vapaamielisyys (vapaa porno ja yksinhuoltajuuden hyväksyminen) näkyisi niissä
sukuelinten ja alastomuuden esittämisen yleisyytenä. Täten Mortensen päättelee otoksensa ainoan
sukupuolielimien piirtäjän henkisesti häiriintyneeksi. (1991, 127)
15
Ks. esim. Aronsson 1991 ja 1997, Nielsen 1995 ja Freedman 1997. Wilsonia (1997) kiinnostaa lasten
omaehtoisen kuvanteon (esim. japanilaiset manga-sarjakuvapiirtäjät) kulttuurinen merkitys sekä
oppilaiden ja opettajien intressien yhteentörmäys.
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aktiivisia käyttäjiä lapset ovat. Lasten nais- ja miespiirrosten tietyt toistuvat koodit
(emblemaattisuus) kumpuavat kulttuurin kuvien, sarjakuvien, lelujen, kuvakirjojen ja
vastaavien lasten kuvastojen tarjoamien sukupuolimerkitysten symbolisten ilmausten
runsaudesta. Nielsen huomioi lasten ja aikuisten tavoittamien kuvakulttuurien välisen
epäjatkuvuuden, joka voi tehdä ymmärrettäväksi lasten kuvakielen hitaan
uudistumisen.16 Vaikka taiteen kuvakielessä on tapahtunut radikaaleja muutoksia, ei
lasten kuvakieli ole juurikaan muuttunut, sillä kulttuurin heille tarjoamat kuvat
koskettelevat yhä havaittavien asioiden idyllisiä esityksiä. Esimerkiksi lelujen kohdalla
sukupuolimerkitysten symboliset ilmaukset näyttävät aikojen kuluessa hyvin vähän
muuttuneen.17 Lapset osallistuvat ja tuottavat kuvia yhteiseen kulttuuriin, mutta
toisenlaisesta positiosta ja elämänkokemuksesta käsin kuin aikuiset, he vasta opettelevat
niitä kulttuurinsa konventioita, joiden varassa he harjoittavat omaa spontaania
ilmaisuaan. Lasten kuvalliseen kehitykseen sisältyy sukupuolimerkitysten kehikossa
tapahtuva mukautuminen ja oppiminen vallitseville kulttuurin kuvakielille ja kaikki
kuvalliset kompetenssit tekniikoista analyysiin. (Emt. 120-134)
Sosiokulttuurisen ymmärtäminen tärkeänä tekijänä (todellisuuden ja
identiteettien rakentumisessa) antaa mahdollisuuden kyseenalaistaa ilmaisutapojen
sukupuolittumisen biologisena välttämättömyytenä: jos sukupuoli kulttuurisine
merkityksineen läpäisee koko sosiaalista todellisuuttamme ja valtavirtakulttuuria, onko
ihme, jos se kulkeutuu lasten kokemistapoihin, itseymmärrykseen ja vihdoin myös
heidän kuviinsa18 (Nielsen 1995, 122-124).
Tessa (5 v) äidille: "Mä teen isillekin paperinuken, kyllä isillekin voi tehdä, voihan? Tästä
(paperinukesta) tulee poika, äiti. Tästä tulee tälle pojalle tommoset housut." (PK 5.4.1996)

Sukupuolen käsitteellistämisen tapa ja se, miten ja millaisin päämäärin tutkimus
lähestyy sukupuolta, näyttävät liittyvän toisiinsa. Kehityspsykologinen tutkimus on
tuottanut normatiivista osviittaa kuvallisen kasvatuksen tavoitteiden ja opetuksen
suunnitteluun. Lasten kuvien ja kuvanteon tarkastelua orientoineena lähestymistapana
se näyttää kasvattajalähtöiseltä ja -keskeiseltä, diagnostiselta, arvioivalta.19 Se sallii
opettajan asennoitua lasten kuvantekemiseen taidemaailman ulkopuolisena, omin
kriteereinsä arvottuvana ilmiönä, mutta samalla myös kadottaa sen arvon, ne monet
merkitykset ja funktiot, joita lasten kuvanteolla voi olla heille itselleen. Yleistävä,
tilastoiva ja tyypittävä tutkimus sivuuttaa, siistii pois tai patologisoi poikkeamat,
'normaali' lipsuu normeiksi, joiden mukaan pojan tekemät prinsessakuvat voidaan
tulkita oireina "epäterveestä" sukupuolikehityksestä riippumatta siitä, mihin hän itse on
niissä pyrkinyt. Sukupuolen ymmärtäminen jo luonnostaan tietynlaisena, annettuna,
joka kuitenkin edellyttää kasvattajan tukea kehittyäkseen 'normaalisti', on apua
kaipaavaa determinismiä, joka jättää opettajan tehtäväksi valvoa ja tukea oikeanlaisten
sukupuolipiirteiden puhkeamista oikeaan aikaan. Tutkijalle jää mitattavaksi ja
määriteltäväksi ne 'normaalin' kehykset, joiden pohjalta lasten kasvatusta suunnitellaan
ja arvioidaan. Koska en tavoittele tätä, pitää minun ajatella ja tutkimuksessa kohdata
sukupuoli toisin, nähdä poikkeamiset tyttöihin ja poikiin liitetyistä odotuksista ja
16

Huomioiden pohjana ovat yhden tytön 2-11vuotiaana tekemät 472 kuvaa ja 1000 arkistokuvaa, vapaita
piirroksia (ks. Nielsen 1995, 138).
17
Vrt. myös Tarja Palmun (1992) analyysi aapisten kuvien sukupuoli-ideologioista.
18
Lowenfeldin mukaan lapsi ilmaisee kuvassaan tietämystään ja asennetta, suhtautumista, suhdetta niin
omaansa kuin itseään ympäröivään maailmaan (1954, 5).
19
Esim. Outinen (1995) haluaa piirustustestin ja sen tilastollisen analyysin kautta täsmentää ja ulottaa
kuvallisen kehityksen mittareita vanhempienkin lasten piirtämisen diagnoosiin. Esimerkkikuvien
perusteella tytöt näyttävät menestyneen testissä keskimäärin poikia paremmin, mutta sitä ei pohdita.
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sukupuolen 'kehityslinjoista' vihjeenä toisenlaisen olemisen mahdollisuudesta ja
sosiokulttuurisen voimasta luotsata sukupuoleen (vrt. Duncum 1997, 109). Lasten ja
nuorten kuvanteon tarkastelu kulttuurintuotantona tai osana taidemaailmaa avaa uusia ja
laajentaa kuvataidekasvatuksen näkökulmia lapsuuteen, nuoruuteen ja sukupuoleen
kuvalliseen kehitykseen keskittyvän tarkastelukehikon ulkopuolelle.

1.3 Katse kuviskulttuuriin
Kulttuuria ja merkityksenantoa tutkimassa
Konstruktionistisissa näkemyksissä yksilön todellisuus ja hänen identiteettinsä
muotoutuvat vuorovaikutussuhteissa toisiin yksilöihin ja kulttuurin rakenteisiin, joita
myös tuotetaan ja uusinnetaan samaisissa vuorovaikutussuhteissa. Kieli, ilmaisu ja
sukupuoli eivät ole neutraaleja tai puhtaita vaan kulttuurisesti ja historiallisesti
muotoutuneita sosiaalisia järjestelmiä. Naiseuden ja mieheyden mallien, niiden välisten
rajojen ja niiden vastakkainasettelussa piilevien hierarkioiden muotoutuminen ja
uusintaminen kulttuurissa tapahtuu lukemattomilla tavoilla ja tasoilla – kielessä,
mediassa, taiteessa, politiikassa, muodissa, mainonnassa, kirjallisuudessa, kotona,
koulussa – vauvaiästä vanhuuteen. (Ks. Saarikangas 1991, 240; Berger & Luckman
1994) Sosiaalikonstruktionistisen teorian mukaan lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat
primaarisosialisaation aikaa, kielen, perusluottamuksen, perustaitojen omaksumisen
pohja, jolle seuraavat merkitysmaailman laajenemisen vaiheet perustuvat (Berger &
Luckman 1994). Koulutulokkaalla on jo takanaan kokonainen elämä, jonka sisältöä ja
laatua on muovannut perheen, lastentarhan, kaverien, medioiden, lelujen jne. kautta
tarjoutuva kokemusmaailma rajoituksineen.20
Kuvataideopetuksen perinteinen kenttä, yleissivistävä koulu, on suomalaisessa
yhteiskunnassa vaikutusvaltainen sosialisaatioinstituutio, joka hallitsee jokaisen nuoren
ihmisen arkipäivää lähes yhtäjaksoisesti ainakin yhdeksän vuotta. Sen päämääristä
keskeisimmät muotoutuvat yhteiskunnallisista intresseistä käsin, ja näihin on kuulunut
myös muuttuvien yhteiskunnallisten tavoitteiden ja vaatimusten mukana
uudistuminen.21 Koulu on kuitenkin osoittautunut uudistujana takaperoiseksi, ja
osatekijänä tässä näyttäytyvät koulukasvatukseen ja kouluun sosiaalisena ja
kulttuurisena ympäristönä sisältyvät, tiedostetut ja tiedostamattomat hierarkisia
sukupuolirakenteita tuottavat ja uusintavat ja käytännöt.22 Lapset aloittavat koulun
tyttöinä ja poikina. Koulun sisällä, isossa ihmisjoukossa, vallankäytön, julkisuuden ja
jatkuvan keskinäisen arvioinnin viitekehyksessä jako niin sukupuolen kuin iänkin
mukaan helposti korostuu (Thorne 1993, 51).
Osana kouluinstituutiota myös kuvataidekasvatus epäilemättä osallistuu
sukupuolirakenteiden uusintamiseen ja sukupuolen tuottamiseen. Kuvataidekasvatus
myös kiinnittyy sisältöjensä ja metodiensa kautta useille kulttuurisesti keskeisille
alueille kuten taide, taidehistoria, visuaalinen kulttuuri ja media, koulu ja kasvatus,
joilla sukupuoli on noussut tärkeäksi keskustelun ja tutkimuksen kohteeksi. Taiteen ja
median representaatiomallit, jotka toistavat ja kuvastavat vallitsevia ja tuottavat uusia
kulttuurisia arvoja, jäsentävät myös sukupuolieroja toistaessaan ja vahvistaessaan
olemassa olevia käsityksiä naisellisuudesta ja miehisyydestä (Saarikangas 1991, 246).
20

Ks. esim. Marianne Grabrucken (1991) kuvaus oman tyttärensä ensimmäisistä vuosista.
Ks. esim. Lukion sekä peruskoulun opetussuunitelman perusteet vuosilta 1985, 1994 ja 2004.
22
Ks. esim. Antikainen 1986, Hakulinen & Lautamatti 1988, Koskinen 1989, Picard 1989, Lahelma 1992,
Thorne 1990 ja 1993, Murphy & Gibbs 1996.
21
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Sukupuolta tuottava ja jäsentävä representaatiosysteemi ulottuu 'kuviskulttuuriinkin',
koulun kuvataidekasvatuksen kontekstissa tapahtuvan kulttuurisen toiminnan alueelle.
Neuvojana, tulkitsijana, arvioijana, valitsijana ja esimerkkinä kuvisopettaja toimii
merkittävässä valtasuhteessa oppilaisiin. Sillä, mitä valitsemme, minne ohjaamme,
miten puhumme, mitä tarjoamme, mitä näemme, millaisia arvoja taidekasvattajina
edistamme, on merkitystä. Kulttuurin suhteen herkkä, mutta sukupuolisokea
taidekasvatus ei välttämättä täysipainoisesti rikastuta oppilaiden elämää kulttuurisesti ja
tue heidän subjektiuttaan, ja se voi jopa tukea sellaisia traditioita ja normatiivisia
ennakko-oletuksia, jotka eivät edistä persoonallisuuden kehitystä ja herkkyyttä, rohkaise
päämäärätietoiseen toimintaan maailmassa (Picard 1989, 201-202).
Sosiaalikonstruktionistinen ajattelu, jossa todellisuus ajatellaan sosiaalisesti ja
kielellisesti rakentuneeksi, lähestyy suuntauksena kulttuurintutkimusta. Niin vieraaseen
kuin oman yhteiskuntaan kohdentunut kulttuurintutkimus on pikemminkin monien
oppiaineiden kohtaamispaikka kuin koulukunta ja samalla yksi sosiologian
keskeisimmistä osa-alueista (Alasuutari 1996, 32). Ymmärrän oman tutkimukseni
koulun kuvataidekasvatuksen puitteissa tapahtuvaan toimintaan, 'kuviskulttuuriin'
suuntautuvaksi kulttuurintutkimukseksi. Kulttuurintutkimuksen tapaan oma
tutkimukseni löytää itsensä eri tiedonalojen, teorioiden ja metodien risteyskohdasta
(kuten taidekasvatuksen tutkimus usein), on eklektistä (Alasuutari 1994, 47) ja
hyödyntää samoja käsitteitä. Yksi näistä käsitteistä on Foucault'n laajennettu
valtakäsitys, jonka mukaan valta ei ole vain negatiivista ja rajoittavaa vaan myös
subjekteja haluineen, taipumuksineen ja pyrkimyksineen tuottavaa (Alasuutari 1996, 43;
Foucault 1998).
Kulttuuria on määritelty merkitysverkkoina, joita ihminen itselleen jatkuvasti
punoo merkityksenannoillaan ja joihin kiinnittyneinä ihmiset elävät kulttuurissa.23
Symbolisidonnaisena käyttäytymisemme tapahtuu näiden sosiaalisesti tuotettujen ja
merkitysrakenteiden varassa (Geertz 1973, 4-5), joiden ylläpitämistä, jatkuvaa
rakentamista ja paikkaamista, sosiokulttuurisen todellisuuden pystyssä pitämistä ja
ymmärrettäväksi tekemistä itseä ja toisia varten merkityksellistämiset ovat (Honkanen
1996, 153). Asian merkitys on suurin piirtein se, mitä se "tarkoittaa", empiirisessä
sosiologiassa myös tiettyyn objektiin tai toimintaan liitetty symboliikka tai
käyttösuhteeni siihen. Kulttuurintutkimuksena tutkimukseni korostaa yhteiskuntaelämän
merkitysvälitteisyyttä, sitä, että todellisuus on kullekin yksilölle olemassa hänen
maailmasuhteensa kautta. Tietoteoreettisesti se tarkoittaa, etteivät todellisuuden
realiteetit ole hänelle olemassa ymmärryksestä ja tulkinnoista riippumatta, vaan hän
reagoi niihin aina jonkin merkitystulkintansa pohjalta. Tämä problematisoi jaon kielen
käsitteisiin ja niiden tarkoitteisiin ulkoisessa todellisuudessa. (Alasuutari 1996, 35-40)
Merkityksenantoon pohjautuvan ja siitä riippuvan yhteiskuntaelämän ja
yhteiskunnallisen toiminnan sosiologinen tutkimus on kulttuurintutkimuksessa aina
merkitysten tutkimista (Alasuutari 1996, 35-40). Koska kulttuuri ei ole pysyvä rakenne
vaan jatkuvassa liikkeessä, voi ihmisten toimintaa sosiokulttuurisessa todellisuudessa
tutkiessa tavoittaa vain kulttuurisen muotoutumisen hetkiä, joiden analyysi ei voi olla
yleistä lakia etsivää kokeellista tiedettä vaan merkityksiä etsivää, erittelevää ja
tulkitsevaa24. Yhteinen kielemme on sopimuksenvarainen ja sikäli yksittäisestä
käyttäjästä ja hänen tarkoittamastaan riippumatonta, että puhe kuljettaa kielen kautta
jaettua tietoisuutta ja monien muidenkin kuin puhujan omia intentiota (Bahtin 1998,
23

Kulttuurilla on myös viitattu yhteisön tai ryhmän omaksumaan elämäntapaan tai sen tapaan hahmottaa
ja kokea maailma mielekkääksi (Alasuutari 1996, 32-35). Vrt. Bourdieun (1993b) 'habitus'.
24
Esim. Giarellin (1990, 23) mukaan jopa kaiken tutkimuksen voidaan sanoa olevan viime kädessä
tulkitsevaa.
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294). Kulttuuria tutkiessani luen, tulkitsen, aukikoodaan julkisia symboleita, joiden
kautta kulttuuri on olemassa ja joissa kulttuuriset ideat, asenteet, uskomukset,
mentaaliset ajatusmallit ja jaettua tietoisuutta olevat ideat tulevat esille, ilmaistuksi.
(Geertz 1973, 4-12; Söderholm 1996, 137) Selittäminen on kulttuurintutkimuksessa
laadullisen tutkimuksen mukaista ymmärtävää selittämistä, joka tehdään paikallisesti,
pyrkien ymmärtämään myös tutkittavan ilmiön historialliset ja kulttuuriset ehdot.
Selitys voi kuitenkin saada empiiristä universaalisuutta, jos se on jollakin
abstraktiotasolla yleisinhimillinen. (Alasuutari 1994, 46)
Koulun kuvataideopetus on osa taiteen tuotannon käytäntöjä ja instituutioita,
taiteen arvolle perustuva ja sitä uusintava kulttuurintuotannon kenttä, jonne taiteen ja
laajemmin kulttuurin virtaukset ja ideologiat liukuvat kierrätettäviksi. Tämän ajatuksen
pohjalta luonnehdinkin tutkimukseni 'mikrotasoa', havainnoimaani yhteisöä ja
kuvataidetuntien kokonaisuutta, ilmaisulla 'kuvistaidemaailma'.25 On ilmeistä, että
oppilastöiden tuotantoa kuvistaidemaailmassa määrittävät samankaltaiset seikat kuin
taiteellista tuotantoa kulttuurissa yleensäkin: henkilön sosiokulttuurinen tausta,
tietynlaisen ilmaisullisen tyylin ja esteettisten mieltymysten omaksuminen ja aseman
saavuttaminen ovat merkityksellisiä tässäkin taiteen kentässä (Bourdieu 1993b; Wolff
1988; Sevänen 1996, 64).
Feministisiä lähtökohtia
Taiteensosiologian piiriin lukeutuu taiteen sosiaalihistorian lisäksi feminististä
taiteentutkimusta, hermeneutiikkaa ja semiotiikkaa (Rossi 1998, 180; Sevänen 1991,
298). Yhdistelen työssäni tulkitsevia laadullisia, taidesosiologisia ja feministisiä
näkökulmia kuviskulttuurin tutkimukseksi. Idean ja inspiraation tutkimukseeni antoi
tutustuminen naistutkimukseen ja feministiseen filosofiaan, jotka herättivät
kiinnostuksen sukupuoleen ja eron tuottamiseen, sukupuolittuneisiin rakenteisiin ja
kokemisen tapoihin. Taidekasvatuksen ja sukupuolen tarkastelun kannalta olivat
relevantteja (feministisiä) teemoja estetiikan, taiteen tradition ja (visuaalisen) median
kriittinen tarkastelu, sukupuolieron teoretisointi ja feminiinisen mahdollisuuden
pohdinta sekä koulutuksen ja kasvatuksen tutkimus sukupuolen näkökulmasta.
Vaikka sukupuolityylien erilainen arvottuminen on vailla perustaa, näyttävät
arvottamisen, arvottumisen, positioitumisen hierarkkiset kuviot vain hiukan
muuntuneina kertautuvan kertautumistaan siten, että feminiinisenä miellettävät tyylit ja
feminiinisen 'tahraamat' 'naismaisina' tai 'epämiehekkäinä' pidetyt trans- ja miestyylit
pysyvät tois- tai alempiarvoisina. Sukupuolten kulttuurinen ja sosiaalinen epäsuhta
kallisti kiinnostustani erityisesti tyttöjen tekemisiin ja kokemuksiin. Koulun arjessa
havainnoin ja tekstissäni tarkastelen silti myös poikien toimintaa. Mutta miten
sukupuolen rakentumisen, normin muotoutumisen ja etenkään erojen tutkiminen edistää
tasa-arvon tavoitetta, eikö tällainen tutkimus itsessään vahvista erottelevia käsityksiä?,
Kun katsotaan naisnäkökulmasta, keskitytään tyttöjen kokemukseen tai vastaavaa,
sukupuolta tietyssä mielessä korostetaan, ja tämä voi tuntua ristiriitaiselta suhteessa
tasa-arvon edistämiseen (ks. Thorne 1993, 171). 'Tasa-arvo', joka kieltää sukupuolierot
ottaen samalla miehen ihmisen malliksi, näyttää kuitenkin ongelmalliselta feminismin
kannalta, jopa anti-feministiseltä (esim. Honkanen 1997; Holli jne. 2002). Samoin
sellainen sukupuolen tutkimus, joka häivyttää sukupuolten sosiaalisiin suhteisiin ja
sukupuolikonstruktioihin liittyvät epäsymmetriat ja kohtelee miehiä ja naisia ikään kuin
jo tasa-arvoisina (Koivunen & Liljeström 1996, 23). Vanhoja hierarkkisia, dikotomisia,
25

Shustermanin (1997, 27) mukaan "taidemaailman" käsite edellyttää maailmaa, jossa taidetta pidetään
arvokkaana kulttuurisena käytäntönä ja saavutuksena." Ks. myös Haapala 1990.
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heteronormatiivisia sukupuoli-ideologioita ja rakenteita pitäisi siis välttää vahvistamasta
ryhtymättä sukupuolineutraaliksi, häivyttämättä eroja ja olettamatta samanlaisuutta.
Saarikangas (1991, 246) neuvoo lähestymään sukupuolta naisen ja miehen dikotomisen
vastakkainasettelun sijasta suhteena, ymmärtämään "naisen" ja "miehen" käsitteiden tai
merkkien merkitysten muotoutuvan suhteessa toisiinsa ja muihin merkkeihin
merkitysyhteyksissä, joihin ne kulloinkin eri hahmoisina asettuvat – tyttärenä, poikana,
sisarena, veljenä, äitinä, isänä, vaimona, miehenä – ja olevan irrallisina
merkityksettömiä. Koivunen ja Liljeström (1996, 25) pitävät myös tärkeänä huomata,
etteivät sosiaaliset suhteet, joissa sukupuolikonstruktoita tuotetaan, ole vain miesten ja
naisten, vaan myös tyttöjen ja naisten (poikien ja miesten) välisiä. Ajatus sukupuolen
käsitteiden ja konstruktioiden muotoutumisesta suhteessa toisiinsa eri merkitys- ja
merkityksellistämisyhteyksissä on yksi lähtökohtani kuvataidekasvatuksen kouluarjessa
tapahtuvan sukupuolen merkityksellistymisen ja rakentumisen tarkasteluun.
Taiteen ja taidekritiikin alueella feminismi ei ole vain yksi lähestymistapa vaan
laaja sateenvarjotermi kirjavalle joukolle taidetta tuottavien, levittävien ja kuluttavien
naisten positioita ja strategioita (Deepwell 1996, 1). Taiteen, sukupuolen ja
taidekasvatuksen yhteyksiä pohtineen Elisabeth Garberin (1990; 1992) mukaan
sukupuoli, 'gender', vaikuttaa tapaamme ymmärtää maailmaa ja taidetta. Feministisen
kritiikin soveltaminen ja sukupuolitietoisuus olisi tärkeää taidekasvatuksen käytännölle,
teorialle ja tutkimukselle, sillä se voisi toimia tienä vaihtoehtoisiin esteettisiin arvoihin
ja uudenlaisiin taiteen arviointikriteereihin. Taide tulisi ymmärtäää lineaarisen tai
hierarkkisen sijasta moniulotteisena ilmiönä, jonka tulkinnan ja arvioinnin välttämätön
subjekti-, konteksti- ja intressisidonnaisuus voidaan taidekasvatuksessa oivaltaa ja
hyödyntää tietoisuutta laajentavana voimavarana. (Ks. myös Garber, Gaudelius &
Wyrick 1991) Wolff (1993, 43) tuo taidesosiologisen tarkastelun keskiöön
kultturintutkimuksen tärkeää analyyttistä oivallusta, että taiteen ja sosiaalisen elämän
marginaalisesta positiosta käsin tuotettuna naisten teokset myös eroavat merkittävillä
tavoilla miesten tekemistä. Se, miten taiteilijaksi ryhdytään, ja siten myös perhe- ja
luokkataustoista taitelijanuraan tuodut arvot ja asenteet vaikuttavat kaikkina aikakausina
siihen, millaista taidetta tehdään, hän toteaa (vrt. Bourdieu 1993b). Taiteilijaa muovaa
ja hänen kehitystään suuntaa myös hänen saamansa taiteilijakoulutus. Esimerkin
instituutioiden merkityksesta taiteilijaksi tulemiselle ja taiteilijana olemiselle antaa
naisten aseman tarkastelu taidehistoriassa, jonka teksteistä he ovat puuttuneet (Wolff
1993, 42). Ennen kuin feministitutkijat kysyivät 80-luvulla, mitä naistaiteilijoiden
puuttuminen taidehistorian yleisesityksistä kertoi taidehistorian kirjoituksen perusteista
(Parker & Pollock 1988; Chadwick 1997), etsittiin syitä naistaiteilijoiden tekemien
taidehistoriallisten merkkiteosten vähäisyyteen heidän miehiä huonommista
edellytyksistään tehdä aikansa mestarien vertaista taidetta (Nochlin 1971).26 Yleisen
feministisen virtauksen mukana feministinen teoretisointi ja taiteentutkimus fokusoi
enenevästi sukupuolieron ja -identiteetin muotoutumisen tarkasteluun sekä kulttuurin,
kielen ja ilmaisun sukupuolisuuden näkyväksi tekemiseen. (Saarikangas 1991, 246)
Wolff (1996) pitää feministisen teorian kannalta tärkeänä akateemisen
feminismin yhteyttä feministisiin käytäntöihin ja taidehistorian ja -kritiikin osalta
feministisen taiteilijan, taidekriitikon ja tutkijan välistä yhteistyötä. Feministisille
tutkimusmenetelmille ja lähestymistavoille onkin ollut tyypillistä eklektisyys ja
26

Purkaessaan monia taidehistorian keskeisiä käsitteitä ja lausumattomia oletuksia Parker ja Pollock
tuovat esiin, miten 'neutraali' taiteilija tai Nero' ja Suuri taiteilija sisältää oletuksen maskuliinista.
Nochlinia on kritisoitu siitä, että hänen tekstissään miestaiteilija ja sukupuolineutraalius pysyvät edelleen
taiteen normeina ja mies standardina: naiset eivät jääneet taidehistoriaan, koska naisilla ei ollut asemaa tai
edellytyksiä tehdä hyvää taidetta. (Saarikangas 1991, 234-235; Pollock 1996b)
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monitieteellisyys, rajojen yli liukuminen tieteenalojen välillä. Esimerkiksi taiteen ja
estetiikan tarkastelijat eivät aina ole filosofeja, ja feministifilosofit ovat turvautuneet
taiteentutkijoiden, ja taiteentutkijat taas filosofien strategioihin. (Korsmeyer 1993, ix)
Feministisen teorian moniäänisyyden säilyttävä taiteen tarkastelutapa voi hyödyntää
yhtä aikaa myös erilaisia sukupuolieron käsitteellistyksiä, kuten kokemisen,
diskursseihin asettumisen tai psykoanalyyttisesti määriteltyjä eroja, toteaa Elisabeth
Dobie (1990, 381). Psykoanalyyttinen teoria auttaa ymmärtämään kokemistapojen
sukupuolittumisen alkua ja jatkuvuutta, diskursiivisen ja psykoanalyyttisen
sukupuoliteorian yhdistävä kehys mahdollistaa diskursiivisia paikkoja tuottavien
seksuaalisten myyttien paljastamisen ja siten purkamisen. Koska kieli ja (kuvallisetkin)
diskurssit vaikuttavat subjektien tapaan tuottaa, kokea ja nähdä sukupuoli omassa
toiminnassaan, voi niitä kritisoimalla ja muuttamalla vaikuttaa myös sukupuoliin
elettyinä ja koettuina todellisuuksina. (Emt. 384-391)

1.4 Sukupuolen eklektiaa
Myös oman tutkimukseni kannalta pidin tarkoituksenmukaisena käsitteellistää
sukupuoli eklektisesti, eri käsitteellistämistapoja varioiden ja yhdistellen. Lähestyn
sukupuolta toisaalta kielessä ja sosiaalisessa toiminnassa jatkuvasti rakentuvana
ilmiönä, toisaalta tyylissä ja eleissä ilmenevänä, virtaavana, muuntuvana identiteettinä.
Viittaan myös diskursiivisen ja performatiivisen sukupuolen käsitteisiin. Biologisena tai
kehityspsykologisena ilmiönä en sukupuolta tarkastele. Yhteisenä käyttämilleni
käsitteellistämistavoille näen ymmärryksen sukupuolesta jatkuvasti tuotettuna ja siten
myös muuntuvana ilmiönä.
Sukupuolen rakentuminen erojen leikkinä
Topias ja tytöt pitivät eilen M:n luona piirustuskilpailun. Aiheena oli naisen kasvot, tuomareina
olivat Susanna ja Julia, joten kilpailijoita oli vain kolme. Kun tuli aika paljastaa työt ja päättää
voittaja, Topias oli piirtänyt koko naisen, jonka naiseuden merkit eli tissit ja pimppa olivat näkyvissä
alastomassa vartalossa. Topi tuntui piirtäneen naisen alastomana hivenen pilailumielessä, koska
esitteli työtään naureskellen. Hetkeä myöhemmin hän ilmeisesti tyttöjen kommenteista tajusi
keskittyneensä vääriin asioihin ja vähän pahoitteli, että oli tullut piirtäneeksi nuo 'pahat jutut'. Sanoin,
etteivät tissit ja pimppa olleet ollenkaan pahoja juttuja, mutta jos aihe oli naisen kasvot niin oli kai
turhaa keskittyä koko vartaloon. Nyt Topia jo selvästi harmitti, ettei ollut yrittänyt parastaan kasvojen
osalta. Kysyin, olisiko hän miehelle piirtänyt pippelinkin, jos vain kasvoja olisi pyydetty, ja hän
sanoi ei. Sitten hän alkoi näytteeksi piirtää miehen kasvoja. Jossain vaiheessa piirtämistä –
muistaakseni piirrettyään huulet – hän sanoi miehenkuvansa olevan jotenkin naisen näköinen.
Kysyessäni miksi, hän ei osannut sanoa. Lopuksi hän valitteli, että helppoahan se tytöille oli ollut,
kun aiheena oli ollut nainen ja miksi aiheena ei ollut miehen kasvot. Tähän Pauliina (joka voitti
kilpailun Kristiina-kaunottarellaan) totesi puoli-itsekseen, ettei ollenkaan osaisi piirtää miestä,
jotakin parransänkeä kai laittaisi... Minä vielä kysyin, oliko miehellä aina lyhyt tukka ja naisella pitkä
tukka, johon Pauliina ja Susanna vastasivat, etteihän se aina niin ollut. Pauliina muisti, että heidän
isälläänkin oli eräässä nuoruudenkuvassaan pitkät hiukset.
Tessan piirtämiä naisenkasvoja koristi otsamerkki, jota yhdessä mietimme lasten kanssa. Tessa
sanoi sitä 'semmoiseksi intiaksi'. Ilmeisesti otsamerkki jäljitteli 'Matka maailman keskipisteeseen' –
animaatiosarjan kissaprinsessan otsakoristetta.(...)
Kun olimme palanneet kotiin, Topi piirsi uudelleen naisenkasvot – hän halusi oikeastaan yhä
voittaa kilpailun jäätyään viimeiseksi M:n luona. Tällä kertaa hän suhtautui tehtävään suurella
vakavuudella, väritti naisen huulet vaaleanpunaisiksi ja piirsi silmiin huolellisesti ripset ja jopa pinkit
irikset. Hän sijoitti naisen pään tarkoituksella paperin ylälaitaan kuulemma siksi, että näin hiuksista
tuli paremmat, tasaisemmat. Nenän hän väritti tummaksi, koska näin siitä tuli jotenkin parempi,
"paremman näköinen". Posket hän koristeli 'kauneuspilkuilla'. Sellaisia oli kuulemma myös eräällä
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tytöllä hänen luokallaan.
(...) Pyysin juuri Topia piirtämään kokonaisen naisen niin huolellisesti kuin hän osasi. Palkinnoksi
lupasin pienen muistivihon, jota hän äsken pyysi. Tuolla he nyt molemmat piirustavat työhuoneessa.
Tessa kävi äsken näyttämässä isästään piirtämäänsä kasvokuvaa: lyhyttukkainen, tummin sävyin
väritetty mies, jonka kaulassa oli rusetti ja vieressä luki 'Daddy'. Topi osoitti omasta työstään uuden
eron naisen ja miehen välillä: hän oli pyyhkinyt pois kulmakarvat naisen silmien päältä, koska ne
kuulemma tekivät naisesta miehen näköisen. Tämä seikka tuli esiin kysellessäni Topilta, millaisia
keinoja hänen mielestään voi käyttää miehen ja millaisia naisen kuvaamiseen. Kävi ilmi, että
miehelle hän nyt sitten piirtäisi kulmakarvat (koska ne naiselle eivät sopineet) ja lyhyet hiukset... tai
voisivat ne olla pitkätkin. Mutta naiselle hän laittaisi silmäripset ja kauneuspilkkuja. Kun kysyin,
oliko kauneuspilkkuja vain naisilla, hän myönsi, että niitä on pojillakin. Huomasin hänen samalla
katselevan kasvojani tutkivasti. Kysyin, miksi hän katsoi kasvojani, ja hän paljasti, ettei hän
käsittänyt, miten minä ja Daddy olimme niin erinäköisiä.
(...) Taas juttelimme hetkisen miehen ja naisen piirtämisestä. Huomautin, että pojillakin oli pisamia,
kauniit huulet ja tuuheat silmäripset, että pojat itse asiassa olivat yhtä kauniita kuin tytöt. Topias
myönsi tämän, mutta totesi sitten, että olikin vaikeaa tehdä poika, jos piirsi mukaan kaikki nämä,
koska silloin poika näyttäisikin tytöltä. (PK 24.1.96) (Ks. kuvat multimediassa)

Kuvailin nämä tapahtumat päiväkirjaani valmistautuessani tutkimukseni empiiriseen
osaan, havainnointiin koulun kuvistunneilla. Spontaanisti erään kyläilyn yhteydessä
syntynyt kilpailutilanne konkretisoi, miten sukupuoli voi tulla käsiteltäväksi lasten
keskinäisessä kuvantekotilanteessa. Kun lapset kilpaillessa ja sen jälkeen pohtivat ja
tutkivat piirtämällä sukupuolen oikeanlaista representaatiota ja tekevät tulkintoja
sukupuolimerkkien jaosta, sukupuoli näyttäytyy arbitraarisena ja neuvottelunvaraisena.
Pohdinnan keskeisyys kuitenkin osoittaa, että piirtäjille oli tärkeää esittää sukupuoli
oikein, vetää rajoja sukupuolten välille jollakin tavalla (Davies 1991, 20. Vrt. Duncum
1997, 109). Kyky piirtää sukupuoli oikein näyttää liittyvän piirtäjän identiteettiin: kukin
keskittyi mieluiten juuri 'omaan sukupuoleensa' uskoen osaavansa paremmin sen
kuvallisen esittämisen tai ainakin tuntui pitävän selviönä, että oman sukupuolen
esittäminen on helpompaa kuin toisen.
Ilman alastoman vartalon perusmerkkejä piirtäjän onkin vaikeata kuvalliseen
esitykseen tavoittaa se, mikä hänen kokemukselleen tuntuu ilmeiseltä. Kun piirtää asiat
sellaisina kuin ne tarkasti katsoen näyttävät, sukupuoli ei välity. Jotta ero säilyisi ja
näkyisi kasvojenkin esityksessä, piirteitä pitää jakaa miesten ja naisten kesken. Detaljit
tulevat tärkeiksi, samoin median tarjoamat sukupuolitusvinkit. Kun aihe on 'nainen',
kannattaa keskittyä kauneuteen, laittaa silmäripset, kauneuspilkkuja, maalatut huulet,
pitkät hiukset. Syntyy naisen yleistys, ei oma äiti tai kukaan muukaan yksittäinen
nainen. Miehen yleistys syntyy, kun unohdetaan kauneustekijät, jätetään pois
silmäripset, lyhennetään tukka, lisätään kulmakarvat ja parransänkeä. Sukupuolen
stereotyyppiset merkit auttavat sukupuolen nopeatajuista esittämistä. Lapseni
analysoivat maailmaa ympärillään ja ilmaisevat huomioitaan kysymyksin, ihmettelyin
ja joskus varsin kategorisinkin toteamuksin: punainen on tyttöjen väri, pojat ei saa
tykätä siitä. Edellä 'Lasten kuvailmaisun sukupuolittuminen' –otsikon alla oleva ote
äidin ja 9-vuotiaan Topin keskustelusta todentaa poikani törmänneen maskuliinisuuteen
ja feminiinisyyteen liittyviin kulttuurisiin rajoihin (ks. Strandell 1993, 28). Niin kuin
mieheksi syntynyttä, joka jatkuvasti analysoi ja opettelee naisellisuuden repertoaareja
kyetäkseen 'käymään naisesta' (ks. Garfinkel 1984, 116-185), lapsianikin tuntuu
motivoivan 'sen oikean' tyttönä tai poikana olemisen tavan oppiminen ja sulautuminen
oikealla tavalla "omien" joukkoon.
Paitsi että kilpailutilanne on kiinnostava sukupuolen tarkastelun kannalta, se tuo
esiin lasten kuvanteon sosiokulttuurisen ulottuvuuden, osviittaa sen eri aspekteista ja
mahdollisuuden paikantaa tarkastelu arjen kontekstiin, ilmaisutapahtumaan ja
ilmaisijoihin itseensä. Thorne on todenut eri lasten kokemusten samoista tilanteista
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vaihtelevan sen mukaisesti, ovatko he suosittuja vai marginaalissa, häiriköiksi vai
hyviksi oppilaiksi määriteltyjä, enemmän vai vähemmän todennäköisiä rajojen ylittäjiä.
Heidän vaihtelevat kokemuksensa, joita sosiaalinen sukupuoli, sosiaalinen luokka,
etnisyys, ikä ja yksilölliset luonteenpiirteet hienovaraisesti rakentavat ja jotka
puolestaan osallistuvat niiden rakentamiseen, avaavat monenlaisia näköalapaikkoja
lasten sosiaalisten maailmojen kompleksisuuteen. (Thorne 1990, 110) Sukupuolella on
relevanssia, käytämmehän sukupuolen ydinkategoriota joka tilanteessa itsemme ja
toisten kuvailuun, mutta sukupuolen järjestykset ja symboliikka vaihtelevat suuresti.
Sosiaalisen kontekstin tarkastelu siirtää analyysiä abstraktien ja binaaristen erojen
lukkoonlyömisestä sosiaalisiin suhteisiin ja viitekehyksiin, joissa moninaisia eroja
rakennetaan, horjutetaan ja merkityksellistetään. (Emt. 112) Thorne (1993, 111) käyttää
ilmaisua 'sukupuoliraja' (gender divide) puhuessaan asioiden ja niiden laatujen
jakautumista feminiinisiin ja maskuliinisiin tietyssä tilanteessa. Nielsen (1995, 133)
viittaa sukupuoleen liittyviin ilmaisun rajoihin: feminiinisyys tuntuu edellyttävän
toiminnallisuuden, maskuliinisuus tunteiden rajoittamista. Näitä sukupuolierityisiä
rajoituksia ilmaisevat niin lasten kuin aikuisten kuvat. 'Feminiinisen' ja 'maskuliinisen'
keskinäisestä, piilevästä arvohierarkiasta kertoo sukupuolirajojen ylittämisen
tietynlainen epäsymmetria. Thorne (1993, 111-134) havainnollistaa sitä englannin
kielen sanoilla "tomboy" ja "sissy", joista ensimmäinen viittaa positiivissävyisesti
'poikamaiseen' tyttöön ja jälkimmäinen negatiivisin sävyin 'tyttömäiseen' poikaan.
Visuaalisilla mielikuvilla voi testata kumpaa helpommin suvaittaisiin: kukkamekkoa
poikavauvalla vai autokuosista haalaria tyttövauvalla.
Thorne liittää 'gender play' metaforaan neljä play- sanan eri merkitysryhmää.
Ensimmäiseen niistä sisältyy toimiminen, aktiivisuuden tila, käynnissä oleminen,
tapahtuminen (vrt. nauhurin play-tila). Toiseen ryhmään kuuluvat näytelmällinen esitys,
rituaalisuus, performatiivisuus, käsikirjoitettu toiminta ja kolmanteen toiminnan
mahdollisuudet tai ulottuvuudet, reipas, sattumanvarainen tai kevyt liike kuten värien
leikki tai kirjo. Neljännen muodostaa leikki lapseen liitettynä, työn vastakohtana, jolla
lasten toiminnan ja tunteiden tärkeyttä ja vakavuutta väheksytään ja trivialisoidaan. Play
-metaforan alluusioita ikähierarkiaan Thorne vastustaa, koska haluaa nähdä lasten
toiminnan yhtä vakavana tai kepeänä kuin aikuistenkin. (1993, 4-6) Itselleni tulivat
'playn' käännöksistä ensin mieleen leikki, peli, näytelmä, (värien) kirjo tai karkelo ja
soittaminen. Leikistä assosioituivat lapset, nautinto, kokeilu ja ajanviete, pelistä
säännöt, positiot ja tehtävät, näytelmästä käsikirjoitus, roolit, esittäminen, performanssi
ja kuvaelma, kirjosta värien, eleiden, tyylien ja melodioiden moninaisuus. Soittaminen
johti Sara Heinämaan tyylilliseen sukupuolen käsitteeseen.
Sukupuoli eleenä ja tyylinä
Heinämaan tyylin ja eleen käsitteiden avulla muotoilema fenomenologinen27
sukupuolen käsitteellistys kumoaa erottelun sosiaaliseen ja biologiseen sukupuoleen
mutta ottaa sukupuolisen olemisen ruumillisen ulottuvuuden huomioon edellyttämättä
identiteettinä ydintä tai pysyvyyttä. Heinämaan mukaan tyyli on käsitteenä dynaaminen,
rakenteena avoin, epätäydellinen, kokonaisuuden läpi kulkevan melodian kaltainen
jatkumo, ei ominaisuuksien tai tekojen pysyvä kokoelma. Täten se auttaa ymmärtämään
ja kuvaamaan sukupuolijakoa niin elimet tai ruumiintoiminnot, kuin esineet, tilat, kielen
ja ajatukset käsittävänä kokonaisvaltaisena ilmiönä, kuvaamaan ihmisten jakautumista
selvästi kahteen ryhmään vaatteiden, kasvojen, ruumiinrakenteen, hymyn, liikkumisen,
27

Kun asennoidutaan fenomenologisesti, ei etsitä syitä vaan tutkitaan elettyjä merkityksiä, sitä miten
elämällä, toimimalla ja kokemalla tuotan asioille merkityksiä, esim. sukupuolta (Heinämaa 1996, 144).
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kiinnostuksien, tekemisien erojen kautta. Naiseus tyylin identiteettinä näyttäytyy
avoimena ja vaihtelevana. "Naisista" voi puhua tarvitsematta vedota johonkin kaikkia
naisia yhdistävään ominaisuuteen, mutta myös naisten välisistä radikaaleista
elimellisistä, toiminnallisista ja kokemuksellisista eroista voi puhua luopumatta
sukupuoli-identiteetin käsitteestä. Myös naisellisen ja miehisen olemisen väliin jääviä,
niistä ja muistakin olemisen tavoista teemoja sekoittelevia ja uudenlaisia
seksuaalisuuksia kehitteleviä olemisen tapoja voi kuvata tyylin käsitteen kautta.
Sukupuoli (tyylinä) on normin syntymistä, ei olemus tai pysyvä normi, jota toteutetaan
tai rikotaan seksuaalisin teoin. Yksittäiset teot sen mukaelmina tai kehitelminä vievät
eteenpäin mutta pystyvät myös hajottamaan tyylillistä kahtiajakoa. Ihmisen
tunnistaminen mieheksi tai naiseksi ei nojaa hänen fyysiseen tai psyykkiseen
ominaisuuteensa, vaan siihen, että hänen eleensä, ilmeensä ja asentonsa jatkavat (mutta
voivat muuttaakin) tiettyä liikkumisen rytmiä ja melodiaa. Samaten kaksi henkilöä
tunnistamme naisiksi, koska heidän erilaiset tekonsa toimivat toistensa ja muiden
tekojen mukaelmina. (Heinämaa 1996, 158-163)
Heinämaan ilmenevän ja eletyn sukupuolen (fenomenologinen) käsite lähenee
minusta Thornen (sosiaalikonstruktionistista) ajatusta sukupuolesta moniulotteisena,
dynaamisena, muuntuvana rakenteena. Metaforissakin on yhteys. Thorne on liittänyt
'gender play' -käsitteensä sukupuolen tuottamisen tapaan eli tyylillisen sukupuolen
termein siihen, miten melodiaa soitellaan ja esitetään (play) tai sävelletään,
muunnellaan, häiritään. Vaikka fenomenologisen ja konstruktionistisen ajattelun
yhdistely ei ole ongelmatonta, käytin tyylillisen sukupuolen ajatusta tutkimuksessani
analyyttisenä välineenä. Yritin sen avulla ajatella 'tyttöjä' ja 'poikia' tyylillisinä ja
eleellisinä, virtaavina identiteetteinä välttäen jyrkkiä, essentialistisia, yleistäviä
kategorisointeja. Se auttoi muun fyysisen toiminnan ja sosiaalisten käytäntöjen lisäksi
tarkastelemaan ja kuvaamaan myös visuaalisia ilmiöitä, kuvallisia tekoja. Se auttoi
ajattelemaan yksittäisten oppilaiden kuvallisia, sanallisia ja kehollisia ilmauksia
yhteydessä toisiinsa, muotoutuvina, usein toisiaan muistuttavina mutta myös toisistaan
eroavina tyylillisinä linjoina.28 Sen kautta oli helpompi ymmärtää ja huomata, miten
tutkijanakin oppilaita kohdatessani useimmiten koen heidät välittömästi tyttöinä tai
poikina. Voin hyväksyä tämän ja puhua tytöistä ja pojista sellaisina kuin he minulle
hahmottuvat, kun muistan tunnistamisen tapani ja tytöksi tai pojaksi hahmottuvuuden
olevan epäyhtenäistä, aukollista. Voin puhua feminiinisyyden ja maskuliinisuuden
moniulotteisista kudelmista ja siitä, miten niitä kudotaan, miten niiden kuvioita
toistellaan muunnellen ja kuitenkin niin, että eroja tunnistaa, kun tunnistaa melodian tai
kudelman.
Tyylillisen sukupuolen käsitteestä voidaan mielestäni johtaa sosiaalinen
ulottuvuus ja kriittisen mahdollisuus. Sukupuoli tuotettuna ja tyylillisenä ilmiönä ei ole
vain oma identiteettikysymykseni vaan liittyy myös kokemukseeni toisista ihmisistä ja
siten myös arkielämääni ja elämysmaailmaani osana sosiaalista todellisuuttani.
Tunnistan toisten ruumiissa ja olemisessa, radioäänissä, lehtikuvissa, kengissä,
piirroksessa nopeasti, miettimättä jonkin tutun "melodian", jolloin asennoidun toiseen
tuon melodian kehikossa naisena, miehenä tai ambivalenttina. Jatkaessani "tiettyä
liikumisen rytmiä ja melodiaa" tunnistun itsekin joksikin sukupuoleksi muille.
Epämääräisyys, katkos tai särö syntyy, kun näin tunnistunut tekee vastoin oletustani.
Tässä poikkeamassa ja variaatioissa on kriittisen mahdollisuus. Vaikka nainen/mies–ero
28

Vrt. Tarja Tolosen (2001, 35-41) käyttämä ilmaisu sukupuolityyli: erilaisten performanssien ja
tarinoiden kautta nuoret muodostavat sosiaalisesti tunnistettavia sukupuolityylejä, joiden myötä
yksittäiset tytöt ja pojat sijoittuvat ja vaihtelevat positioitaan kouluyhteisössä.
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tuntuu alati jatkavan kehkeytymistään, jyrkkä eriytyminen ei ole vääjäämätöntä,
sukupuoli ei ole kohtalo. Muutoksen idea on myös melodia-metaforan viittauksessa
tuotettuun, sävellettyyn. Melodia muuntuu varioiden tai säveltäen tietoisesti uutta, joka
vähitellen korvaa aiempaa, kuten voidaan muunnella vanhoja ja käynnistää uusia
diskursseja, narratiiveja, representaatioita.29
Diskursiivinen ja performatiivinen sukupuoli
Davies ja Harre (1990) pitävät poststrukturalistisen tutkimusparadigman vahvuutena
sitä, että tunnistaessaan diskurssin ja erityisesti diskursiivisten käytäntöjen todellisuutta
tuottavan voiman se samalla toteaa ihmiset kykeneviksi harjoittamaan valintaa niiden
suhteen. Peliä pelataan (play) eri asemista ja erilaisin tehtävin. Kukaan ei kuitenkaan
yksinään purista toista yksilöä yhteisön muottiin, vaan yhteiskunta tarjoaa
rakenteissaan, kielessään ja vuorovaikutusmuodoissaan mahdollisia tapoja olla, ajatella
ja nähdä, sen (keskenään ristiriitaistenkin) mahdollisuuksien moninaisuuden, josta
ihminen voi itsensä koostaa, toteaa Davies (1991, 14). Itsen positiointi naiseksi tai
mieheksi ei ole vain käsitteellinen vaan myös fyysinen prosessi, jossa lapsi
ruumiinkäytäntöjensä kautta ottaa ylleen tietoa naiseudesta tai mieheydestä. Esimerkiksi
pusero ja housut ovat enemmän kuin pinnallista vaatetusta (sen lisäksi, että ne
rajoittavat ja seksualisoivat tyttöjä), ne voivat olla voimakkaita naisellisen ja miehisen
olemisen tavan merkitsijöitä ja lapselle symboliselta painoltaan kieleen koodattuja
symbolisia muotoja suurempi. (Emt. 14) Estyneen intentionaalisuuden omaksuva tyttö
voi esimerkiksi oppia pitämään jalkojaan yhdessä istuessa tai palloa heittäessä koko
ajan samalla tarkkailla itseään keskittymättä pelkästään pallonheittosuoritukseen (emt.
18). Välttelisikö hän myös epäfeminiinisiä aiheita, omakuvia tai kuvantekemisen tyyliä?
Garfinkelin (1984) kuvailema sukupuolena olemisen sääntöjä opetteleva Agnes,
jolla on korostunut kyky tietoisestikin jatkuvasti analysoida ja seurata naisellisuuden
repertoaareja, havainnollistaa miten sukupuoli on tyyliä, elettä, esitystä, ja feminiinisyys
omaksuttavissa siitä, millaisena se ympärillä näyttäytyy.30 Ihmisten arkikäyttäytymistä
alati tutkivana Agnes valaisee myös yhteisön jäsenten käytännön 'etnometodeja', joilla
mm. tuotetaan arkielämän normaalia seksuaalisuutta koskevia korrekteja päätöksiä ja
valintoja. Hänen "selostettavissa olevan persoonan tekijän" tapauksensa näyttää, kuinka
ihmiset, jotka tunnetusti rationalisoivat menneitä tekojaan ja tulevia mahdollisuuksiaan,
odottavat tätä myös toisiltaan, ja valaisee sosiologista ilmiötä, jossa "kyky perustella
hyvin" ei vain riipu arkielämän vakiintuneista rutiineista vaan myös osallistuu niiden
ylläpitoon, kun niitä tuotetaan "tilanteista käsin" tilanteiden piirteinä. "Tuntien"
yhteisönsä vain sisältäpäin yhteisön jäsenet tuottavat tosiasiallisten toimiensa ajallisessa
kulussa vakaita, selostettavissa olevia käytäntöjä, esimerkiksi arkitoimien sosiaalisia
rakenteita. (Emt. 116-185) Jos toiminnastaan pitää kyetä tekemään selkoa, rutiinien
ylläpitäminen sosiaalisissa tilanteissa kannattaa, sillä uudenlaiset riskialttiit tilanteet
tuottavat herkemmin selontekovelvollisuuden. Oletan, että myös piirtämisen tyylejä
koetellaan ja omaksutaan riskejä vältellen tai uhmaten ja että osa riskeistä liittyy
sukupuolen esittämiseen, tuottamiseen, toistamiseen tietynlaisena.
Play–metaforan näytelmään rooleineen, niiden esittämiseen, performanssiin,
kuvaelmaan31 viittaava merkitysulottuvuus tulee lähelle Judith Butlerin performatiivisen
sukupuolen ajatusta. Butlerin (1993) mukaan kaikki sukupuoli on siinä mielessä kuin
dragia, että hegemoninen heteroseksuaalisuus on jatkuvaa, toistuvaa yritystä imitoida
29

Vrt. Bronwyn Daviesin (1991) kuvailemat feministiset tarinat.
Myös Garfinkel käytti fenomenologisia käsitteitä arkitiedon analyysissään (Heritage 1996, 48).
31
Ks. esillepanona/kuvaelmana käsitteellistyvä sukupuoli Goffmanin (1979) mainoskuvien analyysissä.
30

20

omia idealisaatioitaan. Imitaation jatkuvuutta, patologisoivia käytäntöjä ja
normalisoivia tieteitä ylläpitää huoli, ettei tavoiteltua ideaalia voi koskaan täysin
saavuttaa. Mahdollisten seksuaalisuuksien avaruutta on siis jatkuvasti torjuttava, jotta
heteroseksualisoitu sukupuoli tuottaisi itsensä. Drag on kumouksellista sikäli kun se
heijastellessaan tätä sukupuolta tuottavaa imitatiivista rakennetta kiistää
heteroseksuaalisuuden luonnollisuuden ja alkuperäisyyden. (Butler 1993, 125)
Performatiivinen sukupuoli ei ole olemista vaan tekemistä, joka konstituoi sen
identiteetin, jota se väittää olevansa (Pulkkinen 1994, 182). Kumouksen ja muutoksen
mahdollisuus sisältyy sukupuolen merkeillä leikittelyyn, niiden ironisointiin ja
muunteluihin. Voidaan ajatella, ettei identiteettien tekeminen politiikan nimissä ole
vaarallista, mikäli identiteetit ymmärretään koko ajan tehtyinä, tuottamalla ja
toistamalla oleviksi (Koivunen 1996, 95-100; Pulkkinen 1993). Ruumiillisuuden
tärkeyttä feministiselle toimijuudelle korostava Wendy Parkins (2000) pitää
suffragettien uskaliaita ruumiillisia tekoja 1900-luvun alun Englannissa feminististä
toimijuutta tuottavina kansalaisuuden performansseina. Yksilöllisten (drag) ja
yhteisöllisten (sosiaalinen, etninen) identiteettipolitiikkojen ohella voi vaikkapa tutkijan
tai filosofin harjoittama radikaalin eron diskurssi olla positiivinen identiteetin
tekemismuoto.32 Tällaisena näen Luce Irigarayn harjoittaman psykoanalyyttisen
ruumiillis-symbolisen sukupuolieron kirjoittamisen, joka ei ole olevan identiteetin
hehkutusta tai erilaisten olemisten vastakkainasettelua.
Etsin itseäni sinä, mikä on tehty samankaltaiseksi. Minun on aloitettava itseni
uudelleenmuodostaminen yhteensulattamisen purkamisesta… Minun on synnyttävä uudelleen niistä
jäljistä, joita kulttuuri ja toisen jo tuottamat teokset ovat jättäneet. Etsimällä sitä, mitä niissä on – mitä
niissä ei ole. Sitä, mikä on sallinut niiden syntyä mutta mitä niissä ei ole. Niiden mahdollisuuden
ehtoa, jota niissä ei ole. Naisen pitää jälleen löytää itsensä esimerkiksi niiden kuvien avulla, joita
hänestä on historiaan jo tallennettu, tai niistä ehdoista, joita on tarvittu miehen teosten tuottamiseksi.
Mutta hänen ei tule lähteä liikkeelle miehen teoksista ja genealogiasta. (Irigaray 1996, 26; ks. myös
1993a ja 1986)

32

Tuija Pulkkisen esitelmä Gender, Nation, Identity Taideteollisen korkeakoulun seminaarissa
Multicultural Finland & Redifining Art Education and Art research 15.1.2001.
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2 KYYTIIN KUVISMATKALLE
Tutkiakseni sukupuolen merkityksellistymistä ja sosiokulttuurisen rakentumisen,
monitahoisen 'gender playn' ulottuvuuksia koulun kuvataidekasvatuksen arjessa lähdin
havainnoimaan oppilaiden kuvantekoa ja vuorovaikutusta yläasteen kuvaamataidon
tunneilla. Observointijakson oli määrä olla tutkimukseni empiirinen lähtökohta,
dokumentoitu kenttäkokemus, jonka pohjalta pohtisin, rakentaisin analyysini ja tekisin
tulkintoja aiheestani. Lähdin kentälle elokuussa 1996 ja palasin sieltä lokakuussa
matkamuistona monenkirjava aineisto, josta kerron tarkemmin 3. luvussa. Tässä
luvussa kerron, miten se päätyi minulle ja kuinka itse päädyin kentälle.

2.1 Valmisteluja
Eväitä
Alkujaan luokassa observointi ei ollut tutkimussuunnitelmissani keskeinen, eikä minulla
ollut siitä aiempaa kokemusta. Taidekasvatuksen kouluetnografiaa ei oltu
tutkimusyhteisössäni tehty, eivätkä etnografia tai laadulliset menetelmät olleet
sisältyneet omaan peruskoulutukseeni. Edessäni oli eräänlainen pioneerityö.
Kuivaharjoittelin osallistuvaa havainnointia luentoja kuuntelemalla ja laadullisten
kenttätyömenetelmien oppaita ja etnografisten tutkimusten kuvauksia lukemalla (esim.
Alasuutari 1994, Grönfors 1985, Syrjälä ym. 1995, Maykut & Morehaus 1994).
Taidekasvatuksen osaston tutkimusseminaarissa ja taidekasvatuksen arjen tutkimiseen
suuntautuvassa Taide arjessa -tutkijaryhmässä keskustelimme toistemme kokemuksista
ja yhdessä luetuista artikkeleista. Erityisesti etnografiasta keskusteltiin Tuula Gordonin
ja Elina Lahelman vetämän, koulutusta, kasvatusta ja eroja pohtivan Koukeroyhteistyöryhmän seminaareissa ja tapaamisissa, joihin osallistuin.
Kenttätyön lähtokohdaksi muotoutui tieteellisen positivismin kritiikistä
ponnistava, tulkinnalliseen tai 'naturalistiseen' tutkimusparadigmaan suuntautuva,
väljästi 'grounded theory'-tyyppinen ajattelu: kentälle ei mennä valmista teoriaa
testaamaan, vaan avoimin asentein, samalla kuitenkin oman esitietämyksen ja
ennakkokäsitysten vaikutuksia tiedostaen. Ilmiön ja oleellisten kysymysten tuli saada
nousta kentältä ja 'teorian' tehtyjen havaintojen ja kertyneen aineiston pohjalta. (Ks.
Hutchinson 1990; Charmaz & Mitchell 2001; Silverman 1993, 31; Lincoln & Guba
1985)
Yksi Taide arjessa -tutkijaryhmämme motto oli tutustua metodologiaan
tekemällä kokeiluja. Vuotta ennen 'kentälle lähtöä' harjoittelin havainnointia ja luokassa
oleilua reilun viikon verran syksyllä erään pääkaupunkiseudun yläasteen kuvistunneilla
ja keväällä vielä yhden 7. luokan kaksoistunnin Länsi-Suomessa. Toinen mottomme oli
jatkuva menettelyjen ja havaintojen reflektointi pienten kirjoitelmien muodossa tai
päiväkirjaan. Kirjasin tutkimuspäiväkirjaan ja henkilökohtaiseen päiväkirjaani arjessa
kohtaamiani sukupuolen merkityksellistymisiä. Otin tavaksi seurata lasteni
kuvantekemistä, jutella siitä heidän kanssaan ja kirjoittaa muistiin keskustelujamme.
Luin myös omia ja ystäväni varhaisnuoruuden päiväkirjoja tutkien ja muistellen niiden
kautta merkityksiä, joita koulu, kuvanteko ja sukupuoli tuolloin saivat. Idean tähän sain
Gordonilta ja kumppaneilta (2000, 18; ks. myös Tolonen 2001, 46), jotka kävivät
yhdessä läpi koulumuistojaan purkaakseen odotuksiaan koulusta tietynlaisena
itsestäänselvyytenä.
Kurssimuotoisuus oli yksi tutkimuskouluni kuvataideopetuksen reunaehdoista,

ja kurssin pituus siis luonteva kenttäjakson mitta, kestoltaan oppilaille ja minulle sama.
Etnografisesti sen pituus ei ehkä ollut ihanteellisin, sillä lyhyellä aikavälillä ei toistuvia
kuvioita välttämättä ehdi panna merkille samassa määrin kuin pidempään kentällä
oleillessa. Pian observointijakson jälkeen ensikokemuksiani kentällä muistellessani (ks.
Saikkonen & Kankkunen 1998) tuntui matkan metafora luonnehtivan niitä osuvasti.
Oleilu kuvisluokassa oppilaiden ja heidän opettajansa parissa oli kuin tutkimusretki
kuvataidetuntien aikana yhdessä muodostamaamme yhteisöön ja kulttuuriin. Matkan
pää ei ollut perilletulo vaan matkallaolo, joten löydöt oli tehtävä jo matkan varrella.
Matkasin opettajan ja oppilaiden kuvistodellisuuteen koulussa heidän kanssaan tutkien
matkallaoloamme33, havainnoin tätä yhteisöä ja 'kuviskulttuuria' osallistumalla sen
toimintaan ja elämään kuvatakseni "tiheästi" (Geertz 1973, 6-10) ja ymmärtääkseni sitä
kokonaisvaltaisesti. Minun piti ikään kuin kokemalla oppia katsomaan maailmaa
tutkimassani yhteisössä totutulla tavalla, tavoitella 'sisäpiirin näkökulmaa' ryhmään ja
tilanteisiin eläen sen arkipäivää, osallistuen arkitilanteisiin. Tuntemattomana pitäytyen
en olisi päässyt jakamaan kokemusta heidän kanssaan. Eteen tulevissa yllättävissä
tilanteissa selviytymiseen ja valintojen tekoon tarvittiin kokemuksia, ohjenuoria, nopeaa
harkintakykyä ja uteliaisuutta. Wolcott suosittelee kentällä toimimiseen ja esiintymiseen
normaalin sosiaalisen käyttäytymisen nyrkkisääntöjä: ansaitse mukaanpääsy ja ylläpidä
toimivia vuorovaikutussuhteita, siedä monitulkintaisuutta, ole vastavuoroinen ja
määrätietoinen, usko itseesi. Aina ei voi pysyä neutraalina, jos haluaa pitää kaikki
jatkomahdollisuudet auki, voi joutua punnitsemaan, mitä oma suhtautuminen tutkittavan
aloitteisiin ja toiveisiin vaikuttaa vuorovaikutussuhteen jatkumiseen.
Monitulkintaisuuden sietokyky voi pelastaa vaikkapa tekemästä turhanaikaisia
päätelmiä puheesta, jonka tulkintaan oma kokemustausta ei riitä. (Wolcott 1995, 91-95)
Kenttätutkijuus edellyttää myös (luontaista tai opeteltua) sosiaalisuutta, ja se voi
kasvattaakin sitä tutkijassa (emt. 228-230). Tarvitaan halua oppia ihmisistä ympärillä,
tutustua heihin ja ymmärtää heitä sekä herkkyyttä huomata ja ratkoa tutkimuksen
eettisiä ongelmakohtia, jotta esimerkiksi välttäisi tekemästä heille vääryyttä (ks. esim.
Murphy & Dingwall 2001). Jopa keinotekoisesti alkanut kenttäsuhde voi sisältää
todellisia tunteita ja seuraamuksia (Coffey 1999, 56).
Osallistuva havainnointi tarkoittaa (paradoksaalisesti) sekä kohderyhmän
jäseneksi tulemista että havainnoinnin mahdollistavan etäisyyden pitämistä siihen.
Takanani oli jo vuosia immersiota, eläytymistä kuvisoppilaan ja opettajan rooliin ja
kuvataidetuntien prosesseihin. Liiallisen samastumisen vastalääkkenä ja estämiseksi ja
jotta tutkijana voisin arkitilanteiden itsestäänselvyyksien kautta 'nähdä' niiden taustalla
piileviin säännömukaisuuksiin34, minun piti tietoisesti 'oudontaa' kohteeni, yrittää
ymmärtää se itselleni vieraana ja outona, ikään kuin minulla ei olisi siitä aikaisempaa
kokemusta. (Delamont & Atkinson 1995) Olin etsimässä tietyllä tavalla tutusta jotakin,
mitä en vielä osannut odottaa. Vuorossa oli siis etäisyydenotto: opettajan identiteetistä
ja ajattelutavoista, opetusmetodien vertailusta omiini, oppilaiden kokemisesta
'urakkana', joka pitää hoitaa. Ei kuitenkaan olemalla hajuton ja mauton, hankkiutumalla
itsestä eroon.
33

James Cliffordin (1992, 101) mukaan kulttuurin ja sitä tutkivan antropologian ajatteleminen matkana
voisi auttaa lähestymään kulttuuria dynaamisena ja muuntuvana pikemmin kuin staattisena ja
muuttumattomana, tuoda näkyviin historiallisten totuuksien rakentuneisuutta ja kiistanalaisuutta,
syrjäytymien, häiriöiden ja vuorovaikutuksen paikkoja. Matkan metaforaa problematisoi bell hooks:
tietyistä asemista käsin katsoen matkustaminen on valkoisen ylivertaisuuden terrorisoivan voiman
kohtaamista (1992, 344).
34
Tai struktuuriantropologian termein 'pinnanalaisiin rakenteisiin', ks. esim. Goffman: kasvot ja niiden
menetys (1982), itsen esittäminen (1959), Mauss: lahja (1990) ja Douglas: puhtaus ja vaara (2004).
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Oppiakseen lapsista tai nuorista heiltä itseltään on aikuisen haasteena tehdä
tutun tuntuisesta vierasta (Thorne 1993, 12). Usein etnografiaan sisältyy jossakin
muodossa kulttuurista tai ryhmien välistä vertailua, joka voi olla (ja on usein ollut)
implisiittiä kiinnostavien poikkeamien havaitsemista tutkijan omia kulttuurisia
odotuksia vasten (van Maanen 1988, 15, 42-43) tai tarkoituksellista pyrkimystä
erilaiseen perspektiiviin tai 'oudontamiseen'. Yksi oudontamisen keinoista
kouluetnografiassa on juuri sukupuoleen fokusoiminen: moni kasvatuksen näkymätön
piirre problematisoituu tarkastelemalla sukupuolijakoa koulussa (Delamont & Atkinson
1995, 9). Gordonin, Hollandin ja Lahelman (2000, 55) kahdessa maassa ja neljässä
koulussa rinnakkain totetetut kenttätutkimukset tarkentavat sukupuoleen ja
muodostavat samalla poikkikulttuurisen etnografian, jossa tuttuun voidaan saada
erilainen perspektiivi vertailemalla ja kontrastoimalla tapahtumia koulussa kahdessa
erilaisessa kulttuurisessa kontekstissa. Aiemmin selkeästi määriteltyjä 'toisia' (esim.
'primitiivisiä', 'ei-länsimaisia', 'esikirjallisia') tai epähistoriallisina luonnehdittuja
kulttuureja tutkinut etnografia kohtaa nykyään toisia suhteessa itseen fokusoidessaan
oman kulttuurin ryhmittymiin (Clifford 1986, 23). Syrjälä jne. (1995, 124) viittaavat
ihmisten välisen ilmaisun kontekstuaaliseen ja intersubjektiiviseen luonteeseen todeten,
että ilmaisua tulisi tarkastella sen asia- ja tilanneyhteyttä vasten. Intersubjektiivisuus
tietyntasoisena subjektien välisenä ymmärryksenä asioiden merkityksistä on edellytys
itsen tutkimisen ja tuntemuksen, oman asiantuntujuuden ja mielensisällön käytölle
toisten ymmärtämisen pohjana (emt. 124). Etnografi, joka tutkii iän ja vallan suhteen
erilaiseen ja epätasa-arvoiseen asemaan itseensä nähden asettuvia varhaisnuoria, joutuu
kohtaamaan ja ylittämään kuvansa heistä alempina 'toisina' tavoittaakseen
intersubjektiivista ymmärrystä (Thorne 1993, 12). (Ks. myös Tolonen 2001, 44-50;
Palmu 2003, 10-11) Oma tunnereaktio tai muiston herääminen jossakin tilanteessa voi
kuitenkin myös johtaa sen jäljille, kuinka toiset tilanteen kokevat (Emerson jne. 2001,
361; ks. myös Thorne 1993, 26).
Wolcott luonnehtii kenttätyötä kokemuksen, mielikuvituksen ja tunteen taiteena,
jossa mielikuvitus auttaa yhdistämään kokemukset toisiinsa ja paljastamaan ne lukijalle
tai kuulijalle, tunne antaa tilaa tunnesävyille, jotka hillitsevät liiallista tieteelliseen
objektiivisuuteen ripustautumista (1995, 241-243). Lincoln ja Guba (1985, 40)
viittaavat intuitioon ja tuntemuksiin naturalistisen tutkijan hyödyntäminä välineinä.
Laadullisen tutkimuksen objektiivisuus, tai 'objektiivinen subjektiivisuus', syntyy oman
subjektiivisuutensa tunnistamisesta, lähtökohtiensa ja niiden mahdollisten vaikutusten
tiedostamisesta, jolloin voi tutkijana ainakin yrittää olla projisoimatta omia
uskomuksiaan, asenteitaan, arvostuksiaan jne. kohteeseen (Syrjälä jne. 1995, 122;
Lincoln & Guba 1985, 103). Tätä tiedostamista voi opetella ja harjoittaa reflektion ja
jatkuvan kirjoittamisen keinoin. Problematisoimalla koko tutkimuksen ajan kohteidensa
kanssa jakamansa tiedon, jota hänen on käytettävä heitä ymmärtääkseen, tutkija saa
etäisyyttä luokkahuoneen liialliseen tuttuuteen (Delamont & Atkinson 1995, 10).
Kuten Gordon, Holland ja Lahelma (2000, 61) toteavat, huolellisimminkin
suunniteltu etnografinen tutkimus on täynnä yllätyksiä ja odottamattomia tilanteita.
Etnografian luonteeseen sisältyvä epävarmuus yllätti aloittelijan ja lisääntyi kiusallisesti
matkan varrella. Ehkä se jopa näkyi ulospäin, inhimillisti tutkijaa oppilaiden ja
opettajan keskuudessa ei-kovin-pelottavaksi ja siten demystifioi Tiedettä (Wolcott
1995, 228). Fine (1993) toteaa, että etnografin kuva, niin julkinen kuin yksityinen,
perustuu osatotuuksiin tai itsepetoksiin, joihin kuuluvat etnografin klassiset hyveet
myötätuntoisuus, ystävällisyys ja rehellisyys, tekniset taidot täsmällisyys,
tarkkaavaisuus ja tilanteisiin vaikuttamattomuus sekä vilpitön, siveä ja reilu
etnografinen minä. Näitä dilemmaattisia metodologisia illuusioita, "etnografian
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kymmentä valhetta", jossakin määrin aina tarvitaankin (emt.). Minä taisin nielaista ne
koukkuineen. Kirjoittaessa kiusaus vähätellä, pahoitella, puolustella omia tekemisiä
yltyi välillä niin, että koko kertomus uhkasi vääntyä 'tunnustustarinaksi', jonka
keskiössä on kohteen sijasta tutkija itse (van Maanen 1988, 73). Yritin vastustaa
kiusausta ja pitää silti oman ääneni kuuluvissa. Jokin epävarma subjektiuteni, 'toinen
minussa' harkitsi yhä Wolcottin (1995, 47-48) reseptiä aloittelevalle tutkijalle metodisen
kritiikin pelkoon: nimeä tutkimus vaikkapa tapaustutkimukseksi, "jos et ole varma
ansaitseeko se etnografia -nimikettä". Päätin myöntää epävarmuuteni tiedemaailman
kurin edessä mutta mieluummin matkia Leena Eräsaarta (1995, 51) ja ajatella
'etnografiani' omana etnografioiden imitaationani.
Mukaan pääsy
"Haluan aloittaa tutkimukseni menemällä mukaan peruskoulun kuvaamataidon tunneille ja antamalla
arjen konkreettisten ilmiöiden nousta sieltä esiin. Etsin siis (yhtä tai useampaa) kuvaamataidon
opettajaa, joka rohkenisi ottaa minut havainnoimaan yhden 7. luokan opetusryhmänsä kuvistuntien
arkea yhden yhtenäisen jakson, lukukauden tai lukuvuoden ajan ensi syksystä alkaen. Vastapalveluna
voin tarjota ainakin auttavia käsiä ja jalkoja tuntien kuluessa ja niiden liepeillä sekä materiaalien ja
välineiden hoitoa ja hankintakeikkoja. Varsinaisen kohderyhmäni opetukseen, tuntien suunnitteluun,
töiden arviointiin ja muihin oleellisiin virkavelvollisuuksiin en puutu, mutta muiden ryhmien
kuvistuntien lyhytaikaisia tuurauksia voisin tarvittaessa tehdä." (Ote kirjeestä opettajille 16.4.1996)

En halunnut mennä luokkaan suoraan kanslian kautta, vaan jotenkin varmistaa, että
kanssani yhteistyöhön ryhtyvä opettajakin mielellään ottaisi minut vastaan. Päädyin
etsimään tutkimusluokkani opettajan kautta kirjeitse. Lähetin 122:lle
pääkaupunkiseudun kuvataideopettajalle kirjeen, jossa kerroin tutkimusaiheestani ja
pyysin heitä kirjoittamaan minulle ajatuksiaan sen tiimoilta (ks. liite 4) sekä tiedustelin
heidän halukkuuttaan ottaa minut tuntejaan observoimaan. Tiesin olevani liikkeellä
melko myöhään, kovin lähellä opettajien kevätkiireitä. Vastauksia tulikin vain
muutamia, joten lähetin perään vielä 'muistutuskortin'. Loppujen lopuksi kaikkiaan 17
opettajaa kirjoitti ja/tai soitti, 16 naista ja yksi anonyymi kirjoittaja. Esimerkiksi yksi
soittanut ei halunnut vastata kirjeeseeni, koska oli jo eläkkeellä. Neljä soittanutta
toivotti minut tervetulleeksi koululleen ja lupasi kirjoittaakin, kaksi heistä myös
kirjoitti. Käteen jäi kourallinen vastauksia, joissa kirjeeseeni eripituisesti otetaan kantaa.
Liitin ne aineistooni. Tärkeintä oli, että kirjeidea auttoi saavuttamaan tavoitteeni,
löytämään 'kenttäkoulun', tutkimukseeni suhtauduttiin myönteisesti ja minut toivotettiin
tervetulleeksi moniin kouluihin ja kuvisluokkiin. Valitsin monista mielestäni hyvistä
vaihtoehdoista tutkimuskouluksi sen, joka oli tutkimuksen lisäksi myös omien arjen
järjestelyjeni kannalta käytännöllisin ratkaisu. Opettaja, jonka luokkaan lopulta päädyin,
oli innostunut aiheestani ja erittäin halukas ottamaan minut vastaan. Koulu, jossa hän
opetti, oli minulle helppojen kulkuyhteyksien päässä, mikä oli tärkeää, koska tein
tutkimusta työn ohella ja lapseni olivat vielä pieniä. Lisäksi, niin kuin moni muukin
kirjeeseeni reagoineista opettajista, hän oli minulle entuudestaan tuttu, minkä ajattelin
nopeuttavan hyvän vuorovaikutusuhteen syntyä. Koin kenttävaiheen alkavan hyvissä
merkeissä.
Kaikki vuorovaikutus itseni ja opettajan välillä kirjeestäni puheluihin ja
juttuhetkiin vaikuttivat yhteistyösuhteemme ja tutkimusprosessin muotoutumiseen, ja
tietysti sekin, että tunsimme toisiamme etukäteen jonkin verran. Juttelin opettajan
kanssa havainnointijakson alussa ja sen kuluessa silloin tällöin, usein tunnin jälkeen.
Kerran vierailin hänen kotonaankin. Tutkimukseni tuli alkuvaiheessa usein puheeksi,
ehkä siksikin, etten osannut antaa valmista ja silti ratkaisut avoimiksi jättävää vastausta
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kysymykseen, mitä olin etsimässä. Asiaa käsiteltiin pikkuhiljaa. Opettaja tuntui
ymmärtävän tutkimuksen toisin kuin minä. Hän kysyi, mitä todistaisin ja väittäisin
väitöksessä, ihmetteli mitä tutkimisen arvoista näin noiden arkisten kuvistuntien
hölinässä ja pölinässä, taputti olalleni ja toivotti onnea matkaan. Hän oli innostunut
aiheestani ja valmis teettämään oppilailla tehtäviä, joissa oli huomannut eroja tyttöjen ja
poikien välillä. Rohkaisin häntä toteuttamaan ideansa, mutta painotin, ettei hänen
tarvinnut tutkimustani varten kehitellä erityisiä tehtäviä, sillä mitkä vain aiheet
tuottaisivat omalla tavallaan kiintoisia töitä. Kerroin olevani kiinnostunut kuvistuntien
tapahtumista ja kaikesta oppilaiden kuvantekoon ja ilmaisuun liittyvästä, heidän
ideoidensa lähteistä, ajatuksistaan kuvantekemisestä, aiheenvalinnasta. Korostin ehkä
hieman liikaakin oppilaita havainnointini kohteena: opettaja ei ilmeisesti odottanut
minun tarkkailevan myös hänen puheitaan ja tekemisiään, ja varsinkin kurssin
alkupuolella vaikutti hieman kummastuneelta huomatessaan minun kirjaavan nekin
muistiin. (Vrt. Coffey 1999, 33-46)
Kohtaamani 7. luokan oppilaat olivat juuri siirtyneet uuteen kouluunsa, joten he
olivat entuudestaan yhtä tuntemattomia opettajalleen kuin minulle. Tietyllä tapaa
olimme siis opettajan kanssa likipitäin samassa lähtötilanteessa. Itse asiassa, jos kurssin
jälkeen tekemäni haastattelut luetaan mukaan, saatoin tuona syksynä viettää eräiden
oppilaiden kanssa jopa enemmän aikaa kuin heidän opettajansa. Oppilaslistojen ja parin
7. luokan opetusryhmän ensimmäisten tuntien kuuntelun pohjalta valitsin kohderyhmän,
jossa oli yhteensä 18 noin 12–13-vuotiasta oppilasta, yksitoista tyttöä ja seitsemän
poikaa. Selvisi, että ryhmä oli ns. musiikkiryhmä, joihin opettajan mukaan valikoitui
tavallista fiksumpia ja luovempia oppilaita. Valitsemalla 'tavallisen' ryhmän saisin
hänen mielestään yleistettävämpää tietoa tytöistä ja pojista. Pysyin kuitenkin
valinnassani, enhän ollut etsimässäkään yleistyksiä, eikä ryhmän siten tarvinnut olla
mahdollisimman monia 7. luokan pakollista kuvataidekurssia opiskelevia 'edustava' (ks.
Alasuutari 1994, 214). Oppilaiden sosiokulttuuriset taustat olisi joka tapauksessa
pidettävä mielessä, eikä kohderyhmäni lopulta ollut niiden osalta aivan homogeeninen.
Oppilaiden vanhempien ammateissa oli niin postinkantaja ja lastentarhanopettaja kuin
tutkija ja toimitusjohtaja.35 Perhekoko, -suhteet ja asumismuodot vaihtelivat, eikä
kaikilla oppilaista ollut soittoharrastusta. Ryhmän enemmistö kävi kuitenkin koulun
ulkopuolisilla soittotunneilla, mikä voi olla kallista ja viitata kohtuullisen varakkaisiin
kotitaustoihin. Musiikkipainotteisuus saattoi olla osatekijä sillekin, että pojat olivat
ryhmässä vähemmistönä, onhan poikia tyttöjä vähemmän usein myös musiikkiopistojen
oppilasluetteloissa (ks. myös Korkeakoski 1998, 309). Opettajan esilletuoma seikka on
siis huomionarvoinen osa tutkimuskontekstia ja tulisi muistaa, kun tutkimukseni
tuloksia tulkitaan ja vertaillaan toisten tutkimusten tuloksiin tai lukijoiden kokemuksiin.
Kerroin oppilaille ensimmäisellä tunnilla lyhyesti, miksi olin heidän tunneillaan.
Myöhemminkin kurssin aikana asia tuli joskus puheeksi yksittäisten oppilaiden kanssa.
Ennen kuin toin nauhurin ja videokameran luokkaan, pyysin oppilailta suullisesti luvan
niiden käyttöön, samoin pyysin oppilailta luvan valokuvata heidän työnsä tutkimustani
35

Tyttöjen haastattelussa ilmoittamat äidin ja isän ammatit olivat 1. reskontran hoitaja ja myyntipäällikkö,
2. kotitalousopettaja ja matemaattisten aineiden opettaja, 3. kirjastonhoitaja ja ekonomi, myyntipäällikkö
tms. 4. matemaattisten aineiden opettaja ja katsastuspäällikkö, 5. opettajan avustaja ja "joku
putkiasentaja", 6. terveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja, 7. talonmies/myyjä ja autonasentaja, 8.
sairaseläkeläinen (ent. vakuutusvirkailija) ja bussikuski, 9. mikrobiologian tohtori ja juontaja, 10.
vanhustenhoitaja ja geofyysikko, 11. äiti työterveyslaitoksella ja isällä oma peltifirma. Poikien
haastattelussa ilmoittamat äidin ja isän ammatit olivat 1. matematiikanopettaja ja rakennusinsinööri, 2.
"silmälaseja tai kehyksiä vaihtaa" ja atk-suunnittelija, 3. perhepäivähoitaja ja lehdenjakaja, 4.
rakennuspiirtäjä ja fyysikko, 5. kirjanpitäjä ja myyntimies (ei ovelta ovelle), johtaja, 6. sihteeri ja
valokuvaaja, 7. ekonomi ja vesien tutkija.
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varten. Lähetin oppilaiden mukana myös heidän vanhemmilleen kirjeen, jossa kerroin
lyhyesti tutkimuksestani:
"Opiskelen tutkimuksen tekoa ja teen opinnäytteeksi väitöskirjaa, jonka perustaksi tarvitsen
konkreettista tietämystä ja havaintoja siitä, mitä kuvaamataidon arki on, miten eri oppilaat töitään
valmistavat, mistä saavat ideioita ja inspiraatiota, millaisista aiheista mieluiten tekevät, millä tavoin
eroavat tai ovat samankaltaisia kuvantekijöinä esimerkiksi tytöt ja pojat jne. Selvitän näitä asioita
havainnoimalla kuluvan jakson ajan 7a -luokan kuvaamataidon tunteja ja juttelemalla oppilaiden
kanssa heidän kuvistöistään sekä kaikesta kuvien tekemiseen liittyvästä."

Pyysin samalla vanhemmilta myös lupaa havainnoida ja tehdä muistiinpanoja heidän
lapsensa kuvaamataidon tunneilla, mutta viittasin vain muistiinpanojen ja nauhoitteiden
tutkimuskäyttöön. Kun sitten idea tutkimuksen raportoinnista multimediana kehittyi
eteenpäin ja siihen liittyvä tekijänoikeus- ja eettinen problematiikka valkeni, piti minun
noin vuoden päästä kenttäjaksosta pyytää kirjeitse lupaa esittää oppilastöitä rompulla ja
tutkimukseen liittyvissä julkaisuissani ja siitä parin vuoden päästä jouduin pyytämään
vielä luvat video-otteiden käyttöön rompulla. Kaikkeen tähän sain sekä oppilaiden
itsensä että huoltajien allekirjoittamat suostumukset.
Tutkimuksessani mainitut oppilaiden ja opettajan nimet ovat pseudonyymejä.

2.2 Hyppy etnografiaan
Se ensimmäinen päivä… Kävely koululle iltapäivällä, paluun ja tuttuuden tunnelmien herääminen,
aikamatka ajassa taaksepäin. Elokuu oli kuuma, vielä täysillä kesä ja aistit yllättäen hereillä: männyn
lämmin, kasvoille lipuva tuoksu, koivujen maalaismainen huokailu ja kahina, hiekan hankaus askelten ja
asfaltin välissä, talojen vehreät vierustat, elemettien kirkas, terävä hohde sinistä taivasta vasten. Nuoria
ääniä kajahteli, helähteli, solisi jossakin. Koulutalo kasvoi askel askelelta lähemmäs: tutun tavallinen ja
kuitenkin itsenään aito 70-luvun koulu, ei vuosisatojen ylellistä arvokkuutta tai viiskytluvun klassista
suoralinjaisuutta vaan perusvärien, modernististen laatikkosommitelmien, elementtipalasten, katosten ja
niitä kannattelevien maalattujen rautapylväikköjen alkuperäistä, ylpeääkin lähiömäisyyttä, muistoin
monikertaisesti merkattua. Oli välitunti, isoja oppilaita lukiopäädyssä, ilmassa savukiehkuroita, jotka
vaivihkaa ohitin, lasiovi avautui ja sulkeutui, kesä jäi pihalle. Kiirehdin kuumissani halki matalan aulan
pitkin linoleumlattiaa ja käytävää, jonka varrella oppilaita istui penkeillä odottamassa pääsyä
punaisten, keltaisten, vihreiden luokanovien taakse tai muuten vaan rupattelemassa. Kaiteen
reunustamasta aukosta laskeuduin kierreportaat alakertaan. Täällä ikkunattomassa tunnelissa, valojen
sammuessa kuin pimeässä, tunkkaisessa tuonelankäytävässä sijaitsivat soveliaasti lähinnä maata
'maanläheisten', materiaalisten taito- ja taideaineiden tilat.
Kuvisluokka oli kovin tuttu ja läpinäkyvä kuvisopettajan silmilleni, kuin liian itsestäänselvää.
Vähän turhan ahdasta, ja matalaa, hämärääkin. Alkuperäiset punaiset kaapit käytäväseinustalla, päällä
paperia ja mitä lie. Panin merkille suuren maalausjäljennöksen punaisten kaappien päällä
paperimassakehyksissä. Kipot, kapot, paletit pensselit tiskipöydän yllä, sieltä täältä haalittuja esineitä
asetelmiin, kaikki kolot täynnä roinaa, oppilastöitä, materiaaleja myöhempään käyttöön varastoituna.
Kuten monet tuntemani kuvisopet, tämäkin oli keräilijä. Ensitöiksi raahasimme hänen kanssaan luokan
etunurkkaan uuden käytetyn kaapin, ja kurssin lopussa se oli jo täynnä tavaraa.

Korvat silmissä
Kirjoitin tarinan saapumisestani koululle tekemällä matkan mielessäni uudelleen, apuna
pari päiväkirjamerkintää ja vanhat muistot. Tilan ja rutiinien kuvauksen olisi hyvä olla
ensimmäisiä tehtäviä kentällä (vrt. Lahelma & Gordon 1997). Alkupäivien
muistiinpanoissani kuvisluokan kuvaus jäi pöytä- ja istumajärjestysten piirtämiseksi, ja
vasta vähän myöhemmin videoin ja lopulta valokuvasinkin sitä palatakseni katsomaan
luokkatilaa tarkemmin näiden taltiointien kautta (vrt. Eräsaari 1995).
Ensimmäisten tuntien muistiinpanoni kertovat tavastani havainnoida ja tehdä
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merkintöjä. Onnistuin toki nappaamaan yhtä sun toista, mutta on vienyt aikansa lakata
murehtimasta sitä, mitä todennäköisesti ohitin haparointieni takia. Minulla ei ollut
kokemusta etnografiasta enkä osannut pikakirjoitusta. Sain pian todeta, miten vaikeaa
oli samanaikaisesti sekä kirjoittaa että elää mukana keskusteluissa ja tapahtumissa.
Merkintäni esimerkiksi paljastavat, että monet oppilaista käyttäytyivät keskenään kuin
vanhat tutut ja että toisinaan ihmettelin asiaa. Mutta koska tiesin oppilaiden olevan
tulokkaita tässä koulussa, yhtä tuntemattomia opettajalleen kuin minulle, oletin
automaattisesti, että he olisivat uusia myös toisilleen. En siis älynnyt päätellä, ennen
kuin oppilaat itse kertoivat, että lähes koko ryhmä oli samalta ala-asteen luokalta.
Luulisi, että visuaalisen alan ihmisenä muistiinpanoissani painottuisivat
näköhavainnot, mutta kirjasin ylös enemmän puhetta kuin näkemääni. Ehkä syy oli
puheen läheisyys kirjoitukseen, visuaalinenhan piti ensin kääntää sanalliseen muotoon.
Tai ehkei näkeminen olekaan minulle visuaalista havaintomaailmassa korostavaa, vaan
kuin ilmaa, jota hengitän, niin itsestäänselvä elämiseni ja maailmani olomuoto, että
pystyin siihen 'kunnolla' vasta videonauhoja jälkeenpäin katsellessa. Vai olenko vuosien
varrella 'jalostunut' näkemään vain sellaisen, mikä erottuu arkisesta ja 'tavallisesta',
esteettistä mielihyvää tuottavan, silmiinpistävän, näyttävän?
Oppilaat alkavat tehdä lähtöä värien hakuun.
Eeva: Istutaan vielä. Kun työ on tehty…(alkaa selostaa ja näyttää siveltimien pesua, dramatisoiden
koko ajan).. muistakaa tämä aina, näytän vaan kerran.. (näyttää vesivärien paikan tiskialtaan yllä)... –
Se on siis paletti, ei baletti. (Oppilaat naurahtavat)
Eeva puhuu paperin leikkauksesta. Yksi poika menee pesualtaalle pesemään mukin.
Eeva: Hei, älkää vielä lähtekö... (näyttää vielä pöydän pyyhkimisen opettajanpöydän ääressä). –No
niin, nyt se tehtävä.. Eeva kertoo tarkkaan. Puhuu viivoista: –Kukaan ei voi määrätä viivan kulkua.
Tehtävänannossa Eeva käy läpi taululle kirjoittamansa viivan elämistavat elävöittäen jokaista
draamallisin äänenpainoin ja elkein. Oppilaat kuuntelevat ja katselevat hiljaa, naureskellen hassuissa
kohdissa. –Tällaista työtä ei ole ollut koskaan, ihan totta, vaikka minä olen ollut 102 vuotta
opettajana. Eeva neuvoo mistä saa mustaa väriä, jota ei ole paleteissa. –Jotkut viivat voivat olla
väsähtäneitä... (jättääkin sanomisen kesken) –Ohoh, enpäs sanokaan, meinas tulla vähän liian tarkkoja
ohjeita. Eeva antaa ohjeet loppuun. Luokka alkaa elää, oppilaat lähtevät hakemaan tavaroita. Tero
edessäni laulelee. Tero heittää rättiä. Eeva sanoo hänelle vakavaan sävyyn: Ei saa heitellä rättiä – toi
oli huono. (N01VV)

Kun kuultu hallitsee merkintöjä, nähty painuu rivien väliin miltei näkymättömiin. Ja
päinvastoin: missä edes niukasti kuvailen näkemääni, en ole saanut puhetta kirjattua.
Aluksi keskityin paljolti siihen, mitä opettaja sanoi tai teki – opettajan aikuinen
puhe tavoitti aikuisen (opettajan) nuoria ääniä ja tekemisiä helpommin. Havaintoa
rasittivat kokemukset tuntien seuraamisesta opiskelijana, jolloin odotimme opettajalta
täydellistä asiantuntijuutta ja keskityimme oppimisen nimissä ylikriittisenä
tarkkailemaan hänen menettelyjään, etenkin virheitä. Nyt piti pyrkiä irti arvioivasta
asiantuntija-asenteesta ja vanhojen kokemusten painolastista ja saada käännettyä
huomiota myös oppilaisiin, motivoitua kuuntelemaan heitäkin. Opettaja toki hallitsi
'näyttämöä' ja oli paljon äänessä varsinkin ensimmäisten tuntien aikana. Niin kuin
oppilaatkin, otin opettajasta selkoa uppoutumalla hänen ääneensä, istuin, kuuntelin
keskittyneesti hiljaa. Jännityin, lumouduin, kun hän 'otti luokkaa haltuun', otteeseensa,
yritti vangita sen huomion, näyttää paikkansa sen valtiattarena sekä valtakuntansa
pelisäännöt ja rajat. Periaate, joka on painunut mieleeni opettajaksi opiskelun ajoilta.
Ope: Katsotaanpa niitä viimekertaisia töitä (lintumiehiä ja lintunaisia) nyt.
Tyttö edessä: Ei!
Ope: Kyllä.
Tyttö edessä: Ei saa näyttää, ei ainakaan nimeä.
Ope (teatraalisen pontevasti): Minä olen täällä kuningatar.
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Oppilaat nauravat. Ope näyttää jo töitä. (N02PL)

Kun 'kuningatar' poistuu, muut saavat muistiinpanoissani tilaa ja kuuluvuutta.
Eeva: Mä käyn monistamassa tään (istumajärjestyksen). Eeva menee, poistuu luokasta monistamaan.
Tero selostaa jotain. Edessä Rami, Jouko. Rami kävelee luokasta ulos, tulee hetikohta takaisin. Tilassa
on yleistä pikkupulinaa. Edessäni paikallaan Erkki laulelee itsekseen piirtäessään. Rami juttelee
Saaran kanssa, hänellä on ongelma, ja hän haluaisi kysyä jotakin Eevalta, joka on kuitenkin poissa.
Rami menee taas ulos ja tulee takaisin, on ilmeisesti tähyillyt Eevaa. 'Poikapöydästä' (Erkki, Jouko,
Harri, Tero) lähtee melkoisesti ääntä.
Saara tarjoaa Ramille (likaista) karkkia.
Saara: Haluutsä karkin?
Rami: En koska sä löysit sen lattialta.
Rami Saaralle: Mä en voi tehä ennen kun se maikka tulee takasin.
Saara tarjoutuu neuvomaan Ramia (piloillaan?): Mä voin neuvoo.
Rami: Et saaks mä tehä tähän niinku tsiuh tsiuh (kynäkäsi heiluu paperin yllä äänten tahdissa).
Arja, Saara, Matti ja Rami miettivät ikkunapöydissään mittoja ääneen, Saaran äänet ylinnä. Erkki
laskee mittoja ääneen (lippis yhä päässä). Jouko nousee seisomaan…ja istuu taas kohta.
Rami kysyy jo minulta, missä Eeva on. Kerron että hän meni monistamaan istumajärjestyksiä. Rami
kertoo minulle ongelmansa: hänen luonnoksensa on hävinnyt. Samassa Eeva jo tuleekin. Nyökkäilen
Ramille merkitsevästi Eevan suuntaan. Rami kertoo ongelmansa uudelleen Eevalle.
Eeva: Mietit vain sen ite, teet uudet pohjat. Et tarvii suttupaperia.
Nimenhuuto alkaa. Lassi on yhä poissa. Oppilaat vastailevat nimenhuutoon omilla tyyleillään, Matti,
Tero, Erkki mahdollisimman sooloilevasti/omintakeisesti. Aivan kuin open tyyli ja teatraalisuus olisi
tarttunut heihin.
Tero ja Sini laulavat yhdessä 'tuiki tuiki tähtönen'. Äänitaso kohoaa muutenkin, puhutaan jo ihan
ääneen.
Eeva: Nyt on turhaa mölinää
Möly jatkuu, kuuluu laulelua jne., erityisesti Tero, Erkki ja Rami puhuvat äänekkäästi.
Eeva toistaa: Nyt on turhaa mölinää!
Mölinä vaimenee jonkin verran. Varsinkin Rami ja Tero matkivat musavideoiden laulutyylejä. Tero
ajattelee ääneen. (N02PL)

Otteesta näkyy, että opettajan poissaollessakin huomioni ottavat äänekkäimmät ja
liikkuvimmat oppilaat, usein aivan tietyt pojat. Hiljaa istuvat, vaimeasti juttelevat tai
kuvantekoon uppoutuvat oppilaat, joita silmin voisi seurata, jäävät korvalta piiloon.
Mutta toimiessaan tavalla, joka on (kuvisopettajan) silmissäni kuvistunnille
tavanomaisinta, he jäävät katseeltanikin piiloon (ks. myös Gordon ym. 2002).
Kuvistunti on muiden koulutuntien tapaan sosiaalisen toiminnan kehikko, jossa
yhdessä olemisen nyanssit vetivät huomiotani voimallisesti puoleensa. Gordon ja
kumppanit käyttivät kouluetnografiassaan erottelua viralliseen, informaaliseen ja
fyysiseen kouluun analyyttisenä työkaluna, joka auttoi heitä kohdentamaan havaintoja
ja myöhemmin analyysissä ja kirjoittamisessa. Vaikka en soveltanut tätä erottelua
systemaattisesti, se auttoi minuakin fokusoimaan tuntien 'asiaan kuuluvien' (virallisen
koulun) ilmiöiden lisäksi 'asiaan kuulumattomaan', epäviralliseen (informaalin koulun)
vuorovaikutukseen sekä (fyysisen koulun) tilaan, liikkeeseen, ääneen, ruumiillisuuteen.
(Gordon ym. 2002, 306) Ymmärsin avoimen havainnointiasenteen siten, etten voinut
keskittyä vain siihen, minkä ennakkoon oletin liittyvän taidekasvatukseen ja
tutkimusteemaani läheisimmin, ja ikään kuin katsoa ohi sellaisten kouluelämän
muotojen, jotka voivat toteutua muidenkin kuin kuvistuntien puitteissa. Kaikki
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kuvistunneilla tapahtuva olisi relevanttia tutkimukseni kannalta, koska se, mikä 'erojen
leikissä' liittyisi nimenomaan kuvataiteen omaan laatuun kouluaineena, tapahtuisi tätä
laajempaa kehikkoa vasten. Tyypillistä toimintaa observoimillani tunneilla olivat
opettajan esitykset, opetuskeskustelut, vapaa juttelu ja kuvien tuottaminen. Kuvia
prosessoitiin muun tuntitoiminnan polveilevassa kehikossa, jossa sukupuolen
merkityksellistymien tavoittaminen ei voi olla automaattista tai ennakoitavissa. Minua
kiinnostivat kuvistuntien sosiaalisen toiminnan ja vuorovaikutuksen mahdolliset
seuraukset kuvantekemiselle, kuvallisille arvostuksille, kuvissuhteen muotoutumiselle
sekä sukupuolta ja kuvaamataidon omaa olemusta tuottavien diskurssien ja toiminnan
kohtaamiset. Mutta aina ei heti näe, mistä on kyse, tai huomaa jo katsovansa sitä, mitä
voisi etsiä. Kannatti saada monenlaisia havaintoja tarkasteltavaksi.
Kynästä nauhuriin ja videokameraan
Istuin aluksi luokan takimmaisessa pöydässä ja kirjoitin minkä ehdin mustaan kirjaani
jäsentääkseni alkuvaiheen jäsentymättömyyttä. Kun aloin kierrellä luokassa, kirja kävi
epämukavaksi. Teki mieli suojella merkintöjä oppilaiden katseilta, mutta arvelin, että se
herättäisi epäluuloja. En halunnut oppilaiden ajattelevan, että kirjoitin heistä jotakin
ilkeää tai ikävää, mutta en olla kirjoineni tuntien pääaihekaan. Kumma kyllä, aiheesta ei
tullut kuin puolisen tusinaa kommenttia. Muutama kysyi, mitä kirjoitin. Selitin, ettei
kukaan saisi lukea kirjaani, sehän oli tavallaan päiväkirjani. Olin alusta asti suunnitellut
tuovani nauhurin ja videokameran luokkaan, mutta mieluiten niin, ettei se herättäisi
epäluuloja tai turhaa jännitystä luokassa, ja vasta kurssin ollessa jo hyvässä vauhdissa.
Kun käsin kirjoittaminen hankaloitui, nauhurin käyttö alkoi houkuttaa, toteutus vain ei
tuntunut yksinkertaiselta. Halusin ajaa ideani varovasti läpi oppilaiden ja opettajan
ehdoilla.
Katariinan mentyä Eeva kysyy kirjoitanko koko ajan, ja varoittaa rannetuppitulehduksesta. Oli
kuulemma siivoojilta kysellyt tästä asiasta, ja todella monet heistä kärsivät nivelvaivoista. (Tässä
kohdin käytin muistaakseni tilaisuutta hyväkseni ja kerroin ajatelleeni käyttää nauhuria – ainakin, kun
juttelisin oppilaiden kanssa heidän töistään. Eeva suhtautui ideaan myönteisesti. Vihjasin
videokamerastakin, mutten vielä saanut ihan selvää, mitä hän siitä ajatteli.) (N02PL)
Kiertelin luokassa ja kysyin kaikilta, voisimmeko jutella heidän kanssaan heidän töistään tunneilla
tästä eteenpäin yksi kerrallaan. Kaikki suostuivat, tosin Riina, Sini ja Meri mieluummin halusivat,
etten käyttäisi nauhuria vaan tekisin haastattelumuistiinpanot kirjoittamalla. Muille sopivat molemmat
vaihtoehdot. (N05PL)

Kun olin saanut oppilailta luvan käyttää nauhuria juttelutuokioiden aikana, jätin sen yhä
useammin päälle muulloinkin. Jos en istunut takapöydässä kirjoittamassa huomioitani,
kiersin sen kanssa kuuntelemassa ja katselemassa töiden etenemistä ja juttelemassa
oppilaiden kanssa samaan tapaan kuin olin opettaessani tehnyt. Nyt vain toivoin
erityisesti kuulevani heidän omia tulkintojaan töistään. Annoin teknisiä neuvoja mutta
välttelin esittämästä arvottavia kommentteja. Kerroin, että käytän nauhuria
muistiinpanovälineenä enkä antaisi kenenkään muun kuunnella nauhoja. Silti aina
joskus joku vilkaisi nauhuria hivenen huolestuneena tai tarkisti, oliko se päällä vai ei.
Poika1: Vitun hyvä.
Poika2: Mikä?
Poika1: Se x-files.
Poika2 ja Poika3 huomauttavat Poika1:lle, että se [kiroilu?] meni nauhalle. Poika2 katsoi heti
minuun kun Poika1 oli sanonut 'vitun hyvä'. (N20D)
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Luokassa liikkuessa tuntui luontevammalta käyttää nauhuria kuin tehdä merkintöjä.
Oppilaatkin tottuivat nauhurin läsnäoloon melko pian. Kolme tyttöä eivät aluksi
halunneet minun nauhoittavan jutteluamme, mutta jututtaessani heidät viimeisten
joukossa olivat jo lakanneet arastelemasta sitä. Kun kurssin jälkeen haastattelin oppilaat
vielä kerran ja kysyin, kuinka luokassaoloni oli heistä vaikuttanut työntekoon,
oppilaisiin tai opettajaan, enemmistö ei mielestään ollut edes huomannut läsnäoloani.
Muutama sanoi pitäneensä siitä, että heidän tunneillaan oli tutkija; se sai kuvanteon
tuntumaan jotenkin erityiseltä ja tärkeältä. Eräs poika kuitenkin kertoi, että
muistaessaan nauhurin häneltä oli usein jäänyt kirosana sanomatta.
Arastelin vielä enemmän videokameran kuin nauhurun käyttöä ja uskalsin tuoda
sen luokkaan vasta, kun kurssi oli edennyt jo yli puolenvälin.
Tänään Eeva antoi tehtäväksi jo aiemmin alustamansa aiheen, liikennemerkin. Tehtävänanto
toivottavasti monistui ääninauhalle. Koko tunti meni osittain humussa ja sumussa. Saatoin olla
häiriöksi videoineni ja sanoinkin siitä Eevalle, mutta hän sanoi, että olen hyvin sulautunut luokkaan
eikä minua juuri huomaa.
Mutta tänään tuntui siltä, että huomataanhan minut toki. Videokamera muodosti melkoisen
houkuttimen monille oppilaille. Lassi oli innokas kuvaamaan, ja Terokin pyysi koko ajan saada
kuvata. Essi ja Kati olivat heti innoissaan kuvausmahdollisuudesta. Luulenkin, että kameran kanssa
menettelemme näin: Oppilaat saavat vuorotellen kuvata niitä näitä, mieluiten joku kuvaa, kun minä ja
joku oppilas juttelemme. Kameralla taltioituu vaikka minkälaisia asioita tunnilta. Täytyy kuitenkin
varoa, etteivät oppilaat ota kuvaamista liiaksi leikin kannalta. Ehkä pyydän aina vierustoveria
kuvaamaan juttelumme siinä vierellä?
Mietin jo valmiiksi hivenen sitäkin, millä tavoin videomateriaalia voisi tulevaisuudessa käyttää:
voisin muokata kasvoja uuteen uskoon. Itse asiassa tämä villi idea iskeytyi päähäni: Jokainen saa
piirtää itselleen kasvot, joita sitten käytän rompullani edustamassa heitä. Se voi olla eläin tai ihminen,
mutta sen pitää kuvastaa omaa itseä! Tämä Eevalle tiedoksi!
Tai voisi olla parasta vain vaivihkaa kysäistä heiltä, mikä eläin he mielestään olisivat, ja tehdä
sitten kasvot heille niistä… (N13LM)

Seuraava ote tuo esiin, miten videoinnista neuvoteltaessa siitä ensin kieltäydytään,
mutta kun alan jo vähän perääntyä, jyrkkä kielto laimenee neutraaliksi myönnöksi.
Tarja: Tiedättekste mitä? Mullon videokamerakin mukana.
Essi: Ei kiitos.
Auli: Ei.
Tarja: Mä just meinasin kysyä, et voisinko mä haastatella sen videokameran kanssa.
Essi: Eii.
Kati: Aahhaha!
Kaisa: Meiän kauniit naamat näkyviin.
Essi: Ni-hii.
Tarja: Ei naamoja. Vaan se kuva [ts. työ].
Kati: Kau(hee) ja kuvat – viel paranee.
Tarja: Ai ei…
Essi: No…
Tarja: ..toistaseks vielä. Mut niinku harkitkaa.
Kati: Ihan sama.
Tarja: Ihan sama.
Essi: Ihan sama se mulle on.
Auli: Ihan sama.
Tarja: Joo. (T14KP)

Poistun tyttöjen luota. Palatessani hetken kuluttua takaisin uuden ehdotuksen kanssa,
asia on jo selvä, ja moni muukin on jo ehtinyt sulaa ajatukselle.
Tarja: Hei, tota, mä keksin semmosen jutun, et mä voinki tehä niin, että mä annan sen kameran sille,
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jonka kans mä juttelen ja se voi ite kuvata sitten sitä työtä.
Essi: JOOO!
Kati: Joo!
Essi: Mä voin olla seuraava.
Kati: Mä voi olla eka-hahhah.
Essi: Ei kun mä sanoin ekana.
Kati: Okei ( ) tänne.
Tarja: Ja sit kun ei jaksa enää, niin mä voin jatkaa siitä.
Essi: Joo. Ilahtuneella äänellä.
Kati: Nyt alkaa kuulostaa…
Tarja: Hyvältä. Joo. Sopisko teille semmonen, että kun mä juttelen, niin mä annan teille ittelle sen
videokameran. Et voitte kuvata sitä työtä. Tai ihan mitä vaan siihen. Mut sillä, sillä taval vaan, että
yritätte kuunnella samalla ja jutella ja kertoo.
Riina: Joo.
Sini: reippaasti Joo! (T14KP)

Observoimieni tuntien määrään nähden käytin kameraa melko vähän ja pienin erin
usealla eri tunnilla. Vain tunnin, jolloin lasitettiin savesta tehtyjä luokkatuoppeja,
kuvasin lähes kokonaan. Kuvasin omalta paikaltani, tai minä tai joku oppilaista kantoi
kameraa. Omakuvatunnin se oli projektoritelineellä luokan edessä, mistä oppilaat
kävivät vuorotellen kuvaamassa. Ratkaisuihini vaikuttivat oppilaiden palaute,
kokeilunhalu ja aiemmat kokemukseni video-opetuksesta. Osasin odottaa, että
videokamera mielletään yläasteella kuvataiteen opetukseen kuuluvana välineenä,
sulautuu 'nykykuviksen kuvioihin'. Se olikin selkeästi läsnä erilaisia funktiota
palvelemassa: vakoilua, esitystä, leikkiä, flirttiä, kiusaamista. Tietoisuus kameran
läsnäolosta saattoi hillitä käyttäytymistä, ja kameran kohteeksi osuminen kannustaa
yrittämään parhaansa piirtämisen suhteen.
Tarja: [M]iten luulet että mun läsnäolo vaikutti niihin kuvistunteihin, millainen vaikutus sillä oli...
Sanni: Ei se must mitään…
Tarja: …ja oppilaisiin?
Sanni: No mul ei ainakaa, mut ehkä tietysti se, että… Ei siin mitää…Tietty se, et [naurahtaen] niinku,
ku sä kuvasit, et yrittää kumminki – jos sä kuvaat niit töitä – yrittää tehä ihan parhaansa. Et jos ei joku
ihminen tykkäis kuviksesta, ja sit kumminkin niinku esimerkiks kuvais, nii yrittää tehä parhaansa,
silleen ettei ny vetele vaa jotain viivoi sinne, jos muuten niin tekis. Ettei se yhtään must...
Kaisa: Ei se must mitenkää erityisesti sillai.
Sanni: Ei se yhtään häirinny et sä olit tuol. [--]
Tarja: Että niinkun, vaikutti semmoseen…että yritti parhaansa tehä jotenkin siinä.
Sanni: Nii.
Kaisa: No ei kaikil, joillain vaa. Varmaan.
Sanni: Kyl mä nyt yritin silleen, ku sä kuvasit niit töitä ni…et kyl mä nyt silti yritin niinku, tehä (aika
hyvin).
Kaisa: Mä yritän kyl aina parhaani, jos nyt (jaksan), kuviksen tunnil, mut siis.
Tarja: Mm. Nii et jos mä en ois ollu siellä, niin etkö sä Sanni olis yrittäny sillon parastas?
Kaisa: Heh…
Sanni: Oisin tietenki-hihi. Mut siis omal, tai silleen, tietyl tavalla. Ja sit silleen ettei (hirveesti) huuda
siel, ku sä kuvaat, niin huuda siellä ihan täysii jotain…
Tarja: Niin, vähän yrittää käyttäytymistään...
Sanni: Nii ja silleen just tämmöstä vastaavaa.
Tarja: …tarkkailla.
Sanni: Mm-m.
Tarja: Tuntuks siltä nii et ois kauheen tarkkailtuna ollu aina?
Sanni: Ei.
Kaisa: Ei mustkaa.
Sanni: Ei. (H01SK)

Jotkut oppilaista, varsinkin pari poikaa, innostuivat videoinnista aivan erityisesti, ja
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annoin kameran heidän käyttöönsä, kun näin, että se yleisen tilanteen kannalta oli
sopivaa. Pian sain huomata jakavani vallan kuvausvuorojen jakamisessa ja vastuun
videoinnin teknisten vinkkien antajana näiden poikien kanssa. Voi vain arvailla, mitä
toisenlaisesta ratkaisusta olisi seurannut, tiettyjen ihmisten kanssa ainutkertaisissa
tilanteissa syntynyttä kokemusta kun ei voi toistaa vertailun vuoksi (ks. esim. Lincoln &
Guba 1985, 42). Videonauhaa olisi nyt enemmän, jos kamera olisi vain yhdestä paikasta
tallentanut luokan yleisnäkymää. Mutta myös kameran antaminen oppilaiden käsiin oli
onnistunut ratkaisu, sillä he suhtautuivat toisin vertaisiinsa kuin minuun kuvaajana,
käyttäytyvät ja elehtivät kameralle eri tavoin toistensa kuin minun otoksissani. Ehkä
jotain olennaista nuorten kulttuurista ja luokan epävirallisesta elämästä tavoitettaisiin,
jos sitä dokumentoisivat oppilaat itse. Videokamera voisi olla yksi tie osallistaa heidät
etnografiassa oman kulttuurinsa tutkijoina, puolestaan puhujina, kunhan puhujina vain
olisi mahdollisimman monia (vrt. Ball & Smith 2001, 310).
Tutkija koulun ajan ja arjen otteessa
Kenttäjakso oli suhteellisen lyhyt ja siksi intensiivinen ja vaativa. Aikaan törmäsi
monelta suunnalta, ja koko juttu näytti olevan ohi ennen kuin edes kunnolla alkoi, juuri
kun aloin saada siitä otetta. Aikaa söivät epäonnistumiset, esimerkiksi tekniikan
pettäminen haastattelussa. Tuokioita luokassa olisi pitänyt saada muistella jälkeenpäin
enemmän kuin perheeltäni ja muilta töiltäni ehdin. Tunneiksi pätkitty kuvisluokan arki
monine ihmisineen ja kiireineen ei asettunut siististi tutkijan kohteeksi vaan alkoi
vaatia. 'Opettajanvaistoni' heräsivät aikaan törmätessä.
Eeva käy kuitenkin vielä taululla läpi senttejä, vakiomittoja yhdessä kaikkien kanssa. Olohuoneen
mittoja hän neuvoo vertaamaan luokkatilaan. Oppilaat ovat melko rauhattomia, ja Eeva joutuu
rauhoittelemaan heitä. Neuvoja pyydetään tiheään tahtiin.
Eeva [jollekulle väliintulijalle]: Älä keskeytä, odotat vuoroasi. Eeva neuvoo Saaraa. Samanaikaisesti
Rami alkaa selittää Eevalle jotain pulmaansa.
Eeva: Tuol on vuoro. Eeva ei vastaa Ramille vaan kääntyykin äkisti Teroon päin, joka hänkin on
jonkin aikaa jo pyytänyt neuvoja kellarinportaiden merkitsemiseen. Eeva ratkoo taululla Teron
pulmaa. Sitten hän menee Ramin luo.
Eeva: No nyt on sun vuoro. Eeva selvittää kysymystulvaa. Tulee tunne, että minunkin pitää lähteä
auttamaan, ja lähden taas kiertelemään luokkaa. (N04PL)

Opettajataustani saattoi auttaa opettajan, mutta myös tutkijan aikaongelmaan. Oppilaat
tiesivät minut kuvisopettajaksi, jolta opettajakin rohkaisi heitä pyytämään neuvoa.
Kiertelen hetken aikaa luokassa katselemassa töitä ja kyselen muutamilta työn sujumista. Oppilaat
vastailevat mielellään uteluihini. Eeva sanoo oppilaille, että Tarjakin on kuvaamataidon opettaja,
Tarjakin voi neuvoa, se on apuopettaja. (N03PL)

Otin pyynnöt kutsuina keskusteluun. Kaksoisroolini tutkija-apuopettajana36 salli kulkea
luokassa ja osoittaa kiinnostusta ihmisten työskentelyyn vaikuttamatta pelkästään
uteliaalta. Enemmänkin kiertely oli asiaankuuluvaa. Sekin varmasti auttoi, että
kuvisopettajana olin opettajan kollega, tokkopa hän muuten niin helposti olisi suvainnut
jutteluani oppilaiden kanssa silloinkin kun itse antoi ohjeitaan. Opettaja vaikutti
tyytyväiseltä läsnäolooni, kuin se olisi keventänyt hänen opetusvastuutaan, ja olisi
antanut minulle enemmänkin tilaa kuin otin.
Tarja: Joo, nyt mä oon kuule haastatellu (kaikki). Häiritsinkö mä ihan hirveesti sua?
36

Myös Ulla-Maija Salo (1999) kuvailee oman paikkaansa ja roolinsa tutkimusluokassaan olleen luonteva
apuopettajana, jota oppilaat eivät mieltäneet aivan oikeana opettajana.
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Eeva: Ei et…Missä vaiheessa? Yhtään mitään. Sä olet ollut liiankin haamuna täällä.
Tarja: Oonko? Hähähä. No se on tarkotuskin, ettei liikaa pomppaa silmille.
Eeva: Niin. Joo, et oo yhtään, yhtään liikaa. (T19SP)

Näkyvänä näkymätön?
Osallistuva havainnoija on tutkimassaan yhteisössä läsnä jonkinasteisesti, vähiten
silloin, kun hän (tai pelkkä kamera) vain observoi, enemmän silloin, kun hän osallistuu
toimintaan tai jopa tekee intervention ja havainnoi sen seurauksia (Grönfors 1985, 8788). Opettajana jouduin jatkuvasti etsimään tutkijanpaikkaani oppilaiden ja opettajan
väliltä samaan tapaan kuin lastentarhassa työskennellyt Sirpa Lappalainen (2002) haki
tarhassa havainnoidessaan paikkaansa lasten ja opettajien välissä. Vaikka hän ei
puuttunut lasten välisiin tilanteisiin, hän huomasi lasten joskus käyttävän häntä
auktoriteettina (emt. 67). Minäkin sain huomata, ettei rooliaan luokassa voi aina itse
valita, jos haluaa joustaa ja tulla vastaan, eikä 'aktiivista' roolia voi itse asiassa välttää.
Vaikutan aina jollakin tavoin asioiden kulkuun, olipa läsnäoloni sitten konkreettista
kiertelyä luokassa, juttelua tai passiivista havainnointia yhdestä näköpisteestä (ks.
Syrjälä jne. 1995, 68). Myös tutkimuksen konteksti on koko ajan enemmän tai
vähemmän näkyvästi läsnä. Itse asiassa toimintaan osallistumiseni ja 'näkyvyyteni'
välillä näytti olevan käänteinen suhde: yritys pysyä näkymättömänä teki minut
näkyväksi, esiin tuleminen piilotti. Poissa tieltä muistikirjoineni luokan perällä
lymytessäni olin kummajainen, uteliaiden katseiden kohde ja kuiskattujen kommenttien
aihe. Kun esittelin itseni ja intressini, osallistuin tilanteisiin ja otin kontaktia, minusta
tuli tutumman oloinen, vaaraton, turvallinen ja kenties vähän mielenkiinnotonkin
hahmo.

2.3 Rooleja ja suhteita
"Sinäkin olet tollanen höppänä"
Jos tutkimuksenteon käytännöissä podinkin aloittelijan murheita, niin suhteiden
luominen kohderyhmään ja integroituminen kuvistuntien elämään tuntui luontuvan
paremmin. Opettajan vastaantulolla oli suuri merkitys, hän suhtautui minuun avoimen
ystävällisesti myös oppilaiden läsnäollessa. Tässä positiivisessa valossa esittäydyin
oppilaille kuvataideopettajana ja opiskelijana, ja hän täydensi kuvaa tarinoimalla
minusta entisenä taiteellisena koulutyttönä, jolta he voisivat kysellä neuvoja ja jota he
voisivat kutsua kummitädikseen. Näin hän asetti minut symbolisesti lähelle oppilaita,
itsensä ja oppilaiden välille sekä lähelle oppilaita heistä välittävänä aikuisena.
Opettajana olen herkästi kiintynyt oppilaisiin. Ehkä nytkin kiintyminen oppilaisiin ja
opettajaan sai kokemaan ilmapiirin koulussa positiivisena. Tuntui hyvältä kohdata
oppilaiden hymyileviä katseita. Tai kun opettaja vinkkasi minulle silmää kauempaa, tuli
kertomaan tarinoita tai heittämään huulta. Halasimmekin silloin tällöin.
Eeva huomasi omatekoisen korvikseni jossakin Hannan pöydän tienoilla kohdatessamme.
Eeva: Onko ne ihan kiviä?
Kerron, että ovat kiviä ja että olen itse tehnyt korvikset.
Eeva: Sinäkin olet tollanen höppänä.
Minä [lähellä istuvien oppilaiden kuullen]: No sittenhän meitä on kaks.
Eeva: Niin. Musta on kiva olla tämmönen höppänä. Eiks kuvismaikan pidä ollakin? Oppilaat
rentoutuu. [kaikille oppilaille:] Eikö olekin näin?
Oppilaat yhdessä: On!
Auli: Joka jaksossa pitäisi olla kuvista. (N05PL)

34

Tutkijan paikan neuvottelu jatkui kurssin ajan. Käytin opettajan määrittämiä rooleja
jossakin määrin strategioina rakentaa luottamusta minun ja oppilaiden sekä opettajan
välille. Kutsuin itseäni välillä kummitädiksi ja vastasin kysymyksiin, joita sille nimelle
joskus vähän huvittuneesti osoitettiin. Yleensä minua kutsuttiin Tarjaksi ja harvemmin
'opettajaksi', mikä tapahtui ikään kuin vahingossa (tai ehkä vain uskottelin niin, kun en
halunnut vertautua opettajaan oppilaiden silmissä).
Suhteet ja vuorovaikutus oppilaiden kanssa
Essi: Oo...ootsä siinä meiän toisessakin ryhmässä ( )?
Tarja: Mä en oo...kun tässä nyt ollu. Mä varmaan vielä jossakin vaiheessa niin käyn sitten
mui...muillakin tunneilla. Mut en nyt.
Essi: Sul on vähän tunteja.
Tarja: Niin. Mut mun pitää sitte keritä kaikenlaista muutaki tekemään niinku lisäks. (T08HP)

Osallistuva havainnoija joutuu lasten ja varhaisnuorten kohdalla aivan erityisten
eettisten kysymysten eteen. Jos pääsisi yli auktoriteetin muurin ja kohteidensa
ystäväksi, voisi ehkä oppia jotain heidän salatusta, kätketystä kulttuuristaan. Mutta
tosipaikan tullen pitäisi osata yhtä aikaa sekä luovuttaa että säilyttää aikuisen
auktoriteettia riittävästi kyetäkseen sen turvin tarvittaessa katkaisemaan lasten kesken
syntyviä mahdollisia uhkatilanteita. (Fine & Sandström 1988, 17, 26) Hakiessani
hyviä yhteistyö- ja luottamussuhteita oppilaisiin (ja opettajaan), läsnäololleni
suosiollista ilmapiiriä, yritin eri tavoin etääntyä tutkijan auktoriteetista, joka sinänsä
takasi minulle toisenlaisen paikan ja kohtelun kuin saivat oppilastoverit tai opettaja;
'tutkijana' minut 'otettiin vakavasti' ja minulle oltiin valmiita puhumaan. En toki
odottanut oppilaiden kertovan 'vain totuutta' tai uskovan minulle salaisuuksiaan. Olin
tyytyväinen, että he ylipäätään uskalsivat puhua läsnäollessani ja kanssani kasvotusten.
Tehtäväni oli yrittää ymmärtää heidän kokemustaan ja kulttuuriaan heidän toimintansa
ja puheensa perusteella, samalla varmistaen, että he ymmärtävät, mihin suostuvat, kun
ja jos suostuvat tutkimuksen kohteeksi (emt. 26). Arvelin onnistuvani tässä parhaiten,
jos vuorovaikutus välillämme olisi mahdollisimman demokraattista, intensiivistä ja
avointa. Erotuksena esikouluikäisiin varhaisnuorilla on jo kokemuspohjaa ymmärtää
osallistuvan observoinnnin päämääriä, ja heillä on oikeus päättää luottaako tutkijaan ja
osallistuako tutkimukseen vai ei, toteavat Fine & Sandström (1988, 53). Vaikka
kohdeluokkani oppilaat ikäistensä mutkattomaan tapaan (emt. 53) suostuivat mukaan
tutkimukseeni, halusin viestiä, ettei se ollut heille mikään pakko, ja otin tavaksi pyytää
oppilailta lupaa heitä koskevien asioiden tekemiseen, esimerkiksi heidän kuviensa
katseluun, kysymysten esittämiseen, haastatteluun. Kysyin jokaiselta erikseen, voisinko
käyttää nauhuria haastatellessani heitä tuntien aikana vai kirjoittaisinko mieluummin
keskustelut muistiin. Yritin myös olla avoin ja epämuodollinen, 'oma itseni'. Nauroin ja
vitsailin toisten mukana, kerroin tutkimuksestani, itsestäni ja lapsistani, jos joku kysyi ja
keskustelujen aikana. Yritin pienin elein purkaa aikuisen (ja opettajan) auktoriteettia.
[S]aavun ehkä viisi minuuttia etuajassa luokan ulkopuolelle käytävään. Nyökkään tullessani jo
saapuneille oppilaille ja istuudun lattialle tyttöoppilaiden viereen. [--] Eeva tulee ja tervehdimme –
hän vaikuttaa yllättyneeltä nähdessään minut lattialla. Hän avaa luokan oven ja haluaisi päästää minut
ensimmäisenä sisään: "Päästetään kummitäti ekana luokkaan." Minä tähän reippaasti: "Ei ei
tietenkään," ja saan mennä viimeisenä. (N02PL)

Muutamia kertoja koin joutuneeni lojaalisuustestiin, ikään kuin minua olisi ajettu
paljastamaan paikkani opettajat-oppilaat-akselilla. Tilanteet sijoittuivat yleensä
oppilaiden keskinäiseen kanssakäymiseen käytävällä ennen tunnin alkua tai tunneilla
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opettajan silmän välttäessä. Kun näytti olevan kyse kiusaamisesta, päättelin, että asiaan
piti jotenkin puuttua, minkä mahdollisimman vähäeleisesti esimerkiksi sovittelevalla
huomautuksella tai vaihtamalla puheenaihetta teinkin. Joskus vain toivoin ja odottelin
kuin kiirastulessa tilanteen menevän ohi, vaikka joku ehkä odotti minun puuttuvan
siihen tai edes avaavan luokan oven. Kuin opettaja ikään.
Tällä puolen lasiovea on jo käytävä täynnä tuntiensa alkua odottelevia oppilaita, ja pulina on
melkoinen. Joku sammuttaa taas valot, ja sytyttää ne kohta taas, sitten sammuttaa uudelleen. Alun
hämmästelyistä kommentit valojen sammutteluun muuttuvat ärsyyntyneiksi. Käytävän keskellä
edessäni seisova poika hermostuu, menee seinän ääreen, valonapin viereen ja alkaa sytytellä valoja
kun ne sammuvat. Lähellä istuvat tytöt – etupäässä kolme heistä – eivät ilmeisesti vielä kiusaannu
sammuttelusta tai he muuttavat jostain syystä kantaansa ilmiöön ja alkavat ilkkua poikaa, joka yrittää
pitää valot päällä. "Ei sitten laiteta", hän kivahtaa, ja tulee pois valonapin äärestä. Taas valot
sammuvat ja käytävältä kuuluu kiukkuisia huutoja, "Vittu, kuka sammutti ne valot!", "Vittu ne valot
päälle!" Poika sanoo "Nyt mull alkaa keittää!" Yksi tytöistä taas hihkaisee "Tää on kivaa! Tulee
välillä tunne, että valot sammutetaan juuri silloin, kun avaan kirjani ryhtyäkseni kirjoittamaan.
Tytöt käskevät poikaa hyppäämään yhdessä rakentamansa jalkaesteen yli. Poika ei suostu: "Miks mä
hyppäisin?" Tytöt: "Hyppää nyt." Poika: "En mä mikään estejuoksija oo." Toinen tyttö sanoo ensin
ivallisesti "Arvaa huomattiinko", sitten hän tuntuu katuvan sanojaan (koska muistaa läsnäoloni?): "No
anteeks nyt..."
Käytävän mekastus ja silloin tällöin toistuva valojen sammuttelu käy hermoon ja oppilaiden kanssa
ihmettelen, missä Eeva viipyy. Joku kysyy, eikö minulla ole avainta, ja minun on todettava, ettei ole.
[--] Käytävällä on kovin rauhatonta. Yritän hillitä kurinpitäjän vaistojani, mutta silti mieltäni kalvaa
samanaikaisesti sekä se, etten tee mitään oppilaiden rauhoittamiseksi, että se, että tiedostan passiivisen
läsnäoloni mahdollisesti edesauttavan tämän hälyn syntymistä. (N04PL)

Opettajan ehdotuksesta olin yhden kaksoistunnin tutkimusluokkani sijaisena –
esimerkki siitä, miten kentällä poikkesin ennakkosuunnitelmistani. Pitämäni
'omakuvatunti' osoitti, miten vaikeaa on jakautua yhtä aikaa tutkijaksi ja opettajaksi,
vaikka tilanne ei anna olla pelkästään jompaakumpaakaan. Opettaja oli ennen lähtöään
kirjoittanut taululle viestin "olkaa kiltisti" kuin poissaolevan auktoriteettinsa jatkeeksi ja
suojellakseen minua sijaisen kohtelulta. Itse en halunnut vetää ohjaksia opea
tiukemmalle, hain jonkinlaista isosiskon auktoriteettia.
Yritin ehkä liian paljon kerralla, sitten aina jostain päästä alkaa hajota homma. Oppilaat kuuntelivat
hyvin tehtävänannon ja alkoivat sitten kiltisti tehdä. Mutta kohti tunnin loppua, kun töitä tuli valmiiksi
ja minä sinnikkäästi yritin haastatella (tai jutella!), niin muu porukka alkoi kokoontua takapöydän
ääreen, kunnes ainakin puoli luokkaa oli siellä Erkin ja Lassin luona. (N18O)

Näyttää siltä, että naisena odotin suhteiden tyttöihin syntyvän nopeammin ja helpommin
ja että he hanakammin lähestyisivät minua, kysyisivät neuvoa, juttelisivat kanssani.
Mutta innokkaita ja puheliaita sekä vähemmän sellaisia oli niin tytöissä kuin pojissa.
Toiset pyysivät neuvoja ja apua, juttelivat mielellään, olivat kiinnostuneita minusta ja
tutkimuksesta, toiset pitivät matalaa profiilia osoittamatta uteliaisuutta. Essi kysyi,
tutkinko muitakin ryhmiä ja tulisivatko kuvat esille jonnekin. Sannia kiinnosti, milloin
väitöskirjani valmistuisi ja olinko kuvisopettaja. Hän myös tarjoutui ensimmäisenä
haastateltavaksi. Sannin ohella myös Erkki oli erityisen halukas yhteistyöhön ja puhui
mielellään. Rami kysyi, mitä olin tutkimassa ja mikä minusta tulisi sitten väiteltyäni.
Jouko ja Kati kysyivät jotain lapsistani, Harri pienen kätevän nauhurini hintaa. Teroa ja
Lassia kiinnosti videokamera, ja molemmat tarjoutuivat auttamaan kuvaamisessa.
Kohtaamistemme tyylit, nyanssit, detaljit ja aiheet erosivat jonkin verran, ja tätä eroa
saatoin tuottaa itsekin lähestymällä huomaamattani tyttöjä ja poikia eri tavoin,
ryhtymällä keskusteluihin erilaisin tiedostamattomin odotuksin ja strategioin eri
oppilaiden kanssa. Harmittelin muistiinpanojani, joissa ainakin 'huomasin' pojat
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enemmän kuin tytöt: "Ai ei ketään avaininformantteja vai? Joka rivillä jotain Ramista.
Milloin ei Terosta, Harrista tai Erkistä. Missä tytöt ovat? Mikä niissä pojissa vetää,
mikä pakottaa heidän luokseen. Miten vaikea on olla toistelematta käyttäytymisensä
vanhoja fraaseja, seuraamatta kuin noiduttu vanhoja kuvioitaan. Kun sen vasta näin
jälkeenpäin huomaa, harmittaa." (Vrt. Gordon ym. 2002) Ehkä muistot tyttönä
olemisesta ja 'tyttöisten' vuorovaikutusmuotojen tuttuus olivat turruttaneet minua
tyttöjen tekemisille, kun taas poikia katsoin ikään kuin tuoreemmin silmin ja heidän
'erilaisuutensa' veti huomioni puoleensa.
Kun juttelin Hannan kanssa, tulin vilkaisseeksi Joukoon päin. Hän hymyilee minulle lämpimästi. Hän
on helposti hymyilevä poika, ihastuttava henkilö. Kun saavuin kouluun klo 7.55, hän istui käytävän
varrella, luokan ulkopuolella ja hymyili jo kaukaa, ja ollessani hänen kohdallaan tervehti lämpimästi.
(N11PS)

Thorne toteaa tyttöjen sosiaalisten suhteiden kuvailun ja analyysin olleen itselleen
vaikeaa ehkä osittain siksi, että hän identifioitui lähemmin tyttöihin, mutta toisaalta
siksi, että myös ymmärtämisen tapojemme lähtökohtina ovat enemmän olleet poikien ja
miesten kuin tyttöjen ja naisten elämät. Tietoisena muistojen ja tunteiden paitsi
havaintoa rikastavista myös sitä vääristävistä vaikutuksista hän muutti havainnoinnin
strategioitaan: muunteli näkökulmiaan lasten vuorovaikutukseen, vältteli uppoutumista
vain tiettyihin kohteisiin ja yritti ymmärtää muidenkin lasten erilaisia sosiaalisia asemia
ja paikkoja. (Thorne 1993, 26) Tästä strategiasta yritin oppia.
Oppilaissa oli muutama tyttö ja poika, joiden kanssa juttu luisti erityisen hyvin
ja joihin olisin tutkijana voinut tukeutua ryhmän 'puolestapuhujina' ja sen luottamuksen
hankkimisessa. Tällaisten avaininformanttien apu voi olla eduksi ja tärkeääkin
tutkittaessa varhaisnuoria, joihin joka tapauksessa on luotava yksilökohtaiset suhteet
(Fine & Sandström 1988, 50-52). Itse koin, että se olisi oppilaista näyttänyt muutaman
'lemmikin' suosimiselta, varjostanut hahmoni heidän silmissään 'puolueellisen opettajan'
mielikuvalla, enkä rohkaissut halukkaan, sympaattisen tai taiteellisen oloisia oppilaita
puhumaan muiden edestä. Yritin tutustua kuhunkin oppilaaseen, antaa puhumisen
tilaisuuden ja viestiä puolueettomuutta heille kaikille, vaikka jotkut ehkä mielellään
olisivat merkinneet minulle enemmän. (Vrt. Tolonen 2001, 47) Yritin myös olla
mitenkään arvioimatta heidän töitään, mikä oli yllättävän vaikeaa. Linjani 'repeili'.
Käytin spontaanit kysymykset, avunpyynnöt, tervehdykset kohtaamisen
mahdollisuuksina. En kieltäytynyt, jos joku tarjoutui oma-aloitteisesti
tuntihaastatteluun, ja teinkin haastattelut miltei 'halukkuusjärjestyksessä'. Aloin antaa
periksi myös 'kannustusvaistolle', tavoitellen kuitenkin tasapuolisuutta kaikkia oppilaita
kohtaan. Viimeisellä tunnilla laitoin kulhollisen karamellejä luokkaa kiertämään.
Tunnin lopussa annoin joka oppilaalle muistoksi piirustuskynän, johon olin kullalla
kirjaillut hänen nimensä ja kiitokset kuluneesta kurssista, ja kättelimme. Vain Teroa,
joka sai kynänsä ensimmäisenä, en kätellyt, mikä jälkeenpäin harmitti.
Bardy (1996) on problematisoinut lapsuuden käsitteen jäljittäessään sen syntyä
ja sukupuolistamista sekä lapsuuden ja aikuisuuden välisten suhteiden määrittelyä
historian kuluessa. Myös Strandell (1995) on purkanut aikuisuuden ja lapsuuden
vastakkainasettelua puhumalla iästä sosiaalisena konstruktiona, lapsista aktiivisina
osaajina (vs. suojelun tarvitsijoina) ja lapsuudesta toiseutena (vrt. naiseus toiseutena).
Thorne (1993, 12-13) halusi tutkimuksessaan lähestyä lapsia samaan tapaan kuin
aikuisiakin, lapsi/aikuinen-asetelman ohi, olettamalla että lapset ovat aktiivisia oman
kokemuksensa muokkaajia. Lapset ja nuoret ovat kuitenkin lapsia ja nuoria ja aikuiset
aikuisia siinä mielessä, että eri-ikäiset (ja -kokoiset) ihmiset totunnaisesti positioivat ja
tulkitsevat itseään ja heitä positioidaan ja tulkitaan eri nimekkeiden alla ja läpi. Valta
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minun, aikuisen tutkijan, ja näiden varhaisnuorten koululaisten välillä olisi tuskin voinut
jakautua tasan, enkä olisi uskottavasti voinut samaistua heihin, sulautua joukkoon (Fine
& Sandström 1988, 23). Lasten ja aikuisten välisen hierarkian rikkovan, asioihin
puuttumattoman 'vähiten aikuisen' roolin periaate näyttäytyy jopa ongelmallisena ja
eettisesti epäilyttävänä, jos se käy rasitteeksi yhteisölle, jossa tutkimusdata kerätään, ja
jättää problematisoimatta lasten väliset hierarkiat (Lappalainen 2002, 69). Viimeistään
analyysi- ja kirjoitusvaiheessa pyrin kuitenkin lähestymään nuoria kohteitani ohi
aikuisen ja lapsen vastakkainasettelun.
Jutteluista ja haastatteluista
Pian lähden taas koululle. On harmittanut se, etten omasta mielestäni osaa kohdentaa huomiotani
mihinkään erityisesti… ja aika kuluu. Mikään ei tunnu kovin hyvältä ratkaisulta: jos juttelen oppilaan
kanssa niitä näitä tai annan hänen puhua mitä vaan, mitä kuvien tekoon liittyvää sieltä tulee(?) On
pakko kysellä ja ohjailla juttelua. Toisaalta saattaa olla myös niin, että olettavat minun haluavan
tietynlaisia vastauksia, koska olen tekemässä tiettyä tutkimusta. (TPK 12.9.96)

Niin paljon kuin etnografisesta haastattelusta nykyään kiistelläänkin, ollaan tietyistä
päämääristä Barbara Heylin (2001) mukaan pitkälti yhtä mieltä: Tutkijan tulisi
kuunnella haastateltavia tarkkana ja kunnioittavasti, sitoutuen jokaiseen heistä eettisesti
tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tutkijan suhteen haastateltaviin tulisi olla kunnioittava
ja riittävän läheinen, jotta aito näkemysten vaihto mahdollistuisi, ja haastattelun tulisi
olla riittävän pitkä ja avoin, jotta haastateltavat voisivat tutkijan kanssa
päämäärätietoisesti etsiä tapahtumille omista lähtökohdistaan antamiaan merkityksiä.
Tutkijan tulisi tiedostaa oma osuutensa merkitysten tuottamisessa haastattelun aikana,
ymmärtää meneillään olevan (tutkimus)suhteen ja laajemman sosiaalisen kontekstin
vaikutuksia osallistujiin, haastatteluun ja tuloksiin ja huomata, että dialogi on
löytämistä ja tavoitettu tieto aina vain osatotuus. (Emt. 369-370)
Hannan haastattelu oli iloinen yllätys! [--] Hanna oli avoimempi, hymyilevämpi ja vähemmän
sulkeutunut kuin odotin.37 Ehkä yllättyi kysymyksistäni – ja kun pyysin piirtämään ötökän. (N11PS)

Sain tehdä ensimmäiset oppilaiden juttelu-haastattelut tuntien aikana, opettaja jopa
rohkaisi minua käyttämään aikaa niin paljon kuin tarvitsin. En sopinut tarkkoja aikoja
etukäteen, vaan otin sopivasta hetkestä vaarin. Mietin kysymyksiä edeltä käsin (ja
kunkin juttelun jälkeen) ja noudatin tiettyä väljää rutiinia, mutta käyttämättä
kysymyslistaa. Usein keskustelu alkoi siten, että otin esiin oppilaan valmiit kuvistyöt ja
pyysin häntä valitsemaan niistä mielestään parhaan tai onnistuneen ja epäonnistuneen.
Joskus juttelut kestivät yli puoli tuntia, joskus alkoivat tunnin lopussa ja jatkuivat
toisena päivänä. Keskeytimme, jos tuli kuulutus, tai kun opettaja antoi ohjeita kaikille
yhteisesti, yritin joustaa tuntitapahtumien mukaan. Nauhoilta kuuluu, että tämä ei aina
onnistunut, tuntitapahtumat etenevät taustalla vilkkaina peittäen hiljaiset repliikit alleen.
Haastattelu tuntien aikana ei sinänsä ollut hankalaa, mutta se lyhensi aikaani
havainnoida ympärilläni tapahtuvia asioita, eikä minulla ollut 'kanttia' käyttää
videokameraa ikään kuin osittain hoitamaan havainnointia puolestani.
Ehtiäkseni jututtaa kaikkia oppilaita pyysin saada haastatella heitä lisää kurssin
jälkeen, mihin he suostuivat. Kun onnistuin sittenkin toteuttamaan kaikki juttelut
tunneilla, pidin 'varaukset' voimassa jälkihaastatteluja varten. Ajat ja paikat sovimme
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Myös Tolonen (2001, 67) kertoo haastattelussa kokemistaan yllätyksistä, esimerkiksi varsin avoimesti
elämästään puhuvista pojista, joiden kanssa hän oli sitä ennen vaihtanut vain muutaman sanan.
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kunkin kanssa puhelimitse, minä soitin. Pyysin oppilailta ehdotuksia
haastattelupaikoiksi, mutta valinta jäi useimmiten minulle. Ne olivat lopulta varsin
erilaisia: kaupungin sivukirjasto, kaupungin toimitalon näyttelytila, ostoskeskuksen
käytävä, hampurilaisravintola, opintoneuvojan luokka, koulun haastattelutila. Paikka
vaikutti haastattelujen sävyyn ja osallistujien tunnelmiin, haastattelun etenemiseen,
keskustelijoiden äänenkäyttöön ja 'asiassa pysymiseen'. Ei ehkä yllätä, että aiheessa
pysymisen ja äänentoiston kannalta hyvä oli koulun haastattelutila, hauskanpidon,
rennomman otteen ja viihtyisyyden kannalta ostari ja hampurilaisbaari.
Haastattelutapani oli lähinnä puolistrukturoitu. Laadin kysymyslistan, mutta
muuntelin sitä haastattelusta toiseen, joten kullakin haastattelulla oli hieman toisista
poikkeava runkonsa (ks. liite 5). Kysymyksiä muokkasi myös keskustelun kulku, joka
joskus johdatti ohi listan teemojen. Tuntui, että haastattelutaitoni kehittyi ja kykyni
irrottautua ennakoitumattomiin teemoihin pysyen silti asiassa parani harjaantumisen
myötä. Parhaimmillani pääsin haastateltavan kanssa hyvin juttuun, hän tuntui luottavan
minuun ja keskustelu syveni. Kerran nauha ei pyörinyt ja kerran nauhoitin toisen
haastattelun päälle, mutta muuten haastattelut onnistuvat teknisesti kohtuullisen hyvin ja
äänentoisto oli pääsosin riittävän selkeää purkamistyön kannalta.
Haastatteluissa otin ensi kertaa esiin sukupuolen teeman, jota lähestyin
'kiertoteitse' kysyen luokkahengestä, työskentelyilmapiiristä. 'Me tytöt' ja 'me pojat' ovat
eräänlaisia "luonnollisiksi" muodostuneita yhteisöjä, joiden perustana oleviin oletuksiin
ja mielikuviin ei arjessa juuri kiinnitetä huomiota. Näiden mielikuvien ja oletusten ote
on sitä lujempi, mitä vähemmän niistä puhutaan ja niihin kiinnitetään huomiota, ja vain
niin kauan kun niistä ei puhuta, yhteisö pysyy luulemamme mukaisena, "luonnostaan"
yhtenäisenä. (Bauman 1997, 92-93) Yksi tapa horjuttaa luonnollistumia on siis ottaa ne
puheeksi, kysellä niistä.
Saadakseni esiin oppilaiden taidekäsityksiä ja visuaalis-esteettisiä arvostuksia
tein heille aina haastattelun alussa 'korttikyselyn', jossa piti aika nopeasti valita 44
kortista ensin kaksi kivaa ja kaksi tylsää korttia, sitten kaksi hyvää ja kaksi huonoa
taideteosta. Jälkeenpäin harmitti se taidekorttien ja taiteilijoiden valikoima (ks. liite 6),
jonka oppilaiden katseltavaksi tarjosin, ja (vaikka oppilaat valitsivat korttinsa kuvan
eivätkä kortin takana olevan tekijän nimen mukaan) sisällyttäisin siihen nyt mukana
olleiden tunnettujen miesnimien lisäksi enemmän nykytaidetta ja naistaiteilijoita.
Pyysin myös valitsemaan kortin kivalle ja ei-kivalle koulutoverille. Moni poimi
ei-kivalle Goyan maalauksen Saturnuksesta, joka syö poikaansa. Joitakin kuva inhotti,
muutama taas piti itse kuvasta mutta näki sen viestin negatiivisena. Ihmissyöjähirviö
rinnastui sekä saatananpalvontaan että oppilaaseen, jota he eivät ymmärtäneet, josta
eivät pitäneet. Olin havainnut tunneilla tiettyjä jännitteitä oppilaiden välillä. Silti
yllätyin, kun kiusaaminen näin nousi haastatteluissa puheeksi. Mielessäni asetelma
kääntyi: 'outo' olikin poika, jota Saturnus syö. Vaikka yksi tyttö ja yksi poika esittivät
kortista muutakin kuin pitämisen tai ei-pitämisen ilmauksia ja väkivallan tulkintoja,
hylkäsin kysymykseni, joka oli tuotti virtuaalikoston ja -häpäisyn mahdollisuuden
taidekuvan tulkinnan kautta. Sittemmin löysin nauhoilta muitakin jännitteisiä,
kiusaamisen tai toiseuttamisen eleitä sisältäviä tilanteita. Yritykseni eettisen ratkaisuun
näiden kohdalla on tuoda toiseuttamisilmiö tekstissä esiin irrallaan henkilöistä,
mainitsematta edes pseudonyymejä (vrt. Gordon & Lahelma 2003, 252).
Suullisen vuorovaikutuksen arkkityyppi, yhteistoiminnallinen vuorovaikutus,
edellyttäisi aseman, vallan ja puhetaidon tasa-arvoa puhujien välillä (Fairclough 1995,
47). Tämä sinänsä harvinainen asiantila tuskin toteutui myöskään oppilaiden ja minun
välillä. Tasa-arvoisten puhujien välisen yhteistoiminnallisen keskustelun mahdollisuus
ja rajoitukset ovat itsessään vallan seurauksia, joita kriittinen perspektiivi selvittää
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(Fairclough 1995, 48). Analysoidessani keskusteluja saatoin huomioida oman
läsnäoloni ja vallan epätasajaon osana vuorovaikutuskontekstia ja lähestyä keskustelua
tutkijan ja tutkittavan yhteisinä tiedon tuottamisen prosesseina (Heyl 2001, 370; ks.
myös Davies & Harre 1990).
Suhteet ja kirjoittaminen
"Kun läksin koululta viimeisenä observointipäivänä, lähtö tuntuikin yllättäen kovin
äkilliseltä. Tekisi mieli vielä palata, jäi ikävä ikään kuin. Eeva on suloinen ja oppilaat
ovat suloisia, ihastuin kaikkiin." (PK 7.10.96) Eromme ei kuitenkaan ollut äkillinen.
Tapasimme vielä haastatteluissa, kirjeitse, puhelimessa ja vuoden, parin jälkeenkin
saattoi kadulla, junassa, kaupungilla yllättäen tulla vastaan joku oppilaista, moikata,
kysellä kuulumisia. Seiskaluokkalaisen elämän ja nahkat taakseen jättäneinä he yhä
muistivat kuvistunneilla solmimamme suhteet. Millainen ja kuinka tiivis voi olla
tutkijan ja tutkittavan välinen yhteys ja suhde tutkimuksen luotettavuuden ja etiikan
kannalta? Miten varmistaa, että tarpeellinen etäisyys tutkimuskohteeseen ei katoa? Jos
tutkittava on ennestään tuttu tai häneen kiintyy, voiko tehdä kriittistä tutkimusta ja silti
kirjoittaa häntä loukkaamatta ja voiko kirjoitusprosessin ennakoiminen estää tutkijaa
havainnoidessa tekemästä, näkemästä tai kuulemasta jotakin siinä määrin, että
tutkimuksen luotettavuus kärsii? Eettiset kysymykset ovat laadullisessa tutkimuksessa
aina läsnä ja feministisen etnografian osalta niiden pohtimisen tärkeyttä on korostettu
(ks. esim. Murphy & Dingwall 2001; Fine & Sandstrom 1988; Coffey 2001 ja 1999;
Skeggs 2001; Keskinen 2001). Luotettavuuden, totuudellisuuden ja objektiivisuuden
kysymykset asettuvat laadullisessa tutkimuksessa toisin kuin positivistisessa
tutkimusperinteessä ja perinteisessä määrällisessä tutkimuksessa. Se, että toisen ihmisen
luottamusta ei voi saavuttaa laittamatta myös itseään peliin, ei mahdu objektiivisen ja
etäisenä pysyttelevän tutkijan ideaaliin. Ja havainnoidessa on tehtävä jatkuvasti
valintoja, jolloin tiettyyn tapahtumaan keskittyessä jää jokin muu aina näkemättä
(Emerson ym. 2001, 353).
Lähentymällä kohteitani ja ystävystymällä heihin toivoin omaksuvani asenteen,
joka suojelisi heitä välinpitämättömyydeltäni eikä antaisi minun ryhtyä syyttäjäksi tai
tuomariksi mutta ei toisaalta asianajajaksikaan. Ystävystyminen tutkimuksen kohteiden
kanssa ei etnografiassa ole riskitöntä eikä ongelmatonta (Coffey 2001 ja 1999, 42-48).
Kohteiden kannalta suurimmat riskit tulevat esiin vasta tutkimuksen julkaisuvaiheessa.
Moni itseään sensitiivisenä, kunnioittavana ja kohteistaan välittävänä pitävä etnografi
on yllättyen ja kiusaantuen saanut todeta julkaistun teoksensa loukkaavan ja
huolestuttavan niitä, joista siinä kerrotaan. (Murphy & Dingwall 2001, 341).
Kirjoitusprosessi toi siis eteen oman eettisen reflektion vaiheensa, jolloin jouduin
miettimään, miten ja mistä näkemästäni ja kokemastani voin puhua, miten ja mistä en.
Emmanuel Levinas (1996, 78) pitää etiikan yhtenä merkityksenä sitä, että toisen
kasvojen kohtaaminen ja jopa se, että hän katsoo minua, langettaa minälle äärettömän
eettisen vastuun tuosta toisesta tahdoin sitä tai en. Näin ajatellen erot tuttujen ja
tuntemattomien tutkimisessa eivät koske etiikkaa, jota on pohdittava myös silloin, kun
etnografia koskee itselle vieraita ihmisiä, eikä heitä voi kohdella kirjoittaessakaan
vähemmän huomaavaisesti ja kunnioittavasti. Kriittisyys voi toteutua sitä kautta, että
lukija saa mahdollisuuden tehdä omat päätelmänsä käyttämieni otteiden pohjalta, joista
mitään olennaista ei ole poistettu.
Yritin pitää kohtaamani kasvot kirjoittaessa 'mukana' ja samalla ottaa kohteisiini
etäisyyttä avartamaan katsomistapaani heihin, esimerkiksi käyttämällä mahdollisimman
varhain oppilaista ja opettajasta pseudonyymejä (Feldman 1995, 62). Muutin oppilaiden
nimet ja muunsin heidän hahmojaan rompulla myös piilottaakseni heidän henkilönsä,
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kuten lupasin. Epäilemättä heitä suojelee myös kenttävaiheesta kulunut aika, joka
irrottaa heidän muuttuneen elämänsä ja ulkonäkönsä menneeseen jähmettyneistä
raporttini hahmoista (vrt. Tolonen 2001, 70). Shulmanin (1990, 14) mukaan
opettajainformanttien näkeminen voimattomana ja suojelua tarvitsevana ja siksi
anonyyminä pitäminen ei ole mikään itsestäänselvyys aikana, jolloin opetuksen
tutkimuksesta on tullut yksi keino kouluttaa ja valtaistaa opettajia. Anonymiteettiä
koskeviin ratkaisuihin ei kuitenkaan hänen mukaansa voi luoda yksiselitteistä
säännöstöä, vaan ne on ratkaistava tapauskohtaisesti, miettien eri ratkaisujen
seuraamuksia kullekin tutkimukseen osallistuvalle (emt. 15). Tässä tapauksessa opettaja
ei suojeluani odottanut ja olisi sallinut oikean nimensä esiintyvän tekstissäni.38 Muutin
kuitenkin opettajan nimen ja hahmon, jotta en tuottaisi tietyn opettajan muotokuvaa ja
painottaakseni, etteivät kuvaukseni ihmisistä koulun arjessa ole sama kuin nuo ihmiset.
En myöskään halunnut tehdä opettajan yleistystä tai mallikuvaa, vaan korostaa, ettei
hän tärkeästä asemastaan huolimatta ole tutkimukseni pääkohde vaan yksi toimija
oppilaiden rinnalla.
Kanssatutkijuuden ja dialogisuuden ideaalit ohjailivat toimintaani (jaa valtaa
kohteiden kanssa, pyri yhteistyösuhteeseen, tarjoa apua, ystävysty, integroidu joukkoon,
ole tasapuolinen, jousta) ja herkistivät toiseuttamisen problematiikalle. En silti voi
sanoa, että tutkija ja tutkittavat olivat tutkimuksessani tasavertaisissa asemissa, ja
täydellinen tasaveroisuus lieneekin mahdottomuus. Tutkijan ja tutkittavan välisiin
suhteisiin liittyy väistämättä valta-asetelmia, jotka kuitenkin vaihtelevat tutkimuksen
kuluessa (ks. Keskinen 2001, 32; Gordon ym. 2000). Tutkimukseni käynnisti oma
motivoitumiseni aiheesta, minä asettelin ongelmat ja pidin prosessia käynnissä, muun
muassa tohtoriksi pätevöityäkseni. Opettaja ei osallistunut tutkimuksen suunnitteluun,
havainnointiin tai lukenut muistiinpanojani. Hänen myönteinen suhtautumisensa
läsnäolooni ja kiinnostus teemaani kuitenkin auttoivat tutkimusta eteenpäin, ja ehkäpä
tutkimus antoi jotakin myös hänelle.
Eeva sanoi tunnin loputtua, kun jäimme vielä ajelehtimaan, että on saamansa ilon lisäksi hyötynyt
minun olostani paikalla. On kuulemma katsonut töitä ja valinnut tehtäviä toisella [toisenlaisella]
silmällä – vaikka luuli ensin, ettei minun läsnäoloni vaikuta mitenkään. (N19SP)

Kaikilla tutkimuksen kohteilla oli valtaa siihen, millä intensiteetillä he osallistuivat
tutkimukseen ja millaiseksi aineisto muodostui, heidän vastaantulostaan ja
suvaitsevaisuudestaan oli paljon kiinni (vrt. Keskinen 2001, 32). Heidän tekonsa ja
näkökulmansa myös suuntasivat tutkimusta matkan varrella.
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Tämän opettaja sanoi, kun haastattelussa, jonka tein parin vuoden kuluttua kenttävaiheesta, katselimme
tekeillä olevaa romppua ja hän näki siinä oman pseudohahmonsa. Hän piti hahmoa sinänsä hyvänä.
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3 MULTIMEDIAISIA MENETTELYJÄ
Kuvailin edellä, kuinka toin nauhurin ja videokameran luokkaan havainnoinnin
välineiksi. Jo tutkimuksen alkuvaiheissa päätin kerätä monenlaista aineistoa, mutta
väitöskirjan toteutus multimediana tuli suunnitelmiin vasta työnteon varrelta.39
Digitaalinen työstö ja tekniikan opettelu tapahtuivat rinnakkain tutkimuksenteon eri
vaiheissa. Tässä luvussa kerron, kuinka lähestyin monimediaisen aineiston analyysiä,
tulkintaa ja työstämistä ja kuinka ne yhdessä kietoutuivat 'multimediakirjoittamiseksi'.

3.1 Matkamuistoista
Matkalta palattua kuvaillaan muille 'ikimuistoisia' tapahtumia, elämyksiä,
'unohtumattomia' näkymiä, näytetään kuvia kohdatuista ihmisistä, esineistä ja paikoista.
Helpointa on muistaa liikutusta, ihastusta, järkytystä, tunteita herättäneet tapaukset, sen
sijaan 'arkisempi ja 'tavallisempi' tahtoo unohtua, jos edes huomattiin. Onneksi poimin
matkaltani näytteitä ja muistoja 'siellä' olemiseni todistuskappaleiksi ja muistelun
tueksi, kokosin aineiston, joka ei ole määrältään huikea mutta on moninainen (ks. liite
2). Erimallisiin ja -kokoisiin vihkoihin tein kenttämuistiinpanoja, eniten ensimmäisiltä
ja vähiten viimeisiltä tunneilta, jolloin nauhuri oli jo käytössä. Tutkimuspäiväkirjaan
kirjoitin pohdintoja kentälläolosta, oppilaista, opettajasta, suunnittelin tekemisiäni ja
kysymyksiä oppilaille. Myös vuosikausia pitämääni henkilökohtaiseen päiväkirjaan
tulin tutkimusprosessin aikana kirjoittaneeksi lukuisia tutkimukseen liittyviä huomioita
ja pohdintoja, joita myös käytän aineistonani. Oppitunneilta ja haastatteluista kertyi
noin 35 tuntia ääninauhaa. Kuva-aineistoakin on. Kuvasin tunneilla syntyneet 220
oppilastyötä (joista alun perin piti tulla multimedia-väitöskirjani ydin), muutamia
roskiin heitettyjä versioita ja luonnoksia sekä eräiden oppilaiden kotoaan haastatteluun
tuomat työt – alkuperäiset palautin oppilaille. Videota on 3 tuntia 45 minuuttia, 7:ltä eri
tunnilta. Kuva-aineistoa ovat myös kurssin jälkeen kuvatut tyhjän luokkatilan
panoraamat, valokuvia opettajan kotipihasta ja 45 taide- ja kuvakorttia, joiden avulla
yritin haastatteluissa saada käsityksen oppilaiden taidekäsityksistä ja kuvallisista
mieltymyksistä. Myös tutkimuskoulun löytämiseksi kuvataideopettajille lähettämääni
'kirjekyselyyn' tulleet 10 eripituista vastauskirjettä ovat aineistoani (ks. liite 4).
Intensiivisen kenttävaiheen jälkeen jatkoin muistiinpanojen kirjoittamista
puhtaaksi ja aloin purkaa tunti- ja haastattelunauhoitteita tekstiksi. Tavoitteeni oli
pysytellä aineiston parissa ja rakentaa analyysi ja tulkinnat tiiviisti aineistosta käsin (ks.
esim. Hutchinson 1990). Alku oli hyvin hidas. Litteroin nauhoja liian tarkasti siihen
nähden, miten lopulta niitä analysoin. Haastattelussa tekemäni korttikyselyn tuloksista
tein peräti taulukon. En saanutkaan purettua kaikkea kerralla, vaan jäin pohtimaan
tekstiä sitä mukaa kuin sitä syntyi, jo matkan varrella. Kokonaiskuvan saamista
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Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osastolla käynnistyi syksyllä 1995 Kuvitella vuosisata
-cd-romin tuottamiseen tähtäävä opintoprojekti, johon lupauduin mukaan jatko-opintojeni alussa.
Intensiivinen työ ja opiskelu projektissa veivät tutkimukselta aikaa, joten päätin keväällä 1996 tehdä
väitöskirjani multimediana kanavoidakseni ne myös tutkimukseni hyväksi. Valitettavasti projektin
työtahti kiristyi juuri kenttävaiheeni aikaan huipentuen Kuvitella vuosisata -juhlanäyttelyyn Amos
Anderssonin Museossa lokakuussa 1996, jonka jälkeen projekti koulutusjaksoineen jatkui edelleen. Ks.
Picturing @ Century cd-rom Project, http://arted.uiah.fi/insea/century/index.html#0 (21.2.2003).

vauhditti ulkopuolisen apu nauhojen karkeaan translitteraatioon, jota sitten täydentelin
ja tarkistin koko tutkimusprosessin ajan. Silti osa lopulta 1035-sivuisesta, digitaalisen
tekstin muodossa olevasta litteraatiosta jäi tarkkuudeltaan karkeaksi tai vain osin
täydennetyksi. Videonauhoitteita en litteroinut mutta tein niistä katselumerkintöjä (14
sivua) ja analysoin niitä multimediaa tehdessäni. Laadin oppitunneista ja haastatteluista
karkeat yhteenvetotaulukot helpottamaan aineiston hallintaa. Käytännöksi muodostui
palailu aina uudelleen tekstin ja nauhoitteiden ääreen tarkistamaan ja täydentämään
litteraatioita, etsimään ääni- ja kuvaotteita, miettimään ja kirjoittamaan pikku
analyysejä. Kelaaminen helpottui, kun digitoin nauhat cd-levykkeille, ja otteen paikan
saattoi nauhurin laskurilukeman sijasta ilmaista cd-nauhoitteen aikalaskurin minuutein
ja sekunnein (esim. 0935 = 9 min 35 s nauhoitteen alusta).
Menettelyni ei ollut täysin systemaattista, mutta sen turvin pääsin eteenpäin ja
sisälle aineistoon, muodostui käsitys, mitä kaikkea siitä löytyy ja mistäpäin. Kokeilin eri
tapoja koodata litteraatioita tekstinkäsittelyohjelmassa ilman erityisiä koodausohjelmia.
Ensihuomioni haastatteluista pohjasin haastattelujen teemoihin (esim. estetiikat,
taidekäsitykset, harrastukset jne.) ja kohdensin lähinnä vastaajien vastauksiin. Pian
teemapohjainen tarkastelu alkoi tuntua liian pinnalliselta ja aloin kirjoittaa tekstirivien
lomaan otsikoita ('Juttutuokio Amatsoniasta', 'Hannan luona'), kommentteja ("Me tytöt
ihastelemme hellyyttävää kilpparia", "Ope puhuttelee Harria lempinimellä") ja alustavia
tulkintoja ("Essi yrittää lähestyä opea?", "Poikaa x kiusataan"). Lopulta litteraatioiden
lomaan alkoi syntyä pidempiäkin reflektioita:
 AJAN SUURI MERKITYS, AIKA JA SEN MÄÄRÄ OSANA KONTEKSTIA
Tietenkin, jos työ on piirretty nopeasti ja keskittymättä huolellisuutta ja siisteyttä arvostavassa
kulttuurissa, se on miltei määritelmällisesti huono. Siis itse asiassa koulun kiire heittää kerta
kaikkiaan kapuloita tällaisen kulttuurin harjoittamista vastaan, koulun kuvistyöthän tehdään usein
vääjäämättä kiireessä ja pätkittäin varsinkin seiskalla. Siksi kai innokkaimmat ja
kunnianhimoisimmat viettäisivät mielellään välitunnitkin sisällä kompensoidakseen ajanhukkaa,
paikatakseen pätkittäisyyttä. Kotona, mökillä ja mummon luona aikaa ei pätkitä, mutta toisaalta
teknisiä neuvonantajiakaan ei ole. Monien muidenkin tyttöjen puheissa ajan ympärille muodostuu
oma diskurssinsa ja ajalle annetaan suuri merkitys. Mutta miten aika tulee esiin poikien puheissa ja
tuntitoiminnassa yleensä?Ja entä erityisesti pojista innokkaimpien tai taitavimpien puheissa ja
toiminnassa?Terolle tyypillistä aikapuhetta oli pyyntö lopettaa tunti etuajassa.

Jos multimedia olisi ollut kirkkain johtotähteni jo kentälle mennessä, olisin ehkä
yrittänyt kerätä eri datatyyppejä kattavammin kuin tein. Mutta aineistoni kertyi niin
kuin etnografinen data tyypillisesti: kerta kerralta vähin erin, pieninä palasina, ilman
pysyvää logiikkaa (Emerson ym. 2001, 353). Tästä kirjavasta kokonaisuudesta oli nyt
otettava mahdollisimman paljon irti. Multimediaa tehdessä tekstikeskeisyys suhteessa
aineistoon väheni ja analyysi sai lisäulottuvuuksia. Se, mikä oli aluksi 'raakaa' dataa,
videonauhaa, ääninauhaa, 'jalostui' ja moniulotteistui purkamisprosessien kuluessa.
Keskeistä kuva-aineistoa oli pääosin kolmenlaista: tunneilla kuvattuja videoita,
oppilastöitä ja valokuvia tyhjästä luokasta. Käytössäni oli myös omia nuoruudentöitäni,
lasteni tekemiä 'kuvia', opettajan kotipihassa ottamiani valokuvia ja haastattelussa
katsottuja kortteja. Valokuvaamani yli 200 oppilastyötä sekä oppilaiden haastatteluun
tuomat kuvat skannasin digitaaliseen muotoon. Kurssin loputtua valokuvasin
kuvisluokkatilan telineen avulla kolmesta näköpisteestä, skannasin kuvat ja rakensin
niistä kolme panoraamaa romppua varten. Lähes nelituntisen videoaineiston aioin vain
litteroida ja analysoida ääninauhojen tapaan, kunnes tajusin sen rikkaaksi ääni- ja
kuvavarannoksi, josta saisin otteita, kuvasarjoja ja elementtejä multimediaan.
Videoiden, oppilastöiden ja luokkatilan kuvien sisältä löysin vielä 'toisen asteen'
visuaalisia aineistoja: still-kuvia videoilta, kollaasitöistä median kuva-aihelmia,
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panoraamoista luokkatilan elementtejä, esineitä ja kuvastoa.
Analyyttinen tarttuminen kuvallisen lisäksi auditiiviseen aineistoon, puheeseen
ja tekstiin oli mutkikas juttu etnografille, joka on 'oikeasti' kuvataidekasvattaja.
Delamont ja Atkinson (1995) kannattavat etnografiassa eklektistä ja pragmatistista
otetta: metodeihin, tiedonaloihin ja teoreettisiin suuntauksiin ei tulisi suhtautua
yhteensopimattomina, selvärajaisina paradigmoina vaan päinvastoin. Etnografien pitäisi
olla paradigma-uskottomia ja koostaa käyttämänsä tekniikat, teoriat ja näkemykset sen
mukaan, mikä parhaiten auttaa heitä ymmärtämään sosiaalista maailmaa (emt. vi, 205).
Minä myös hain tukea erilaisten metodisten ja teoreettisten oivallusten suunnalta.
Tutustuin muun muassa diskurssianalyysin, etnometodologian, fenomenologian,
semiotiikan, taiteensosiologian ja feministisen taideteorian lähestymistapoihin.
Lukiessani tekstejä kirjoitin lukuisia lyhyitä pohdintoja niissä esitetyistä näkemyksistä
ja niiden mieleeni palauttamista aineistokohdista. Marjatta Saarnivaaran vetämässä
Taide arjessa -tutkimusryhmässä tutustuimme laadullisen aineiston tulkintastrategioihin
kokeilemalla omiimme esimerkiksi etnometologista, dramaturgista ja semioottista
analyysiä. Kitka ja Koukero -opintopiirien tapaamisissa analysoimme ja tulkitsimme
aineistoja kollektiivisesti monista eri näkökulmista ja aina eri teemoihin fokusoiden.
Matti Hyvärisen vetämässä diskurssityopajassa sain tuntumaa diskurssien analyysiin.
Näillä tavoin löytämieni lähestymistapojen hyödyntäminen on ollut enemmän omaa
katsomistapaani tukevaa ja avartavaa kuin tiettyihin teoreettisiin kantoihin asettumista.
Lopputuloksen eklektia rakentuu ideoille, jotka tavalla tai toisella tukivat analyysiä ja
tulkintaa, ylläpitivät liikettä spesifien löytöjen erittelyn (mikro-) ja yleisemmän,
teoreettisemman (makro)tason välillä tutkimusprosessin aikana (Syrjälä jne. 1995, 98).
Niiden avulla uskon päässeeni pidemmälle kuin mihin olisin kyennyt
taidekasvatustaustani antamin 'omin eväin'. Ne eväät ovat silti myös resurssi ja se
kokemushorisontti, jota vasten viime kädessä tulkitsen ja peilaan löytöjäni ja josta
määrittyy niiden relevanssi ja kiinnostavuus.

3.2 Kulttuurin tutkimisen medioista
Semioottiseen kulttuurikäsityksen mukaan kulttuuri koostuu merkitysverkoista, joita
ihminen itselleen punoo ja joissa hän on kiinni. Sijoitamme maailmaan jatkuvasti
materiaalisin ja käsitteellisin teoin järkeä ja järjestystä, jota siellä ei inhimilliseltä
kannalta katsoen muuten olisi. Yhdessä tuottamiensa merkitysrakenteiden varassa
ihmiset kykenevät kommunikoimaan keskenään ja tulkitsemaan toisiaan. Julkisena
limittäisten, rakennettavissa olevien merkkien ja symbolien systeeminä kulttuuri on
konteksti, jossa sosiaaliset tapahtumat, käyttäytymiset, instituutiot tai prosessit ovat
ymmärrettävästi (eli tiheästi) kuvailtavissa. Etnografi keskittyy tähän, 'kaivertaa'
muistiin sosiaalista diskurssia muuntaen sitä ohimenevästä hetkestä kuvaukseksi, jota
voi palata tulkitsemaan. Kulttuuriset muodot artikuloituvat myös erilaisissa artefakteissa
ja esineissä, joiden merkitys perustuu niiden rooliin ihmiselämän kuviossa. (Geertz
1973, 5-19)
Se merkkien ja symbolien systeemi, jonka puitteissa kulttuuria voi yrittää
ymmärtää, on monimediainen ja välittyy moniaistisesti. Vaikka monipuolinen
havaintokyky on kulttuurissa oleilun ja sen ymmärtämisen perusta, jota etnografikin
välttämättä hyödyntää, on esimerkiksi kaikesta visuaalisesti tarjolla olevasta vain vähän
tihkunut perinteiseen etnografisiin raportteihin (Ball 1998, 135). Etnografiaa kulttuurien
tutkimisen metodina käyttänyt antropologia näyttäytyy sanavetoisena tiedonalana.
Etnografi-tutkija kääntää moniaistisen, kompleksisen kokemuksensa kentällä ensin
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sanoiksi muistikirjaan ja sitten muokkaa nämä sanat taas toisiksi analyyttisten metodien
ja teorioiden kautta. (Ruby 1996, 1351) Kirjoitettu teksti on ollut etnografian perusdataa
ja keskeisin medium. Kenttämuistiinpanot ovat pääasiassa kirjoitusta. Nauhoite
puretaan transkriptioksi, puhe, ääni, tapahtuma, aistimus kääntyy kirjallisiksi
kuvauksiksi, joiden analyysiin löytyy teoreettista välineistöä ja käytännön menetelmiä.
Presentaatioinakin etnografia on usein lineaarinen kirjoitettu teksti. Puhutun ja
kirjoitetun kielen keskeisyys kulttuurin ymmärtämisessä ja tämän ymmärryksen
välittämisessä on ollut käytännön itsestäänselvyys. (Gordon, Holland & Lahelma 2000,
56; Ball & Smith 2001, 310)
Visuaalinen antropologia
Moniaistisuuden aspekteista juuri visuaalisuus ja kuvallisuus kiinnostavat tutkijoita yhä
enemmän, ja muillakin kuin taiteen ja taidehistorian tiedonaloilla puhutaan
kuvallisuuden ja visuaalisen kulttuurin merkityksen tunnistamisesta ja ymmärtämisen
tarpeesta. Visuaaliseen kulttuuriin, kuviin sekä niiden käyttöön ja analyysiin liittyvää
keskustelua tuottavat taiteen teorian ja taidehistorian lisäksi havaintopsykologia,
semiotiikka, sosiologia ja kulttuurintutkimus.40 Internetin verkkosivuilla visuaalisen
keskeisyyttä ilmentävien otsikointien 'visuaaliset tutkimusmenetelmät', 'visuaalinen
sosiologia', 'visuaalinen etnografia', ja 'visuaalinen antropologia' takaa löytyy
visuaalisuuden problematiikan tunnustamista, visuaalisen rehabilitointia sekä
visuaalisen antropologian tai sosiologian määrittelyä koskettelevia sisältöjä. Visuaalisen
antropologian tutkimuskenttä näyttäytyy laajana: symbolisten muotojen visuaaliset
esitykset, alkuperäiskansojen mediat, kommunikaation kanavat ja muodot, visuaalinen
representaatio tunteen konstruoinnissa, tilan, paikan ja alueen analyysi,
ruumiinliikkeellä kommunikointi, ele ja tanssi, merkkijärjestelmät, visuaaliset
lähestymistavat ihmis- ja korkeimpien nisäkäsyhteisöjen etnologiassa, arkeologinen
data, elokuva, video, valokuva ja tietokonemultimedia.41 Käytännössä tämä
käsitteellisesti laaja kenttä näyttää rajoittuvan lähinnä kiinnostukseen kuvan käytöstä
antropologisen tiedon välitykseen (esim. etnografinen filmi ja valokuvat) ja toiseksi
kulttuurin kuvallisten manifestoitumien tarkasteluun (valokuvaus, elokuva, televisio,
joukkomedia, vastaanottotutkimus), joista hallitsevin kiinnostuksen kohde ja käytäntö
näyttää olevan etnografinen elokuva.42 Visuaalista etnografiaa määritellään esimerkiksi
kolmen periaatteen kautta: (1) aineiston keruussa käytetään kameraa ja muita
tallennusteknologioita, (2) tutkitaan kulttuurien tuottamaa, enimmäkseen ei-verbaalista
dataa ja (3) kommunikoidaan kuvilla ja muilla ei-sanallisilla medioilla.43
Jay Ruby perustaisi visuaalisen antropologian ajatukselle, että kulttuuri ilmenee
eleiden, seremonioiden, rituaalien ja ympäristöön sijoitettujen artefaktien visuaalisen
symboliikan välityksellä. Kulttuuri havaitaan manifestoituneena käsikirjoituksiin, joiden
juoneen kuuluu näyttelijöitä repliikkeineen, rooliasuineen, rekvisiittoineen ja
lavasteineen, ja kulttuurinen minä muotoutuu niissä tapahtumisen kuvioissa, joihin tulee
osallistuttua. Yritys ymmärtää kulttuuria on moniaistinen kokemus, josta visuaaliskuvallisen maailman ohittava sanavetoinen, logosentrinen lähestymistapa
ymmärtämiseen sivuuttaa ison osan. Jos kulttuuri on nähtävissä, tutkijoiden pitäisi voida
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Ks. esim. Ross Woodrow'n ylläpitämä sivusto Analysis of Images
http://www.newcastle.edu.au/department/fad/fi/woodrow/an-words.htm (26.3.2004 ).
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Ks. Society for Visual Anthropology http://www.xensei.com/docued/sva/, (12.2.1999)
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visuaalisen antropologian -linkkilistan viitteet painottuivat antropologisen elokuvan suuntaan (ks.
VISUAL ANTHROPOLOGY WEBSITES http://cc.joensuu.fi/sights/bm.htm, 24.10.2000).
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käyttää audiovisuaalisia tekniikoita tallentamaan se dataksi, joka antautuu analyysiin ja
presentaatioon. Vaikka visuaalisen antropologian juuret ovat positivistisissa oletuksissa
objektiivisen todellisuuden havaittavuudesta, korostuu nykyhetken kulttuuriteorioissa
sosiokulttuurisen todellisuuden rakentuneisuus ja kulttuurin ymmärtämisen
tunnusteleva, epävarma luonne. Kuvan objektiivisuus tai läpinäkyvyys ja
kaikkivoipaisuus kyseenalaistetaan ja tiedostetaan, että katsoja kameran kautta rakentaa
kuvaa kohdekulttuurista. Visuaalinen antropologia voisi tarjota vaihtoehtoisen tavan
ymmärtää havainto kulttuurista linssin kautta rakentuvana. Etnografien haaste olisi etsiä
keinoja jakaa auktoriteettiaan kohteidensa kanssa ja käyttää tekniikkaa refleksiivisesti
siten, ettei katsoja tee vääriä oletuksia näkemiensä kuvien luotettavuudesta. (Ruby
1996, 1345-1351) Banksille visuaalisen antropologian yksi perusteesi on jaettu
auktoriteetti. Visuaalisuus on koskenut sosiologisessa tutkimuksessa kuvallisia tutkijan
tallenteita tai tutkittavien tuottamia dokumentteja. Tutkijan ja tutkittavan välisen
dikotomian murtuessa on laadulliseen sosiologiseen tutkimukseen tulossa
uudentyyppinen kuvallinen tallenne: yhteisesti tuotettu representaatio.44 Visuaalisen
antropologian ja sosiologian metodi voisi siis olla (a) tehdä yhteisöstä visuaalisia
representaatioita (b) tutkimalla jo olevia visuaalisia representaatioita, etsien niistä
yhteisöä koskevaa tietoa ja (c) tekemällä visuaalisia representaatioita yhteisössä
toimivien kanssa. (Banks 1995)
Tiivistäen: visuaalisen antropologian/etnografian/sosiologian käytännössä on
kyse kuvien tutkimisesta kulttuurin tuottamana, niiden käytöstä muistiinpanovälineinä,
muistin apuna, raportissa tekstin ohessa kuvituksena tai etnografisen kerronnan
välineenä. Kun keskustelu laajenee hyper- tai multi-mediaan, pohditaan mahdollisista
medioista eniten visuaalisia. Verkon värikkäitä sivuja selaillessa niiden hiljaisuuteen
tottuu eikä huomaa ihmetellä, miksi myös kirjoittelu multimediasta vain sivuaa muun
äänen paitsi puheen ulottuvuutta.45 Puhe muuntuu tekstiksi, jonka analyysia ja tulkintaa
harjoittavat jo monet tiedekunnat. Eniten vietin kuitenkin aikaa kuunnellen nauhoilta
äänimaailmaa, jossa on paljon muutakin kuin siistiä puhetta. Vaikka kuulemista ja
auditiivista luulisi olevan mielekästä pohtia muutenkin kuin musiikki-, kognitio- tai
lääketieteen näkökulmasta, kirjoitusta puheesta, tekstistä ja kuvasta on helppo löytää,
tästä yllättäen tuskin mitään, puhumattakaan tuoksuista ja tuntumista. Äänilläkin on
kuvallisuutensa, melu, vaimea juttelu, kuuntelu, laulu, nauru, kolinat, hihkaisut eivät ole
pelkkää välihälyä. "Se, mikä kielessä on ääntä ja musiikkia – karheus, sävy, korkeudet,
tauot , hiljaisuudet, toistot – menee maan alle" (Trinh 1991, 60). Hienovaraiset
puheessa tai elein tapahtuvat seikat niin ääninauhoilta kuin videoilta jaavät herkästi
näyttävämpien varjoon, samaan tapaan kuin tuntimerkintöihin pääsevät
silmiinpistävämmät, näyttävämmät kohtaukset, teot, huudot helpoimmin.

3.3 Analyysi, tulkinta, multimediakirjoittaminen
Semioottinen, visuaalinen ja diskurssit
Semiotiikka tutkii ilmiöitä, esineitä ja laajoja kulttuurisia kokonaisuuksia
merkkijärjestelminä, tarkastelee merkkejä ja merkkijärjestelmiä sekä niiden tuottamista
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Ts. tutkijan kanssa dokumentoivat tutkittavat voivat vaikuttaa omaan ja kulttuurinsa kuvaukseen.
Esim. Merja Salon (1997) cd-rom-väitöskirjassa (tupakkamainonnan kuvaston semioottinen analyysi)
multimediaisuus on tekstin ja kuvan rinnastusta, ja äänellisyyttä edustaa tunnelmamusiikki. Myös Martina
Paatela-Niemisen (2001) cd-rom-väitöskirja (intertekstuaalisen kuva-analyysin mallinnus) on kuvista ja
tekstistä rakennettu vuorovaikutteinen multimedia, jossa äänellä on tunnelmamusiikin rooli.
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ja käyttöä. Se ei ole vain merkkien luokittelua vaan yritystä nähdä niiden vaikutus
ihmisen tajuntaan ja tajunnassa. (Heikkinen & Kupiainen 1996, 249; Tarasti 1990, 5)
Semiotiikan sovellutusalaan sisältyy kulttuurisemiotiikka, semioottinen sosiologia,
kuvan, elokuvan, esineiden semiotiikkaa jne. Semiotiikan sosiologista soveltamista
kulttuurintutkimuksessa on diskurssien analysointi. Ihmisten sosiaalisen toiminnan
yhteiskuntaan jättämiä jälkiä, kuten etnografin tallentama ja kirjoitukseksi jähmettämä
arkipuhe, voidaan tutkia kuin merkkejä, ja vain näiden objektivoitumien kautta
merkityksellistä toimintaa voidaan tieteellisesti tarkastella tekijän tarkoituksista
riippumatta. Merkityksellisen toiminnan jäljet tai merkit toimivat ikään kuin sosiaalisen
todellisuuden dokumentaatioina tai arkistoina. Merkityksellisen toiminta on tulkittavissa
vain sen ilmetessä jossakin kielellisessä muodossa, diskurssissa, ja kieltä ovat tällöin
kaikki kulttuurin piiriin kuuluvat esittämisen muodot puheesta ja kirjoituksesta kuvaan,
tanssiin ja musiikkiin. (Sulkunen 1997, 27-28)
Diskursseja on määritelty kielellisinä muotoina, joihin sosiaalinen todellisuus
pukeutuu, ja verraten eheinä säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeinä, jotka
rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä samalla rakentaen sosiaalista todellisuutta
(Jokinen jne. 1993, 26-27). Davies & Harre (1990) viittaavat ilmaisulla 'diskursiivinen
käytäntö' kaikkiin tapoihin, joilla ihmiset aktiivisesti tuottavat sosiaalisia ja psykologisia
todellisuuksia. Tällöin diskurssi pitää ymmärtää kielen ja kielenomaisten
merkkijärjestelmien institutionaalisena käyttötapana, instituution ilmetessä tieteenalan,
politiikan, kulttuurisella ja pienen ryhmän tasolla. Diskurssit voivat kehittyä myös tietyn
aiheen, kuten sukupuolen ympärille, ja ne voivat kilpailla keskenään tai luoda
keskenään erilaisia, yhteensopimattomia versioita todellisuudesta. Tietäminen on
tietämistä yhden tai useamman diskurssin termein. Se, että toimijien ymmärrys ja
kokemus sosiaalisesta identiteetistään, sosiaalisesta maailmastaan ja paikastaan siinä on
diskursiivisesti rakentunut, tarkoittaa, että esimerkiksi tyttöjen kokemus sosiaalisesta
sukupuolesta, rodusta, luokasta, omasta sosiaalisesta identiteetistään on ilmaistavissa ja
ymmärrettävissä vain niiden kategorioiden kautta, joita on heidän ulottuvillaan
diskurssissa. (Davies & Harre 1990) Fairclough (1997, 319) yhdistää omassa
käytössään diskurssi-sanan kielitieteellisen merkityksen ihmisten sosiaalisena
toimintana, vuorovaikutuksena sosiaalisessa tilanteessa ja sen jälkistrukturalistisessa
yhteiskuntateoriassa saaman merkityksen todellisuuden sosiaalisena konstruktiona,
tiedon muotona (vrt. Foucault). Diskurssin analyysiin tulisi hänen mukaansa sisältyä
kaikki kolme elementtiä, ts. sosiaalinen käytäntö, diskursiivinen käytäntö (tekstien
tuottaminen, levitys, kulutus) ja teksti, joista diskurssi koostuu, sekä niiden väliset
suhteet (emt. 74).
Diskurssianalyysiä, joka ei näyttäydy yhtenäisenä tutkimussuuntauksena vaan
pikemminkin yleisotsikkona vaihteleville teksteihin ja kieleen suuntautuville
lähestymistavoille, kiinnostaa se, miten kieli konstruoi, rajoittaa ja ohjaa ihmisten tapaa
muodostaa käsityksiä maailmasta ja itsestään (Aapola 1999a, 67). Kuten emme ole
tietoisia omista puhumisen tavoistamme, emme myöskään niiden kantamista
ideologioista – paitsi jos puheet jostakin syystä otetaan tietoiseen tarkasteluun
(Fairclough 1995, 39). Puheella on myös voimaa ja seuraamuksia. Jos sanon toiselle
"rakastan sinua", ja hän noteeraa sen, saattaa välisemme suhde järjestyä kokonaan
uudelleen, odotuksemme toisiamme kohtaan muuttua (Shotter 1993, 2-3). Kriittinen
diskurssianalyysi yrittää selittää, miten diskurssi kumulatiivisesti osallistuu
makrorakenteiden uudelleentuottamiseen (Fairclough 1995, 43). Ideologiassa on kyse
maailman esittämisestä tietystä intressinäkökulmasta käsin tietyllä tavalla (Fairclough
1995, 44). Ideologia kyllästää kieltä, joka on ideologian materiaalinen muoto, ja sen
materiaalinen seuraus on sosiaalisen maailman suhteiden, subjektien ja objektien
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luominen ja jatkuva uudelleenluominen (Fairclough 1995, 73). Raamatussa ei turhaan
neuvota, miten Jumalan antamat käskyt jäävät mieleen: "Sitokaa ne merkiksi käteenne
ja pitäkää niitä tunnuksena otsallanne. Opettakaa ne lapsillenne ja puhukaa niistä,
olittepa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Kirjoittakaa ne kotienne ovenpieliin
ja kaupunkien portteihin (…)" (5 Moos. 11: 18-20)
En varsinaisesti käytä diskurssianalyysiä aineistoni analyysimetodina tässä
tutkimuksessa. Lukemani diskurssianalyysin sovellutukset, jotka tarkastelivat usein
melko tarkkarajaista, yhtenäistä sanallista tekstivalikoimaa, havahduttivat kuitenkin
kiinnittämään huomiota myös kielen rakenteisiin ja kielenkäytön muotoihin haastatteluja tuntipuheessa. Tulin tietoisemmaksi opettajan, oppilaiden ja oman puhumisen ja
vuorovaikutuksen kantamista ideologioista ja arvoista, seuraamuksista. Oivalsin
joutuvani ottamaan analyysin kohteeksi myös sen jo jotenkin minulle vieraaksi käyneen
henkilön, joka aineistossa puhui suullani ja oman puheeni. Huomasin, että saman
ihmisen puhe saattoi kuljettaa rinnakkain useita erilaisia ideologioita tukevia
diskursseja, jotka saattoivat olla myös keskenään ristiriitaisia. Mutta
merkityksellistämistä tapahtuu muutenkin kuin sanallisen viestinnän keinoin ja eisanallisia tekojakin voidaan tarkastella merkityksellisinä diskurssin osina (Jokinen ym.
1993, 25). Barthes (1994a) toteaa kuvan eroavan kirjoituksesta siinä, että se pakottaa
ottamaan markityksenannon vastaan kerralla niin, ettei sitä ehdi analysoida ja purkaa.
Kuva kuitenkin muuttuu kirjoitukseksi samalla kun siitä tulee merkityksellinen (emt.
174). Taidekasvattajana sekä monimediaisen aineistoni ja väitöskirjani kannalta on
tarkoituksenmukaista ymmärtää muutkin esittämisen muodot kuin puhe ja kirjoitus
kielellisiksi muodoiksi, joissa sosiaalisen todellisuus merkityksellistyy ja voi tulla
tulkittavaksi. Vallitsevia narratiiveja, tekstejä, diskursseja jäljittäessä voi kysyä,
millaisia ovat ne eletyt tai visuaaliset tekstit ja narratiivit, joilla on voimaa meitä
positioida, koska ne ovat vallitsevia, ja millaisia tekstejä niiden tilalle voisi tuottaa (ks.
Davies 1991; Davies & Harre 2000). Viittaankin kielellä, diskurssilla, puheella jne.
mihin tahansa merkityksellisiin niin sanallisiin kuin kuvallisiin yksiköihin ja
yhdistelmiin. Valokuva voi olla lukijalle puhetta siinä missä lehtiartikkeli ja esineet
muuttua puheeksi merkitessään jotakin.46 Koherentti merkkien yhdistelmä, esitys,
sanallinen tai ei-sanallinen teko, sosiaalinen teko, artefakti, jossa diskurssit
aktualisoituvat, tai laajimmillaan koko kulttuurinen maailma on ajateltavissa luettavissa
ja tulkittavissa olevana tekstinä (ks. Bahtin 1996, 103). Lähes kaikkea kokoamaani
dataa voi siis periaattessa tarkastella sosiaalisen toiminnan jälkinä tai objektivoitumina,
merkityssysteemien konkretisoitumina, sanallisina, kuvallisina, tilallisina, eleellisinä,
elettyinä teksteinä. Kuva, ele, kohtaus, sana 'siisti', 'sotkuinen' tai 'stereotypia' voi olla
tarttumakohta laajalle ulottuvaan diskurssiin.
Oppilastöiden tulkinnasta
Visuaalisen ja esinekulttuurin semioottisessa tarkastelussa esineitä, tiloja ja kuvia
luetaan merkityksiä välittävinä, tulkitsijalle jotakin kommunikoivina merkkeinä, pohtien
millaisia symbolisia, käytännöllisiä tms. merkityksiä tietyllä kuvalla tai esineellä
kulttuurissa oletettavasti on, mitä esine merkitsee, minkä merkki ja millainen merkki se
on – mikä on sen suhde objektiinsa, toisiin esineisiin ja muuhun sitä ympäröivään
kulttuuriseen todellisuuteen (Heikkinen & Kupiainen 1996, 252; ks. myös Pöysä 1996;
Fiske 1993; Vuorinen 1997; Barthes 1994a ja 1994b). Merkkiä voi tarkastella oman
spesifin lajinsa rajoittaman merkityksenannon sisällä, miettiä miten laji luetuttaa
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(1994b ja 1977) ja valokuvan analyysistä (1998).
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lukijaansa, millä ehdoin esimerkiksi elokuva, mainoskuva, sarjakuva tai abstrakti
maalaus ilmaisee lukijalle jotakin (Kuusamo 1990, 46). Kuvataidetunnilla tuotetuissa
oppilaistöissä on usein kyse jonkin ilmaisun lajin ehtojen tutkimisesta, omaksumisesta
ja harjoittelusta – sarjakuvan, pilakuvan, omakuvan, perspektiivisen piirtämisen,
abstraktin maalauksen jne. Riippumatta siitä, mitä tekijä itse on ajatellut tehneensä, ei
oppilaan kollaasia, abstraktiota tai ekspressionististä maalausta ole ollut tapana pitää
vastaavan lajin taiteena vaan taiteeseen ja sen lajeihin tutustumisena, kuvistyönä tai
'koulutaiteena', joka jää omalajisenaan ja -tyylisenään niiden portille kurkkimaan (ks.
esim. Pohjakallio 1999, 132). Lasten kuvia on (kehityspsykologisessa)
taidepedagogisessa tutkimuksessa usein tarkasteltu taiteesta erillisenä toimintana – irti
kontekstista, ottamatta huomioon prosessia ja tekijöiden tulkintoja – jonka kautta lapsen
psyykkisen, henkisen tai esteettisen kehityksen vaiheita voi analysoida tai tilaa
diagnosoida (ks. esim. Thomas & Silk 1990, 27-34).
Lasten kuvantekemisen tarkastelun näkökulmaa on ulottanut sosiokulttuurisen
puolelle esimerkiksi Aronsson, joka toteaa Bahtinin 'polyfoniaan' viitaten kuvat puheen
tavoin moniäänisiksi (ks. esim. Bahtin 1998 ja 1996) ja ehdottaa laajennettua
näkökulmaa lasten kuvien tulkintaan. Lasten kuvissa on oma tekstuaalisuutensa ja
alitekstinsä, ne viittaavat johonkin ja kertovat jotakin. Niitä voi lukea tunteenilmaisun,
ajattelun ja esteettisyyden tai aistisuuden aspektien lisäksi myös sosiokulttuurista
ulottuvuutta silmällä pitäen. (Aronsson 1997, 23-25) Aronsson kuvailee neljä
tulkintatasoa, joilla lasten tekemiä kuvia voi lukea, noudatellen peirceläistä ikoniindeksi-symboli kolmijaottelua verbaalisuudella lisättynä. Ikonitulkinnassa päätellään,
mitä kuva esittää, arvioidaan onko se kohteelleen uskollinen, kohdetta muistuttava.
Indeksitulkinnassa esimerkiksi koiran 'vaarallisuus' luetaan siitä, että sen hampaita on
piirroksessa korostettu. Symbolitulkinnassa kuvan tai sen osan ajatellaan edustavan
tavaksi tulleen tai mielivaltaisen merkitysliitoksen kautta jotakin muuta, kuten
sydämenkuva voi edustaa rakkautta. Verbaalitasolla tulkitaan myös kuvaan liitetty teksti
tärkeän tulkintaohjeen tai kuvaa koskevan lisäinformaation antajana. (Emt. 99; ks. myös
Peirce 2001) Sukupuolen mukaantuloa lasten tekemien ja kulttuurin kuvien väliseen
vuorovaikutukseen tutkinut Nielsen (1995) analysoi lasten kuvia kolmen symbolitason
avulla. Niiden kautta vuorotellen tarkasteltuna kuvat saavat erilaisia ja eri tavoin
sukupuolittuneita merkityssisältöjä: kulttuurisella symbolitasolla lähinnä erilaisista
valtakulttuurin kielistä löytyviä merkityksiä (konventioita), paikallisella eli
konkreettisten elämäntilanteiden symbolitasolla lapsen omaan elinympäristöön liittyviä
merkityksiä. Henkilökohtainen eli sisäisen kokemisen taso kumpuaa lapsen
persoonallisesta dynamiikasta, kokemuksista ja itseymmärryksestä suhteessa paikallisen
ja kulttuurisen symbolitason merkityksiin. Kunkin symbolitason merkityksiä on
tulkittavissa lasten kuvista, mutta stereotyyppisimmät sukupuolimerkitykset
paikallistuvat kulttuuriselle symbolitasolle ja henkilökohtainen symbolitaso vaikuttaa
vähiten sukupuolittuneelta. (Emt. 125-127)
Aineistossani on oppilaiden tekemiä kollaaseja, isoja suorakaiteen muotoisia
papereita, joille on liimattu aikakaus- ja sanomalehdistä leikattuja kuvanpalasia limittäin
toistensa kanssa. Eräs niistä koostuu yksinomaan poseeraavista, vähäpukeisista,
kauniista, nuorista, huolella meikatuista naishahmoista, jotka mielessäni yhdistän
mainonnan maailmaan ja naiskuvaan. Jos kuvan ylänurkkaan ei olisi lujaa painaen,
vaappuvin tikkukirjaimin kirjoitettu 'RAMI', sitä voisi pitää mainosgraafikon
luonnoksena ja katsella aivan toisin kuin minä, joka tiedän Ramin ja sen, kuinka hän
kuvaa teki. On tärkeää ymmärtää, missä olosuhteissa ja kehyksessä kollaasit
merkityksellistyvät, tulevat ymmärrettäviksi ja tulkittaviksi, millaisen ja keiden
sosiaalisen toiminnan jälkiä tai objektifikaatioita ne ovat. Oppilastöiden tulkinnassa on
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siis tarkoituksenmukaista palata niiden syntyvaiheisiin, joissa olin mukana, kontekstiin,
jossa osaa niiden kulttuurisista funktioista voi ymmärtää.
Oppilastöiden ja kuvantekoprosessien tarkastelun taustaksi asettuvat
arkikonteksti ja oppilaiden sekä opettajan narratiivit. En pyri kuvien taakse etsimään
psykologisia selityksiä tai diagnoosia siitä, mitä kuva kertoo oppilaan psyykkisistä
ominaisuuksista, kognitiivisista kyvyistä, älykkyydestä, taiteellisuudesta tms.47
Kiinnostavaa ei ole myöskään merkin toiminta lajinsa sisällä vaan pikemminkin se
toinen Kuusamon (1990, 46) mainitsema kuvan semioottisen tarkastelun tapa, jossa
johonkin merkityksenannon systeemiin kuuluvaa merkkiä tarkastellaan siltä kannalta,
miten se suhteutuu kulttuurin muuhun merkityksen muodostumiseen, millaisia
merkityksiä se merkitysrakenteiden monikerroksisissa systeemeissä saa.
Tulkitsen kuvan merkityksellistymistä ensin tapahtuvissa hetkissä, tapahtumisen
kulloisessakin konteksteissa, vasta sitten laajempia diskursseja vasten. Kun käytin
tuntihaastatteluissa oppilaiden töitä keskustelun stimuloijina, he esittivät niistä omia
tulkintojaan (vrt. Ball & Smith 2001, 310; Granö 2001). Huomioin oppilaiden tulkintoja
ja kommentteja tarkastellessani heidän töitään, en kuitenkaan tutkaillakseni heidän
persoonallisuuttaan, mieltään tai ajatusrakenteitaan. En liioin arvioi tai vertaile
keskenään oppilaiden kuvistöiden esteettistä tasoa tai valikoi niistä kohteekseni vain
mielestäni parhaita. Tarkastelen niitä kulttuurisina teksteinä, joissa muun muassa
sukupuolta tuotetaan. Kollaasit ja muotikuvat sisältävät otantoja siitä maailmasta, niistä
naisen ja miehen positioista ja representaatioista, joita tarjolla olevasta materiaalista
välittyi. Oppilastyöt ovat myös nähtävissä eräänlaisina sukupuolittuneen kokemuksen
indekseinä kuten myös jälkinä tunneilla tapahtuneesta, sanotusta, puhutusta.
Periaatteessa mikä tahansa kurssin aikana syntynyt oppilastyö on kelvollinen
syventymiseen, joka voi tuottaa sille uutta merkityksekkyyttä ja auttaa avaamaan uusia
(myös pedagogisia) tarttumakohtia lasten ja nuorten tuottaman kuvamaailman ja
kulttuurisen toiminnan tarkasteluun yleensä.
Alun pitäen aioin käyttää vain oppilastöitä romppuni kuvamateriaalina.
Observointijakson jälkeen kävi ilmeiseksi, ettei visuaalisuus tutkimuksessani ja sen
presentaatiossa voinut pohjata pelkästään oppilastöiden analyysiin ja tulkintaan.
Diskurssi eleessä, tyylissä
Foucault'lle maalaus oli mahdollinen diskurssien 'arkeologisen analyysin' kohde. Usein
maalauksen viivoista, pinnoista ja väreistä etsitään siinä piilevää taiteilijan diskurssia,
intentioita tai implisiittiä filosofiaa tai ajan aate-, muoti- ym. virtausten näkymistä.
Arkeologinen analyysi selvittelisi onko tilaa, etäisyyttä, syvyyttä, väriä, valoa, suhteita,
kokoja ja muotoja pohdittu, nimetty, lausuttu ja käsitteellistetty kyseisen ajanjakson
diskursiivisissa käytännöissä ja mahtoiko niissä muotoutuva tieto ruumiillistua,
konkretisoitua, sisältyä teorioihin ja spekulaatioihin, opetusmuotoihin ja tavanomaisiin
käytäntöihin, mutta myös prosesseihin, tekniikoihin ja jopa taiteilijan eleeseen. Se
pyrkisi osoittamaan maalauksen ainakin yhdeltä ulottuvuudeltaan diskursiiviseksi
käytännöksi, joka ruumiillistuu tekniikoissa ja efekteissä ja on tässä mielessä
tietynlaisen tiedon läsnäolon – tieteellisestä tietämisestä ja filosofisista teemoista
riippumattomasti – kauttaaltaan läpäisemä. (Foucault 1997, 193-194) Diskurssit, joissa
merkityksiä puhutaan ja välitetään, ilmenevät myös materiaalis-visuaalisina ja
vaikuttavat myös ruumiilliseen todellisuuteen. Merkityksellistäminen perustuu
47

Jo Lowenfeld ja Brittain (1975, 28) pitivät vääryytenä niin lasta kuin hänen työtään kohtaan sitä, että
tutkitaan lapsen kuvaa ymmärtämättä, mitä hän sillä tavoitteli, tehdään päätelmiä hänen
persoonallisuudestaan yhden työn pohjalta tai arvioidaan hänen taiteellista kompetenssiaan sen pohjalta,
mitä lopputulokseen on tai ei ole sisällytetty.
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kokemukseeni niin symbolisessa ja sosiaalisessa kuin aistittavassa, kosketeltavassa,
itseä lähinnä olevassa maailmassa, omassa ruumiissa. Todellisuus ruumisulottuvuudessakin on kulttuuristen merkitysten kautta koettua ja tulkittua. Symbolisen
ja sosiaalisen todellisuuden (kulttuuriset) merkityksellistymät ohjaavat myös
ruumiillista kokemustani ja se jälleen merkityksenantoani, ruumis on pohjana
diskurssille. Bodaamani lihas, ihailemani kasvot ovat materiaa, mutta bodaaminen, juuri
sen lihaksen bodaaminen ja juuri sellaisten kasvojen ihaileminen ovat kulttuurisen
merkityksenannon ohjaamaa. Omakohtaisinkin kokemus on jaettujen kulttuuristen
merkitysten sävyttämää.
Kuvataidekasvatuksen niin kuin muutkin kulttuuriset diskurssit voivat tulla
osaksi itsen kokemisen tapaa, kuulua puheesta, näkyä eleestä, etsiytyä piirtäjän
ruumiiseen aina siveltimen kädessä pitämisen asentoa ja kynän käyttöä myöten. Niiden
tavoittamiseksi pitää oppilastöiden ohella tarkastella myös tekemisen tapoja ja
kuvantekoa ympäröivää puhetta. Millaiset taiteen diskurssit saavat tilaa, kun opettaja
piirtää taululle tai puhuu esittämiensä kuvien yhteydessä? Millaisena taiteen maailma
näyttäytyy katseltujen taidekuvien kautta? Millaisia käsityksiä taiteesta, kauniista,
naisellisesta, miehisestä ilmeni oppilaiden haastatteluissa tekemäni korttikyselyn ja
korttien katselun herättämästä puheesta, tai mitä korttien valikoima kertoo omista
taidekäsityksistäni? Myös sukupuolen diskurssien voi ajatella ulottuvan aina kuvanteon
eleeseen ja tyyliin asti, siihen, millaisia kuvallisia arvoja ja estetiikkoja tytöt ja pojat
töidensä kautta ilmaisivat, miten tuottivat sukupuolen representaatioita töissään.
Muistelu, kelailu, mietiskely
Huomatessani tuntien tuoksinassa, miten on vaikea samanaikaisesti elää mukana ja
tietoisesti observoida kaikkien aistien varassa päädyin kirjoittamisen lisäksi
'kaivertamaan' havaintoja muistiin myös äänittäen, videoiden ja valokuvaten.48
Kentälläoloaika oli ollut myös suhteellisen lyhyt, joten aineiston kautta tekstien ja
toiminnan lähelle meneminen painottui. Kaiverrukseni helpottivat tapahtumien mieleen
palauttamisessa ja tilanteiden muistamisessa. Kenttä eli nauhoilla vielä paluun jälkeen:
havainnointi ja löytöjen tekeminen jatkui.49 Videoiden ja niistä napattujen still-kuvien
kautta tilanteiden tarkempi analyysi mahdollistui ja näki muutakin kuin oli huomannut
paikan päällä. Luokkatilan panoraamat tai oppilastyöt ovat kuin indeksisiä
dokumentteja siitä, minkälaisia tehtävät olivat ja millaisissa oloissa ja tilanteissa niitä
tehtiin. Niiden tarkastelu muistiinpanojen ja nauhojen rinnalla palauttaa pohtimaan eri
tehtävien puitteissa toteutuvia ja mahdollistuvia merkityksellistämisiä.
Coffey ja Atkinson (1996, 191) kehottavat käyttämään aineistoa ajattelemiseen.
Oma versioni oli monitarkoituksinen 'hermeneuttinen kelailu' ja 'mutustelu' kokoamani
aineiston äärellä. Aineistojen tehtävä oli toimia ajatteluni lähtökohtana ja välineenä,
inspiroida tunteita, ruokkia uteliaisuutta ja mielikuvitusta tulkinnoissa. Nauhojen
jatkuva (kirjaimellinen ja kuvaannollinen) kelailu tuotti yllätyksiä ja löytöjä, joka kerran
vähän eri asioita, eri näkökulmia. Poimiessani videoilta still-kuvia ja pätkiä romppua
varten ja käsitellessäni luokkatilasta ottamiani valokuvia kiinnitin huomiota teemani
kannalta merkityksellisiltä tuntuviin asioihin, joita en ollut tuntitilanteissa noteerannut,
esimerkiksi luokan esineistöön ja sisustukseen kuvistaidemaailman kehyksenä ja
48

Esim. Ball (1998, 136) kertoo N. Batesonista, joka vasta kentältä palattuaan ja katsottuaan ottamiaan
kuvia oivalsi tietyn aspektin, joka oli visuaalisesti ulottuvilla.
49
Ulla-Maija Salo oleili kentällä kaksi viikkoa, josta tutkimusluokassa yhdeksän päivää. Mutta kentän
tuttuus jo useilta vuosilta tavallaan kasvatti aikaa kentällä, samoin videotallenteet, joiden ansiosta
"havaitseminen ei päättynyt kentällä, etnografin kohtaamiset pitkittyivät, monet tapahtumat ovat vielä
kentältä lähdön jälkeenkin tarkennettavissa ja jopa löydettävissä". (1999, 40-47, 51)
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johdantona, tietynlaiseen estetiikkaan ja taiteen kaanoniin viittaavana (ks. myös English
1988). Digitoitua kuva-aineistoa tuli työstäessä katsottua pitkäänkin aivan läheltä.50
Näin, ettei ole täysin vallassani, mitä kameran kautta tallentuu: vaikka ohjaan kameraa,
en voi ennakoida, mitä kaikkea kuvattava tulee tekemään.
En etsinyt 'perimmäisiä totuuksia' tai todisteita aineistoni ja todellisuuden
välisestä vastaavuudesta. Yritin tulkita ja ymmärtää ääni-, puhe- ja visuaalisista
teksteistä nousevia merkityksiä ja merkityksellistämisiä, tietyssä kontekstissa
kohtaamieni nuorten toteutuvia tai mahdollisia tapoja jäsentää todellisuuttaan.
Tutkimukseni tulokset ovat siis kuvausta ja tulkintaa, joka voi tuottaa ja mahdollistaa
lukijassa oivalluksia, syventää kohdetta koskevaa ymmärrystä. Tukea antoivat erilaiset
teoreettisen ajattelun ideat ja näkökulmat, lavea tutustuminen jopa psykoanalyyttisiin,
semiotiikan ja strukturalisti-antropologien teksteihin rikastamaan analyysiä ja
herkistämään tulkintoihin (ks. Coffey & Atkinson 1996, 159).
Analyysissäni en systemaattisesti etsinyt yleistä tai tyypillistä, vaan yritin
tietoisesti tarttua tutunoloiseen ja helposti ohittuvaan tai annoin silmiinpistävän ja
ajatuksia herättävän vetää puoleensa. Valikoin aineistokohtia tarkasteltavaksi yhtä
hyvin kiinnostavuuden, arvioimani temaattisen merkittävyyden kuin esiintymistiheyden
tai laajuuden perusteella. Tarkastelin kuvistunteja sekä yhtenä koulun sosiaalisista
näyttämöistä että tarkentaen fokusta sellaiseen merkityksellistämiseen, toimintaan,
tapahtumiseen, joka tuottaa kuvistuntien erityislaatua. Halusin nostaa esiin erityisesti
sellaista sukupuolen merkityksellistämistä ja tuottamista, joka liittyy kuvantekoon,
kuvakulttuuriiin, taiteeseen, estetiikkaan tai joka sai minut pohtimaan esteettisiä,
taidekasvatuksellisia, taiteensosiologisia, mediakulttuurisia ilmiöitä. Koska käytän
semioottista kulttuurin käsitettä ja tulkinnallista lähestymistapaa kulttuurin tutkimiseen,
ovat etnografiset väittämäni olemuksellisesti kiistettävissä olevia (Geertz 1973, 29). En
väitä kuvailemieni ilmiöiden olevan sen paremmin havainnoimassani kuvisarjessa kuin
muualla erityisen yleisiä tai aivan poikkeavia. Koska kuitenkin sosiaalinen todellisuus
ja toiminta tapahtuu pitkälti jaettujen kulttuuristen muotojen ja merkityksenantojen
varassa, voi yhdenkin tapauksen 'valotus' tuoda kuvaamistaan ilmiöistä esiin myös
jotakin kulttuurissa yleistä. Tätä voi lukija arvioida omiin kokemuksiinsa vertaamalla.
Intertekstuaalisia polkuja
Viettäessäni aikaa kuvien, videoiden, litterointien ääressä aloin saada niistä
'intertekstuaalisia inspiksiä'. Annoin ilmiölle myöten ja katsoin, mitä tapahtuu. Yritin
lukea oppilastöiden detaljeja tai luokkatilan panoraamoja esineistöineen kuin teksteinä
(vrt. Gilbert & Taylor 1992) ja antaa niiden tuottaa kauttani konnotatiivisia tulkintoja ja
intertekstuaalisia linkkejä. Mukaan tulivat kenttäkokemukset sekä omat muistoni ja
kokemukseni opettajana ja oppilaana. Ajatukset vaelsivat aineistotyypistä toiseen ja
konkreettisista detaljeista teoreettisiin keskusteluihin, Venus-jäljennöksestä hyllyn
päällä ja taiteilijakuvista taulun yllä taidehistoriaan ja sen feministiseen kritiikkiin,
oppilaiden perspektiivitöistä lineaariperspektiivin keskeisyyteen länsimaisessa taiteessa
ja kuvataideopetuksessa. Syntyi ajatusketjuja: taiteen odaliski toi mieleen kameralle
poseeraavan tyttöoppilaan, jonka asento puolestaan toi mieleen lepäilevät naiset
lehtikuvissa ja sarjakuvassani; siivoaminen johdatti ajatuksen siistiin, jäljentämiseen,
kopiointiin, kliseeseen ja stereotypiaan.
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Lähitarkastelua ja detaljien katselua on hyödynnetty feministisessä taiteen tutkimuksessa. Esim. Tutta
Palin käytti taideteosten tarkastelun metodina detaljien katselua yksityiskohtien lukemiseen, katsoakseen,
miten se kääntää näennäisen tulkinnan (Naistutkimuspäivät, H:ki 28.11.98). Vastaavasti Mieke Bal
(1993) tulkitsee feministisesti uudelleen Rembrandtin Danae'ta ja Monet'n Olympiaa.

52

Kuvaelmista
Videoilta nappaamani yksittäiset ruudut, still-kuvat, ymmärrän samaan tapaan kuin
Barthes (1977, 67) Eisenstein-elokuvien stillit. Ne eivät ole yleistyksiä tai tiivistelmiä51,
pikemminkin otteita tai lainauksia tuntien toiminnasta. Pysähtyneissä kuvissa videoiden
indeksisyys korostui ohimenevien hetkien, kohtausten, ilmeiden, eleiden, tyylien, ja
liikkeen yksityiskohtien tarkastelun mahdollistuessa. Videoina ja stilleinä saatoin
poimia ja tarkastella sukupuolen esityksiä ja asetelmia 'kuvaelmina' kuin Goffman, joka
analysoi mainoskuvissa ikään kuin eleiksi kiteytyneitä käsityksiä ja odotuksia
sukupuolten välisistä suhteista, tehtävistä, spesifiyksistä (gender displays).52
Sukupuolikuvaelma lähenee ajatusta sukupuolesta performanssina tai esityksenä
(Butler 1993, Goffman 1976), tai toisaalta eleessä ja tyylissä ilmenevänä (Heinämaa
1996). Poimimissani otteissa visuaalinen kieli, asennot, paikat, liike, ääni ovat olleet
keskustelun merkitysankkureita. Esimerkiksi video-otteessa opettajan tapa kätellä
tyttöoppilaan kättä ja opettajan puhe tyttöjen ja poikien erilaisesta kohtelusta tuntuvat
liittyvän samaan diskurssiin. Poimin still-kuvia tyttöjen ja poikien kohtaamisista,
olemisesta ja toimimisesta kuvistunneilla, opettajasta opettamassa jne. ja toin
kuvaelmina otteita näistä kuvistuntien elävistä teksteistä ja kuva-aineistosta mukaan
diskurssien tarkasteluun. Ideana kuvaelma vaikutti tapaani havainnoida muutakin
aineistoa, esimerkiksi oppilastöitä, kollaasitöihin valikoituneita lehtikuvia, ääniä.
Multimediakirjoittaminen
Edellä sanottu kertonee jo siitä, mitä päätös tehdä väitöskirja multimedian muodossa
merkitsi tutkimusprosessille. Siinä vuorottelivat ja limittyivät materiaalien valinta,
digitointi, käsittely, analyysi, ohjelman suunnittelu, ohjelmointi, kirjoittaminen, tulkinta.
Tätä multimediaista analyysiä, kirjoittamista, tulkintaa ja työstämistä yhteenkietovaa
prosessointia kutsun multimediakirjoittamiseksi.
Multimediaisuus veti pois pelkän tekstin äärestä. Aineistojen lähi- ja
rinnantarkastelu viritti tulkintaa, sisältöjen kirjallista pohdintaa ja lähteiden etsintää.
Käsitellessä kuvaa, ääntä tai videomateriaalia, se työntyi lähitarkasteluun
merkitysavaruuttaan kasvattaen: detaljeja, prosessien jälkiä nousi esiin. Tutun
tuntuiseen sai etäisyyttä ja siitä löysi muutakin kuin mitä odotti, kun sen kohdalle
saattoi pysähtyä, katsoa aivan läheltä ja uusista kulmista, ikään kuin tarttua siihen,
hypistellä ja ihmetellä. Kovin itsestäänselvää, liian 'ymmärrettävää' ei välttämättä
huomaakaan kuin oudontamisen keinoin, kieltäytymällä tuntemasta sitä tai
ymmärtämällä sitä 'väärin'.
Multimediakirjoittamiseen pätee se, mikä kirjoittamiseen yleensä: vasta
kirjattuina ajatukset saavat jonkin konkreettisen hahmon. Suurin osa sisällöllisistä ja
muodollisista ratkaisuista syntyi konkreettista työtä tehdessä. Datan käsittely, analyysi
ja tulkinta tuottivat rakenteellisia ja dramaturgisia ideoita visualisointiin ja
ohjelmointiin. Jos siinä ohessa nauratti, rompulle pääsi tätä naurua, tunteiluakin.
Olen väsännyt ahkerasti (romppu)demoni parissa ja alan saada väsäämäni kohdan pikkuhiljaa
toimimaan. Hetki, jona yritelmä toimii toivotulla tavalla tai edes siihen suuntaan ensi kertaa, on aina
yhtä ihana. Sen jälkeen on helpompaa analysoida puutteita omassa scriptissä ja muunnella ja kokeilla
eri muutosten toimivuutta. Tänään jatkan ohjelmointia. Aion saada kuvanvaihtosysteemin toimimaan.
Sen jälkeen jatkan photoshoppailua ja nauhojen kuuntelua – paitsi, että välissä pitää vielä yrittää saada
hypertekstisysteemi toimimaan... (PK 15.4.1999)
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Barthesin tarkastelemat Eisensteinin stillit eivät siis ole erikseen valokuvattuja markkinointikuvia,
joihin olisi yritetty tiivistää jotakin elokuvasta.
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Goffmanin (1976) mainoskuvien 'dramaturgista analyysiä' pidetään visuaalisen sosiologian
klassikkona (ks. Smith 1996).
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Koska ohjelmoin itse, matka ideoista niiden testaamiseen oli lyhyt ja tiesin resurssieni
(taidot, kekseliäisyys, oppiminen) rajat. Kuvien, äänien ja tekstien yhteisdramaturgiaa
rakentava ohjelmointikin osallistui kirjoittamisen erilaisten vaiheiden toisiaan
ruokkivaan vuorotteluun ja kietoutui tutkimustyön kokonaisprosessiin. On vaikea
jälkeenpäin eritellä, mikä johti mihinkin, mikä tuli ensin, kuvalliseen esitykseen tai
ohjelmointiin liittyvä idea vai jokin tutkimusteemaan liittyvä oivallus. Kirjoittamiseni
muistutti maalaustapaani: vähän tänne ja vähän tuonne, kaikki kokonaisuuden osat
tekeillä yhtä aikaa. Maalatessa nautin jo ennalta siitä, etten tiedä, millainen lopputulos
tulee olemaan, voin vain aavistella. Välillä siirtelen lastalla maalia paikasta toiseen ja
katson, sopiiko se sinne. Saatan poistaa isojakin maalialueita kokonaan ja ehkä
myöhemmin korvata ne lähes samalla värillä ja kuvioilla. Prosessi, tulokset, niiden
näkyväksi tekeminen, valikoituminen, sekin mitä yritän maalauksellani sanoa tai
toteuttaa, voi jatkuvasti muuttua. Tehtäväni oli selvittää niin hyvin kuin osaan ja ehdin,
mitä tästä materiaalista ainakin voi tuottaa ja mitä sillä sanoa.
Jo varhain alkanut itse toteuttamani multimediakirjoittaminen syvensi
tutkimusprosessin reflektiivistä ulottuvuutta (Alasuutari 1994, 251-252) ja kokeiluna
tuotti oppimista ja oivalluksia. Maalausprosessin kaltainen, parhaimmillaan orgaanisesti
etenevä, assosiatiivinen ja nautinnollinen, pahimmillaan tuskaisen hidas työskentely
multimediaisesti oli raskasta mutta samalla inspiroivaa luovaa seikkailua, johon
pakenin, kun ajatukset juuttuivat ja sanojen pyörittely asian kirjallista ilmaisua etsiessä
tuskastutti. Oivalsinkin, että ilmaisukeinojen laajempi valikoima saattaisi palkita
erityisesti taidealojen tutkijoita ja siten taiteellisen tutkimuksen metodologiaa.

3.4 Multimediaetnografia
Hyperretoriikasta multi-dramaturgiaan
Tietokonemultimedian tutkimus, tuottaminen ja käyttö liitetään edellä visuaaliseen
antropologiaan yhtenä sen lohkona. Verkossa kiinnostusta digitaaliseen ja
monimediaiseen ilmenee teemasivuina ja otsikoina: antropologinen multimedia,
etnografinen hypermedia tai multimedia, hypermediaetnografia, virtuaalinen etnografia,
kybersosiologia. Multimedian käyttö sosiaaliantropologisessa opetuksessa ja
tutkimuksessa53 on ollut viime vuosien kuumia puheenaiheita, ja soveltavia projekteja
on käynnistetty, joskin näiden kehitelmien implikaatioista on keskusteltu vähemmän.
Teoreettista ja kuvailevaa keskustelua on käyty hypermediaan ja sen avaamiin
mahdollisuuksiin kohdistuvin myönteisin odotuksin. Multimedia-hypertekstikokeilut
ovat herättäneet toiveita tietokoneella tuotetun kuvallisen etnografian tulevaisuudesta
erilaisen oppimiskokemuksen tuottavana uudenlaisena tekstinä. (Ruby 1996, 1346)
Siinä on nähty uutta tutkimuksellista potentiaalia54 ja sen käyttöä rohkaistu laadullisessa
53
Tutkimus-opetussovellutus on esim. Deakin yliopiston Hathaway-projekti Australiasta (ks. Walker &
Lewis 1998), valtakunnallinen, opettajille kohdennettu etäopetusromppu tapaustutkimuksesta ala-asteen
koulussa. Opetusmateriaali ja ääni- video-, valokuva- ym. dokumenttien otteita koottiin digitaaliselle
mediumille, jossa voidaan tehdä systemaattisia hakuja ja organisointia sisällön mukaisesti alkuperäisen
materiaalin tallennusmuodoista riippumatta. Kun moni tutkii samaa aineistoa, toteutuvat tavallaan
moninäkökulmaisuus ja kollektiivisen tutkimuksenteon periaatteet. Ks. myös Hathaway Primary School:
A Multimedia Case Study http://www2.deakin.edu.au/hathaway/ (20.10.2000). Vrt. myös DiazKommonen 2002. Vuorovaikutteiset verkkokurssit, kollektiiviset kirjoitusprojektit ja jopa
koulutusohjelmat ovat jo arkipäivää monissa kouluissa ja yliopistoissa.
54
Banks (1994) suosittelee tutkijoille interaktiivisen multimedian tutkimuksellisen potentiaalin
tutkailemista tylsien ja pinnallisten opetusromppujen tekemisen sijasta. Banks ottaa etäisyyttä myös
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tutkimuksessa yhtenä mahdollisena vastauksena postmodernismin esille nostamaan
representaation ongelmallisuuteen (Coffey & Atkinson 1996, 122, 181-186; Coffey
1999, 153; Ball & Smith 2001, 313).55
Dicks ja Mason (1998) esittelevät projektinsa verkossa etnografisena
hypermediaympäristönä (EHE) ja olettavat hypermedian, joka mahdollistaa datan eilineaarisen järjestämisen ja erilaisten datatyyppien keskinäinen integroinnin, tuovan
uutta perspektiiviä etnografiaan produktina ja prosessina. Heille visuaalisen, äänellisen,
sanallisen ja kuvallisen merkityksen tasojen synteesi hypermediana tietää etnografisen
tiedon laajenemista ja syventämistä sekä seurauksia analyysin tai presentaation lisäksi
tutkimusprosessin kaikkiin vaiheisiin. He haluavat tutkia uuden median käyttöä
holistisesti: soveltaa sitä kaikissa etnografian vaiheissa kentältä presentaatioon,
vähentää tietokoneteknologian avulla kuvallisen ja kirjoitetun etnografian välistä
etäisyyttä, pohtia metodologisia haasteita ja kysymyksiä, joita kokemus hypermediaetnografian tekemisestä tuo eteen. (Ks. myös Dicks & Mason 1999 ja Mason & Dicks
1999)56 Masonin ja Dicksin puhe hypermedian lupauksesta muistuttaa omaa
alkuintoiluani. Tutkimusprosessissa näkemykseni muuttuivat, ja myöhemmin aloin
vierastaa monia heitä inspiroineita mutta myös omiin tutkimussuunnitelmiini piirtyneitä
ajatuksia. Sanasta hypermediaetnografia välittyy 'hyper-tekstin' tai hyper-linkityksen
keskeisyys. Puhe lineaariselle polulle opastetusta tai vapaan ei-lineaarisesti
solmukohdasta toiseen loikkivasta lukijasta hypermediaympäristössä, jossa kaikki
linkittyy kaikkeen, tuottaa etnografisesta hypertekstiympäristöstä (EHE) wwwsivumielikuvan. Tällaisen uuvuttavan oloisen linkkiretoriikan rinnalle kaipasin ideoita
visuaalisen, äänellisen ja elokuvallisen retoriikasta, joka ei olisi vain kuvan, äänen ja
tekstin kolmiyhteyttä, opaskarttoja aralle lukijalle tai otsikkopainikkeiden typologiaa.
Painotankin etuliitettä multi- tai moni-. Jos 'etnografia' on kulttuurin tiheää kuvausta (ts.
jonkin yhteisön osallistuvaa havainnointia sen ymmärtämiseksi) ja kirjoitettua tekstiä
(ts. etnografin subjektiivista tulkintaa löydöistään, ks. emt.), olisi multimediaetnografia
siitä analogia-johdannaisena tiheää multimediaista kuvausta, multimediaista
havainnointia ja multimediainen teksti.
Päällisin puolin tukeutumiseni erilaisiin tallennuskeinoihin ja monenlaisen datan
käyttöön tuo mieleen triangulaation, tutkittavan ilmiön lähestymisen useilla eri
metodeilla tai monenlaisen aineiston kautta. En kuitenkaan pyrkinyt triangulaatioon
perinteisessä mielessä, todistamaan kuvaukseni todenmukaisuutta ja tulkintojeni
luotettavuutta. (Ks. esim. Jick 1983; vrt. Mathison 1988) Monimediaisen aineiston
tutkimuksellinen anteliaisuus oli siinä, että se tuki tulkintaani ja inspiroi monimediaista
kirjoittamista ja siten ehkä tuottamaan kohteesta elävää, monipuolista ja tiheää
kuvausta, jota lukija tarvitsee ymmärtääkseen löytöjäni (ks. esim. Lincoln & Guba
1985, 125). Kuvisluokassa tapahtui sellaistakin, minkä kuvaamiseen sanat eivät ihan
riitä. Ehkä kirjoitus tavoittaa57 tuon nonverbaalin, draaman, sävyt ja tuntumat
helpommin, jos käytössä on muutakin kuin kirjaimista rakentuvia sanoja ja lauseita.
Multimediaetnografiani on monimediaisesti kerrottu interaktiivinen etnografia,
joka ei jäljittele abstraktioita ihmisen ajattelun rakenteesta. Kommunikoinnin hyväksi
nonlineaariseen hypertekstuaalisuuteen korostamalla lineaarisuuden tärkeyttä etnografiassa.
55
Ks. Documents on Anthropological Multimedia, http://www.rsl.ox.ac.uk/isca/marcus.banks.02.html
(12.2.99); Hypermedia Research Center http://www.hrc.wmin.ac.uk/ (20.1.2004)
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Kyseessä on hypermediainen uusinta perinteistä väitöskirjaa varten tehdystä kaivosmuseoetnografiasta. EHE = ethnographic hypermedia environments.
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Ks. Ulla Salo, joka halusi raportissaan tuoda esiin ja korostaa opetukseen liittyvän esittämisen ja
ilmaisun erityisyyttä, etnografista draamaa tai teatteria, saada tekstiin näyttelijöiden liikkeitä,
äänensävyjä, ilmaisua ja kohtalontuntua (1999, 281). Ks. myös Coffey & Atkinson 1996, 126.
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yhdistelin analysoidessa valikoitunutta aineistoa ja tulkintojani tarinaksi, jolla on omalla
tavallaan eheä monimediainen narratiivisuutensa ja joka koostuu pienistä,
episodimaisista näkymistä sukupuolen rakentumisen ulottuvuuksiin koululaisten
kuvantekemisessä. Näin ajattelin voivani esittää materiaaleja ja ideoita niiden kannalta
anteliaammin kuin pelkkänä kirjallisena tekstinä.58 Elokuvan kerronnassa hetket ja
otokset ovat ikään kuin aina selittäviä, ja niiden aika on periaatteessa sama kaikille
katsojille, tietty annos per kohtaus. Sarjakuvan lukija ratkaisee ajan etenemisen
viipymällä joissakin kohdissa ja ohittamalla toiset nopeammin. Interaktiivinen
multimedia tulee lähemmäs sarjakuvaa kuin elokuvaa siinä, että sen ei-lineaarisuus on
myös viipymisen ja ohikiitämisen mahdollistumista ja toteutumista lukijakohtaisesti.
Kuvia, otteita ja siirtymiä voi toistaa aina uudelleen ja tulee toistettua, videota harva
viitsii kelailla, vaikka se mahdollista onkin.
Tapahtumakontekstia tai 'kenttää' edustava 'näyttämö' tai 'virtuaaliluokka' ovat
kolmesta eri näköpisteestä kuvatut kuvataideluokan panoraamat. Ne toimivat
metaforisesti oppilaan, opettajan ja tutkijan näkökulmina ja käytännössä sisällön
jakajina. Panoraamoissa ja muissa kuvatiloissa tapahtuva narratiivi on ei-lineaarinen ja
vuorovaikutteinen siten, että sen sisältö valikoituu lukijan mielenkiinnon,
assosiaatioiden ja ajankäytön varassa. Tutkiessaan 'kuvisluokkaa' osoittimella hän
löytää ja voi aktivoida sen elementteihin piilotettuja linkkejä. Osa niistä johtaa toiseen
kuvalliseen tilaan, osasta aukeaa ääni tai kuvaote tai molemmat ja lyhyt tekstiote, viite,
tulkinta tai linkki väitöstekstiin tai muualle rompulla.59 Arkisiin, tutunoloisiin esineisiin
liittyneinä nämä linkit voivat tuottaa arjen murtumia tuomalla nuo osoittimella
'kosketeltavat' esineet tietoisuuteen ja lisätä niihin liittyvää kulttuurista tietoutta
(Heikkinen & Kupiainen 1996, 249). Tälle lukutavalle on lineaarisena vaihtoehtona
tutkimusteksti, ja eri lukutapoja voi vuorotella.
Datakokoelmista sitaattisuuteen
Koko kentältä kerätyn materiaalin tarjoaminen datavarastoina lukijalle voisi toimia
ikään kuin tiheän kuvauksen laajentumana. Lukija saisi tutkijan merkintöjen ja
litterointien oheen jatkaa aineiston analyysiä ja kuvausta, tehdä tulkintoja ja siten
rakentaa oma tarinansa. Mutta vaikka lukijaa inspiroisi tämä mahdollisuus, on
kyseenalaista, kuinka pitkään pelkkä toisen tutkijan aineiston selaaminen motivoi, ja
ainakin väitöskirjassa myös tutkijalta vaaditaan tulkintaa ja kontekstualisointia.
Omassa ratkaisussani äänten ja videoiden kokonaisuus on oma valikoimani ja
tulkintatarinani, ei aineistovaranto tutkijoille. En liioin todistele tai yleistä kuvilla enkä
tarjoa paradigmaattisia esimerkkejä määrällisin periaattein. Oppilastyöt60 sijoitin lähes
kaikki rompulle 'oppilastyökansioihin', jotta lukija voi ottaa työn virtuaalisesti 'käsiin' ja
katsoa läheltä niin kuin itse olin voinut tehdä. Pyrin kuitenkin visuaalisin tai
dramaturgisin keinoin painottamaan niitä, joita tarkastelin tutkimuksessani lähemmin.
Sijoitin rompulle lyhyitä video- ja ääniotteita, kuvaotteita ja muokattuakin
aineistoa. Raporttia varten aineistoa piti valikoida ja editoida, mutta otteita saattoi
rajallisen tiedostotilan ohella lyhentää myös aineiston laatu tai eettinen linjaus.
Oppilaiden kuvaamat videot olivat usein lyhyitä ja tunnistamisen estämiseksi suosin
niitä, joilla kasvot eivät näy. Videot, joilta naamioin kasvoja, ovat lyhyitä operaation
työläyden takia. Joskus ideana on vain nostaa pikku detalji tai ohimenevä hetki
tapahtumien virrasta esiin. Lyhyet kuvalliset ja äänelliset sitaatit ovat vain eri tavoin
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Lineaarista esitystapaa etnografian kirjoittamisessa ovat rikkoneet mm. Lather & Smithies (1997) ja
kuvia on käyttänyt osana kerrontaa Eräsaari (1995).
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Lukija saa myös halutessaan esiin 'muistion' ja voi kirjoittaa ja tulostaa merkintöjään.
60
Rompulla on myös omia nuoruuden piirroksiani ja lasteni töitä, joissa sukupuoli merkityksellistyy.
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lyhyitä kuin kirjalliset sitaatit perinteisissä etnografisissa teksteissä. Ne ovat tietyssä
tilassa käväisseestä liikkeestä, puheesta, ihmisistä sävyjä ja häivähdyksiä, jotka
tarjoavat kontekstualisoivia mielikuvia, elämän tuntua, arjen ilmapiiriä. Ne ilmaisevat
tapaamme olla kuvia ja kuvaelmia toinen toisillemmekin, eläviä tekstejä, ohimeneviä,
hetkellisiä mutta vaikuttaviakin näkymiä, joita luokassa olija kohtaa.
Kuvallis-äänellisyyden problematiikkaa
Työstäessäni multimediaista aineistoa rompulle olin sen kanssa paljon tekemisissä.
Seurauksena tästä kuvallinen ja äänellinen data korostuu tuloksissani ja 'tekstissäni'
saaden monia rooleja. Toteutin aineistolähtöisyyttä myös lainaamalla kerrontaan,
visualisointiin ja ulkoasuun liittyvät elementit aineistosta pyrkien kuitenkin
dramaturgisesti erottamaan otteet muista elementeistä. Aineiston ehdoilla eteneminen
tuotti tiettyä satunnaisuutta, sen valikoima ja laatu sekä anonymiteettiin liittyvät seikat
vaikuttivat siihen, mitä 'löydöksiä' esittelen ja miten. Olin luvannut pitää henkilöt
tunnistamattomana pyytäessäni heiltä luvat oppilastöiden, valokuvien ja nauhoitteiden
käyttöön tutkimuksessani ja rompulla. Muutin nimiä, naamioin kasvoja, muokkasin
ääniä, vaiensin nimien maininnat. Video- ja ääniotteista suosin pätkiä, joissa henkilöitä
ei mielestäni voinut kasvojen perusteella tunnistaa eikä nimiä mainittu. Still-kuvat
olivat usein jo valmiiksi liian 'epätarkkoja' henkilöiden tunnistua, mutta riittävän
tarkkoja havainnollistamaan eleitä, ryhmittymisiä, asentoja, tilannetta.
Kuva on tavallaan avoin ja rajallinen yhtä aikaa: vaikka se ei välitä 'vain
objektiivista totuutta', se tuntuu välittävän sen suoraan ja tarkalleen (ks. esim. Barthes
1977, 18-19). Kuvan tai kuvallisen median käyttö läpinäkyvästi tarkoittaa, että
todellisuus ja sen representaatio rinnastetaan tai sekoitetaan keskenään unohtaen media
niiden väliltä. Naisen kuva on historiallisesti toiminut symbolina miehen yhteydelle
luontoon, hänen otteelleen materiaalisesta maailmasta. Valokuva, niin kuin nainenkin,
on toiminut positivistisen katseen piikana pitämällä yllä varmuutta katseen ja maailman
vastaavuudesta. Kuvakäsittely kyseenalaistaa dokumentaarisen uskottavuuden, joka
valokuvalla on ajateltu olevan, ja rikkoo harhaluulon, ettei kamera valehtele. (Isaak
1996, 50; Ball & Smith 2001, 312)
Kuvat, videot ja äänet ovat löytöjäni, havainnointini muistiinpanoja, joiden
otteet eivät kuitenkaan muille välttämättä kerro samaa kuin minulle. Niiden tehtävä
rompulla ei olekaan suoraan välittää kentän tapahtumia lukijalle tai pelkästään kuvittaa
tekstiä. Ne ovat itsessään jo alustavaa tulkintaa ja niillä esitän visuaalis-äänellistä
kuvailua ja tulkintaa kokemuksestani kentällä, sijoitan ne johonkin paikkaan luokassa,
liitän johonkin hahmoon, tekstiyhteyteen tai otsikkoon. Monimerkityksisen ja
-tulkintaisen kuvamateriaalin luonteeseen kuuluu olennaisesti epämääräisyys –
valokuvat eivät kykene puhumaan puolestaan, vaan informaatio täytyy härnätä niistä
ulos, tulkita ja koodata auki niistä se, mikä on visuaalisesti saatavilla (Ball 1998, 137).
Kolmoispanoraama ei ole kuvisluokan kopio, vaan sen etnografinen kuvailu ja
muokattu mutta rehellinen tulkinta, joka auttaa ymmärtämään luokassa olijoiden
toimintaa ja hahmottamaan tilan merkityksiä siinä toimivien kannalta. Samalla se on
'kuvisluokan' metaforinen edustaja ja kehys, jonne astuessa kuvistaidemaailma
'käynnistyy'. Panoraamat ehkä tuottavat mielikuvan katseesta, joka haltuunottaa
näkymän yhdellä pyyhkäisyllä. Ne eivät kuitenkaan noudata samaa logiikkaa, sillä
näkymä on välittävä pinta (interface), jonka takaa muu kätketty sisältö on etsittävä
liikuttamalla kuvaa, ryhtymällä vuorovaikutukseen, interaktioon sen kanssa.61 Venus61

Esim. Warlpirit lukivat asuinseudullaan kuvaamastaan videosta monikerroksisten merkityssuhteiden ja
symbolisten merkitysten verkkoja (tapahtumat, muistot jne), mutta länsimainen katsoja näki niissä
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jäljennökseen kaapin päällä liitin kuvan tulkintaa kuvilla (vrt. Eneroth 1996).
Romppudemoa muille esitellessä huomasin kuvan ja äänen voivan toimia myös 'omin
päin' etnografian raportoinnissa. Jokin elementti tai ote saattaa tuottaa lukija-katsojalle
oivalluksia, joita en ollut ajatellutkaan, tai hän voi nähdä otteessa tärkeämpänä jonkin
muun merkityksen, kuin olen sille antanut. Jos tulkintani ei sulje sitä, hänelle jää
avoimuutta tulkita omista lähtökohdistaan, olla jopa eri mieltä kanssani. Sovellan
ajatusta myös työni kirjallisessa osuudessa tulkitessani aineisto-otteen vain osittain.
Oppilaat kanssakuvaajina
Oppilaiden omat videoinnit ja esitykset kameralle osoittivat yhden mahdollisen tavan
jakaa etnografiassa valtaa ja tutkijuutta, oppilaiden toiminnan kameran takana itsensä ja
toistensa kertojina. Videot esittävät hetkellisinä näkyminä oppilaiden käytänteitä,
sosiaalisia muotoja, suhteita, suhtautumista toisiinsa, tutkijaan ja tutkimukseen. Tutkijan
ja oppilaiden kuvaamien videopätkien välisistä eroista voi nähdä, kuinka oppilaat
suhtautuivat vertaisiinsa kuvaajana toisin kuin tutkijaan. Keinojen, tyylien, teknisen
osaamisen näkyvät eroavuudet otoksissa paljastavat niiden objektiivisuuden
näennäiseksi alleviivaten kuvan rakentuneisuutta. (Harper 1998, 29) Kuvan konstruointi
tapahtuu kuvia käyttävän yhteisön sosiaalisten ja kulttuuristen muotojen mukaisesti, ja
kuvallisia merkityksiä tuotetaan samoissa puitteissa kuin muitakin merkityksiä tuossa
kulttuurissa. Se, mitä kamera oppilaiden käsissä tallensi, mitä sen eteen valikoitui ja
millä tavoin siellä esiintyy, kertoo myös kuvaajien ja kuvattavien merkityksellistämisen
tavoista. (Burnett 1990)
Hyperprojektista pikku monografiaan
Usein sanotaan multimedia- tai hypermediapohjaisen projektin kaikkine teknisine
vaatimuksineen vastaavan kokoillan elokuvan tuottamista. Liian kompleksisena yksin
tehdä se ikään kuin vaatii kollektiivista toteutusta toimien siten vastalääkkeenä
'yksinäisen tutkijan' paradigmaan. Tehtyäni oman romppuni yksin ei kollektiivisen
suurprojektin ideaalityyppi enää tunnu selviöltä. Digitaalinen tekeminen vaati toki
monenlaisia teknisiä resursseja ja paljon opettelua: piti osata käyttää kameraa, audiovisuaalisia välineitä, tietokonetta, erilaisia ohjelmistoja, ohjelmoida. Piti myös ylittää
oma tietoteknologiaan ja kaupallisuuteen kohdistuva vastarinta ja epäilykset.
Tekniikkaan tuskin moni tarttuu muutenkaan, jos vaaditaan, että sen käytön on oltava
kallista ja tuloksen mittavaa ja täydellistä, jotta urakkaan ylipäätään kannattaisi ryhtyä.
Laitteet ja ohjelmat ovat kuitenkin jatkuvasti 'maallistuneet' käyttäjälle
ystävällisemmiksi. Jollei tavoitteena ole 'hyper'-luokan produkti, ei multimedia
tutkimus- ja raportointivälineenä välttämättä edellytä monen hengen työpanosta. Yhtä
hyvin se voi olla väline tehdä jotain pienimuotoista, oma raportti, monografia – niille,
joille yksin tekemisessä on puolensa. Toisaalta tuntuu ilmeiseltä, että kollektiivinen
tekeminen, eri tutkijoiden havaintojen ja näkökulmien kohtaamisen ja erojen ansiosta,
lisäisi tutkimuksen metodista ja teoreettista voimaa.
Ajan ja resurssien hupeneminen pakotti rajaamaan, karsimaan suuruudenhulluja
suunnitelmia. Luokkapanoraamojen intertekstuaalisten viitekohtien runsaudesta olisin
saanut avattua monia muitakin tekstejä ja keskusteluja kuin niistä nyt aukeaa. Ääni- ja
video-materiaalista olisin saanut enemmänkin irti. Tämän tekstin lisäksi multimediassa
on noin 100 sivua kirjoittamaani lingo-ohjelmointia (ks. liite 7) ja 200 tekstielementtiä.
Siinä on myös yli 800 työstämääni kuvaa tai kuvaelementtiä ja noin 130 ääni- tai
pelkkää tylsää maiseman panorointia, kuin omalle kulttuurillemme olisi vaikeaa tunnistaa symbolisen
läsnäolo, merkitysten verkko kuviin ja videoihin luomissamme maisemissa. (Burnett 1990)
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videopätkää. Ehkä nämä lukumäärät antavat jonkin käsityksen työn määrästä. Silti
monistakin ideoista ja oivalluksista jäi valmiiseen romppuun vain jälkiä ja esimerkkejä
siitä, mitä siinä olisi voinut vielä olla. Ironista kyllä, lukijan voi olla vaikea päätellä
lopputuloksesta, miten isotöinen ja mittava urakka oli se jäljelle jäänytkin.
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II OSA
_____________________________________________________________________

4 KERTOMUKSIA KUVIKSEN ARJESTA
Mitä tarttui matkaltani mukaan, mitä olivat löytöni? Tässä luvussa kuvailen ja lähestyn
eri näkökulmista koulun kuvataidekasvatuksen arjessa, tietyssä ajassa ja paikassa
kohtaamiani 'erojen leikin' kehkeytymiä ja juonteita, sukupuolen rakentumista ja
merkityksellistymistä.
Tarinat, episodit, kuvaelmat…
Jutellessaan kanssani ja keskenään oppilaat inhimilliseen tapaan, tukeutuen useisiin,
keskenään kilpaileviinkin diskursseihin, jäsensivät ja eheyttivät kokemuksen kaaosta
narratiiveiksi, joissa koetut asiat ja tehdyt teot saivat selityksiä, merkityksiä ja yhteisesti
ymmärrettävän muodon. Myös omassa tutkimustarinassani heistä punon sirpaleisen
tapahtumisen virrassa tavoittamiani tapahtumia, puhetta, kuvaelmien fragmentteja ja
niiden herättämiä teemoja kerronnaksi, jolla yritän kommunikoida kokemukseni toisille
ymmärrettävästi. Kuvis-arjen tarinani muodostuu muistiinpanoista, kuvista, videoista ja
litteraatioista poimimieni otteiden ja episodien ympärille rakentuvista osatarinoista.
Niiden ytimenä on kiinnostukseni herättäneitä, yllättäneitä tai merkittävänä pitämiäni
näkymiä, tilanteita tai tapahtumakulkuja (vrt. Salo 1999, 68-69) tai jotakin, mikä tukee
kuvailua, havainnollistamista, argumentointia, antautuu tarinoiden kertomiseen ja
vaikutelmien luomiseen.62
Kuvailen toimintaa ja merkityksellistämisen tapoja, tulkitsen ja yritän kääntää
esiin kohtaamieni ilmiöiden, tekojen ja tapahtumien tarkoituksia ja merkityksiä. Yritän
nähdä selvemmin, mitä kaikkea vastaavanlaisiin tilanteisiin saattaa liittyä, ja ymmärtäa
näiden asioiden yhteyksiä toisiinsa. Yhtäläisyyksien ja toistumien rinnalla yritän tuoda
esiin eroja ja poikkeamia, erilaisia totuuksia, mahdollisia merkityksiä ja muutakin
järkeä ja juonta, kuin sen, joka oli tarkoitettu tai sen, jonka olin oppinut löytämään. (Ks.
esim. Syrjälä jne. 1994, 98) Otan ihmeteltäväkseni arkiymmärrykselleni tuttuja
ilmiöitä, joita minun on kulttuuriin kasvaneena vaikea nähdä merkillisinä (ks.
Saarikoski 1994, 27). Kerronta etenee konkreettisesta, kuvailevasta tulkinnallisempaan.
Aloitan esittelemällä kuvisluokan fyysisenä esineympäristönä ja kuvailemalla
tuntitapahtumia yhden tehtäväprosessin aikana. Jatkan tarkastelemalla tuntien toimintaa,
episodeja, kuvaelmia, tunti- ja haastattelupuhetta sekä oppilastöitä muunmuassa eleen ja
tyylin, ruumiillisuuden, sukupuolen esittämisen ja estetiikkojen näkökulmista.
Tukeudun feministisen keskustelun esiin nostamiin teemoihin ja näkökulmiin
taiteen ja kulttuurin tarkasteluun avautuvina, jatkuvasti mahdollisina, käyttökelpoisia ja
tarpeellisina diskursseina (Davies 1991, 70-71). Nivon kuvis-arjen kuvauksen ja
tulkintojeni lomaan viittauksia kulttuurintutkimuksen, sosiologian ja taidekasvatuksen
kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Monen aineisto-otteen jätin kuitenkin puhumaan
lukijalle myös ohi ja yli oman tulkintani. Monen aasinsillankin jätin rakentamatta
uskoen, että lukija osaa ja haluaa punoa omia punaisia lankojaan lukujeni välille. En
tavoittele luottamusta tai vakuuttavuutta todisteluin vaan kutsun lukijan ihmettelyyn,
muisteluun ja problematisointiin.
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Vrt. dominoimaton estetiikka, jota Donovan (1993, 55) havainnollistaa Virginia Woolfin Oma huone
romaanin satunnaisiin tapahtumiin, sattumuksiin ja tilanteisiin keskittyvillä osittaisilla tuokiokuvilla.

…Ja niiden näyttämö
Kouluympäristössä merkitysmaailmat kohtaavat. 'Aikuinen' on varustanut koulutilan
nojaten omiin arvoihinsa ja tulkintoihinsa 'oppilaasta' tai 'lapsesta', hänen tarpeistaan,
oppimistavoistaan, kehityksestään. Tulija, tavallisesti oppilas, saa tuta näiden
tulkintojen konkretisaatiot koulun fyysisessä ympäristössä, sen jäsentelyissä,
aikatauluissa, käytännöissä, säännöissä, arkkitehtuurissa, ruokalistoissa. Annetun
ympäristön jäsentelyt piirtävät jälkiä oppilaan kokemuskerrostumiin kanavoimaan
hänen kokemustaan – kenties aikuisyhteisön suosimaan suuntaan. Vai kaipauksen
suuntaan?63 Kouluhan voisi olla seikkailujen linna tai ihmemaa, luokat luolia,
amfiteattereita, käytävät tunneleita, jokia, puutarhoja – ympäristöjä, joissa leikille,
etsimiselle, kysymyksille ja muutoksille jää vielä tilaa. Oppilas olisi saattanut järjestellä
toisin. Tilan käyttö on sen tulkintaa ja merkityksellistämistä, ja oppilas voi käyttää
koulun tiloja toisin kuin minä ja kuin on tarkoitettu (vrt. Palmu 1998). Kuvisluokan
tilallisen hahmon, järjestymisen, visuaalisuuden ja esineistön luentani eivät kerro tilan
merkityksistä oppilaille, mutta voi muiden havaintojen tuella vihjata sen mahdollisista
merkityksistä heille.64
Esineet, merkit, detaljit herättävät uteliaisuutta ja vetävät katseita. Moni
luokkatila onkin tyhjä kuin tabula rasa, johon tulijat saavat hetkeksi ripustaa
olemisensa. Tilan esineistöllä jäsentelyineen on diskursiivinen ulottuvuus. Tavaroin,
välinein ja materiaalein näkyvästi merkatut luokkatilat lupailevat kaikenlaista,
herättävät odotuksia siitä, mitä ehkä tullaan tekemään. Koulun ideologioiden ja
tavoitteiden rajaamin ja merkitsemin, kuvanteolle osoittamin resurssein kuvisluokka
opettaa opetettavansa taiteesta ja kuvanteosta, sen prosessit ja niissä merkityksensä
saava esineistö ruumiillisen taidekäsityksensä. Sen pitkälti opettajan käsialaa oleva
tavaroiden valikoima ja järjestys heijastaa opettajan käsityksiä taiteesta,
taidekasvatuksesta, estetiikasta. Millaisena merkitsevänä tilana, tekstinä, tapahtumien
fyysisenä kontekstina kuvisluokka näyttäytyi minulle aikuisena ja taidekasvattajana?
Luokka on tyhjä ja tunnin päätteeksi siivottu, mutta yleisilme on boheemi, ei
ylisiisti. Kaappien päällä on rojua, hyllyissä kirjavasti kippoja, eri puolilla luokkaa
seinillä, ovissa ja ikkunoissa oppilastöitä, kuvia ja lappusia. Liila lierihattu rempseästi
piirtoheittimen 'päässä'. Ovipielessä nuhjuinen tiskipöytänurkka hyllyt ja alusta täynnä
mukeja, paletteja, liuottimia, laatikoita, myttyja, pussukoita. Suuren suuri roskis
odottaa, että sotkua syntyy, samoin kirjava kasa työtakkeja takanurkassa. Kulumajälkiä
ja tahroja on siellä täällä, naarmuja seinissä, lattioissa, pulpeteissa. Merkeistä päätellen
on saavuttu tekemisen maailmaan.
Oppilaiden oranssit muovituolit ja vanhat mustapintaiset paripöydät olettavat jo
aikuisia keskivertovartaloita.65 Pöytälevyjä, niiden puureunuksia ja metallijalkojen
punaista maalia koristavat satojen menneiden tuntien jäljet, vaihtuvien istujien tilan
haltuuonotot, kaiverrukset, merkit, naarmut. Tilaan nähden liikaa pöytiä on ahdettu
kahteen 'laivaan' kuin kirkonpenkit, ulkoseinustan neljä pöytää kapeana sivulaivana ja
leveänä keskilaivana neljä neljän pöydän riviä, joista etummainen hipoo open pöytää
kuin symbolinen kosketus. Pitkä, lähes tavaroiden peittämä opettajanpöytä on
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Ks. Gordon, Lahelma & Tolonen 1995 ja Gordon & Lahelma 1996 niistä usein varsin negatiivisista
metaforista, joilla oppilaat luonnehtivat koulua sen fyysisiä merkityksiä etsiville tutkijoille
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Koulun tilan materiaalisiin ominaisuuksiin, järjestelyihin ja käyttöön sisältyvistä didaktisista ja ruumiin
kontrollin ulottuvuuksista ks. esim. Gordon, Holland & Lahelma 2000, 136-164.
65
Koulun sisustuksessa yläasteella näkyy oletus aikuisten ja oppilaiden kokoeron pienenemisestä, ison ja
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'demokraattisesti' lattiatasossa oppilaiden pöytien kanssa ja saman korkuinen.66 Sen alla
on open tuoli ja takana vasemmalla liitutaulua ja oikealla magneetti-tussitaulua noin
saman verran kumpaakin. Niiden yllä, kiskotelineessä, on sivusuunnassa siirreltävä
valkokangas. Kuvisvälineistö vaatii paljon tilaa. Täällä tavaraa on miltei enemmän kuin
tilaa, ahtaalta tuntuu. Ei ole varastoa, jonne opettaja voisi vetäytyä oppilailta
näkymättömiin 'järjestelemään' töitä ja tavaroita.67 On vain kokoelma yksinkertaisia
kaappeja, sieltä täältä haalittuja, punaiset 70-luvun alkuperäistä perua.
Lattiaa päällystää vihreä linoleum (helppo puhdistaa), seiniä alumiinilistoin
yhdistelty valkea kipsilevy (näppärä poistaa, siirtää, uusia). Varjo ja vihreänharmaa
maali piilottavat loisteputkilamppujen yläpuolella risteileviä ilmastointiputkia ja
sähkönjuoksutuksia. Loistevalon ainainen hehku sävyttää tilan värikirjoa, jota
sisäpihalle antavan lasiseinän, -oven ja kahden kellari-ikkunan ulkoa tuoma halju valo
ei yksin jaksaisikaan valaista. Lasiseinän yllä valokuvajulisteessa laukkaa hevonen.
Pihan viidakkona rehottavat puskat eivät estä näkemästä käsityöluokkaan, mutta pikku
ikkunaa käytävän oven vieressä peittää tirkistelijöiltä pahvinpala.
Tila on ihmisten jättämien jälkien, sääntöjen, toistuvien rutiinien ja samalla
taideopetuksen ja taiteen merkitsemää. Seinillä, hyllyissä ja kaappien päällä on
enemmän tai vähemmän pysyviä otoksia luokkahuoneen opetus- ja työhistoriasta –
tuskin sattumanvarainen näytteillepano, pikemminkin kokoelma taidon ja tekniikan
malliesimerkeiksi kelpuutettuja tapauksia. Hiilipiirros elefanteista, grafiittipiirros
kalkkunasta, muotokuvajäljennöksiä, kartta saaresta, taidejäljennös, paperimassatyö,
abstrakti vesivärimaalaus, väritutkielma-ryhmätyö, savimaljakoita, savikulhoja,
savikippoja, abstrakti metalliveistos, abstraktiolla kirjailtu betonipylväs. Graafiset
välineet68 ja kasvojen teema ovat vahvoilla. Länsimaisen taidehistorian tuttuja kasvoja
on näyttävästi esillä taulun yllä oppilaiden piirtäminä. Surrealismin, impressionismin,
ekspressionismin, kubismin, funktionalismin ja individualismin modernien sankarien –
Dalin, Van Goghin, Picasson, Le Corbusierin, Aallon – rinnalle ovat päässeet rock-tähti
Mike Monroe, tietokonekollaasi nuoren miehen kasvoista ja korvia myöten aseistettu
soturihahmo. Sankareissa on yksi nainenkin, suomalainen Helene Schjerfbeck
omakuvassaan. Nimettömiä naishahmoja luokassa on enemmänkin: kampausmallin
jäljennetyt kasvot, sinisen puutarhan satuprinsessa, lehdestä leikattu hymyilevä neito,
joka istuu hajareisin takaseinän korkkitaululla. Välinekaapista pilkottaa Modiglianin
naisen ohut, pitkä kaula, ja takakaapin päällä kultakehyksissä, Tizianin 'Urbinon
Venuksen' mukaelmassa lojuu alaston nainen palatsin vuoteella palvelijatar taustallaan.
Eräs nainen ei ole paikalla mutta on silti läsnä. Välinekaapin päällä on täytetty,
pullukka lintu, joka tuo mieleen hänen kotonaan tekemät keraamiset linnut. Hortensiat
maljakoissa hyllyn päällä ja projektoritelineellä ovat hänen pihaltaan kodinomaisuutta
luomassa. Ne ovat kodin, pihan, Eeva-opettajan metonymioita.
Rompulle rakentamani kolmen panoraaman virtuaalikuvisluokka edustaa
tapahtumisen fyysistä paikkaa ja metaforisesti muitakin kouluetnografian vaatimia
kontekstualisoinnin tasoja ja mahdollisuuksia. Luokan elementit ovat lähtöpisteinä
tarkastelun kehyksien laajentamiseen tai kaventamiseen. Kaventaminen vie eri
kuvistuntien konteksteihin, työn prosessointiin ajan, rytmin, toiminnan, äänten, elävien
ruumiiden maailmoissa, tuotettujen kuvien viitekehyksiin. Laajentaminen vie kohti
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koulun kontekstia – jossa muodollinen ikäryhmittely, väenpaljouden ja julkisuuden
olosuhteet, vallan ja arvioinnin alituinen läsnäolo tulevat mukaan sukupuoli-erottelun ja
-integraation dynamikkaan (Thorne 1993, 51) – ja kohti koko opetusinstituution,
yhteisön ja kulttuurin tasoja.

4.1 Kuviskuvioissa
Kohtasimme 7A-ryhmän Eevan kanssa ensi kertaa eräänä torstaina, jolloin se aloitti
ensimmäisen kuviskurssinsa tässä koulussa. Teemana oli värillisten viivojen luonne.
Eevan alustuksen jälkeen maalattiin nopeasti suuret kokeelliset vesivärivalutustyöt.
Toisella kaksoistunnin puolikkaalla, Eevan eräänlaisena lähtötason mittarina kaikille
uusille 7. luokan ryhmille – arviointi ja diagnoosi alkaa siis heti – piirrettiin lyijykynällä
tai grafiittiliidulla lintuihminen. Kolmannen viikkoni keskiviikkona, matkalla kouluun
huomaan unohtaneeni kotiin edellisellä kerralla tehdyt, oppilaiden luvalla rauhassa
katseltavakseni viemäni pohjapiirrokset. Eeva on jo luokassa kun saavun, oppilaat vasta
menossa. Rami etsii pohjapiirrostaan kaapista jatkaakseen sitä. Harmittaa. Kerron
hänelle, ettei se ole täällä vaan kotonani. Kysyn Eevalta "Mitäs nyt kun minulta jäi ne
työt kotiin?" Hän sanoo, ettei niitä tarvita, hän antaa uuden tehtävän.
Kahden viikon viiden opetuskerran (9 oppituntia)69 aikana monet kuviksen
rutiineista, istumajärjestykset, tavaroiden ja välineiden paikat ja puhdistaminen, ovat
selvinneet oppilaille ja minulle.70 Aika on heti osoittautunut merkittäväksi asiaksi, siitä
on krooninen pula, jota paikataan nipistämällä välitunneista tai aloittamalla etuajassa,
tänään jo ennen kahdeksaa. Ennen siirtymistä varsinaiseen tehtävään Eeva aikoo
demonstroida luokkatuopin tekemisen savesta. Hänestä on hyvä antaa tehtävä vähän
etukäteen ja jättää se hautumaan. Auli ja Essi, jotka asuvat melko kaukana koululta,
saapuvat luokkaan myöhässä pyydellen anteeksi yhteen ääneen. Kun Essi yrittää vielä
selittää myöhästymistä, Eevan leikillinen voivottelu "Oi joi joi!" keskeyttää hänet. "No
ihan totta, mä voin todistaa", Essi protestoi, "Mullon kädet ihan rasvassa!" Häly
luokassa on jo melkoinen, ja Eeva keskeyttää Essin toistamiseen. "Nyt istukaa äkisti, hei
istukaa, ihan totta." Essin ja Aulin vielä asettautuessa paikoilleen etupöytään Eeva
jatkaa jo luokkatuopista. "Korkean polton savea saatte, ei mitään punasavea. Näytän
teille esimerkkimukit." Hän poimii käsiinsä kaksi mukia pöydältä. Mattikin tulee
myöhässä, sanoo "Anteeksi" ja hymyilee kuin ei mitään. "No nyt tulee näitä
keskeytyksiä koko ajan", huomauttaa Eeva vakavana, odottaa kunnes Matti istuu
paikalleen Ramin viereen ja sitten jatkaa.
Eeva käy keramiikan tekemiseen liittyviä asioita läpi kyselemällä – kuten hän
sittemmin kurssilla usein tekee uusia asioita opettaessaan. Oppilaat viittailevat ja
vastailevat luvan saatuaan tai saman tien. Luokkatuopin valmistuksen läpikäyminen vie
noin varttitunnin ja on hauska ja humoristinen esitys, yleisö näyttää vaikeuksitta
keskittyvän kuunteluun ja katseluun. Keramiikkaa kauan harrastanut Eeva näyttää
sujuvin ottein kaikki tuopin valmistuvaiheet – saven kaulitseminen, leikkaaminen
kahvan ja pohjan kiinnittäminen pinnan koristelu ja viimeistely – ja saa savenkäsittelyn
näyttämään helpolta. "Yhdeksän kilopondin lohisiimalla leikkaan näin (vetää pingotetun
langan saven läpi, elävöittää liikettä) – ja noin (leikkaa toisen viillon)." Sitten hän ottaa
esille sukkahousut ja alkaa esitellä oppilaille keksintöään. "Sukkahousut leikataan
riemuiten poikki – kas näin!" hän sanoo saksien napsahtaessa ja jatkaa ääni väristen:
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"Voi äitiparkaa!"
Hymysuin oppilaat kuuntelevat ja katselevat ensimmäisellä tunnilla
valitsemiltaan paikoilta: kaverukset vierekkäin paripöydissä, tytöt tyttöjen ja pojat
poikien pareina. Riinan, Sinin, Merin, Aulin, Essin ja Katin kolmen vierekkäisen
pöydän eturivi on opettajanpöydässä kiinni. Sen takana on Teron, Harrin ja Joukon
'poikarivi', jonka takana on taas Sannin ja Kaisan 'tyttörivi', ja kauimpana Eevasta,
takimmaisen pöytärivin toisessa päässä ovat Lassin ja Erkin, toisessa päässä minun
paikat. Sisäpihan ikkunan ääressä, ulkoseinän pöytäjonon etummaisina istuvat Matti ja
Rami, sitten Arja ja Saara, ja heidän takanaan Hanna yksin.
Hyvä ja paha maailmassa – kollaasina
Demonstraation jälkeen Eeva jättää luokkatuoppiasian "valumaan aivoihin" ja siirtyy
tunnin varsinaiseen teemaan. "Hyppy seuraavaan tehtävään on pitkä: tehdään
kuvakertomus siitä, mikä teidän mielestänne on elämässä hyvää ja pahaa." Hän
kirjoittaa taululle suurin kirjaimin "HYVÄ PAHA" ja selittää kuinka sanomalehdistä
leikataan kuvia edustamaan hyvää tai pahaa. Erkki kommentoi heti Bosnian sodasta:
"Helppo sanoa, mikä on pahaa." "Älkää vielä sanoko", Eeva toppuuttelee ja jatkaa
tehtävän kuvailua: "Voin myös leikata lehdestä kuvia, joissa ei ole mitään erityisen
hyvää tai pahaa, mutta kun se laitetaan muiden kuvien yhteyteen, niin ne yhdessä
synnyttävät ajatuksen hyvästä tai pahasta." Hän kertoo toisen 7. luokan tytöstä, joka
leikkasi lehdestä kauniit naisenkasvot, pisti ne keskeltä poikki ja kasvon toisen
puolikkaan avulla näytti, kuinka kauniillakin voi olla pimeä puolensa. Näin piti tehdä
nytkin: jakaa kasvot keskeltä, sijoittaa toinen hyväksi, toinen pahaksi puoleksi ja etsiä
lehdestä kuvia molemmille puolille. "Mikä olisi oikea paratiisi maan päällä?"
Saatuaan luvan oppilaat lähtevät etsimään lehtiä neuvotuista paikoista,
pahvilaatikoista luokan edessä ja naulakon vierestä sekä ostoskärrystä, joka on tänään
jätetty luokan takaosaan, lähelle Lassin ja Erkin pöytää. Tarjolla on vanhoja ja vähän
tuoreempia aikakauslehtiä, kuukausiliitteitä, postimyyntiluetteloita, paikallislehtiä ja
joitakin ulkomaisia julkaisuja. Valittuaan nippunsa kaikki ovat pian taas paikoillaan.
Kun oppilaat alkavat leikellä lehdistä kuvia, Eeva kehottaa heitä repäisemään koko
sivun irti, ettei lehteen jää repaleisia sivuja. Hetken kuluttua Eeva toistaa ohjeen
näyttäen samalla kuinka kokonainen sivu revitään. "Minusta on kiva jos otetaan koko
sivu pois." Vieläkään proseduuri ei ole kaikille selvä ja saatuja ohjeita tarkennetaan
kyselemällä. Sannin kysymykseen, minkäkokoiset kasvojen pitäisi olla, Eeva vastaa,
että minkäkokoiset vain. Aulille on epäselvää, etsitäänkö kuvia enemmän kuin yksi.
Siitä Eeva saa aiheen antaa kaikille lisää ohjeita. Hän esittää taululla, kuinka kuvista
tehdään kuvasommitelma, jota varten lehdestä etsitään hyväntuntuisia ja pahantuntuisia
kuvia enemmän kuin viisi kappaletta. Matti ja Rami kysyvät, kävisivätkö heidän
leikkaamansa kuvat. Eeva menee juttelemaan heidän kanssaan.
Toimeliaan alun jälkeen tunnelma luokassa rauhoittuu. Oppilaat liikkuvatkin
melko vähän. Tero yrittää omalta paikaltaan heittää paperipallukan roskikseen, mutta
ohi menee. "Just tonne mä yritinkin", hän vitsailee ja käy poimimassa pallukan roskiin.
Aina silloin tällöin joku käy lehtikärryillä ja -laatikoilla penkomassa tai palauttamassa
lehtiä, ja hetkittäin kärryn ympärille kertyy useamman oppilaan ryhmä. Lehtiä selataan,
luetaan ja kommentoidaan. Kuvat ja otsikot insproivat puhetta ja siivittävät
keskusteluja. Koko vallitsee ajan hiljainen juttelu, jonka yli joidenkin oppilaiden äänet
kohoavat toisia useammin. "Hyi, tosson toi!" huudahtaa Essi tunnistaessaan lehdessä
jonkun hahmon. "Tää on jokin ruotsalainen lentolehti, mä en ala", valittaa Erkki, "Hyi,
jotain ruotsalaisii mekanoja!" "Hyvä, paha, ruma ja siltä väliltä", sanoo Rami ja
kääntyy näyttämään Saaralle ja Arjalle löytöään, kuvaa television Amazonia64

viihdeohjelman juontaja Yazkasta, naisesta, joka pukeutuu ja esiintyy 'kuin mies'.
"Meikä pistää Yazkan, se on paha, paha", Rami sanoo. Tero ja Harri keskustelevat
Teron näkemästä ufoelokuvasta, jossa oli "miljoonia ufoja". Joku löytää jutun Jari
Litmasesta, ja syntyy keskustelua lähipäivien jalkapallouutisista. "Ei siinä paljon
hurrattu", kommentoi Rami tv:ssa näkemäänsä ottelua.
Niin kuin jo aiempina tunteina, myös tänään Ramin tai Teron ääni kantautuu
usein korviini, heidän liikkeensä ja tekemisensä silmiini. Eevakin huomauttaa taas
Ramille liiasta aktiivisuudesta. "Kyllä minun varmaan pitää sinut erottaa", hän sanoo,
tarkoittaen Ramin siirtämistä pöytätoverinsa Matin viereltä muualle istumaan. "Miten
niin?" kysyy Rami hämmästyneesti. Siirtouhka ei näytä häntä kauaa vaivaavan, ja pian
hän jo tulee luokan takaosaan (jossa Eeva juuri puhuu minulle keramiikasta) kysymään
Eevalta, saako työhön myös piirtää, ja kuvailee innostuneesti ideaansa. Eeva hymyilee
minulle huvittuneena: "Alkaa noi ideat lentää." Vielä lopputunnista Rami naureskelee
Matin ja Erkin kanssa selatessaan runsaasti naisten kuvia sisältävää lehteä luokan
takana ja ilmoittaa äänekkäästi: "Maikka, täs on joka kuva paratiisista!"
Tunti loppuu vähän yllättäen. Eeva tekee lähtöä välitunnille pyydettyään minua
valvomaan luokkaa, kunnes huomaa, että onkin yksöistunti ja alkaa hoputtaa oppilaita
palauttamaan välineet ja työt. Kollaasit jäävät kesken perjantaihin asti, sillä torstain
kaksoistunnilla muovaillaan ensin luokkatuoppi ja lopuksi Eeva antaa taas tehtävän
'hautumaan'. Hän pyytää oppilaita sulkemaan silmänsä ja improvisoi suggestiivisesti
hehkuttaen tarinan matkasta palmusaarille. Tunti päättyy idyllisiin auringonlaskun
tunnelmiin.
Eeva: Mä kerron teille nyt yhden kuvan – silmät kiinni, levollinen asento. Nyt ajattelemme seuraavan
maiseman: olemme lähtemässä lentokoneella etelämerelle... (tarinassa mennään yhdessä
hiekkarannalle, jolla on palmun lehvistä tehtyjä pävänvarjostimia). Niistä on tehty ihania
aurinkokatoksia (..) Laitamme kassin siihen viereen... (Oppilaat kuuntelevat silmät kiinni hiiren
hiljaa, kun Eeva vie äänellään maalaillen ja dramatisoiden tarinaa eteenpäin.) Rannasta löytyy
kaikki (kaikki jutut, karkit, pepsit) käden ulottuvilta... Se on se kuva, jota tulemme maalaamaan
vesiväreillä ihan lähiaikoina, kun saamme seuraavan työn loppuun… Näemme siinä aivan lähellä
toisen paratiisisaaren... Maalatkaa se (..) hyvin tummin sinisin sävyin (..) auringonlasku. (Maalailee
sanoin värejä maisemaan. Oppilaat kuuntelevat yhä aivan hiljaa.) Katse alas palmusaareen...
Palmusaari on jo piirtynyt ihan mustaksi, piirtyy silhuettina taivasta vasten... Kun katsomme sitä
semmoset viisi minuuttia, niin se näkymä painuu mieleen... Se on nyt siellä. Te olette sen muotoillut,
te olette sen nähnyt sisäisin silmin. Ja nyt saatte avata silmänne, mutta te muistatte sen näkymän, kun
se sitten tehdään. (Jälkeenpäin Eeva sanoo kertoneensa tarinan rauhoittaakseen oppilaat,
tehtävänanto tuli siinä samalla)
Essi: Ihanaa, mä haluun alottaa sen heti.
Erkki: Mä tiedän jo, mitä mä maalaan.
(Kati tai Essi): Mä en muista sitä enää.
Eeva: Kyllä sä muistat, se on piirtynyt sun tajuntaasi. (N07LT)

Perjantaina minä, Hanna ja Saara (jotka tulevat yhtä matkaa kouluun) saavumme paria
minuuttia vaille kahdeksan. Luokan ovi on auki, mutta opettaja ei ole vielä tullut.
Suurin osa oppilaista selaa jo lehtiä paikoillaan, Tero istuu Erkin pöydässä juttelemassa.
Sanni ja Kaisakin saapuvat ja kiertävät paikoilleen luokan taitse lehtikärryn kautta.
Kaisa käy etsimässä työtään kaapista, mutta työt ovat opettajan pöydällä, jossa Sanni
niitä jo selaa. Löydettyään omansa he tulevat paikoilleen. Tero kiertelee luokassa ja
menee välillä ovesta käytävään. Kerran palatessaan hän ohittaa oviaukossa minulle
tuntemattoman luokassa käväisseen pojan, ja he tökkivät toisiaan sormella kiusaksi
mutta leikillisesti kuin keskenään tutut.
Eeva saapuu hymyillen luokkaan ja tervehtii kuuluvasti oppilaita "Hyvää
huomenta 7A!" ja minua "Hyvää huomenta kummitäti!" noteeraamatta luokan perältä
65

kuuluvaa Erkin vastausta "Hyvää huomenta blaa blaa". Hän tuntuu haluavan, että
kollaasit liimataan valmiiksi pian, jo ensimmäisellä tunnilla ja liikoja miettimättä.
Välitunnilla pitäisi ehtiä käväistä savihuoneessa katsastamassa tuoppien kuivuminen.
Aikataulu on tiukka, tunnelma kiihkeämpi ja kireämpi, meininki vilkkaampi ja
meluisampi kuin edellisellä kollaasikerralla. Sakset heiluvat ja paperia silppuuntuu
runsaasti pöydille ja lattioille. Taas kerran Eeva saa syyn muistuttaa kaikille, että
lehdestä revitään kokonaisia sivuja, jottei jäisi roskalehtiä. Hän saa huomion itselleen
korottamalla ääntään kohoavan hälinän yläpuolelle: "No niin. Mites sovittiin eilen: YKSI
KAKSI KOLME tarkoittaa sitä, että tulee kaikille kuultavaa." Kerrattuaan sivun
irroittamisen Eeva näyttää, miten kuva leikataan ääriviivoja myöten. Essi viittaa ja
pyytää opettajan leikkaamaa kissan kuvaa. Mutta Eeva ei heti anna kissaa vaan on
innostuvinaan siitä "Mä haluun tehä tään ite," jolloin Sini ja Saarakin yltyvät
leikillisesti vaatimaan: "Mä haluun kissan!", "Mäkin haluun!"
Lähden kiertämään luokassa. Kurkin töitä olkapäiden yli, joskus kysäisen jotain
tai neuvon, kun joku pyytää. Ensi kertaa nauhuri kädessäni tallentaa limittäisiä
keskusteluja, kommentteja, huudahduksia, rallatusta, äännähdyksiä, liikkumista ja
tekemistä. Kuvista ja ideoista neuvotellaan, niitä mainostetaan, kuulutetaan ja
toimitetaan toisille kuin markkinoilla, haetaan, halutaan, jopa yritetään anastaa.
'Pahoista' kuvista tulee pulaa, ja osa oppilaista haluaisi tehdä pelkän hyvän
puolen. Opettaja antaa luvan tehdä jommankumman yksinään. Tero ei innostu, hän
tekisi mieluummin pelkkää pahaa kuin hyvää. Essi ei tarvitse pahoja kuvia mutta saa
Erkin ja Teron kiinnostumaan niistä. Auli toimittaa Terolle ja Harrille dinosauruksen ja
muskelimiehen. Tyrannosaurus Rexin kuvasta pojilla syntyy puolileikillinen huumorilla
maustettu 'kiista', joka istuu heidän rupattelutyyliinsä. Kurkin Teron olan yli ja yritän
päästä juttuun mukaan, mutta laimealla menestyksellä.
Tero: Dino on mun!
Harri: Eiku mun.
Tero: Eikun mä sain..
Auli: Se oli Terolle!
Tero: Niin. Ei! [kun Harri yrittää ottaa dinokuvan]
Harri: No sit mä otan ton jätkän.
Tero: Dino on mu, on mu, on mu.
Tarja: Onks teillä alihankkijana toi Auli tossa, se antaa teille...
Tero: Eheh. Ei oo.
Harri: Maahantuoja.
Tarja: Maahantuoja. Dinojen ja muskelimiesten maahantuoja.
Tero: NHahahahahahah.
Harri [Terolle hymähtäen]: Mitä? Mhh..Mis se mummo on, se mummo on?
Tarja: Jeltsinillä on monta roolia. [Tero nauraa] Jos löytys monta Jeltsinin päätä ni..
Harri: Jos tällä tädillä ois vähän isompi (-) nii.…

Essi ja Auli löytävät helposti koollasimateriaalia, leikkaavat paljon kuvia – lähinnä
pelkkää hyvää – eivätkä he kinastele kuvista, sillä niitä kertyy yli oman tarpeen. Essi
osoittaa kiinnostusta tutkimukseeni, ja minäkin puhuttelen Essiä aivan toiseen tyyliin
kuin Teroa. Kehun hänen koiranpentukuviaan ja pääsen mukaan keskusteluun.
Tarja:...Ai että noita, noita upeita.
Essi: Ne on ihanii.
Tarja: Mitä ne oli?
Essi: Sharpeita
Tarja: Sharpei, nii oliki. Oliks... te vaihoitte vähän kuvia ilmeisesti?
Auli: No kun toi (--)
Essi: No kun mult jäi yli kauheesti. Kaikkii tommosii ihanii eläinkuvii. Tämmösii norsui ja tämmösii.
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Tarja: Ne oli kaikki sun leikkaamia.
Essi: Niin. Ku ei ne mahu, niin ei sille voi mitään.

Essin ja Aulin yhteistyöhön kuuluu jakamista ja antamista. He vaihtavat kuvia
keskenään ja suostuttelevat toisiaan käyttämään hyviä ylimääräisiä löytöjään. He
kaupittelevat ja lahjoittavat kuvia muillekin luokkatovereilleen. Essi innostuu erityisesti
eläinkuvista ja puhuu niille lämpöiseen, hellittelevään tyyliin. Kerran, kun ideoimme
Eevan kanssa luokan edessä lehtikuvion painamista savilaattaan, hellyttävä
kilpikonnakuva saa Essin ääneen vaikertamaan, ja hän yrittää näyttää sitä Eevalle.
Eeva: Yks juttu semmonen toisaalta, että jos tän pistää laakeeseen vatiin niin siitä sais heti semmosen
vadin.
Essi [etäämpää, vetoavasti]: Eeva!
Tarja: Niin, niin sais.
Eeva: Mul on..niin.
Essi ['syyttävästi']: Ei saa näin itkettävii kuvii (--)
Tarja: Se oi..ois tota...
Essi: Eevaa!
Tarja: ..lehtivati! Lehtivati.
Eeva: Niin. Katoppas kun tekee näin.
Tarja: Joo just.
Essi [lähellä, valittavasti]: Eeva miks sä tuot tämmösii kuvii?
Tarja [Eevalle vadista]: Oijoi!
Eeva: Noniin, ei tästä tarvii tään kummempaa.

Vaikka Essi puhuttelee Eevaa henkilökohtaisen sävyyn toistuvasti, me keskenämme
juttelevat aikuiset emme 'kuule' häntä. Pojat, jotka äänekkäästi ja lyhyessä ajassa useasti
pyytävät neuvoja ja apua opettajalta ja tytöiltä, näyttävät kuuluvan paremmin.
Esimerkiksi Rami vetää kuin magneetti minut ja sittemmin Eevan ja lopulta Merinkin
neuvomaan. Oppilaiden sananvaihdoissa muutaman pojan ääni kuuluu usein yli muiden
ja erottuu nauhaa kuunnellessakin muita helpommin hälinästä. Yleensäkin poikien äänet
tuntuvat täyttävän äänitilaa tyttöjen ääniä ahkerammin.
Tytöt ja pojat istuvat erikseen ja työskentelevät ja juttelevat enimmäkseen
vierustoverinsa kanssa, paitsi Rami, Matti, Arja ja Saara, jotka muodostavat
ikkunaseinustan juttupiirin. Rami ja etenkin Matti kääntyvät usein rupattelemaan
takanaan istuvien tyttöjen kanssa, ja muutenkin tässä 'sekaryhmässä' kehkeytyy kurssin
aikana monen sävyistä keskustelua, vitsailua ja yhdessä naureskelua.
Tarja: Tiedätsä mitä sä etit?
Matti: E. Mä vaan etin.
Tarja: Selailet?
Matti: Ja tuol meni..
Tarja: Hyvii vai pahoi vai mitä..
Matti: Emmä ....hyvii koko lehti. Ei, mullon vaan niin pieniä...
Arja: Laita toi naisen pää, mikä on Saaralla.
[Äänet sekoittuvat, naurua, Arja antaa Saaran silpun Matille]
Saara: No nyt se ottaa sen ja ( ). Arja sä oot kyllä törkee..
Tarja: Se edustaa hyvää.
Matti: Tää on taas liian iso sit.
Saara: Jess, jess, anna takasi, [naureskelee].
Matti: Kyl tää on nii iso mut, tää ei oo kuiteskaa aivan liian iso.
Saara: No...On se niin iso, älä laita sitä.
Matti: Kato ny. Ei vaiskaan, mä leikkaan tätä vähän.
Saara: Eikä.

Kerran tultuani katsomaan Ramin ja Matin töitä jään neuvomaan Ramille liimausta.
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Pojat puhuttelevat toisiaan ohitseni, en tunne olevani aivan tervetullut tilanteeseen.
Rami [Matille]: Mihin sä laitoit sen siveltimen...?
Tarja: Saitko leikattuu?
Rami: Sain mä sen sillai....mihin se nyt hävis?
Tarja: Hukkasitko sä siveltimen?
Matti: No niin, tääl! Hyvä Rampinen! [sivellin löytyy paperien seasta]
Tarja: Ai sulta hävis se. Noin! Kato toi on hyvä. Tään voi...kato tämmösen kuvan voi sitten hel –
anteeks [tönäisen vahingossa] – kiinnittää niinku esimerkiks tämmösen päälle. Se ei peitä kokonaan
sitä. Sen hiuksia esimerkiks. Tulee kivasti sieltä takaa näkyviin.
Rami: Mut voihan sen tonnekin laittaa.
Tarja: Tätä (liimaa) kannattaa varmaan pitää niin, ettei se kaadu...
Rami: Joo.
Tarja: ...tohon pöydälle.

Rami ei tartu heti neuvooni vaan kyseenalaistaa opettajan minussa (mistä tutkija
iloitsee). Saaran ja Arjan mukaantulo tilanteeseen lataa sen tavalla, joka tuo mieleeni
varhaisnuoruuteni tyttöjen ja poikien välisen flirttailun sävyisen kiusoittelun. Olen
saamassa jännitettä lisäävän sivustakatsojan roolin, jota väistelen esiintyen kuin en
kuulisi. Seuraavassa otteessa sisennys erottaa samanaikaiset keskustelut toisistaan.
Rami: Mist mä saan tommosen siveltimen, et mä saan liimattuu?
Tyttö: Niinkun huomaat niin Rampinen on vähän pervolla päällä tänään.
Tarja: Sun pitää varmaan...
Rami [Matille]: Mitä?!
Saara: Älä nyt syö kaikkee sitä ( )
Tarja: ..lainata jotain tommosta.
Rami: Se on vähän…ai joo.
Tarja: Käy pesemässä.
Arja: Sil on kaikki jotain naisii, sit se..
Saara: Sit se yhdistelee silleen, et ne on kaikki pervoi.
Tarja: Ui, varo tota!
Rami [Saaralle]: Miten nii?!
Matti [paheksuvasti]: 'Pervoi', kaikki täytyy tehä 'pervoiks'!
Tarja: Nyt meinaa hävitä hienot hampaat.
Rami: Se on, se on hyvä hammas.
Saara [hampaista]: Öhö.. hyi, yä

Keskustelussa 'pervoksi' määrittyvät sekä Rami, joka on leikannut kollaasiinsa vain
uimapuku-, alusvaate- ja kosmetiikkamainosten naisten kuvia, että noiden kuvien
erotisoidut, seksuaalisesti vihjailevina esitetyt, nuoret poseeraavat naiset. Puheiden
perusteella naisenkuvat on sommiteltu jotenkin keskenään arveluttaviin suhteisiin.
Tyttöjen moralisointi on kuitenkin kepeänoloista, ja Matin laimea vastalause siihen
"kaikki pitää tehä pervoiks" vihjaa, että kyseessä on enemmän heteroseksistinen
härnääminen ja 'seksipuheen' herättäminen kuin paheksunta tai moralisointi. Seksistä
puhuminen houkuttelee, siinä on jotain kiehtovaa, ja Ramin kollaasi on kuin
seksipuheen mahdollistava syötti, johon toistuvasti tartutaan.
Kollaasitunnit ovat yksi havainnoimieni, laadultaan ja sisällöltään eriävien
tehtäväprosessien synnyttämistä toiminnan kehikoista. Lehtien kuvista leikaten ja
liimaten tehtävä työ vaatii omaehtoista liikettä, vuorovaikutusta ja puhetta, johon
lehtien kuvat ja tekstit antavat lisäpotkua, toiminnallisuus korostuu. Kuvantekemisen
ympärille kehkeytyy vaihtotalous, ideoiden, kuvien, neuvojen, palvelusten,
kannustusten, kritiikin ja tulkintojen tarjontaa ja kysyntää. Tunnin kulkuun hahmottuu
'virallisia' ja 'epävirallisia' puhetiloja, joista edellisiä edustavat opettaja-oppilas
-keskustelut tunnin 'asiasta' ja jälkimmäisiä oppilaiden keskinäiset 'muut jutut'.
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Epävirallisten ja virallisten puhetilojen katveessa syntyvät työt ovat osittain tapahtuvan
keskustelun jatkoa, ja niihin kiinnittyy läsnäolijoiden toimesta merkityksiä, joiden
kautta töitä edelleen työstetään, tulkitaan, katsotaan.
"Hopusti nyt!" Järjestyksiä ja rutiineja kuvisaikatilassa
Opettaja käyttää alkukertoina paljon aikaa tiettyjen rutiinien ja työmuotojen
opettamiseen, ne pitäisi nopeasti saada menemään selkäytimeen. Oppilaat oppivat
nopeasti, ja muutakin kuin opetetaan. Asiaankuuluvia taitoja ja käyttäytymistä luokassa
ja sen ulkopuolella omaksuessaan he tavallaan myös 'ammattimaistuvat" oppilaana (ks.
Gordon, Holland ja Lahelma 2000, 72; ks. myös Gordon 1999, 138). Pian jotkut tytöistä
osaavat jo neuvoa muita, toimia opettajan tukena ja apulaisina.71
Heti kun tulemme luokkaan, Kati ja joku muu tyttö (Auli tai Essi) menevät hakemaan kaapista kaikki
ryhmänsä työt samantien. Kati ottaa ison nivaskan käsivarsilleen, yksi työ tippuu ja kun nostan sen,
Kati kehottaa minua: "Laita se tohon (pinon päälle)." Kati laskee pinon omalle pöydälleen ja alkaa
äänekkäästi hälyn keskeltä huutaa nimiä oppilastöistä.
Eeva (Katille): "Kiitoksia!" (N04PL)
Eeva neuvoo lippispäistä Mattia. Samalla aamunavaus alkaa (Eeva: "No niin, nyt kuunnellaan."),
soul/rap tms. alkaa kuulua radiosta mies- ja naissolistin laulamana.
Arja ja Saara (pulisijoille): "Shhh!" (N02PL)

Opitaan missä välineet ja materiaalit ovat, miten ottaa ja palauttaa esimerkiksi liimaa tai
kiepauttaa maalarinteippiä lenkeiksi, joilla työt ripustetaan esille. Opitaan kiellot,
rajoitukset, vapaudet ja velvoitteet. Sientä, rättiä, roskia tms. ei saa heitellä eikä
opettajan hattua ottaa piirtoheittimen päästä. Pyyhittäessä rievulla paperipyyhkeitä
säästyy. Joskus luonnostellaan 'suttupaperille', josta käytetään molemmat puolet –
paperia ei saa tuhlata. Omatoimisuus on tärkeää: vaikkei opettaja olisi vielä paikalla,
luokkaan voi tulla, jos ovi on auki, ja yleensä se on auki. Näin keskeneräisen työn voi
omin päin hakea kaapista ja aloittaa jo välitunnilla. Opettaja havainnollistaa piirtämällä
tai kirjoittamalla taululle, mutta pyyhkii piirrokset pois, jotta niistä ei otettaisi mallia.
Töistä saa palautetta niitä tehdessä, kun opettaja kiertää luokassa, neuvoo ja auttaa yhtä
kerrallaan tai kutsuu oppilaat pikku ryhminä eteen juttelemaan. Opitaan kuuntelun
rutiinit. Opettaja ei halua neuvoa aina samaa ihmistä tai sanoa samaa asiaa monesti.
Eeva alkaa vielä puhua kaikille yhdessä: Tällä tunnilla huomasin uusia asioita teistä, ja te varmaan
minusta. Minulla oli kuuma takki päällä, enkä siksi jaksanut vastata, kuten huomasitte. (...) Aluksi
sanoitte, että osaatte, ja sitten te ette (osanneetkaan). Mistä se johtui, että alkoi mennä sillä lailla?
Rami: Se näytti niin helpolta kun sä teit sen – pari minuuttia ja ...( )
Eeva: Toi oli kyllä hyvä vastaus, Rami.
Erkki [lepyttelevästi]: Se johtu ehkä siitä, että kun sä näytit sen uudestaan, niin sittenkään me ei
uskottu vaan luultiin, että me osataan. Se näytti niin helpolta.
Eeva: Entäs ne välimerkit? Milläs mä saan teidät kuuntelemaan kun mä teen välimerkkejä?
(Kati): Sano joku vitsi, tsoukki.
Eeva: Ei se tsoukkikaan, se ei kuulu melun yli.
Oppilaat tekevät ehdotuksia, esittävät taputusta, vihellystä, kuka mitäkin. Eeva ei usko niihin.
Sanni: Tee se "hohhoijaa". Mä ainakin heti kuuntelen kun sä teet sen.
Essi: Tee näin (paukuttaa pöytää).
Eeva: Kyl mä luulen, että se on tää yks kaks kolme – kun mä teen näin, niin kaikki alkaa kuunnella.
Eeva alkaa puhua siitä, miten jotkut ovat koko ajan äänessä eivätkä kuuntele. Hän esittää
teatraalisesti, millä tavoin joitakin neuvotaan enemmän kuin toisia: Toiset oppilaat ei tykkää siitä, että
71

Ks. Walkerdine (1985, 231) monien eri ikäisten tyttöjen ihannetytöstä, jota kuvailtiin sanoin 'kiltti
ystävällinen ja avulias'. Tytöistä 'apuopettajina' ja opettajan apulaisena ks. myös Palmu (2003, 155),
Koskinen (1989, 84) ja Picard (1989, 208).
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aina joku Rami kysyy ja aina jollekin Ramille neuvotaan "no niin, rakas Rami", ja muut jätetään oman
onnensa nojaan... Eeva seisoo kaapin vieressä ja luettelee siellä olevia tavaroita nostellen niitä
samalla kun kiivaasti selittää: Älkääkä tulko kysymään multa enää, missä on puukyniä ja missä on...
Oppilaat kuuntelevat hiirenhiljaa open vuodatusta – vähän järkyttyneinä?
Eeva: Se on niin ihanaa, kun kaikki etsii ite tavaransa – jää opettajalle aikaa muihin asioihin. (N07LT)

Opettaja puhuu aina ennen tehtävänantoa ja näyttää joskus dioja. Tunnin alussa voi olla
myös kertauskuulustelu, opettaja kysyy, oppilaat vastaavat. Joskus ope tunnin alussa tai
lopussa nopeasti esittelee ja kommentoi kaikille oppilaiden töitä. Tai oppilaiden pitää
ripustaa ne taululle tai käytävälle näyttelyiksi, joiden äärellä (joskus, ei aina) pidetään
yhteisiä juttelu- ja katseluhetkiä.
"Kuri [--] asettaa periaatteeksi ajan jatkuvasti tehostuvan käytön: aika
käytetään perinpohjin hyväksi ja pyritään saamaan siitä irti yhä enemmän
käyttökelpoisia hetkiä ja jokaisesta hetkestä yhä enemmän hyödyllisiä voimia."
(Foucault 2001, 210) Koulun aikaa jäsentää kello, näennäisen tasa-arvoinen
mekaaninen mitta (Orellana & Thorne 1998, 468). Opitaan, että se, jonka työ valmistuu
muita nopeammin, tekee lisätyön tai auttaa opettajaa. Näin eri tahtiin eteneminen saa
sukupuolimerkityksiä, sillä apulaisiksi ehtivät usein tytöt, ja kaksoistuntien
loppupuolella joku tyttö usein ehtii vielä jäljentää silmävaraisesti sarjakuvahahmon tai
pikkueläimen tai jatkaa jotain kesken jäänyttä työtään. Aikaa, jota mitataan minuuteissa
ja sekunneissa, on silti useammille liian vähän kuin liikaa. "No niin, aikaa 2 minuuttia",
"Aikaa minuutti!", "30 sekuntia aikaa! Kohta hyökkäämme ripustamaan näyttelyn
käytävään. Se vie vain kolme minuuttia. Uskomatonta, eikö totta, vain kolme
minuuttia!" Opettajan hoputus alkaa lopun alussa johdantona ajan loppumiseen: "Sun on
pakko alkaa liimata jo, I'm sorry", "Ei muuta ko työt taululle vaan ja siivoomaan",
"Kymmenen minuuttia aikaa enää", "Työtä ei tarvitse enää laittaa seinälle", "...ikävä
kyllä täytyy lopettaa. Pistätte keskeneräiset työt omaan kaappiin". Oppilaita
hermostuttaa.
Matti: Tää mun työ ei oo läheskää valmis!
Sanni: Apua. Kakka. Miten mä ehin...( ) Niin [naureskelee hermostuneesti] siitähän se just oli ku mä
oon oon ihan paniikissa.
Auli: No tee nopeesti, on mulki vielä [kesken].

Ajan loppumisesta naristaan miltei joka tunnin lopuksi, ja aina jollakulla (tytöllä) jää
työ tavalla tai toisella kesken.72 Aikapula ja alituinen kiire, jotka Laitisen (2003, 198)
mukaan häiritsevät taiteellista oppimista ja ovat suurimpia esteitä kuvallisesta
työskentelystä nauttimiselle ja tyydyttävien lopputulosten saamiselle, puhuttavat
oppilaita myös haastatteluissa.
Saara: Nää kaikki on niinku täällä tehtyi silleen hutiloitui työt silleen. Et ku ala-asteella sai niinku
tehä rauhassa nii, niin sillon ne onnistuki paremmin. (Mut) täällä kun on kaks tuntii aikaa tehdä joku
työ ja sit meiän pitää ( ) ne jää aina silleen kesken. (H07S)
Tero: Kotona ei ole koko ajan joku ak.. opettaja kyyläämäs koko ajan, että "mitenkäs se nyt valmistuu... aika loppuu aika loppuu".
Harri: Niin, kotona voi tehdä vaikka kuinka kauan. (H03TH)

Töitä voi tarvittaessa jatkaa kotona, missä asiat voi järjestää toisin, mutta koulussa työ
on tuotettava annetussa ajassa ja sen valmistusta valvotaan. Tytöistä useimmat
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Poikani 13 v. kertoi jättävänsä kuvistyönsä joskus kesken, jotta voisi aloittaa uuden muiden mukana.
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mielellään tekisivät pidempään ja jotkut vievät töitä kotiin. Pojista monet ovat usein
ajoissa, jopa etuajassa valmiita. Tero, jota kuvis ei erityisesti motivoi, saa työnsä
liiankin pian 'valmiiksi', mutta ei tee lisätöitä. Hutilointi seuraa ja paikkaa aikapulaa.
Luokan ja työn siisteys ovat vastakkain ajan suhteen: koska tunnin lopusta on jäätävä
aikaa siivoamiselle, itse työtä ei välttämättä ehdi tehdä siistiksi ja viimeistellä.
"Joko alkas olla siistit paikat?"
Kahden, kolmen kieppeillä siivooja(naise)t alkavat vaeltaa kärryineen pitkin koulun
käytäviä. Tilat imuroidaan, järjestetään, puhdistetaan rievuin ja kemikaalein uutta
koulupäivää varten. Oppilaiden saapuessa seuraavana aamuna ovat heidän eiliset
jälkensä pöydistä, lattiapinnoista, roskakoreista, penkkien alta, koloista ja sopukoista
tiessään. Siivousrutiini on osallistumista puhtaana, siistinä ja järjestyksessä pysyttelyn
kulttuuriseen muotoon, se palauttaa tilaan tehdyn elementtien harkitun jäsentelyn, jota
ihmisten elämänkuviot vääjäämättä sekoittavat. Siisteydellä, puhtaudella ja
järjestyksellä on suuri symbolinen ja näyttöarvo.73 Silti se on 'jotakin' vain jatkuvasti
tuotettuna ja koettavissa kuin ilma, jonka merkitys tuntuu vasta puutteen kautta.
Siivoustyön arvostus kulttuurissa kärsii tästä logiikasta (ks. Käyhkö 2002).
Koulun järjestyksien ja rajoitusten puitteissa myös kuvanteolle asettuu
siistiytymisen ehto. Tuntien loppupuolella käynnistyy kuvisluokan siivous ja
järjestäminen, yksi kuvistunnin perusrutiini ja lopun alku. Tila 'nollataan' seuraavaa
ryhmää varten, pöydät ja lattiat tyhjinä, pöytärivit suorina, tuolit omilla paikoillaan,
taulu pyyhittynä se on kuin kynän painallusta vartova puhdas paperi. Toistuva siivous
opettaa, että kuviskin on osa koulun jatkuvasti palautettavaa järjestystä ja ettei luokka
ole ketään erityistä vaan abstraktia oppilasta varten; tietyn oppilaan paikka siellä, kuten
muualla koulussa, on vain väliaikainen (vrt. Gordon, Holland & Lahelma 2000, 142).
Edellisen ryhmän oleminen on siivottu pois, kun uusi saapuu täyttämään kolollisensa
kuvisaikatilaa tilapäisjärjestelyillään, suhteillaan, puheillaan, teoillaan, kehoillaan.
Kunnes aikatila alkaa loppua ja nollaaminen lähestyä.
Ope: Kenellä on kaikki siistiä saa tulla polttouunihuoneeseen (--).

Kuvisluokan järjestyksenpito on suhteellista, tilaa ei nollata täydellisesti. Taululle tai
seinille saa jäädä oppilastöiden näyttelyitä, opettajan pöydälle savitöitä kuivumaan.
Siveltimet, kipot, rekvisiitta, diaheitin, valkokangas ovat pysyvästi esillä. Luokan
ateljeemaisesti materiaalien hajuja, työn jälkiä, merkkejä sisältävä ilmiasu vihjaa, että
siisteyttä olennaisempaa ovat sopivat resurssit ja olosuhteet. Siivoaminen on silti pois
kuvantekemisajasta. Jottei aikaa menisi liikaa, vaaditaan tehokkuutta ja ennakointia.
Likaantuva tavara on heti veden äärellä nopeasti puhdistettavissa, vesivärit, kipot,
siveltimet ja rätit tiskipöydän yllä ja kuivauskaapissa. Työn jälkien pysyvä jääminen
luokkaan estetään. Hallittua sotkemista edustaa roskiin lopulta menevä sottapaperi,
siihen saa kokeilla ja sotkea jottei tarvitse sotkea työtä. Pöytä suojataan aluspaperilla
reunojen yli huitomisen varalta. Takanurkassa on kasa työtakkeja, etteivät oppilaat
kantaisi kuvanteon jälkiä vaatteissa koulun muihin tiloihin. Opitaan työtakin hakeminen
ja palauttaminen, pöytien suojaus, suojien poistaminen, värien ja vesien hakemiset ja
viemiset, siveltimien ja palettien putsaamiset ja se, että maalaamiseen liittyy sotkua,
pesemistä, siivoamista.
Ope: Joko alkas olla siistit paikat? [Taustalla siirrellään tuoleja, siivotaan]
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Kaisa: On.

Siivoamiskehotukset opettajan puheessa alkavat toistua ja tihentyä ja tavoittavat
vähitellen sekä tytöt että pojat. Siivous ei ala kertaheitolla, jotkut vielä jatkavat työtään
tai keskustelua toisten jo tarttuessa opettajan kehotukseen. Kunkin kuuluu hoitaa omat
jälkensä, mutta käytännössä työparit sopivat tai kiistelevät keskenään siitä kumpi kerää,
pyyhkii, vie tai pesee mitäkin. Tytöt tuntuvat poikia nopeammin omaksuvan järjestelyn.
He aloittavat siivoamisen kaikessa hiljaisuudessa – kynnys tuntuu olevan poikia
alempana – ja harvoin kinaavat työnjaosta. Yksi tarjoutuu tekemään yhtä ja pyytää, että
toinen tekisi toista.
Arja: Et kai sä näit tarvii?
Saara: E.
Sanni: Haluutsä Kaisa hakee paperin, mä otan meilt veden.
Kaisa: Joo.
Kaisa: [jo etäällä] Ota Sanni munki penaali.
Sanni: Joo.
(Kaisa): Onks tääl roskii?
Tarja: Täällä.
Sanni: Eeva, mihin nää laitetaan nää kaikki tällaset leikatut, kun tää( )…
Ope: Joo, hyvä kysymys. Kaikki, kaikki leikatut hyvät kuvat, ylimääräiset laitetaan tähän laatikkoon.
Sanni: Ei mut (nää just) niinku..
(Kaisa): Silput.
Sanni:...nää laitetaan kaikki roskiin ( ).
Tarja: Haluuks joku riepuu?
Meri: (Me) varmaan tarttetaan.

(T11PS)

Luokan siivoaminen ja järjesteleminen kilpailee ajasta kuvanteon kanssa. Vierustoveri
saattaa siivota kaiken, jotta toinen voisi tehdä työtään välituntiin asti. "Pojat mielellään
jättävät siivoustyöt tyttöjen harteille ja tytöt jopa alistuisivat moiseen", kertoi eräs
minulle kirjoittanut opettaja. Tässä ryhmässä tytöt auttavat toisiaan ja opettajaa mutta
eivät suostu siivoamaan poikien jälkiä.
Arja: Masa ja Rampinen!
Eeva: Näkemiin!
Arja: Masa ja Rampinen! Rampinen ja Masa! Teil jäi noi ( )
Rami: Ei jääny mitää.
Arja: No jäi.
Rami: ( )
Arja: Ei me noita viedä.
Rami ja muita: Näkemiin
Eeva ovella. Lähettää vielä lähtöä tekevän Ramin siivoamaan jälkiään.
Eeva: Hyvää viikonloppua ( ) Mee Rami kattoo… (T11PS)

Pojilta välineiden hakeminen sujuu, palauttaminen ja pöydän tyhjentäminen ei niinkään.
Tero työntää paperisilppua vierustoverin pöydälle, kunnes vaihtaa pöytää ja ennakoiden
urakkaansa varaa roskakorin vierelleen. Yhdessä siivoaminen, joka näyttää sopivan
tytöille, tuottaa pojille vaikeuksia. Siivousvelvoite tuottaa eripuraa ja vastahakoista
puhetta, aloitus ja kulku takkuilee, kaverukset pallottelevat vastuuta ja lopulta toinen
hermostuu toiseen, joka ei vieläkään ryhdy toimeen. Kiistassa vedotaan siihen, kumpi jo
mitäkin teki vai tekikö mitään.
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Rami: Ai jaa pitääks täs olla niinku siistiä ( ) … Matti ( ) tuu siivoomaan.
Erkki: Hei vietsä nää.
Lassi: Ehän vie.
Erkki: Vie!
Matti: Ramppe? Sun pitää siivota sun alue.
Rami: Mee pois mun alueelta sitte. Sit mä siivoon sen.
Tero: Mä en tee sitä toista...(pöytää). [Harrille] Ens kerralla sä siivoot meidän pöydänalusen sitte.
Matti: No nii Ramppe, tos on sulle rätti. Ramppe?
Rami: Missä?
Matti: Tos pöydällä. Voit sit siivota.
Rami: No hyvä et et heittäny mun päälle, työn päälle!
Matti: Hö, no ehkä mä en heittäny!

Rajankäyntiä – Rättisota
Liikettä edellyttävästä ja oikeuttavasta siivoamisesta tulee kehys tyttöjen ja poikien
väliselle rajankäynti- tai 'borderworking'-tilanteelle, joita Thorne tulkitsee
goffmanlaisittain 'genderismeinä'.74 Aina sosiaaliset ympäristöt eivät antaudu
kaksijakoisiin ja tyyliteltyihin sukupuolinäytöksiin, voivatpa murentaakin
stereotyyppejä. Tietyissä rituaalisesti latautuneissa tilanteissa miehet ja naiset, tytöt ja
pojat kuitenkin tarttuvat tarjoutuviin 'luonnollisiin' rooleihin, näytellen ja kierrättäen
stereotyyppejä, tullen kuin itsensä karikatyyreiksi. (Thorne 1993, 85-86) Lasitustunnin
lopussa Sanna ja Kaisa käyvät rättisotaa Lassin kanssa, jonka tueksi Tero tulee puheen
tasolla. Osapuolet viskovat märällä rätillä toisiaan kuin lumisodan lumipallolla,
kastelumielessä. Lassi piiloutuu pylvään taakse paiskattuaan rätin kohti tyttöjä, jotka
kiljahtelevat ja ryntäilevät naamojaan suojaten pöytien välissä. Katsoessani näitä
toisiaan syytteleviä, protestoivia, pakenevia, kostoon ryhtyviä 'vihollisia' muistan itse
(pojilta) saamani lumipesut nöyryyttävinä. Nämä hymyilevät kuin olisivat mielissään.
Episodin kehykseen kuuluu, että Sanni ja Kaisa ovat ryhmässä vielä uusia ja
heidän asemansa vakiintumatta. Vertaillessaan haastattelussa uuden ja entisen koulunsa
poikia Sanni ja Kaisa antoivat ymmärtää, että juuri kun entisessä koulussa
(heteroseksuaalisesti merkityksellistyvät) tyttöjen ja poikien väliset tuntuivat
väljenneen, niitä kärjisti taas koulun ja opetusryhmän vaihtuminen. Kohderyhmässäni
rajantekoa tapahtuikin usein juuri ryhmän uusien tyttöjen (Kaisa, Sanni, Essi) ja
vanhojen poikajäsenten välillä. Rajojen mukaan klikkiytymisen saattoi käynnistää
vaikkapa sukupuolittuneen tietämisen kyseenalaistaminen tai kyseenalaistuminen
aiheen ollessa esimerkiksi kalastaminen (kiista jigistä) tai autoilu. Kun tytöt ironisoivat
Erkin kuvailua erikoisesta liikennemerkistä, pojat liittoutuvat hänen kanssaan autoihin
ja ajamiseen kytkeytyvän symboliikan asiantuntijoiksi.
Erkki: Hei, opettaja!
Eeva: Niin oppilas.
Erkki: Voiks tää olla semmonen ku, kun mä oon nähny semmosen kauheen erikoisen merkin, niin
tota…
Eeva: Minkälaisen?
Erkki: Semmosen tosi erikoisen. Nähtiin just keskiviikkona.
Eeva: (Erkki) kerro nyt.
Erkki: No se on sellanen…Emmä tiiä onks se hirveen erikoinen, mut emmä oo ainakaa koskaan
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nähnyt sellasta. Se on niinku semmonen sumeen jyrkkä tie tälläi näin ja sit auto kulkee sitä ylös. Mä
en tajunnu oikein mikä se oli.
Tyttö: Etkö?
Päällekkäistä puhetta. Alkaa hupailu.
Jouko: Jyrkkä mäki.
(Essi): Mäen merkki.
(Arja): Jyrkkämäkinen.
Kaisa: Nii just. Naurahtaa.
Eeva: [kysyy jotakin Erkiltä].
Erkki: Noo, oli se aika erikoinen. Emmä oo ikinä muullon kuullu…
Matti: ( ) eiks siin oo semmonen alamäkeen menevä auto ja ( )?
Erkki: Niin niin, mut se oli just semmonen et melkein pystysuora mäki tuli. Sit siin oli auto sillai ä-ää-ä.
Harri: Tippuvia autoja.
Erkki: Emmä, kyl mä nyt semmosen tiedän, et menee a… menee tällai näin tie ja sit siin menee auto
sillai.
Rami: Tai sit se on sellanen, et on niinku semmonen neliö, et se auto lentää siit alas veteen.
Erkki: Nii, semmosii on mones paikkaa. (T13LM)

4.2 Kuvistunnin siedettävä keveys
Arkipäivän toimiin kuuluvina elementteinä tietyt esineet ja kulttuuriset tuotteet voivat
ikään kuin tuottaa noihin toimiin ja rituaaleihin esteettistä nautinnollisuutta, tehdä
esteettisen kokemuksen jokapäiväisen elämän osaksi (ks. Dewey 1980, 6-7).
Kuvisluokkaan on kertynyt taiteen maailmaan johdattavia viitteitä, taiteeseen liitetyistä
intohimoista muistuttavia, sen mystisiin, juhliviin, nauttiviin ulottuvuuksiin kurottavia.
Karnevaalitunnelma liukuu sinne helposti – on kuin kuvis aineena (varsinkin verrattuna
muuhun koulutyöhön) kutsuisi ilonpidon merkityksiä. Tuntien jälkeen tai muun
ohjelman ohessa se voi yllättäen muuntua rekvisiitta-, lavaste- tai julistemaalaamoksi, ja
koulun käytännöistä ja traditioista erityisesti juhlat tuntuvat kuvistuntien ilmapiirissä,
konkretisoituen niiden sisällössä ja jälkinä oppilastöissä.
Leikkiä, naurua ja laulua
Tunneilla ollessani sain joskus vaikutelman, ettei kukaan liiku tai mitään tapahdu. Se
osoittautui harhaksi tuntinauhoja kuunnellessa: täysin hiljaisia hetkiä ei tallentunut,
aina vähintäänkin muminaa, kahinaa ja kolinaa kuuluu (ks. myös Tolonen 2001, 94;
Gordon 1999). Äänimaailmaa kirjavoivat kiljahdukset, huudahdukset, laulu ja etenkin
tyttöjen runsas nauru, jossa erotan milloin kiusoittelun, kiusaamisen tai ironian, milloin
sitä bahtinilaisen 'groteskin realismin' mukaista "elämäniloista, kaikkeen kohdentuvaa,
elämää luovaa naurua ja pilkkaa", josta Isaak (1996) löytää vallankumouksellista
potentiaalia.75 Kun luokkatuopit haetaan polttoluokasta, eivätkä värit ole odotetunlaiset
tai kahva on irti, kuuluu pettymyksen ilmauksia, vähättelyä, lohduttelua. Eevan
liimaillessa irronneita kahvoja pöytänsä ääressä oppilaiden ympäröimänä tuopit
kirvoittavat itseironista naurua ja leikinlaskua. Tytöt pilailevat ja nauravat paljon, pojat
pelleilevät ja naurattavat.76 Keskiviikkoisin keskustellaan edellisen illan X-filessarjasta. Kerran oppilaat istuvat paikoillaan lähes koko tunnin katsellen dioja
dinosauruksista ja kuunnellen opettajan tarinointia luomiskertomuksen ja evoluutio75

Vrt. Kosonen (1998, 231) tytöistä, joille (paheksuttu) kikatus oli tärkeä purkautumistie koulussa, ja
Aapola (1991, 37) tytöistä, jotka poikien seurassa jännittäessään eivät saaneet naurulta sanaa suustaan.
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Heikkinen (2000) kuvailee naurua sosiaalisena liimana, jota naiset käyttävät miehiä enemmän jopa
kuusivuotiaasta, mutta miespuhujan jutuille nauretaan enemmän kuin naisen.
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opin yhtymäkohdista. Silloin tällöin opettajan monologin lomaan pulpahtaa luokan
unettavasta hämärästä hänen kanssaan erimielisiä versioita. 'Abstraktiotunnilla' soi
koko ajan opettajan valitsema itämaistyyppinen musiikki, samalla kun oppilaille
kiitokseksi tuomani kulhollinen karamelleja kiertää pöydästä pöytään.
Pitkiä luentoja on vähän, ja milloin opettaja ei useasti vaadi kuulijoiden
huomiota, tehdään kehollista työtä, jonka ohessa rupattelu oli luvallista. Kysyessäni
Saaralta, mikä kouluaineista on hänestä kivaa tai missä hän on mielestään vahva, hän
kertoo juuri itse tekemisen tekevän taide- ja taitoaineet merkityksekkäiksi.
Saara: Mä en tiedä, mis mä oisin vahva, mut mä tykkään kuviksest kyl aika paljon. Et ku se on
kuitenki sellasta, et siinä ei tartte hirveesti niinku esimerkis matikassa, niinku laskea tai siis… Mä en
oikein silleen, mä en jaksa sellaisii kauheesti, sellaisii aineita. Et kaikki tällanen musiikki ja kuvis
ja… kässä ja kaikki tällaset, mis saa ite niinku, kuitenkin tehä. Siis silleen. Siin mieles paljon
kivempaa. (T19SP)

Paperiin kohdistuva katse kätkee haaveilun ja sallii juttelun, juoruilun, kuiskuttelun,
vitsailun, naureskelun vierustoverien kanssa, pakenemisen ulos luokasta ajatuksen tai
laulelun voimalla. Kuvantekijän on valvottava ja ohjattava piirrintä, sivellintä, saksia,
välinettä, jolla käsi työstää, mutta ajatus saa vaeltaa vapaammin kuin vaikkapa
matematiikan tehtävää ratkoessa.
Tarja: No oliks teiän mielest tuolla tunnilla sillai työrauha? Teiän mielestä.
Matti ja Rami: Oli
Rami: Oli siellä.
Tarja: Saitte tehä
Rami: Paremmin ku matematiikan tunnilla.
Tarja: Paremmin ku...Mistähän se ois johtunut se työrauha?
Matti: Ku matematiikka on aika monen mielest tyhmää.
Rami: Niin tai... Niin. Tai ei se pakosta oo tyhmää, mut jos kuvis on kivempaa tai sillai, että... (Matti:
Nii.) Siin ei tarvii kirjottaa eikä laittaa numeroita ja laskee päässä ainakaa. (H10RM)

Kososen tarkastelemissa koulumuistoissa oma tila on haaveissa tuijottelua tai
kirjelappujen lähettelyä, keskinäistä naureskelua, supattelua, hihittelyä ja kikattelua
(1998, 228-231). Lehtosen (2003, 206) tutkimuksessa kuvisluokka oli joillekin eiheteroseksuaalisille nuorille ollut 'oman tilan' tuntua luova paikka, jonne oli aina ovet
auki ja jonne sai tulla hyppytunneilla rauhassa piirtämään vaikka jonkin muun luokan
tunnin aikanakin. Eevankin luokkaan pääsi etuajassa.
Olen paikalla ennen Eevaa. Luokan ovi on auki, joten pääsemme luokkaan. Takapöydällä on tuoppeja,
mutta ne ovat jonkun toisen luokan tekemiä. Taulun reunalla on 9. luokan oppilaiden öljymaalauksia.
Saara, Tero, Hanna ja Erkki istuvat pöydillä Saaran pöydän tienoilla ja juttelevat käynnistä
ostoskeskuksen vuosijuhlamarkkinoilla, jotka olivat tällä viikolla. Saara kertoo, ettei hän käynyt. Arja
istuu Ramin ja Matin pöydällä ja syö omenaa. Essi ja Auli juttelevat keskenään omilla paikoillaan,
samoin Kati ja Meri. Riina ja Sini odottavat hiljaa paikoillaan, samoin Kaisa ja Sanni. (N20D)

Laine (1999) tarkastelee sosiaalista tilaa kommunikatiivisena, kontrolli- ja
persoonallisena tilana. Kommunikatiivinen tila rakentuu (oppilaiden) myönteiselle
ilmapiirikokemukselle, ja siinä oppilaiden kesken ja oppilaiden ja opettajan välillä
syntyy vaihdantaa, vuorovaikutuksellisuutta, yhteisymmärrystä. Tällaisen tilan
syntyessä tunti koetaan hyvänä. Kontrollitila supistaa yksilön liikkumavapautta,
persoonallista tilaa. Laineen tarkastelemissa kirjoituksissa oli hyvän tunnin merkkinä
oppilaille kontrollitilan väljyys tai muodostumattomuus, ts. se, että opettaja ei heti
tunnin aluksi aseta luokkaa kuriin huutamalla tai saarnaamalla, ei niuhota turhista, ja
muutenkin on rennompaa. (Laine 1999, 123-124) Kuvistunteihin liittyy sekä oppilaiden
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että opettajan puheissa 'suuremman vapauden' merkityksiä, kontrollitilan väljyyttä,
koulun kurinalaisuudesta sivuun astumisen makua.77 Tiedetään tai ainakin oletetaan,
ettei tarvitse olla ihan hiljaa.
Meri: Kuvistunneil sai kyl mun mielest silleen ainaki, silleen ihan hyvän, hyvin työrauhan
[naureskelee]. Et siel ei silleen, vaik siellä on mölyy ja silleen, mut kumminki kaikki tekee silleen
omaa työtä. Siis se ei sit silleen niin häiritse se möly ku jossain muilla tunneilla. (H09MK)
Eeva: Jos lähtee tuota…oppil, oppilaan puolelta niin ensinnäkin ehdottomasti se on rentouttavaa.
Kaikille, oli kiinnostunut kuviksesta tai ei. Kaikille se on rentouttavaa kaiken matemaattisen ja
tommosen raskaan, raskaitten muitten aineitten lisäksi. Se on rentouttavaa. (O2)

'Sopiva vilkkaus' sisältyy myös opettajan määritelmään hyvästä kuvisoppilaasta.
Eeva: Ennen kaikkee mä sanoisin asiallinen. Sillon kun tehtävää annetaan, seuraa sitä, vastaa kiltisti
kysymyksiin, kuuntelee ohjeet, yleensä kuuntelee ohjeet. Mut sitten se, oppilas alkaa niinkun
itsenäisesti toteuttaa ja luoda, voi jutella kaverin kans, ja on ihan semmonen avoin ja sopivalla tavalla
vilkas, ei itseensä sulkeutunu nynny. Vaan siinä kun hän miettii, tekee, työskentelee, niin hän niinkun
huomioi ympäristöäänkin. Ja saattaa jopa keskustella asiasta, etsii mahdollisia lähdeteoksia. Eli on
pirteä, toiminnallinen…Tietysti ilonen. Innostuu aiheista. (O1)

Kuvistuntien virallisiin käytäntöihin jäävissä aukoissa oppilaiden oma viihde- ja
'naurukulttuuri' saa laillista tilaa (vrt. Bahtin 1995, 9). Leikin edellytysten ollessa läsnä
virallisen työnteon katveeseen syntyy aukkoja, tilaa erojen tekemiselle ja toistamiselle,
rajojen rakentamiselle, mutta myös uhmaamiselle. Nauhoille ja videoille tallentuneista
järjestyksen murtumista päätellen karnevaalin oikeuksiin ja vapauksiin (emt. 235)
tartuttiin tavallista rohkeimmin esimerkiksi omakuvatunnilla, jolloin Eeva oli poissa ja
minä kokeilin opettajuutta hänen sijaisenaan. Kun oppilaat kirjoittivat osoitteitaan
luokassa kiertävään listaani, laulu heräsi yhdestä sanasta.
Tero: Pitääks laittaa joku postilokero?
Tarja: No, jos sulla ei muuta osotetta ole.
Kati: [aloittaa pikkukakkosen postin tunnussävelen] Postilokero, kolmeneljäseitsemän…
Koko eturivi yhtyy kuoroon
Monia: …kolmenollasatayksi Tampere kymmenen, niin tip tip, piiikkukakkosen pooosti.
Rami: Hehehe.
Matti: Tyypit katto vähän pikkukakkosta.
(Essi): No nii!
Sini: Paras ohjelma. (T18O)

Kuvistunnin ilmeinen nautinnollisuus ja siedettävä keveys on kuitenkin kaksiteräinen
miekka, joka haastattelupuheessa kuin 'luterilaisen työmoraalin' ja hyödyllisen
kansalaisuuden logiikalla (Koski 1999, 24) myös kyseenalaistaa kuviksen
tarpeellisuutta ja marginalisoi sen paikkaa koulun ohjelmassa. Oppilaat ilmaisevat
viihtyvänsä kuvistunneilla, mutta kuviksen tärkeyden perustelu muilla syillä näyttää
olevan vaikeaa. Se on 'kivaa', mutta ei tarpeellista, sitä on liian vähän, mutta sitä ei
tarvita elämässä, vaan opetetetaan niiden takia, jotka ehkä tarvitsevat sitä tulevassa
työssään tai ryhtyvät kuvantekoon liittyvälle alalle (vrt. Korkeakoski 1998, 297, 301).
Tarja: No miksi se ei oo tarpeellista sitten. Se kuvis?
Essi: [pikku tauko] Ku ei me tar, emmä tarvii sitä. Silleen, et mä en…
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Tolosen (2001, 59) tutkimassa yläasteen koulussa tila epäviralliselle kanssakäymiselle vaihteli
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osallistua tunnin työskentelyyn ja keskusteluun.
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Auli: Nii just se on, ei sitä varmaan elämässä tarvii, jossei, ellei tuu sit joksku opettajaks.
Essi: Niin tai joksku kuviksen opettajaks tai sillee.
Tarja: Joo, okei. No miks luulet, et kuvista opetetaan koulussa sitte?
Essi: No et oppis siis just niinku joksku...
Auli: Jos joku on innostunut siitä ja tykkää siitä ja haluis ehkä ammatikseen sen. Tai sitte jos siit tulee
joku näyttelyn…tai joku joka valitsee vaik jotain piirustuksii tai jotain malleja niin vaatteisiin, niin
pitää siinä vähän tietää. (H05EA)

Tavallaan koulu on kuin armeija tai vankila, pakon avulla luotu ja pystyssä pysytetty
kollektiivi, totaalinen institituutio (Bauman 1997, 110).78 Lailla ja järjestyssäännöin
oppilas (oppi)velvoitetaan suorittamaan tietyt oppimäärät tietyillä tavoilla. Jottei
pakollisuus vähentäisi motivaatiota ja jottei siitä juontuvia 'toisen asteen' pakkoja, kuten
pakollisia aineita, enää tarvitse oikeuttaa, vedotaan esimerkiksi koulutuksen
tarpeellisuuteen, hyötyyn tai oppilaan omaan etuun tulevana kansalaisena, jolta
vaaditaan tietyt perusarvot, tiedot, taidot ja kyvyt. Pakollisuus voi tuottaa toiminnalle
arvoa mutta myös saada parhaatkin perustelut vaikuttamaan vain puolustelulta.
Kuvataidepakkoa tuntuu olevan erityisen vaikeaa perustella oppilaille. Kuvisope
panostaa innostamiseen, esimerkiksi luo tunnelmaa tarinoinnilla fantasiamatkasta
trooppisille saarille oppilaiden kuunnellessa silmät kiinni tai muilla keinoin.
Eeva: [..] Ja sit ku opettaja antaa tehtävän, niin sen pitää pystyä inspiroimaan sillai, et ihan karvat
nousee pystyyn. Ja mun mielestä kuvismaikka saa olla teatraalinen ja pistää vähän tsatsatsaata, jotta
päämäärä saavutettais. Eli inspiraation antaminen oppilaille, se on hurjan tärkeää. (O2)

Thomas Ziehe (1991, 168) on todennut käyttäytymisen subjektiivisen liikkumavaran
lisääntymisen koulussa kasvattaneen opettajan ja oppilaan työn psyykkistä osuutta.
Valinnaisuuteen tai vapaaehtoisuuteen perustuva kuvataideopetus joutuu koulun
'pakkopullan' rinnalla skarppaamaan ja varmistelemaan paikkaansa jo etukäteen. Siihen,
että oppilaat vapaaehtoisesti valitsevat kuvataidetta jatkossakin ja valinnaisryhmät
ylipäätään muodostuvat, päästään Eevan mukaan teettämällä jo seiskalla erilaisia
tärppitehtäviä: "[K]un on tää yks vuosiviikkotunti, niin mä niinku kauheesti yritän
katsoa, että mitkä olis niinku moni, et on monipuolisia töitä, ja tota... Siis
mahdollisimman erilaisia." (T19SP) Ziehen mukaan kulttuuriset muutosprosessit ovat
murentaneet koulun 'auraa', sen kulttuurista sädekehää ja tiivistä ilmapiiriä, jonka turvin
koulun empiirinen todellisuus saattoi aiemmin edustaa kattavammin kulttuurista ja
symbolista todellisuutta. Näin jää kokonaan opettajan vastuulle tuottaa omalla
persoonallisuudellaan, kyvyillään ja ponnisteluillaan koulun "ilmapiiri" ja symbolinen
todellisuus. Auran katoamisesta seuraavat oppilaiden 'tympääntyneisyys', motivaatioongelmat ja monien opettajalle aiemmin kulttuurisesti itsestäänselvien vaatimusten
muuttuminen rasituksen lähteiksi. (Ziehe 1991, 167-169; ks. myös Aittola ym. 1991)
Eeva: Yleensä ottaen seiska ja kasiluokalla on…vaan tuotah semmosta vilkasta jah hulinaa ja säpinää,
että ku on ollu (pitkään opettajana)[--] Se hälinä alkaa jotenkin jo käydä sillä lailla hermoihin, et
siihen kyllästyy. Siis siihen kyl-läs-tyyy! Ja jotenki niin, mitä vanhemmaks tulee, niin sen vähemmän
enää häriötekijöitä opettajan kantilta katsottuna sietäis. Jos se tuntuu, että…Siis oppilaat ei nyt oo niin
kauheesti huonontunu tai villiintyny, vaan opettaja väsyy ja ehkä herkemmin ja helpommin
huomauttelee käytöshäiriöistä ja hulinasta kuin ennen. Mä luulen, et se on näin. Ja sitten opettajan
työtä ajatellen, niin täytyy oikein päivittäin ja päivä kerrallaan keskittyä siihen että jaksaa. Nyt
vanhempana. Ei sillon nuorempana tarvinnut, nyt tarttee. (O1)

Sitä, että oppilaiden mielestä "koulu on vain koulu, ei juuri muuta" (Ziehe 1991, 171),
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Vrt. Gordonin, Lahelman ja Tolosen (1995) tutkimusryhmän keräämät koulun metaforat
muurahaispesä, vankila, tehdas, hullujenhuone ja kidutuskammio (ks. myös Gordon & Lahelma 1996).
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ja että loppujen lopuksi kuviskin on osa koulun pakkopullaa, tuntuu alleviivaavan
poispääsyn ilosta puhkeava kuorolaulu:
Lassi: [lähellä] Nyt saa lähtee?
Eeva: Joo.
Lassi: [vaimeahkosti, innoissaan] Jippiaijee!
Tästä syntyy tyttöjen kesken kuorolaulua, Kati tai Essi innostuu erityisesti.
Tyttöjä: Jippiaijeeee…jippiaijee-eee!
Rami: [laulaen] …bojaan bojaan jaa jee jee jaaaaa!
Vielä joku jatkaa pitkää loppusointua ja siihen tulee muitakin ääniä mukaan. (T16LL)

4.3 Aistivia ruumiita
Kosketuksen erämaassa
Kätellessään Siniä Eeva sanoo minulle: -Katopas tään tytön sormia [kääntelee Sinin käsiä käsillään].
-Linnunsormet." Pieni Sini katsoo suurin silmin ylös Eevaan ja antaa tämän käännellä käsiään.
(N04PL)

Kättely: käsien kääntely molemmin käsin. Sini katsoo silmät suurina Eevaa silmiin,
katse koskettaa toista ties kuinka monennen asteen yhteydessä, ja sitten: "Näkemiin."
Ramin työstä Eeva sanoi minulle: "Kato miten siistiä nämä pojat tekee, ei uskoisi." Sitten hän pörrötti
Ramin päätä. (N05PL)

Poikien ei uskoisi tekevän siistiä – koska se ei istu poikatyyliin? Pörrötys on pojan
silittämistä, sukupuolittunut kosketus. Ehkä se on (pojalle soveltuvaa) 'viha-rakkaustaktiikkaa', jolla kompensoidaan Ramin saamat monet meluamismoitteet? Sinin
kosketukseen tullaan melkein päinvastaista reittiä. Ope ihailee Sinin kättä ja pörröttää
Ramin tukkaa, kuin tytön palanenkin kutsuisi esteettiseen tarkasteluun, mutta pojan
hiuksia ei kuuluisi varoa, vaan kohdella kuin miestä. Ronskimpi ote poikaan toteutuu
myös puheen tasolla. Kun Eeva luettelee tuopeista antamiaan arvosanoja, Rami näyttää
hämmästyvän kuullessaan, että saa tuopistaan luokan toiseksi parhaan arvosanan. Mutta
Eeva vitsailee Ramille, että työ onnistui vahingossa.
Eeva: Hanna yheksän. Harri savityöstä yheksän. [--] Rami yheksän plus. [--] Riina kaheksan puoli.
Meri kymppi miinus. Essi yheksän miinus. Kari kaheksan (puoli). Kaisa kaheksan puoli, Auli yheksän
miinus, Sanni yheksän miinus.
Rami: Mitä oliks mun toka vai?
Eeva: Ja loput on noin kaheksan. Eli ihan hyvin onnistunut – sarjana.
Rami: Oliks mulla toka vai?
Eeva: Sul oli nyt…Oli. [leikillisen säälivästi:] Vahingossa se [onnistu]. (T19SP)

Kullekin ruumiinosalle on sukupuolittunut elekäsikirjoitus, kuin metonymia
sukupuolten 'kokonaisesityksistä'.79
Eeva: Kyllä mun täytyy myöntää, että mä näen oppilaat niinku tyttöinä ja poikina, eikä sillai että se
on vaan niinku oppilas tai ihminen. Kyllä se sukupuoli tulee näkyviin. Ja jopa sillä lailla, että se miten
mä suhtaudun oppilaaseen, niin mä suhtaudun niinku poikaan, eli käsittelen poikaa eri tavalla, ja
tuota, sitten suhtaudun tyttöön, eri tavalla. Tyttöjä kohtaan voi olla semmonen, hellempi ja
äidillisempi, mut poikia kohtaan ehkä vähän ronskimpi ja leikkisämpi. Et niitä poikia voi vähäsen
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Ks. Goffman sukupuolittuneista 'näytteillepanoista' (gendered social displays, gender displays).
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niinkun muka nyrkillä näin vähän kopauttaa, että "no niin, oopas nyt jalopeura kiltisti". Tytöille ihan
eri tavalla. (O1)

Pörröttämisessä on huumoriin kätkettyä ja käsien kääntelyssä äidillisen hassuttelevaa
hellyyttä. Sukupuolittunut lapsekkuusko vetoaa, houkuttaa kosketukseen, pienen Sinin
'kilttityttömäisyys', Rami meluisa 'pojanvintiömäisyys'? Pörröttäisinkö Sinin sileitä
hiuksia, kääntelisinkö Ramin käsiä? Liikutaan 'siinä ja siinä', mahdollisten tunteiden ja
kosketusten rajoilla. Tunteet ja koskettaminenkin siis koskevat myös kuvataidetunteja.
Tarja: Sen mä niinkun muistan aina tosta, aina jää niinkun mieleen just opettamisesta kaikkein
parhaiten, niihin ihmisiin ihastuu ihan hirveesti monta kertaa.
Eeva: Nii juu niihin ihmisiin joo.
Tarja: Mul on semmonen taipumus aina ihastuu tyyppeihin.
Eeva: Joo, ja tiiäksä ennenhän se kiellettiin ehdottomasti. Opettaja ei saanut kokea mitään tunteita, se
ei saanut millään lailla osoittaa hellyyttä eikä kiintymystä eikä, eikä tuota...Siis mitään tunteita ei
saanu oppilaisiin... Ne kiellettiin. Ne kiellettiin sen, aa, seitkyluvun kuluessa kun tää koulun
(remontointi) alkoi. Opettaja ei saanut koskeekaan oppilaaseen. Ei millään hengellä. (T14KP)

"Ei millään hengellä" viittaa tunteen ja kosketuksen monihenkisyyteen: hellyys ja
kiintymys, auktoriteetti ja kontrolli, silitys, taputus, pörrötys, lempeä tai luja ote, kiinni
pitäminen. Mutta koulusta piirtyy kosketuksen erämaa, jota kalvaa kosketuksen
tabuluonne. Kun kosketuksen keinot kuihtuvat ulottumattomiin, käy oppilaan
kontrolloiminen vaikeaksi opettajalle.80 Tämä tuntuu koskevan erityisesti poikia, joiden
päät merkityksellistyvät pörrötyksen ja nyrkillä kopautuksen kestävinä, ruumiit
kontrolloimattomana. Kosketuksin järjesteltyä ruumiillisuutta.81
Eeva: Tuota, semmosta hirveen pahaa verta levittivät tolla lailla, semmosta pahaa verta. Ja oli aivan
ilmiselvää, et mullakin pojat kävi kaljalla kesken taidenäyttelyn, niin minun piti todistaa se oikein
kouluneuvoston edessä. Todistaa, että oppilaat olivat syyllisiä. Eli mun piti sit…ei enää voinut
todistaa, että henki haisee. (T14KP)

Entä millaisena kosketus tapahtuu tai mahdollistuu oppilaiden kesken? Välillisesti toista
voi koskettaa tekeillä olevaan työhön kajoamalla, esineillä, toisen reviiriä ja esineitä
koskettamalla. Rätinheitto on märkä ja kuminheitto kuiva etäkosketus. Katseella voi
koskettaa, kamerakatseellakin.
Tero jatkaa "lähikuvaustaan", kuvaa Saaraa. Saara käskee hänen lopettaa. Riina hymyilee ja peittää
kasvonsa peilin taakse. Harri alkaa pelleillä ja poseerata kameralle. Sanni sanoo Terolle hymyillen
"Vitsi lopeta". (V18O)

Sanoilla voi koskettaa, lyödäkin. Kosketuksen eri muodoilla on monia vivahteita ja
funktioita: flirtti, 'satutus', kiusaaminen, kiusoittelu. Saara ojentaa Terolle paperia, mutta
vetäisee sen pois juuri kun Tero on saamassa otteen. Sini sulkee Matin repun
vetoketjun, ja sitten he menevät luokasta ulos. Lähelläolon miltei-kosketus sähköistyy
vetovoimaiseksi tai pystyttää 'inhon muurin' torjutun ja torjuvan välille. Joidenkin
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Opettajan ja oppilaan välisestä kosketuksesta ks. myös Gordon, Holland ja Lahelma (2000, 188). Viime
aikoina opettajalle on haluttu palauttaa mahdollisuus koskettaa ja pidellä oppilasta estämisen ja luokasta
postamisen keinoina (ks. esim. Hannu Laaksolan pääkirjoitus, Opettaja 34/2002).
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Psykoanalyyttisissä teorioissa ruumiin halut ja tarpeet ovat ihmistä motivoivaa energiaa, joka kasvaessa
kanavoituu kulttuurisen toiminnan muotoihin (ks. Golombok & Fivush 1994, 56). Kristevan mukaan
vastasyntyneen huuto on hengityksen muistuma yhteydestä, lämmöstä, ravinnosta, ja hänen kehonsa
kolme ensimmäistä kuukautta kuluvat etsiessä uomaa viettilatauksille ahdingon huutopurkausten kautta
(1993, 122). Kosketusta kaipaan ja etsin, kipeää pelkään ja väistelen. Ruumiin kautta altistumme
yhteisössä kurille, joka tulee osaksi olemisen, arvojen ja tekojen itsesäätelyä (Foucault 2001 ja 1998).
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(esim. Erkin ja Ramin) ympärille muodostuu usein kaverien keskusteluryhmä, kun taas
joidenkin toisten ympärille ei milloinkaan kokoonnuta. Läheisyyden ja etäisyyden
hienovarainen säätely tilassa etäältä kosketukseen -asteikolla sisältää yksilöitä
hierarkkisiin suhteisiin asettavan vallan ulottuvuuden.
Seksuaalisuus yksityisen alueelle
Palmun (1999, 187) mukaan sukupuoli, seksuaalisuus ja ruumiillisuus näyttäytyvät
koulussa erityisesti informaalin ja fyysisen koulun tasolla, eikä seksuaalisuus, vaikka
onkin koulussa voimakkaasti läsnä, kuulu oppilaan ja opettajan julkiseen kuvaan, vaan
sen ajatellaan kuuluvan yksityiseen.
Kuvistunneilla seksuaalisuuden saattoi kyllä todeta merkityksellistyvän puheen
ja sosiaalisen toiminnan tasoilla, mutta tuntien aikana tehdyissä töissä, kollaaseja
lukuun ottamatta, se ei erityisesti pistänyt silmääni. Rami ja Lassi piirsivät
muotimallinaisensa kurvikkaina ja vähäpukeisina, Rami täytti kollaasinsa erotisoiduilla
naisenkuvilla, mutta muuten seksi ja erotiikka ei painottunut ryhmän poikienkaan töissä
siinä määrin, kuin vanhasta kokemuksesta oletin ja vaikka opettajan mukaan pojat olivat
tulossa 'siihen ikään'. Ehkä opettajan ikä ja arvovalta, kaksinkertainen aikuisnaisitus ja
tutkimuskontekstin läsnäolo saivat pojat karttamaan teemaa, noudattamaan niin
sanotusti 'poliittista korrektiutta'. Silläkin, että poikia on luokassa tyttöjä vähemmän, voi
olla merkitystä. Toisen koulun 7. luokan kuvistunnilla vieraillessani opettajana oli nuori
mies ja vain yksi oppilaista tyttö. Kierrellessäni luokassa pysähdyin katselemaan erään
pojan sarjakuvaa. Se kertoi kottikärryllä vatsaansa kanniskelevasta miehestä, joka etsi
rakkautta tai seksikumppania. Kaiketi ison mahansa ja rumuutensa takia hän tuli aina
uudelleen hylätyksi siitäkin huolimatta, että jokaisen hylkäyskerran jälkeen vaati
vähemmän ja vähemmän, jousti kriteereistään. Kun noita-akkakin oli hylännyt ukon ja
onnettomuus murjonut, hän päätyi eläinkaupan ovelle. Sarjakuvasta oli vielä muutama
ruutu piirtämättä. Kun sanoin leikillisen pelokkaasti "Mitähän seuraavaksi tapahtuu!",
poika ei nostanut katsettaan työstään, mutta väänsi suupielensä 'vinoon' hymyyn.
Tyttöjen piirroksista ilmeiset seksuaalissävyiset vihjeet tuntuivat puuttuvan.
Muutamien tyttöjen haastatteluun tuomat, kotona tehdyt työt antoivat kuitenkin viitteitä
siitä, että on olemassa yksityisempää kuvantekoa, jota ei välttämättä kuvistuntien
julkisuudessa haluttu tai voitu toteuttaa. Tällaisia olivat Merin piirtämät farkkuasuiset
naiset ja auringonlaskua vasten syleilevät rakastavaiset, joita voi tulkita vapauden ja
rakkauden haaveina, arvoina ja metaforina, sekä Riinan piirrokset ihailemistaan
miespuolisista pop-idoleista. Muistaen oman moraalisen syyllisyyden sekaisen
nautinnon maalatessani ensimmäisen puolialastoman naiseni ja piirtäessäni uhkeita
kurveja sarjakuva- ja satuhahmoilleni ja paperinukeilleni vaatteineen näen niissä myös
seksuaalisia merkityksiä.
Monnarimeikit ja 'seksileikit'
Aina kun joku onnistuu sanomaan mikrofoniin sukupuolielimiin vihjaavan sanan, sali hörähtää
nauruun. Leikkien tarkoituksena on saada seitsemäsluokkalaiset tytöt ja pojat mahdollisimman lähelle
toisiaan. On omenansyöntikilpailuja sekä tulitikku suusta suuhun -viestiä.
"Juu, paritusta. Näin seiskat tutustuu paremmin toisiinsa. Vähän intiimimmin", sanoo eräs
kasiluokkalainen poika ja työntää kiinni saamansa pojan tytön syliin. Ja kädet tietenkin toisen
pyllylle. Koko biisin ajaksi.82

Koulu näyttäytyy tyypillisenä organisaationa tarkasti määriteltyine tiedonjakamisen ja
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Anu Partanen, "Kestomopona olisi kurjaa", Helsingin Sanomat, sunnuntai 28.10.2001.
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oppilaiden oppimisen arvioinnin tehtävineen, joissa onnistuakseen sen on ruokittava
oppilaissa yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteita (Bauman 1997, 109).
Ryhmähenkeä luodaan korostamalla koulun tai oman luokan erityisyyttä, kannustamalla
yhteistoimintaan ja kouluylpeyteen. Mopotuksen puitteissa koulu voi viran puolesta
sallia hierarkkisten suhteiden tilapäisen kumoutumisen huolellisesti valmisteltuina
rupeamina, jotka eivät oikeasti uhkaa sen kehikkoa, hierarkiaa ja järjestystä. Yläasteella
mopotus toimii lukion penkinpainajaisten tapaan toisaalta oppilaiden statussiirtymänä ja
toisaalta koulun arvoja ja normeja peilaavana käänteisriittinä, koulun ideaalisen
järjestyksen käänteisenä näytteillepanona (ks. Saarikoski 1994, 165). Ennakkoon
tilaisuudesta pidetty päivänavaus ja heti sen perään esitetty tupakointikielto
muodostavat yhteisöllisyyden ja järjestyksen yhteispeliä kuvastavan rinnastuksen.
Koulukuraattori (nainen) avaa aamun. Toivottaa uudet kouluyhteisön jäsenet tervetulleiksi (lukee
selvästi paperilta)... -Hilpeän hauskat monnarit 7-luokkalaisille pidetään (silloin ja silloin). Kuraattori
kertoo monnareista ja lukee lopuksi runon, joka koostuu 'Hyvä ystävä on kuin' -alkuisista säkeistä:
-Hyvä ystävä on kuin nastarengas, se pitää (liukkaalla tiellä)...-Hyvä ystävä on kuin koti, siellä....
-Hyvä ystävä on kuin [tämä meidän] koulu, siellä..( ).
poika (Tero): Toi loppu oli kyllä keksitty.
Kati: No sehän oli just kiva.
Seuraa lukion tiedote naisopettajan lukemana. Siinä muistutetaan, että tupakointi on lain mukaan
koulun alueella kielletty. (N02PL)

Eräänä aamuna oppilaat saapuvat kuvistunnille oudoissa asuissa.
Tulen noin 7.55 kuvisluokan ulkopuolelle käytävään. Tänään onkin monnaripäivä: Riina, Hanna ja
Saara ovat jo paikalla erikoisesti pukeutuneina. Sitten tulevat Sanni, Auli ja Essi samankaltaisissa
asuissa. "Otattehan valokuvia", minä utelen heiltä ihastuneena, ja Riina toteaa: "Musta otettiin
kotona." Kaikilla näkemilläni 7-luokkalaisilla tytöillä on hauskat vaatteet päällä. Sitten huomaan, että
niin on pojillakin: kaksi rinnakkaisluokan poikaa näkyy myös pukeutuneen monnariasuun.
Ristiinpukeutumisen makua: tytöillä on kravatti kaulassa, stretchit jalassa ja muovipussiliivit
yllään, päässään joillakin on college-housut, joillakin shortsit, jalassa rantasandaalit, kasvoilla
suttuinen meikki, kuin vahingossa ylimaalatut huulet ja silmät, kannettavanaan mattopiiska ja
matkalaukku. Pojilla on jalassaan sukkahousut ja shortsit tai muovipussi, joissa on toppauksia edessä
ja takana, puseroksi on kääritty vessapaperia, henkselit, käsissä kumihanskat, jaloissa räpyläjalat
(osalla pahvista kyhätyt), päissä on hattuja, kasvoilla meikkiä, kannettavana hiihtosauvat ja
matkalaukut. Esimerkiksi Ramin meikki on tehty huolella, kun taas Arjan huulet on suorastaan
tuhrittu huulipunalla. (N12MO)

Tunnelma on jännittynyt ja iloinen, puhe sorisee luokassa tavallista vilkkaampana,
hulluttelevat asut naurattavat ja tulevan initiaation koetukset puhuttavat oppilaita. Eeva
osallistuu keskusteluun. Ensin hän tarjoutuu valokuvaamaan koko joukon Merin
kameralla, sitten delegoikin tehtävän minulle: "Eiku ota sää, kun sä oot kameramiehen
vaimo." Pitkähköjen kuvausjärjestelyjen jälkeen otan ryhmäpotretin ja palautan
kameran Merille. Eeva antaa periksi karnevaalitunnelmalle ja päättää jättää
suunnittelemansa tehtävän seuraavaan kertaan."Tää on semmonen, niinku arvaat, niin,
täs on turha mitään järkevää ottaa, ne saa sen tuntemuks, miltä tuntuu nyt…niin niitten
kahden asian suhteen. Mä annan kohta niille paperia…" Tänään tehdään
"monnarimuisto" vahaliiduilla, aiheena joko monnarilaukku, monnariasu tai
monnarimeikki. Valtaosan lopputunnista oppilaat käyttävät jutustelun ohella asujensa ja
meikkiensä viimeistelyyn ja korjailuun. Siinä ohessa, jäljiksi monnaripäivistä, muistiikkunoiksi niiden tunnelmiin ja tapahtumiin, syntyvät monnarityöt, jotka jäävät ainoiksi
kuvallisiksi dokumenteikseni monnariasuista, sillä en osallistunut monnijuhliin enkä
vielä videoinut luokassa.
Mopotus on seitsemäsluokkalaisille syksyn merkittävimpiä tapahtumia ja
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vieläpä koskee erityisesti heitä, uusia koulutulokkaita. Se puhuttaa ja askarruttaa
pitkään. Jo etukäteen erään kuvistunnin lisätehtävänä 7A maalaa kuraattorin pyynnöstä
oman monnitusjuhlansa mainoksia.
Eeva: Tämä viedään nytten. Lähtekääpä viemään.
Arja: Ei voi, ei voi se on märkä! Se on kato tää on tämmönen täältä.
Eeva: ..teippiä toiselle puolelle. Nimittäin tää on niin upee, et tää viiänki sitten tonne…
Arja: Ah, ihana.
Saara: tottakai.
Eeva: Ruokalan seinälle.
Saara ja Arja ja?: JESS, JEE!
Eeva: Tulkaas tänne.
Tero: Toi on ihan (kuin ) (pimp)pa.
Eeva: Tytöt, teidän työ viedään myös ruokalaan.
Erkki: Toi on kalu.
Tytöt: Jeeee! Juhuu!
Eeva: Mä jätän sille paikalle, mihin teidän työ tulee.
Tero: Ilma-sex.
Eeva: Kuunnelkaas.
Kati? Meri?: Me alleviivataan sielt se sex. [Kikatetaan]
Eeva: Kati.
Essi: Hyi teitä! (T11PS)

Torstai-iltapäivänä, kun 'monnaripäivä' on takana mutta monnitusilta edessä, siitä
keskustellaan taas alkutunnista ennen kuin uuden työn luonnostelu voi alkaa. Ja kun
opettaja monnari-iltaa seuraavan perjantaiaamun kaksoistunnilla aloittelee taululla
perspektiivioppia, puiminen jatkuu taas.
Saara: Se oli vähän törkeetä kun Mella veti sil kielel niin sen Maken kans ( ) hyvän näköstä ( )
tälleen kummatki veti... [Tyttöjen kikatusta]
Lassi: Sit se rupes sylkee mun päälle…
Erkki: …"Ota se"
Kaisa: Se oli joku mii( ).
Sanni: Mä luulin eka et se olis ( lasis) kun emmä tienny et se...
Lassi: ..tommonen ( paikka…).
Arja: Niin mullaki, ei se antanu. Mä sanoin, et no anna nyt seuraavalla kerralla se kokonaan,
ettei mun tarvii mennä khaaivaa sitä sieltä.
Saara: Se oli hyvä ku Masal tippu koko ajan se sielt jalkojen välist…
Lassi: No nii olis hei hyvä jos sä joutusit syömään sen (Juhan) perseest… (T14KP)

Oppilaiden kuvauksissa mopotusjuhla piirtyy siirtymäriittimäisenä, monnit pannaan
ylittämään rajoja, heillä teetetään eroottisia leikkejä. Mopotuksen tuleva häpäisyn idea
ja mahdollisuus sisältyy jo monnariasuihin vihjeinä ruumiin alaosan merkityksiin,
topologiaan (ks. Bahtin 1995, 235): poikamonnin on kietouduttava vessapaperiin ja
tyttömonnin pantava päähänsä isän kalsarit. Keskusteluissa seksuaalisen ja
vastenmielisen kuvat asettuvat hätkähdyttävästi esille rinnakkain, kielisuutelu
sylkemisen, jalkojen välistä kaivaminen perseestä syömisen läheisyydessä. Räkää,
klimppejä, hörppyjä, limaisuutta ja viitteitä niihin putkahtelee esiin vielä seuraavan
tunnin alussa ja pitkin luokkatuopin lasitustuntia.
Auli: Siis oisitko, oisitsä halunnu mieluummin olla jossain tehtävässä kun siivooja?
Saara: Emmä tiiä.
Auli: Joutuks siivoojat juoda sitä?
Saara: Eem mä ainakaan.
Kaisa: Se oli hirveetä. Mä en voinu juoda sitä.
Saara: Mä en voinu kyl kattoo (eka edes)…
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Jouko: Mä otin pari hörppyä ja loput heitin roskiin. [--]
Hanna: Nii just, ei sitä ois voinu juoda (munki oli) pakko heittää.
Kaisa: (Ei sitä voinu kun) siel oli niit klimppejä.
Rami: Aulille tuli…
Auli: Nii mulle tuli yks klimppiki siihen ( ).
Tero: Kyl mullaki oli niit…
Essi: Sinne oli räitty
Rami: Niin se yks, Pekka N., joka meni meiän kans sit sielt himaan, ni se sano Vaimenee
muminaksi… emmä sitä tehny. ... Sit se sano et ei emmä tehny muuta kun rikon pari kananmunaa ja
räin (pari kertaa ). Ei se räkä siel maistu, mut sitku... (T14KP)

Monnaripäivä on näkymä koulukulttuurin riittiin, jossa karnevaalin varjolla rajoilla
leikitellessä, itselle ja toisille nauraessa myös yksityinen ja julkinen saavat sekoittua ja
vaihtaa paikkaansa ja opettaja osallistua oppilaiden ruumiillisuuspuheeseen.
Eeva: …Sanokaapa mikä tässä asiassa on mukavaa?
Tero?: [lähellä] Ei mikää. Se et muillaki on.
Arja?: (Se kun kaikilla) on niin tyhmän näköset vaatteet.
Rami: Nii saa nauraa ittelleen ja muille.
Eeva: Joo. Se oli aika osuva…
Matti: Ehkä enemmän muille.
Tero: Joo.
Rami: Nii siis… Ei kyl me ittelleki sit aika paljon nauretaan, jos…
Tero?: Kyl (peilist kun mä näin)…
Rami: [naurahtaen] Mäkihh,…eka kerran kun vedin sukkahousut jalkaan ja kokeilin pelin edes sitte,
[nauravasti] sipsutella sillä lailla…
Matti: Must nää sukkahousut tuntuu ärsyttäviltä päällä. Useita tyttöjä reagoi tähän yhteen ääneen.
(Sanni): Just nii…
Essi: …meillä on viel kalsarit alla.
Saara: Sukkahousut on ärsyttäviä
Tyttöjä, Saara, Arja…: Alla. Alla.
Kati?: Nii just
Eeva [neuvoo jotakuta]: Silmät saa olla niin ( ) vähän on paksu ( )
Auli?: Sehä on hirveen rankkaa (kun pitää) olla ekaks sukkahousut ja sit kalsarit
Rami: Mitä onks teillä kalsarit ja sit sukkahousut?
Tyttöjä: On. on.
Saara: [naurahtaa] A-ha.
Matti: Onks teil sukkahousut nyt…Ai on-ni homma!
Saara: Ahhah-ha [naurahtaa]
Matti: Mä luulin et teil on semmonen…
Rami: No teil on, teil on sit lämmin. Meikäläine (joutuu olee)... Naureskellaan ainakin
ikkunapuolella, Mattia naurattaa.
Matti: … suora reikä (mistä) näkyy…
Rami: …ilman mitää kalsareita
Saara: Törkeetä. Lähellä joku tyttö (Sini?) naurahtaa.
Essi?: Meiän faijal on tällänen ( ) hehehehe.
Saara: Siin on reikä on tällai (viisto) pätkä. Näi vaa. (T12MO)

Monnariasu perustuu roolien nurinkääntämiseen, mutta kurinalaisesti. Tapahtuu kepeä
kiepautus akselin ympäri, sukupuolimerkkien vaihto 'poikkiinsa', tytöt ja pojat saavat
omat ohjeensa. Sukupuolen nurinkäännön ikuinen naurettavuus vahvistetaan samalla
kun se ilmaistaan (ks. myös Lehtonen 2003, 231) Raja pysyy, sillä sen, mitä asu
horjauttaa, monnitusleikit viimeistään palauttavat paikoilleen, kaksinapaisen
sukupuolen ja heteronormin.83 Muissa oloissa väärinpukeutuminen kiinnittäisi
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Heteronormilla viittaan sellaiseen hallitsevaan ajattelumalliin, jossa Jukka Lehtosen (2003, 32) sanoin
"heteroseksuaalinen maskuliinisuus ja heteroseksuaalinen feminiinisyys edustavat luonnollisia,
oikeutettuja, toivottuja ja usein ainoita mahdollisuuksia olla ihminen."
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negatiivista huomiota. Esimerkiksi luokkatuopin muovailutunnin alussa eräs poika tulee
takanurkkaan etsimään työtakkia. "Ne ovat siinä lattialla, ota siitä", neuvoo tyttö. Poika
nostaa kasasta punaisen vaatekappaleen ja kysyy: "Ai tään?" Tyttö: "Joo, ota toi, se on
hieno." Poika ottaa 'takin' ja alkaa paikalleen palatessa availla sitä, jolloin näen, että
'takki' onkin pitkä mekko. Vähän myöhemmin poika yrittää ensin pukeutua mekkoon
mutta käy sitten vaihtamassa sen jakkuun. Tunnin loppupuolella toinen poika ja kaksi
tyttöä juttelevat naureskellen "sukupuolen vaihdoksesta" ja kolmas poika kommentoi
pukeutumisepisodia: "Se oli ihan hinttarin näkönen."84
Eeva: Liittyykö tähän minkäänlaista…
Rami: Sit ajattelee vähän että saa sitte,…ens vuoden mopot taas, kun me määrätään, mitä ne
pistetään…
Sini?: ...tukarit keksii.
Rami: No niin no mut ( )…mä ainaki koitan lahjoo ( )…
Saara: Mä haluun olla joku tukari, et mä varmana pääsen…
Tero: Masa, Masa! Tiiätsä, mikä on paljon kätevämpää kun tämmönen, uus vessapaperi? …käytetty.
Eeva: Ai käytettynä, käytetty vessapaperi?
Rami: (Ne) sais naamat pyyhkii semmosella… (T12MO)

Nuoruutta pilkataan ja puetaan feminiinisen ja maskuliinisen pilkka-asuihin keskiajan
karnevaalihengen alaspäin suuntautuvan ja alentavan liikkeen mukaisesti (Bahtin 1995,
204). Seksuaalisuus ja ruumiin alapuoli, aukot ja ulokkeet korostuvat, sileä, siisti, ikään
kuin vielä lapsekas pinta rikotaan ja tahritaan.
Tarja: Oliks nää annettu nee…mitä pitää pukee päälle, ni oliks ne annettu kaikki.
Kaisa:
|Ne tukarit…
Sanni:
|Ne tukarit on kirjot…
Tarja: Just.
Sanni: ..tota, sano.
Tarja: Tukioppilaat. Mitä ohjeita ne anto?
Sanni: No että pitää niinku laittaa…
Erkki: No niil oli joku…
Sanni: …öö, ottaa mattopiiska, sit joku tollanen niinku salkku, mihin laitetaan kirjat. Sitten
rantaläpsykkäät. Sit joku niinku joku kalsarit, mä laitoin kyl trikoot ite...
Kaisa: Ja pitäis laittaa meikkiä ite…
Sanni: Nii, ettei kukaan..
Kaisa: …sit tuu…
Sanni: Nii, ja sitten tota, sitten…niitten päälle suk, eriväriset sukkikset. Sitten tota…
Kaisa: Päähän isän kalsarit…
Sanni: Tai ainaki tyttöjen, ja sitte…
Kaisa: Tyt…
Sanni: Tällanen, mikä tää on tää…
Kaisa: Ja kravaatti.
Sanni: Värikäs kravaatti. Hhe. (T12MO)

Monnin ruumiin kuvassa sukupuolet sekoittuvat sukuelinten merkityksiä kantavien
vaatteiden kautta. Tyttö puetaan isän vaatteilla ja tavaroilla. Päässä on isän kalsarit
ambivalentisti, toisaalta kuin huntu, jossa sepalus pilamukailee silmänaukkoja, ja
toisaalta kuin perse päähän ja olalle heitettynä, isä-kuninkaan takapuoli 'kruununa',
narrinhattuna. Mattopiiska narrinvaltikkana, isä-tohvelisankari-narrin aseena, joka
viittaa samalla kotiin ja siivoamiseen, mutta tarkkaan ottaen sen miehekkääseen(?),
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Lehtosen (2003, 146) mukaan homo-sana (tässä synonyymi 'hinttari') on merkki tai signaali
minkälaisen tahansa rajan ylläpitämisestä tai ylittämisestä. Homottelussa homous sukupuolittuu ja
ymmärretään tyypillisesti mieheen tai miehekkyyteen liittyvänä outoutena, epätavallisuutena tai
tyttömäisyytenä.
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hauista vaativaan muotoon. Isän kravatti kaulassa, isän salkku matkassa.
Tarja: Eli mitä ohjeita pojat sai pukeutumiseen?
Erkki: No..Öö, pahviräpylät piti tehä ite. Sukkahousut, niiden päälle (bok)serit. Tyyny persuksiin,
sitte hehe…
Lassi: Täytettä eteen
Erkki: …täytettä eteen. Öö, vessapaperipaita, henkselit päälle ja sliippiletti taaksepäin ja paljon
meikkii sotkusesti.
Tarja: Just.
Lassi: (Tiski..) tai jotain semmosta, sellasta tiski..
Erkki: Niin tiskihanskat käteen ja, tai patalaput ja suksisauvat ja matkalaukut pitää olla mukana.
(T12MO)

Pojalla on kädessä äidin tiskirukkaset, jalassa pahviräpylät, jotka hankaloittavat kävelyä
ja pakottavat sen ankka- tai akkamaisuuteen. Housuihin on topattu pallukoita ja
ulokkeita, taakse suuri (naisen)takapuoli ja varsinkin eteen iso uloke, ettei dragleikittelyssä pääsisi 'totuus' unohtumaan. Liioittelu vallitsee, koolla on väliä.
Eeva: Et, ai teiän piti pistää pallukoita eteen ja taakse, niinkö?
Rami: Nii.
Matti: |Emmä mitää eteen pistäny.
Tarja: |'H-leikkipainotteinen'. Luen koulun vuosikertaa, naurahdan. Sini ja muita tyttöjä, Riinakin,
naurahtaa leikkipainotteiselle.
Eeva: Kuuliksä?
Tarja: Mitä?
Eeva: Kun mä sanoin, että – kävelepä tänne – piti laittaa eteen jä taakse pallukoita, niin hän sanoi, että
ei hän mitään eteen pistänyt.
Tarja: Eheh-heh-he-he.
Eeva: Jaa jaa. (T12MO)

Pukeutumisohjeet ovat tyttö- ja poikatukioppilaiden, 'tukarien' käsialaa, saatu omilta
tukaritytöiltä. Myös itseään suuremman esittämistä, rajojensa ylittämistä ja suutelun
tyylitajua edellyttävät mopotusleikit ovat tukarien määräämiä ja koulun hyväksymiä.
Eeva: Puidaanpas vielä se eilinen sillä lailla loppuun, että, mikä leikki niistä sitten oli hauskinta?
(Sanni): Essin suudelma ainaki oli.
Kati nauraa.
Rami: Se voitti vaikkei se niinku…
Saara: No nii se oli parhaimman näköstä.
Auli: Niin, ne muut vaa.
Erkki: Niin tottakai…
Matti: Ne muut (rupes) nolottaa ne…
Saara: …meiän luokalla… (T14KP)

Tukarien vertaisryhmä muodostaa instituution, 'nuorisokulttuurin', jolla on voimaa
rakentaa subjektia, esimerkiksi hänen asennettaan ulkopuolisia kohtaan (ks. Faurclough
1995, 51-52). Mopotus taas on yksi koulun perinteen sisältämistä, yleisesti
hyväksytyistä alempiluokkalaisten kiusaamisen muodoista (Saarikoski 1994, 151).
Monnarijuhlissa tukarit saavat kiusaamisen ja noloon alistamisen valtaa, ja uudet
oppilaat osallistuvat syrjäytymisen uhalla seksistiseen leikittämiseen, erojen leikkiin,
jota koulu tukee. Leikistä kieltäytyvää uhkaa ulkopuolelle, kestomopoksi jääminen.
Tarja: Oliks ketään joka kieltäyty näistä. Oliks ketään joka ei halunnu osallistua.
Matti: No oli sellaisii, jotka ei tullu sinne.
Rami: Nii semmoisii, yksi siitä B-ryhmästä ni, on yks [tyttö], se ei tullut sinne. Nii se on niinku
tavallaan kestomopo. Sitä saa niinku aina haukkuu mopoks ja noin. Koulun tapa. (H10RM)
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Jututtaessani Ramia ja Mattia sain tilaisuuden pyytää heitä kertomaan omista
monnareistaan, kun haastattelutilasta löytyi moniste edellisvuoden mopotustehtävistä.
Monet tehtävistä edellyttivät tyttöjen ja poikien välistä kosketusta kuntojuoman ja
kestomopoksi jäämisen uhalla. Pojille oli voimannäytön tai nolaamisen paikkoja,
lihasten pullistelua, ilmapallon puhkaisu tytön paidan alta oman kehon painolla, tytöille
raskauteen vihjaavia ja hoivarooleja puhkottavina pallovatsoina ja jugurtinsyöttäjinä.
Rami: Ilmapallon puhkontaan joutu meikäläinen ensinnäki…Oli niinku monta siellä lavalla ja pistettii tytön paidan alle ilmapallo, ja sit piti pojan omalla painollaan se puhkasta ja sit sai sitä vähemmän
kuntojuomaa mitä nopeemmin puhkas. [-] (Siinä oltiin) sillai rivissä niinku että tässä on se auditorion
niinku se lava, ja sitte täs on yks pari, täs on yks pari, täs on yksi pari, täs on yks pari ja sit muut
kattoo sieltä.
Tarja: No kuka sen voitti?
Rami: Yks Janne. Sehän heh, se hyppäs kerran silleen et jysähti koko painolla. Ei tainnu tuntee sääliä
sitä tyttöö...
Tarja: Se ei varmaan tuntunu kauheen mukavalta.
Matti [nauravasti]: No ei kyl tuntenu Harakaa.
Rami: Nii-hihi. Se meiän luokkalaine Harri, se pisti oikeen raivol. Se oli kans vika, joka sen puhkas.
Se ei ensi saanu sitä puhki, nii se koitti, [elehtii] päällä hakkas sitä ja sit se hyppäs viel oikei kunnol,
päälle [kopsahdus, elehtii] jysähti siihen. (H10RM)
Matti: Sit oli just, sit oli sellast jotain jugurtin syömistä tai jotain sellast, et pojalle, eiku likalle oli
pistetty niinku, sellanen niinku side silmille, tai joku sellanen, ettei nähny. Sit sen piti syöttää jotain
jugurttii pojalle. (H10RM)
Rami: [S]e [suutelumaratooni] oli semmonen vaan, et oli niinku, oli tyttö ja poika ja tyttö ja poika ja
tyttö ja poika. Niit oli kolme kait siin ja sitte… Sit siinä piti vaan…[pieniä maiskauksia. Mattia
naurattaa] Piti vaan kismailla siin niin kauan kunnes...Ja, sitten se joka, oli kauiten, sai vähiten
kuntojuomaa. Ei ku, sit oli semmonen, et ne pisti siihen semmosen jutun, että…kohottaakseen
tunnelmaa, että ei saa ollenkaan juomaa, sitä kuntojuomaa. Se oli tosipahan makusta. (H10RM)
Tarja: Ai tässä on tällanen "Viisi poikaa pyydetään lavalle – he ottavat paidan pois ja pullistelevat
lihaksiaan."
Rami: Siin oli kai kolme poikaa vaan.
Tarja: "Tukarit valitsevat voittajan. Hän ei joudu juomaan kun…" Kuka voitti?
Matti: Se oli se joku...
Rami: Pasi.
Tarja: Mitäs tota, ketä kaikkii siin oli? Oliks teiän luokalta ketään tässä?
Rami: Tos ei tukarit valinnut.
Tarja: Ei valinnu tukarit.
Rami: Ei, ja siinä niinku yleisö anto apl, valinta, anto aplodeja...
Tarja: Aa, huutoäänestys. Oliks teiän ryhmäst ketään tossa noi?
Rami: Ei. Se olis ollut aika noloo joutuu tuohon. (H10RM)
Rami: Tyttö oli niinku makaamassa ja sitten pistettiin polvien väliin tohon noin huulipuna ja sit, mitä
sillä oli, oliks pojalla sillai silmät sidottu?
Matti: Eh, emmä muista.
Rami: No kumminki, se oli sillai tällai näin, ja sitten tyttö laitto sille polvilla huulipunaa. (H10RM)

Niin kuin keskiajan torin ja karnevaalin tuttavallisuuden sallima maailman
omaksumisen tapa antoi mahdollisuuden kosketella ja tunnustella mitä vain (Bahtin
1995, 335), syntyy monnarien kehyksessä mahdollisuus, melkeinpä velvollisuus
runsaaseen seksuaalisia merkityksiä saavaan kosketukseen. Monnitusleikkien
sukupuolitettu kosketuspakko onkin samalla kosketuslupa, joka kumoaa seksuaalisen
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kosketuksen tabun oppilaiden väliltä karnevalistisen sukupuoliriitin ajaksi.85
Sanni: Jouko. Laitoitsä ite huulipunaa vai pistiks joku sulle?
Jouko: Pisti joku.
Sanni: Tunsit sä sitä?
Jouko: Kyl mä ala-asteella.
Sanni: Oliks kivaa?
Jouko: Oli. (T12MO)

4.4 Kuvisluokka näyttämönä
Koulua kuvaa osuvasti Erving Goffmanin lyhyt määritelmä sosiaalisesta instituutiosta
kiintein havainnon estein ympäröitynä paikkana, jossa säännöllisesti tapahtuu
tietynlaista toimintaa. Sen seinien sisällä toimii joukko esiintyjiä, jotka yhdessä tuumin
esittävät jollekin yleisölle tietyn määritelmän tilanteesta (1959, 238). Thornen mukaan
koulun julkinen ilmapiiri, rajattu 'näyttämöllinen' tila ja aikarajat kärjistävät sukupuolen
esittämisen paineita ja sitä kautta tyttöjen ja poikien välisiä jännitteitä verrattuna
kanssakäymiseen kotipiirissä. Tyttö ja poika, jotka tekevät paljon yhdessä pihapiirissä
tai kotosalla, saattavat tuskin 'tuntea' toisiaan koulussa (Thorne 1993, 50). Sukupuolten
suhteiden väliset erot koti- ja koulupihalla tulivat esiin myös Kososen keräämissä
koulumuisteluissa korostaen koulupihan näyttämömäisyyttä (1998, 93).
Kuvisluokka on yksi koulun estradeista, julkisen esiintymisen paikka. Episodit
ja opetustuokiot tuovat esiin, miten oppilaat ja opettaja niin 'virallisissa' kuin
epävirallisissa tilanteissa positioivat86 toisiaan ja itseään, rakentavat tai vahvistavat omia
tai toistensa imagoita tietynlaisina ihmisinä, opettajana, oppilaina, tyttöinä ja poikina.
"102 vuotta opettajana"
Eeva: Tiiätkö oikeestaan minusta on nautittavaa…[--]. Niin se valtava kokemus, mikä mul on, ja se
kypsyys ja se, se opettamismenetelmä. Kun mä saan ihan muutamassa sekunnissa sen mölyävän
lauman siitä rauhottuun. Tiiätsä just, että mä, mä niinkun levitän keuhkoni ja olen siinä niinku
semmonen kasvava höyrypatsas. Ja nää, kaikki nää gestures ja kaikki ilmeet ja liikkeet, kaikki, joissa
on teatraalisuutta aika paljon. Ja se johtuu siitä, että minusta piti tulla näyttelijä ensin…[--] Niin kato
se näyttelijä niinku elää minussa koko ajan. Ja se saa sen aikaan semmosen et…kato ku näyttelijäthän
niinku hallitsevat katsomoa. Niin mää väitän että kuvaamataidonopettajalle yks suuri ansio on se, että
sil on näyttelijänlahjoja. (O2)

Instituutio rakentaa diskursiiviset ja ideologiset toimijansa siinä määrin kuin se
hyväksyy heidät subjekti-toimijoiksi vain asettamissaan ideologisissa ja diskursiivisissa
rajoissa (Fairclough 1995, 39). Tämä koskee niin opettajia kuin oppilaita. Tullakseen
kuvataideopettajaksi on osattava tietyt puhumisen ja arvotusten normit, jotka liittyvät
kuvataiteen opettajana olemiseen: olla ja puhua kuin opettaja, mutta olla samalla myös
taiteilija, osata piirtää, olla taiteellinen, ja nämä odotukset opettajaa kohtaan kuuluvat
oppilaidenkin puheesta (vrt. Goffman 1959, 238). Kertomalla oppilaille jo heti
ensimmäisten tuntien kuluessa näyttelijähaaveistaan87 opettaja vie opettamisen ja
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Vrt. Saarikosken (1994) tutkimus suomalaisesta penkinpainajaisperinteestä siirtymäriittinä,
käänteisriittinä ja rituaalina, joka mahdollistaa puhumisen asioista, joista tavallisesti ei puhuta.
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Käsite 'positio' (paikka, asema) auttaa keskittymään kohtaamisten dynaamisiiin, muuntuviin puoliin,
toisin kuin 'rooli', jolla voi korostaa niiden formaaleja, ritualistisia puolia (Davies & Harre 1990)
87
Tuttu tarina muutamilta muiltakin tuntemiltani opettajilta – ja vieläkin taidekasvatuksen opintoihin
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samalla kuvistaidemaailman lähelle teatteria.
"Jos tulee kivaa tilannekomiikkaa, voitte tulla mukaan siihen." Eeva kertoilee hassuja luonnehdintoja
itsestään. "Halusin (ensin) näyttelijäksi... – Varoitan oppilaita, koska oppilaat usein saavat sellaisen
hullun kuvan... – Monet (opettajat) täällä ovat pyrkineet teatterikouluun..."
Tyttö edessä oikealla minusta (Kati): [hulluttelevista opettajista] "Mut eikö sellainen ole kivaa?"

Liitutaulun seutu on opettajan ominta aluetta kuvisluokassa, näyttämö, 'tauluteatteri',
jonne hänen viralliset esiintymisensä oppilaille keskittyvät oppituntien aikana.
Eeva kertoo tarkkaan. Puhuu viivoista: "Kukaan ei voi määrätä viivan kulkua." Tehtävänannossa Eeva
käy läpi taululle kirjoittamansa viivan elämistavat elävöittäen jokaista draamallisin äänenpainoin ja
elkein. Oppilaat kuuntelevat ja katselevat hiljaa, naureskellen hassuissa kohdissa.
Eeva: "Tällaista työtä [ts. tehtävää] ei ole ollut koskaan - ihan totta - vaikka minä olen ollut 102
vuotta opettajana."

Opettajan temput hymyilyttävät oppilaita. Hänen esiintymis- ja puhetyylinsä tarttuu,
niitä matkitaan. Toistoissa ja melodian jatkamisissa merkitykset muuntuvat tyylillisen
muuntelun kautta saaden myös vastarinnan vivahteita, kun oppilaat matkimalla
ironisoivat opettajan sanomis- ja puhetapoja, kuten "iihanaa", "hyvää huomenta, hyvä
opettaja", lasitusohjeiden ratirimpsu "alaaas, ylöös, ja tippa" jne.
Eeva ottaa teippirullan. "Jokainen ryhmä ottaa tällaisen [repäisee äänekkäästi teippiä auki rullasta]
teipin." Kaikki ovat hiljaa, näen hymyjä. "Huumaavan hiljaisuuden vallitessa jokainen kuuntelee
tarkkaan osatakseen kiinnittää teipin (...)." Eeva selostaa ja näyttää dramatisoiden, miten teipistä
tehdään töiden takanurkkiin tietynlaiset mytyt, ei liian pieniä, joilla työ ei pysy seinällä. Ohjeiden
jälkeen, kun kaikki (paitsi minä) lähtevät käytävään, jotkut oppilaista dramatisoivat mennessään
Eevan tyyliin "tämän loistavan teipin" ja niin edelleen. (N01VV)

Liitutaululla on opettajan esityksissä usein keskeinen sija. Se on myös
demonstraatioväline, jolla voi todistaa omat piirtäjänlahjansa uskottavaksi ja lunastaa
aineenopettajan maineensa. Oppilaatkin pääsevät joskus esiintymään liitutaululla, jotkut
tytöistä erityisen mielellään.
Joku poika kysyy, miten portaat piirretään. Eeva väittää, että hän osaa sen itsekin miettiä ja pyytää
häntä taululle näyttämään. Poika ei suostu, mutta Essi ilmoittautuu vapaaehtoiseksi ja menee
piirtämään taululle portaat. (N02PL)

"Sen näkee, et mitä teillä on mielessä"
Opettaja positioi oppilaita ja tarjoaa heille paikkoja tarinoissaan, esimerkiksi
ennustaessaan kilttien oppilaiden muuntuvan villipedoiksi ja maalatessaan värikkäin
kielenkääntein Essin tulevan punkkari-imagon. Essi ei suostu tarjottuun kuvioon.
Eeva: Kyl te ootte niin kiltti luokka. Voi miksi teistäki tulee vielä hirveitä villipetoja.
(Essi): Älä sano!
Eeva: Ei välttämättä, eihän?
Essi: Ei.
Eeva: Essistäkin (tulee) oikein diiva. Se leikkaa puoli päätä kaljuks ja toinen pää…
Essi: En varmaan!
Eeva: …puoli siniseks ja… Repii housunlahkeet, ja (pyllyä )erota ja…Sieltä punasia pitsejä roiskuu
sitten.
Kati: [nauraa] Hahaha.
Eeva: Mustat huulet [vislaa]. (T19SP)
hakeutuu ilmaisultaan monialaisia ihmisiä.
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Kaisalle Eeva, yhdessä Erkin kanssa, tarjoaa kiltin (tytön) paikkaa.
Erkki: Kaisa tuo mulle paperin. Ole kiltti Kaisa!
Eeva: Tota ei voi vastustaa, toi oli kiltisti pyydetty. Kuka vaan tuo kun noin kiltisti pyydetään.
(N02PL)

Oppilaat osaavat vastustaa opettajan positioivaa valtaa ja kieltäytyä tarjotuista
positioinneista. Opettajan piirtäessä puheessaan seksijutuista vahvasti kiinnostuneen
heteroseksuaalisen oppilasjoukon ("sen näkee, mitä teillä on mielessä"), oppilaat
kieltäytyvät äänekkäästi samastumasta hänen 'murrosikäisiin' kohdentuvia kulttuurisia
odotuksia heijastelevaan kuvaansa.88
Eeva: Se on muuten aika jännä, että...[selvittelee kurkkuaan]…kaikki ne leikit, mitä siellä oli, niin ne
oli seksivoittosia. Joko pussamista tai nussaamista. Tai (vihjaili siihen). Sen näkee, et mitä teillä on
mielessä.
Vastalausemyrsky, jonka seasta kuuluu: Ei meillä vaan tukareilla!.
Eeva: No ihmeen hyvin te osasitte kaikki olla niin kuin leikeissä mukana aivan niin kuin ( ).
Sanni: No piti näyttää niin suurelta.
Matti: No joo kun ( )… Päällekkäisiä selityksiä.
Rami: Siitä tuomiopäivästä on kerrottu jo vähän pitemmän aikaa…
useita: Nii just
Rami: …mitä siinä on. (T14KP)

Tyttöjä liitutaululla
Kerran, kun on ensin yhdessä puitu hetki monnareita ja käyty ripustamassa käytävän
seinille juuri valmistuneet liikennemerkkityöt, opettaja aloittaa taululla pitkähkön
perspektiiviin liittyvän demonstraation ja tehtävänannon, jonka jälkeen on tarkoitus
tehdä lyijykynällä kahden pakopisteen perspektiivin piirustusharjoitus apuna viivoitin.
Opettaja aloittaa esimerkkikuvan vetämällä talon nurkasta kaksi katkoviivaa
kumpaankiin pakopisteeseen. Sitten hän pyytää oppilaita piirtämään ne valmiiksi.
Ainakin neljä tyttöä ilmoittautuu – ei poikia – ja Sini, Essi ja Riina saavat kukin
vuorollaan tilaisuuden. Pojat kommentoivat ja neuvovat tyttöjä katsomon puolelta.
Esitän alla pitkän episodiotteen lähes kokonaan, jotta tapahtumien kulku näkyisi.
Ope: Eli nyt tuossa on rakennuksen kulmaus, ja tää rakennuksen seinällä tää katkoviiva näyttää
pakenevan tuota pakopiste ykköstä kohti ja tää maassa oleva viiva näyttää pakenevan tuota
pakopistettä kohti, ja seinän kaks näyttää pakenevan pakopiste kakkosta kohti, seinän maaraja näyttää
pakenevan pakopiste papako-pokepo-pö.. [Oppilaat hörähtelevät.] Joo. Tullaan siis piirtämään nämä
pakosuorat. Tullaan piirtämään käsivaraisesti näin vaan ( ) suora. Jos ette ymmärtänyt, niin te ootte
ihan pössejä, koska asia on ihan selvä. Sini tule.
Rami: Miksei viivotinta ( )?
Ope: Ehei sitä tarvita kun, toi... ei oo niin pitkää viivotinta.
Rami: Niin mut sit tääl meiän paperis?
Ope [Sinin piirtämisestä taululla]: Katsokaapa, mitäs luulette?
Sini piirtää pakoviivoja. Kaikki katsovat hiljaa. Yksi viiva menee vinoon, jolloin luokka hörähtää,
Essin naurahdus kuuluu ensin ja ylimpänä.
Ope: Piirrä sille toinen lattialle.
Essi: Saaks mä tulla piirtää?
Sini piirtää yhä, Essi inisee "eeeikä" tai jotain vastaavaa.
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Vrt. Aapola (1999a, 1999b) murrosikään (konstruktiona) liitetyistä odotuksista. Ks. myös Palmu (1999,
187) yläasteen opettajista, jotka puhuivat oppilaiden välillä olevasta vahvasta seksuaalisesta 'kuhinasta', ja
Lehtonen (2003, 234) seksuaalisen jännitteen oppilaiden välille rakentavasta opettajasta.
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Ope [hyräilee nauravasti Essin inahdukseen]: Hm-hm-mm mmm. [Sinille, joka alkaa epäröidä ja
korjata:] Se ei haittaa. Ei se haittaa...
Erkki: ...Se mitään tee. Ei se haittaa. [rauhoitellen] Sinii.
Mutta Sini piirtää jo uutta viivaa.
Ope: Rauhallisesti sen piirrät.
(tyttö hiljaa): Se meni aika ( )
Erkki: Se meni aika s(iististi/ suoraan)
Essi kikattaa hiljaa.
Ope: Se meni hyvin, kannattaa sittenkin korjata toi ( ) pakosuora.
Essi: Ei se tolleen (tuu) [Essistä viiva ei vieläkään mene oikein. Muminaa luokasta]
Ope: Se näyttää pakenevan pakopisteeseen, Kyllä se näyttää ( ). Kiitos!
Tero: Toi on niinku just tommonen ( ) sairaan ( )
Ope: |Kiitos..
Essi: |Saaks mä tulla tekeen niin kuin mä teen!
Ope: Tää on oikein. Pakosuorat näyttävät pakenevan pakopistettä [Essi parahtaa] kohti. Kiitos!
Essi [epäuskoisesti]: Ei toi voi olla noin.
Ope [Essille]: Se näyttää pakenevan pakopistettä kohti. Sama on kun tie näyttää kapenevan kun se
menee kaukaisuuteen.
Erkki: On kipeen iso talo (muuten)!
Muiden myöntelyä ja kommetteja päällekkäin.
Ope: Ja nyt katsokaapa hei. Mä näytän tässä yht'äkkiä tämmösen lisäpiirustuksen, jotta ymmärrätte.
[…] Perspektiivi on valheellinen temppu silmässä. Mutta silmä luo syvyysvaikutelman näin. Ja tää on
aika jännä kun mä muistan jollain seiskalla, niin joku oppilas sanoi samalla lailla kun teilläkin, että ei
tuo oo totta, ei toi voi olla totta - se on totta, se näyttää kapenevan pakopistettä kohti. […] No nyt,
mitäs tehdään. Nyt on kiva nähdä seuraava. Kun pitäis tämä seinä numero yks katkasta poikki. Ja
seinä numero kaks pitäis katkasta poikki, eihän se jatku ölölölölölö (piirtää taul.)
maailmankaikkeuteen vaan se todellakin pitää katkasta poikki.
(Sini): Mä tiedän! [viittaa]
Ope: Tulkaapas katkaseen tämä seinä numero yksi - en sano enempää - ja tämä seinä numero kaksi.
Essi inahtelee kuin koiranpentu ja viittaa.
Ope: No nyt on Kati. Ei ei ei, ei kun Essi!
Kati [ei viitannut]: Mä katon tääl ihan hädissäni [naurahtaa, samoin Essi].
Essi menee taululle, inahtaen iloisesti 'äää'.
Ope: Katsokaapas tekeekö hän sen oikein.
Essi: Emmä oo ikinä tehny (tällasta)
Ope [kun Essi ottaa sienen]: Eis…niin no jaa, katkase ensin tolla lailla liidulla.
Essi: Eikun mä haluun tehä (tällä)
Sini [kun Essi pyyhkii taululla olevaa piirrosta]: No älä tyhmä..!...ei tota mun ( )
Jouko: Pyyhi vaa! Sini narisee.
Ope [yllätt.]: Miks sä koko seinän pyyhit pois?
Essi [iloisesti naur.]: Mä haluun piirtää uuden! Sini mouraisee kuin tuskissaan, muut nauravat.
Erkki: Idiootti!
Sini: Se oli ihan suora seinä!
Hanna: Idiot.
Hetken hiljaisuutta seuraa pilkallinen naurunrähäkkä kun Essi piirtää viivansa väärin, ei
pakopisteeseen vaan sen ylle, ohi.
Tero [ironisoiden]: No nyt menee suoraa.
Ope: Joo ei, se oli väärin. Sä et ymmärtänyt ollenkaan.
Erkki [röhähtää pilkallisesti]: Nrhööhähähä!
Ope: Se näyttää kapenevan pakopistettä kohti. [Essi mutisee vastaan. Ope korjaa viivan]
Tero: Sinillä oli hyvä.
Ope: Se (Sinin viiva) oli ihan oikein. Meepä paikalles [Essille]. Riina. [Riina menee taululle] Ei Essi
kuule äsken just tuli sanotuks että se näyttää kapenevan, ja se on tosi, että se näyttää…
Erkki: Höppänä
Ope: …ja se on oikein, että se näyttää.
Sini: Hyvä ( )
Ope [Riinalle]: Älä kuule ihan niin kaukaa ota (katkaise) sitä toista (seinää). Ota se ( )
Matti: Mitä se nyt piirtää?
Erkki [mumisten]: Emminäminmm
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Ope: Ota tääkin vähän lyhyemmäks. Hän teki oikein, Riina teki ihan oikein, mutta me pienennämme
ihan tuosta pys( ), siitä hyvä. Ja toinen - oikein.
Erkki [liioittelevasti]: Onnn upee.
Ope: Sanopa mulle miksi sä otit tuon tuolta asti ja tämän tästä asti. Sano miksi?
Riina: Emmä tiedä
Ope: Onhan sulla syy tässä (Auli): Mä tiedän
Ope: Se on ihan oikein, mutta mä haluun tietää miksi sä teit sen oikein.
(Kaisa): Mä tiedän. Mä tiedän.
Ope: Kato tätä laatikkoo, näitä pituuksia, seinien pituuksia.
Riina: No kun toinen seinä on pitempi kuin toinen.
Ope: Joo, aivan oikein. Noniin.
Kati halaa Essiä, joka vaikuttaa apealta.
Erkki: Hyvä Riina! Jeeee!
Erkki ja sitten jotkut muutkin taputtavat ja naurahtelevat, joku naukuu "Wauauau!"

Episodin kulussa taululla piirtävien tyttöjen roolit muotoutuvat erilaisiksi. Sini, jonka
luokkatovereilta saamat kommetit ovat empaattisia ja tukea antavia, näyttäytyy luokan
suosikkityttönä. Riinan rooli, josta opettajan palaute ja tuki piirtävät taiteellista älykköä,
jää oppilastoverien puheissa epävarmemmaksi. Kurjimpaan asemaan episodissa joutuu
Essi, joka innostuneena ja itsevarmana astuu taulunäyttämölle, mutta saa palata sieltä
luokkatoverin haukkujen ("no älä tyhmä!", "idiootti!"), ironisoinnin ja naurun
kaikuessa. Siniä puolustavat oppilastoveri ja opettaja ja Riinaakin opettaja, kun viiva
alkaa mennä pieleen, mutta Essin kasvoja kukaan ei suojele89 ja opettajakin toteaa, että
"sä et ymmärtänyt ollenkaan". Essin yhä mutistessa vastaan opettaja korjaa Essin
piirtämän viivan ja teroittaa hänelle pakoviivan oikeanlaista piirtämistä. Samassa Erkki
huikkaa luokan takaa ironisesti "höppänä", matkien opettajan 'hellittelytyyliä', jolloin
tämän Essille antama 'lempinimi' saa uuden merkityksen, ivallisen vivahteen.
Paperinäyttämö
Koulutilan näyttämöllisyys ja siihen liittyvät sukupuolen esittämisen paineet ulottuvat
työstettävään työhön asti. Yllätyin huomatessani Joukon korjailevan plaaninsa
luonnosta jälkeenpäin saadakseen sen lopullisen työnsä mukaiseksi, onhan luonnostelu
kuvanteossa tavallaan vain 'harjoittelua esiripun takana' ennen varsinaista esitystä.
Muotimallitunnilla Rami käänsi piirtämänsä alusvaatteisillaan olevan naishahmon
piiloon, kun lähestyin hänen pöytäänsä. Kuvan suojaaminen katseilta ja luonnoksen
korjailu, kuten myös oppilaiden väheksyvät puheet omakuvistaan ja Ramin
naisparatiisin keräämä huomio, viittaavat siihen, että paperikin toimii kuvisluokassa
julkisena esiintymistilana.
Äänten tiloista
Rami laulelee äänekkäästi lopetellessaan (ts palauttaessaan välineitä ja kerätessään tavaroitaan):
-Pomppomppom, bäbädädä. (N04PL)

Ääni- ja liiketilan käyttöön kietoutuu valtaelementti. Neuvoa kaipaava poika heittää
kysymyksensä ilmaan kuin verkon – ja ikään kuin kalastaa siihen vastauksen opelta tai
tytöiltä. Vaikka poikia on ryhmässä selvästi tyttöjä vähemmän, hallitsee heidän
puheensa, laulunsa ja huudahduksensa tuntien äänitilaa, ja heidän liikkumisensa ulottuu
tiheämmin ja laajemmalti luokkaan kuin tyttöjen (ks. esim. Tolonen 1999; Gilbert &
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Goffmanin (1982, 10-14) mukaan omien ja toistemme 'kasvojen' suojelu on sosiaalinen taito ja
vuorovaikutuksen ehto, tahdikkuutta, jolla yritämme estää itseämme tai toista tulemasta nolatuksi.
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Taylor 1991, 30). Pojissa on kuitenkin myös sellaisia, joiden kuulen vain harvoin tai
tuskin koskaan korottavan ääntään (ks. myös Gordon 1999; Tolonen 2001, 97).
Ramin, Matin, Teron ja Erkin äänet kuuluvat aina muita selvemmin, heidän välisensä keskustelu
ulottuu koko luokan alueelle ja on kuuluvaa kuin se olisi julkiseksi tarkoitettuakin. Matin ja Ramin
söhellys työnsä kanssa on kuin performanssia, josta kaikkien kuuluu tietää. Harri, Lassi ja Jouko
puhuvat harvoin äänekkäästi, ja etenkään Harri ei rakenna performansseja. Tällä tunnilla tytöistä
kuulen useimmin Sannin ja Kaisan äänet, osittain kai siksi, että olen heitä lähimpänä, mutta
muutenkin tyttöjen vierekkäisjuttelu tuntuu olevan tarkoitettu enimmäkseen heille itselleen. (N11PS)

Äänekäs poika, niin kuin Rami, voi huomata tulleensa silmätikuksi, jota yritetään
kontrolloida siirtelemällä paikasta toiseen, eroon yhtä äänekkäistä juttukavereista.
Tarja: No oliko teiän mielestä siellä niinku tämmösiä silmätikkuja siellä tunnilla ja sitten semmosia
lemmikkejä toisaalta tai suosikkeja?
Rami: No ei siel niin paljon, kyl niinku enemmän jossain enkun tunneilla oli. Jos, tai no ei siel oo
lemmikkejä, mutta siel on enemmän semmosii silmätikkui, tai no, minä ja Eekinen enimmäkseen.
Tarja: Ootte silmätikkuja.
Rami: Niin tai meit on siirrelty joka luokassa vähän eri paikkaan. Hissan luokas mut on siirretty.
Tarja: Istutteks te tota yleensä vierekkäin sitten Eekisen kanssa. Ootteks te kolme aina vierekkäin.
Rami: No ei mut ollaan me aika lähekkäin sillai. (H10RM)

Kuitenkin juuri Rami kirvoittaa monet naurut muilta oppilailta, ja opettajakin,
moitteistaan ja siirtämisuhkauksistaan huolimatta, uskaltautuu pörröttämään hänen
päätään ja sanoo minulle hänen töitä katsellessaan: "Rami, meiän lellivauva. Se olis
jotenki ihana poika, vaikka se on vähän meluisa." Kun luokkahuoneessa osa opettajan
ajasta kuluu paljon vuorovaikutustilaa ottavien poikien kanssa, voi opettajalle käydä
hyvin tärkeäksi se, että muutamat pojat ja enemmistö tytöistä keskittyvät tunnin
viralliseen ohjelmaan ja vaativat vähemmän huomiota (Gordon 1999, 106). Moni
tuntemani kuvataideopettajiksi opiskeleva on kokenut erityisesti 'kurinpitopakon'
vastenmieliseksi ja odottanut itselleen arvokkaan ja hyvältä tuntuvan kuvanteon
imaisevan mukaansa kaikki oppilaatkin. Tällöin usein poikien äänekkyys ja vilkkaus on
tulkittu kuvismotivaation puutteeksi. Tästä ei mielestäni ollut kyse ainakaaan Erkin tai
Ramin kohdalla. Ennemminkin heidän tyylinsä tuo mieleen Tolosen (2001, 97)
luonnehtiman äänekkään pojan stereotyypin, joka on eloisa ja persoonallinen, toisinaan
jopa kapinoiva ja häiriköivä, "positiivisena hahmona luokan 'velikulta' ja
huumorityyppi, jolta odotetaan äänekästä tarinointia". Rento ote ja menestymättömyys
koulussa kuuluu hänen tietoiseen strategiaansa, mutta hän saattaa myös kuulua niihin
poikiin, joiden huono koulumenestys tänä päivänä lehdissä puhuttaa (emt. 98).
Pohtiessaan opettajan iän ja sukupuolen merkitystä Matti ja Rami hahmottivat
vanhat opettajat yleensä "kärttysämpinä" ja "kireempinä" kuin nuoret, jotka vielä
muistavat ja ymmärtävät, millaista on olla nuori.
Tarja: Mitäs jos tota, vaikuttaisko se mitään, jos se opettaja olis mies tai se ois eri-ikänen?
Matti: Vaikuttais se, yleensä semmoset jotkut vanhat...
Rami: Semmoset, kärttysämpii tai semmosii et…
Matti: Kireempii.
Rami: Valittaa joka asiasta.
Tarja: Vanhat on kärttysämpii.
Rami: Nii, nuoret on semmosii, et jos joku lapsi tekee jotain pilaa tai jotain semmosta, niin ne
ajattelee, että "ähää, oonhan minäkin ollut joskus nuori" tai jotain tommosta, "ei se mitään - pojat on
poikia" tai tämmöstä.
Tarja: Entäs sitten tää että, onko sillä välii onks se mies vai nainen, onko sillä mitään vaikutusta?
Rami: No, emmä tiedä.
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Matti: No on se sillee, miehet on silleen niinku, tai siis silleen ovelasti… Jos on joku vanha mies tai
aika vanha mies nii…Tai, kyl naisetkin niinku silleen huutaa, mut ei ne silleen…Miehet on just
sellasii, et jos kauhee jääkaapin kokonen mies tulee huutaan tohon viereen ni, [naureskellen, Ramikin]
nii se on vähän eri asia ku jos joku mummo tulee siihen jotain selittää.
Rami: Kälättämään [inisee] "njini nini nii". (H10RM)

Vanhan miehen huutoääni esiintyy kuitenkin vastauksessa voimakkaana, se ottaa
äänitilaa ja saa siten auktoriteettia, valtaa; sen sijaan iäkkään naisen, "mummon", huuto
on vain "kälätystä". Daltonin mukaan patriarkaalisten suhteiden vallitessa pedagogisissa
valtasuhteissa miesopettajat voivat taata auktoriteetin ja kunnioituksen luokassa
ottamalla käyttöönsä isyyden merkit, mutta naisopettaja, joka vastaavin keinoin pyrkii
ottamaan legitiimiä auktoriteettia, saa helposti negatiivista kunniaa 'määräilevänä',
'tiukkana' tai 'vaativana' (Dalton 1999, 302). Aina sanoessamme 'pojat ovat poikia' me
samalla vahvistamme tilannetta, jossa pojalle sallitaan tietynlainen käytös (Lahelma
1996, 486). Rami ja Matti osoittavat puheenvuorossaan tuntevansa kulttuurista
diskurssia, johon kyseinen sananparsi liittyy, osaavansa kierrättää ikään ja poikiin
liittyviä myyttejä90, joihin se kuuluu.
Sukupuolikuvaelmia ja performanssia
Videoklipissä omakuvatunnilta Essi pyytää Lassia kuvaamaan itseään, hymyilee, keimailee kameralle
tai sen kautta katsovalle Lassille ja käy pöydälle makaamaan kuin odaliski. Matti ja Sini
kommentoivat Essiä tai muusta syystä "Mallaa" tai "Mallista". Erkki huutaa luokan takaa äänekkäästi
"Lassi!", jolloin kamera kääntyy häntä kohti. Erkki nostaa kättään ja sanoo kameraan "Moi". Sanni on
yhä Erkin luona, mutta Kaisa jo tulossa poispäin Jouko edellään. Harri hymyilee kameralle. Lassi
yrittää kuvata Erkkiä ja käskee istualtaan elehtivää Essiä "Essi, mee pois edestä, jos et sä haluu…"
Kameran editse kulkevat oppilaan peittävät kuitenkin Erkin kameran silmältä. Sannikin huomaa
kameran, siirtyy Erkin eteen ja katsoo kameraan päin. Kun Lassi zoomaa Erkkiin, Essi pysyttelee
kuvassa ja sanoo: "Mä haluun olla kuvassa." Erkki huutaa: "Höppänä, lähe vetää!" (V18O)

Essin keimailu video-otteessa välittää hänen käsitystään sukupuolen esittämisestä.
Samalla se on kuitenkin esiintymistä kameralle, kuin pätkä fiktiivistä elokuvaa. Essi
käyttää hetkensä kuvauskohteena ylinäyttelemällä ja elehtimällä naisellista kuin dragqueen, ikään kuin toisen asteen performanssina, performanssin performanssina. Essi,
Matti ja Sinikin näyttävät olevan tietoisia esityksen performatiivisuudesta ja
liioittelusta. Myös Teron kuvaama otos, jossa pojat Teron käskystä vuorotellen
kallistavat luokkatuoppeja kuin juodakseen olutta, on kameralle näytelty ja osoittaa
tuopin miehisen ele-assosiaation tuntemusta. Strate (1992, 87) toteaa oluen juomisen
olevan olutmainosten maailmassa tärkeä miesryhmän yhteen saattaja ja ryhmähengen
kohottaja. Olutmainoksissa pojasta tulee mies, kun hän osoittaa miesten yhteisön
täysivaltaisille jäsenille osaavansa miehen roolin (emt. 85). Olut siis toimii – ainakin
mainoksissa – mieheksi tulemisen ja miehiin kuulumisen symbolina.

4.5 Olemisen ja tekemisen tyylejä, estetiikkoja
"Toiseksi tyylin käsite on luonteeltaan dynaaminen. Tyyli ei ole ominaisuuksien tai
tekojen pysyvä kokoelma vaan avoin ja epätäydellinen rakenne. Pukeutumistyyli ei
esimerkiksi ole yhdistelmä värejä, vaatekappaleita ja jalkineita vaan pukeutumisessa
90

Viittaan tässä myyteillä sellaisiin kyseenalaistamattomiin ja usein ei-tietoisiin (esim. poikia koskeviin)
oletuksiin, jotka ovat kulttuurissa niin yleisiä, että niitä on alettu pitää luonnollisina (ks. Barthes 1994a).
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kehkeytyvä värien ja muotojen jatkumo. Se kulkee kokonaisuuden läpi kuin melodia.
Tyylillinen identiteetti ei edellytä ydintä eikä pysyvyyttä, kyse on muutoksen luonteesta."
(Heinämaa 1996, 158)
Tyylillisen identiteetin ajatuksessa kiteytyy minulle se, miten oppilaat ruumiillisina
olentoina eleineen ja tekoineen ilmenivät minulle ensin tyttöinä ja poikina, sitten
yksilöityivät kerta kerralta tutummiksi ja omanlaisikseen henkilöiksi. Liikkeiden,
eleiden, pukeutumisten, äänien ja piirteiden toistuvien havaitsemisten kautta opin
tunnistamaan heidän ulkonäkönsä, äänensä ja toimimisensa eriytyviä tyylejä ja
tyylilajeja. Nopeammin kuin tajusinkaan minulla oli jo näistä nuorista mielikuvia,
joiden pohjalta heitä muistelin ja kohtasin. Niihin kietoutuvat ruumiinkoko, ääni,
vaatetus, arvostukset, elämänhistoria, ikä, habitus aina piirrosten sisältöihin, käsialoihin
ja käden otteeseen asti. Huomasin taipuvani eräänlaisella ilmaisun tyylillisen
intertekstuaalisuuden mekaniikalla myös assosioimaan toisiinsa erilajisia ilmenemiä,
kuten siisti viiva ja siististi laitetut hiukset, hellänsävyinen artikulaatio ja hoivaava ote,
velikultamaisuus ja pilakuvatyyli.
Erkki halusi näköjään hioa pohjapiirroksensa täydelliseksi (oli symmetrinen, huolellinen työ, ei vielä
sisustusta). Sanoin hänelle, että hän näköjään pyrkii täydellisyyteen pohjapiirroksessa. Hän sanoi
haluavansa tehdä yhden vaiheen loppuun asti ennen kuin aloittaisi uuden ja kertoi sitten enemmänkin
järjestelmällisyydestään, järjestelmällisestä tyylistään. Selitti mielellään, kuin olisi ollut puhumisen
tarve.
Jouko ilahtui (naamastaan päätellen tuntui siltä) kun menin katsomaan hänen työtään. Hän esitteli
innostuneen oloisena (hiukan sokkeloista) kylpytilajärjestelyään. Saunan pesutila vaikutti hänestä liian
pieneltä. Ehdotin, että hän ottaisi väliseinän kylppäriin pois niin tulisi yhtenäinen kylpy-pesutila. Hän
alkoi kumittaa seinää. Työssä oli suuri ameebamainen uima-allas ja poreallas. Seinien viivat olivat
hiukan vapisevia.
Riina oli sittenkin tehnyt taloonsa pyöreät nurkat. "Ai sä otit nää pyöreät nurkat takaisin?",
kommentoin minä. Siksikö hän oli ne palauttanut, että olin edellisellä kierrolla/kerralla huomioinut,
että hänellä oli luonnoksessaan pyöreät nurkat, mutta varsinaisessa työssään ei enää, ja olin kysynyt,
miksi hän oli luopunut niistä? Riina tekee erittäin huolellista ja tarkkaa jälkeä. Suhteet näyttävät
olevan millintarkasti oikein.
Essin työ oli paljon huolellisemmin tehty kuin olin hänestä hänen käytöksensä ja olemuksestaan
luomani vaikutelman perusteella odottanut. Työ olikin erittäin siisti. Tosin hän oli ottanut osan
mallielementeistä väärästä mallimonisteesta. Essin saunaa luulin portaikoksi ja kysyinkin oliko tuo
portaikko. Hän korjasi: "Ei, se on sauna." Vierustoveri Kati lisäsi hilpeanä: "Ja siinä on kaksimetrinen
kiuas." Niinhän se tietysti oli! (N04PL)

Tyylillisyyttä voi katsoa myös minäkuvan kulmasta, subjektin omaksumina tai
tavoittelemina tapoina manifestoida identiteettiään. Tolonen (2001, 168-186) kuvailee,
kuinka tytöt koulussa rakensivat ja peilasivat omia naistyylejään suhteessa aikuisuuteen,
miehisyyteen, naiseuteen ja sen ihanteisiin, rajoilla leikitellen ja vaihdellen riskialttiisti
tyylejä toisten naistyylien ollessa toisia soveliaampia. Kuvanteon kulmasta katsoen
sukupuolityylien rakentaminen ja peilaaminen kietoutui myös oman ja toisten
kuvallisen osaamisen, esteettisten arvostusten ja piirtäjyyden pohdintoihin ja ilmauksiin.
Estetiikkojen polyfoniaa
Kuvistaidemaailman esteettisessä ilmastosta vaihtelevat estetiikkojen sisäinen ja välinen
moniäänisyys ja toisaalta yhtenäisyyden ja ryhmittymisen tendenssit. Kohteelle arvoa
tuottava merkitys näyttää perustuvan aina muuhunkin kuin sen formaaleihin esteettisiin
laatuihin, sen lähde olevan enimmäkseen muu kuin 'puhdas esteettinen kontemplaatio'.91
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Vrt. modernissa estetiikassa vaikuttaneen Immanuel Kantin ajatus kauneusarvostelmasta
pyyteettömänä, yleispätevänä ja välttämättömänä arvostelmana mielihyvästä, jota jokaisen tulisi tuntea

94

Esteettinen kokemuksena (Dewey 1980, 325) on yksi luokassa kohtaamistani
estetiikoista. Myös työn esteettinen arvo voi määrittyä oppilaalle 'pragmatistisesti'
esimerkiksi sen perusteella, saako hän mielestään tyydytystä tekemästään tai
kokemastaan. 'Nautinnon estetiikka', asioiden arvottuminen ilon ja nautinnon kautta –
vaikkapa piirtäessä kampauksia tai kokeillessa kauhukuvan piirtämistä – integroituu eri
tavoin sukupuolen tuottamisen ulottuvuuksiin kuvanteossa. Kuvataiteen ja kuvanteon
merkitykset oppilaille ja opettajalle, heidän arvonsa ja estetiikkansa tulivat ilmaistuksi
puheiden ja mielipiteiden ohella teoissa ja toiminnassa tuntien aikana. Opettaja ilmaisee
arvoja suoraan tai hienovaraisemmin (innostuen tai ärsyyntyen, huomaten tai ohittaen,
positiivisin tai negatiivisin huomautuksin) havaintoesityksissään, suosimiensa
materiaalien ja tekniikoiden, aikataulun, jopa seinille ripustamiensa vanhojen
oppilastöiden välityksellä.
Valitessaan haastattelussa taidekorteista kolme hyvää ja kolme huonoa
taideteosta oppilaat perustelivat jälkimmäisiä valintojaan usein sillä, että ne olivat
semmoisia töherröksiä, sotkuja, että siitä ei nää, mitä se on tai että lapsetkin osaa
paremmin. Näin he arvioivat "moderniksi" tai "nykytaiteeksi" kutsumiaan teoksia,
joiden hinnoittelu miljoonissa vain tekijän nimen perusteella tuntui absurdilta.
Sini: No, must aika selvä on sillai, et, et ei se must niinku et joku jollon kuuluisa nimi tai joku, ja
piirtää sit johonki kankaalle vaan jonkun pallon, tai jotain sinne päin, ni ei se must oo silleen kauheen
realistista, et joku 5-vuotiaski vois tehdä niinku pallon vaan keskelle paperia. Et, ei siin must (viel) oo
silleen mitään järkee, et kun sil on vaan nimi niin sit si..nimee, nii sille maksetaan vaan jotain
kymmenii miljoonii. (H04RS)
Meri: Tällasen [Morellet'n opt-teos] pystyy tekee melkei kuka vaan. Mä voin täst piirtää tälleen näin
ni, hieno tuli. Ja täs on ihan sama. Tää [Picasson kylätanssit] on kans sit tälleen, ettei tarvii paljon
taitoo. Sutasee tollee. Toi o vähän ku, heh, mun serkku piirtäs ihmisen ni, siit tulee ton näköne.
Tarja: Se on Picasso.
Meri: Jahah! Se oli Picasso. Hieenoa! Mun serkku on Picasso. (H08MK)

Meri sanoo suorat sanat modernismin mestarien taidoista Katin naureskellessa taustalla.
Kritiikistä huolimatta nämä teokset eivät puheissa menetä taiteen nimikettä, taide
kummallisuuksineen tuntuu sijoittuvan jonnekin aikuisten maailmaan, jossa puhujilla ei
ole sananvaltaa. Sinne sijoitetaan myös opettaja, hänen makunsa ja se vaikeasti
määrittyvä "taiteellisuus", johon oppilaat toisinaan viittasivat: "[S]e on niin kuin
jotenkin niin taiteellinen sillai, niinku että se näkee sen ihan eri tavalla. Kun me: Aha,
kato ukko, niin se näkee sen jotenki eri tavalla, aha tässä on hyvin käytetty kaikkia
värejä."(Erkki)
Kolikon käännös tuo esiin positiivisia arvoja: lähes kaikkien oppilaiden
taidemaku suosi siistiä ja viimeisteltyä jälkeä, esittävyyttä, selkeyttä ja teknistä
taituruutta. Nämä arvot – lasten keskuudessa yleiset hyvän taiteen kriteerit (ks. esim.
Saarnivaara 1993) – esiintyivätkin monien hyvänä taiteena pidettyjen – tällöin lähinnä
realististen – teosten kuvailuissa: oikein piirretty, pikkutarkkaa, oikean näköistä.
Ihanteiden toteutumista kuvistyöskentelyssä mutkistaa niiden kietoutuminen
sukupuolen tuottamisen, tyylin ja eleen dynamiikkaan. Sukupuoli merkityksellistyy
monin tavoin ilmaisun, arvottamisen ja kokemisen tasoilla, eroa tuotetaan puheessa,
kuvanteossa ja toiminnassa. Kun oppilaat poikien ja tyttöjen kuvallista ilmaisua
vertaillessaan muotoilivat puheessa sukupuolispesifejä tekemisen muotoja ja
tyylikonventioita, asettuivat siisteys, huolellisuus ja tarkkuus tyttöjen arvoiksi tai
ansioksi, kun taas poikien osalle lankesi sotkuisuus mutta myös omintakeisuus ja – se
muotoon kohdistuvan kokemuksen pohjalta (Dickie 1990, 29-31).
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opettajallakin oleva – taiteellisuus.92
Käden jälki ja tekemisen ote
Kädenjäljen tavataan ajatella olevan kullekin tekijälle ominainen ja kertovan jotakin
hänen taidostaan ja tyylistään käyttää välinettä, jopa luonteestaan. Usein viitataan
kirjoittajan, piirtäjän, maalarin tai kuvanveistäjän persoonalliseen, ruumiillisen työstön
tuottamaan käsialaan eli piirrosjälkeen, maalausjälkeen, veistojälkeen. Jopa kollaasit,
jotka eivät ole piirrettyjä, erottaa toisistaan erilaisten tyylien ja 'käsialojen' paperin
leikkaamisen, liimaamisen, kuvien sijoittelun, värivalintojen, värisommittelun,
kuvavalintojen perusteella. Kädenjälkikin on fyysisen toiminnan tuottamana ihmisenä
olemisen tyylin jälkeä ja tuntuu kuuluvan valvonnan ja kontrollin alaisiin ruumiillisen
olemisen, liikkumisen ja kehon käyttelyn muotoihin.
Essin työ valuu ja tahrii seinän, hän hätäilee eikä tiedä, mitä tehdä asialle, ja kysyy Eevalta. Eeva
kehottaa häntä hakemaan rätin. Essi hakee rätin ja pyyhkii valumajäljet seinältä. Hän kuitenkin kautta
rantain tiedustelee, mitä mieltä Eeva on hänen valuneesta työstään. Tähän väliin minä tuppaudun
(vitsailumielessä) sanomaan "Se viiva alkoi elää". (N01VV)

Eevan savidemonstraatio saa levytekniikan näyttämään niin helpolta ja nopealta, että
kun luokkatuopin valmistaminen koittaa, saven käsittelyn vaikeus yllättää monet
oppilaat. Kiertelen ja neuvon Eevan pyynnöstä, mutta koen itseni kömpelöiksi, onhan
edellisistä opetuskokemuksista jo aikaa. Savi ei käsissäni käyttäydy likimainkaan yhtä
kiltisti kuin Eevalla, ja ymmärrän hyvin oppilaiden pettymyksen ja ymmälläänolon siitä,
ettei savi tottele. Terolla on ensin vaikeuksia kaulita laatta tasaiseksi, sitten kahvan
kanssa.
Minä neuvoin Teroa yksityisesti tekemään mukinsa sillä aikaa, kun muut olivat menneet viemään
töitään savenpolttohuoneeseen. Tero teki jo kolmatta tuoppiaan, kahva kun kuulemma aina meni
pilalle, alkoi halkeilla ja murtua, kun se piti taivuttaa ja kiinnittää. Teimme siis kahvan huolella – ei
Eevan tavoin, vaan niin huolella kuin minä osasin. (N07LT)

Eräässä video-otteessa olen juuttunut ihailemaan kuinka Meri, joka kollaasitunnilla
osaavasti avusti Ramia liimaamisessa, maalaa tuoppiaan värillisellä lasitteella varmoin,
määrätietoisin ottein. Toisessa video-otteessa kuvaan luokkatuoppia lasittavan Teron
käsien epäröivää työskentelyä: kastaako kuppi vielä kerran vai ei, missä se tippa oikein
on? Tero ei näytä uskaltavan edes kurkistaa tuoppinsa alle. Ele ensin, sitten asiasta
puhutaan jo ääneen. Lasitteiden luona on muitakin ensikertalaisia, mutta Teron epäröinti
saa minut (ja jotkut tytöistä) reagoimaan, neuvomaan. Ramilla ja Matillakin on
lasittamiseen minusta liikuttavan arka ja kömpelö ote. Onko kyse siitä, että epäröivä ele
etäännyttää poikaa siitä voimakkaan paikasta, jota diskurssit hänelle tarjoavat (Davies
1991, 12-20) ja jonka odotan hänen ottavan? Säälittelenkö valtavaa matkaa epäröivästä
eleestä vahvaan (hegemoniseen) miehisyyteen vai onko tämä pelkkää opettajan 'vaiston'
heräämistä oppilaan vapisevan käden edessä? Me tytöt tunnuimme herkästi ajautuvan
poikia auttamaan ja neuvomaan. Seuraavassakin otteessa ryhdymme yhdessä Matin
teknisiksi neuvojiksi teroittimen käytössä.
Matti: Näin.
Tarja: Ei menny pe, ei tainnut mennä, ei kun meniks se, meni.
Essi: Avaat ne jutut.
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Vastaavia arvioita oppilaista sain kuvataidekasvattajilta, joiden kanssa juttelin tai jotka kirjoittivat
minulle sukupuoliteemasta.
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Matti: [selostaa itselleen] …tää näin.
Eeva: Juttu avataan…
Auli: Näin ja sitten laitat sen kynän.
Matti: Mä pistin niin, mut ku tääl on tää…
Sari: Niin ku sä et saa pitää kii (siitä).
Eeva: No niin mä lasken kolmeen.
Matti: Mistä?
Eeva: Hei Matti …
Sari: Siit kahvasta.
Eeva: Matti …
Matti: (Ai niin) väärä suunta.
Eeva: …se meni äsken rikki. Tule pois ja ota toinen kynä. Matti.
Matti: Joo, joo.
Auli tai Essi: Täs on hyvä kynä.
Tero ja Rami matkivat opettajaa, ironisoiden.
Tero: "Matti".

Mutta kun kyseessä on videotekniikka, ottaa Terokin neuvojan paikkansa
'asiaankuuluvalla' itsevarmuudella ja sijoittaa Essin osaamattoman osaan.
Essi. No nii saaks mä nyt alkaa kuvaa itteeni?
Tarja: Joo mut otetaan nää tonne noin.
Essi: No ota sä ne.
Tarja: Annas mä…
Essi: Tässä mieluummin.
Tarja: Tässäkö
Tero taustalla: Toi on upee.
Tarja: Kyllä se mulle sopii.
Essi: Täält menee käsi läpi. Wau. [Kameran kädensijan lenkki]
Tarja: Joo. Siin on automaattinen tarkennus, mutta mä en oikein tiedä, että…Tää on aika läheltä nyt
tää kuva, sun kannattaa olla vähän kauempana ja… [--]
Tero: Sun kannattaa käyttää mieluummin sitä tarkennusta, mikä siin on siin päällä niinku, etu ja
keskisormella…
Essi: Kauan täs kestää?
Tarja: ( ) vasem..
Tero: Se on paljon helpompi.
Essi: Kauan täs kestää?
En vieläkään kuule Essin kysymystä.
Tarja: Oho, ootas…täs on nyt joku… (kannattais) olla tälleen kaukana. Tältä etäisyydeltä
suurinpiirtein kuvaa.
Essi: Kauan täs kestää?
Tarja: Katotaan. Jos sä pystyt ( ) sitten, jos et pysty niin anna mulle tää kamera sitte.
Essi [kuvaa]: Wau! Tuolla on Aarja, Hanna, Sanni ja Erkki ja arvatkaas kuka, Lase. Tosson Auli ja...
Erkki [Essille]:…Idiootti.
Essi: Arja ja Sintti ja Matti ja Kaisa ja (Eeva). Onks tää päällä?
Tarja: Nyt se on.
Tero: Essi, Essi, sullon…Essi, sul heiluu koko ajan tää
Tarja: No nii, sä voit…
Tero: …siitä tulee tärisevä. (T14KP)

Siistiä, huolellista, suoraa
Kun piirrosjälki on kevyt, kumi puree siihen ja korjaaminen on helppoa eikä tahri.
Piirtäessään lyijykynillä tai puuväreillä Rami, Matti ja Tero painavat kynällä niin, että
syntyvää tummaa viivaa on vaikea pyyhkiä kumilla ja korjata siististi. Missä uuden
viivan on peitettävä virheellinen, kynän jälki käy yhä raskaammaksi, kuten Ramilla
omakuvassa. Lopulta ei auta kuin kadottaa piirros jonnekin ja ottaa uusi paperi.
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Hanna: Must tuntuu, että pojat piirtää mieluiten lyijykynällä silleen enemmän kun tytöt. Et must
tuntuu, et tytöt käyttää enemmän jotain liituja tai puuvärejä tai jotain tommosta.
Arja: Niin ja et tytöt tykkää enemmän väreistä.
Hanna: Niin tytöt haluaa värejä ja pojat haluu vaan niinku…
Arja: ...pelkkää varjoo.
Hanna: ...piirtää ja kumittaa ja piirtää ja.
Arja: Kylhän sen sitten huomaa niist poikien töistä, että siit tulee kauheen semmosta sotkusta.
Hanna: Niin ja ettei väriä oo joka paikassa. Just niinkun tossa. (H06AH)

Paitsi että siivoaminen toimintana näyttää saavan sukupuolimerkityksiä, niin myös
siisteys, siisti, huolellinen tekemisen tyylinä, joka jättää jälkensä oppilastöihin niiden
tiettyinä laatuominaisuuksina. Kollaasien kuvat on liitetty toisiinsa leikkaamisen,
liimaamisen, kohdentamisen karikkoja ohittaen tai niihin kompastuen. Siisteys on
aikaan sidoksissa oleva ansio, jonka hyväksi hitaus ja huolellisuus toimivat suoremmin
kuin nopeus ja huolettomuus. Pojista muutama paneutui innolla detaljeihin, toiset
tekivät suurpiirteistä jälkeä, eräänlaisena ääripäänä Tero, joka teki työnsä
mahdollisimman nopeasti ja oli tavallisesti valmis lopettamaan muita aikaisemmin.
Ryhmän hitaimmat olivat tyttöjä. Meri maalasi tuoppiaan pitkään ja huolellisesti, mikä
näkyy videoltakin. Sanni suhtautui muotikuvaan niin vakavasti, että vei sen kotiin
viimeisteltäväksi (Lassikin vei työnsä kotiin, mutta sinne se jäikin). Auli ja Sini tekivät
kollaasejaan muita kauemmin, varsinkin Sinin tarkkuustyö vei aikaa, ja häneltä jotkin
muut työt jäivätkin vähän kesken. "Tytöt hinkkaa kunnes onnistuu", kirjoitti minulle
eräs opettaja omista oppilaistaan. Nämäkin tytöt olivat yleisesti huolellisia ja tarkkoja –
ja etenkin Sini ja Meri – mutta poikkeuksiakin oli. Aulin aikaa kului enemmän
mietteisiin tai muuhun, sillä lopputulokset eivät vaikuta monimutkaisilta ja suuritöisiltä.
Hanna taas oli hidas ja tarvitsi kaiken tunnin, mutta ei ollut niin huolellinen. Arja yritti,
muttei onnistunut kuten tahtoi. Riina, Essi, Meri, Kati, Kaisa tekivät huolellisesti,
siististi ja aikataulussa pysytellen.
Kun ennen 60-lukua aapisissa ja lukukirjoissa oli huolimattomuudesta ja
epäsiisteydestä varottavia kertomuksia, kohdistui vaatimus siisteydestä ja
huolellisuudesta erityisesti tytöille, toteaa Leena Koski. Miehen moraalinen tehtävä
kiinnittyi lukukirjojen kertomuksissa leluja suurempiin kohtaloihin, "tulevaisuuden
kunniaan". Sukupuolten tasa-arvon ideaalin alkaessa näkyä 60-luvulla
sukupuolistereotypiat ja sukupuolitettu lapsi-ihanne heikkenevät ja kertomukset tyttöjen
ja poikien erilaisuudesta lähes katoavat lukukirjoista. (Koski 1999, 31-39) Siisteys
näyttää silti yhä olevan pojalle helpommin ohitettavaa, mutta tytöiltä koulussa ja kotona
odotettua. Tämä odotus tuntuu olevan monissa tytöissä itsessäänkin, tyylissä, puheissa,
teoissa, kuvallisissa toteutuksissa ilmenevinä sukupuolen merkkeinä, ruumiiseen asti
ulottuvana diskurssina. Se, mikä tuntuu luontaiselta, olisikin toiston ja sosiaalisen kautta
tullutta, tyyliksi, eleeksi ja asenteeksi asti ruumiillistuvaa arvoa, kuin tyttömäinen
pallon heitto tai jalkojen asento hameeseen pukeutuneella (ks. Davies 1991, 16-17) tai
se, miten video-otteessa Sannia arveluttaa lasitteen roiskuminen sormille. Aulin mukaan
poika, joka tykkää piirtämisestä, piirtää tyttöjen tapaan, huolellisemmin.
Auli: [E]ihän kaikki… tai silleen että voihan se johtuu siitäki, et niinkun ei kaikki pojat niinkun sitä,
et ne jotka tykkää piirtämisestä ja haluu tehä kunnolla, niin ehkä tekee just silleen ku enemmänki
tytöt. Niinkun ne jotka haluaa vain hutaista, niin tekee sitten taas semmosta niin.
Tarja: No onko siellä sitten sellasta hutasemismentaliteettia, jakautuuko se jotenkin sen mukaan,
onko tyttöjä vai poikia?
Essi: En mä tiedä.
Tarja: Onko siinä tekotavassa mitään eroja? Huolellisuudessa, kiinnostuneisuudessa?
Essi: On siinä huolellisuudessa kyllä, silleen et tytöt tekee kauheen pikkutarkkaa, mut pojat sitte
silleen niinkun vetää niitä viivoja, sitten ne saattaa vetää pari kertaa siihen päälle silleen. (H05EA)
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Suora viiva liittyy tarkkuuteen ja sitä kautta siistiin ja huolelliseen. Kun Sinin
perspektiiviviiva menee taululla vinoon, luokasta lentää kommenttia. Viivan suoruus on
arvo oppilaille. Arvokkaimmillaan kyky on kädessä itsessään93, jolloin kumia ja
viivoitinta ei tarvita, mutta näin on harvojen kohdalla. Muiden keinoiksi jäävät hitaus tai
viivoitin, johon varsinkin pojat turvautuvat. Kun viivan suoruudella on merkitystä,
viivoitin tai tietokone antavat kontrollin tunteen.
Harri: Niillä kun pääsis tekeen, niil uusilla grafiikkaohjelmilla, niil koreografeilla ja niillä. Ku niil saa
sotkee vaikka mitä kuvia silleen vaik keskenään ja varjostaa kuinka hienosti tahansa.
Tero: Ja sitte tää plaani, jos ois autocadi tietokoneel, se, siis siit sais paljon upeemman. Ihan suorat
viivat ja kaikki. (H03TH)

Opettajalla näyttää olevan eri käsitys viivoittimen käytöstä. Oikeastaan siisti jälki pitäisi
saada aikaan ilman sitä.94
Eeva: Kuka haluaa viivottimia merkin suurentamiseen, saa ottaa täältä näitä kakkaviivottimia.
Täältä… [tulee taakse viivoittimien luo] ..täältä. Tääl on kakkaviivottimia.
Oppilaat toistelevat "kakka, kakka". (T13LM)

Siisteyttä myös ironisoidaan. Monnarimeikeissä roolit kääntyvät ja tytöt maalaavat
huulensa suttuisesti'yli', mutta pojat rajaavat ja suurentavat huulensa huolellisemmin.
Monnariasussa vessapaperi, johon pojat kietoutuivat, viittaa likaan, ja tytöillä oli
miesten (hikiset?) kalsarit jaloissaan ja päässään. Erkki, Rami ja Lassi harjoittivat
yhdessä naureskellen eräänlaista kuvanhäpäisyä 'sotkemalla' lehtikuvaa.95 Poikien
vitsikkyyteen panostavat, usein sotkuiset, sarja- tai pilakuvamaiset työt näyttävät
suorastaan vastadiskurssilta sellaiselle 'kauneusestetiikalle', jossa ansiokkuuden
kriteereiksi ymmärretään oikein piirretty, viimeistelty, siisti, tyylipuhdas tai kaunis.
Kuvallinen pilailu ja huumori
Sarjakuvamaisen, pilakuvamaisen tai graffitinomaisen ilmaisun ja esitystavan alueella
eivät ole valttia niinkään kauneusesteettiset arvot kuin piirustustaito ja nokkeluus, ei
niinkään esityksen siisteys tai moitteettomuus kuin tarinalliset ominaisuudet, tyylikeinot
ja vitsikkyys. Sarjakuva tai pilakuva mielletään muuksi kuin taiteeksi, kytketään
pilailevaan huumoriin – ja liitetään poikien kulttuuriin.
Sarjakuva ja pilakuva olivat oppilaiden yleisesti arvostamia kuvallisen ilmaisun
lajeja. Jotkut tytöistä jäljensivät mielellään sarjakuvahahmoja tunnin lopuksi
lisätehtävänä, osa kotonaankin. (Ehkä jäljentämisen ja toiston suosio pohjaa odotuksiin,
että hyvän kuvan jäljennöskin on hyvä tai että jäljentämällä voi taata siistimmän
lopputuloksen. Toistaessa tuttua aihetta piirtämisen sujuvuus myös paranee pidemmän
päälle, sadas sarjakuvahahmon plagiointi menee paremmin ja nopemmin kuin
ensimmäinen.) Ryhmän pojat eivät niinkään jäljentäneet tai piirtäneet sarjakuvaa, mutta
arvostivat ja tavoittelivat sarja- ja pilakuvamaisia esitystapoja ja tyylejä. Tällöin he
saattoivat pyrkiä humoristiseen vaikutelmaan – tai peittelemään kömpelyyttään. Harri,
joka kertoi keksivänsä sarjakuvahahmoja kavereilleen, piirsi monnarihahmolleen ison
nenän, ja hänen muotikuvamiehensä toinen silmä pullistuu päästä. Rami muunsi
näköisomakuvansa karikatyyriksi. Kuvallinen huumori saattoi vihjata seksiin (Matin
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Taidekasvatuksella hankittu viivan vaivattomuus ja lennokkuus - ruumiiseen, eleeseen ulottununeena
diskurssina? Samaan vaikutukseen viittaa 'silmän ja käden yhteistyö' opettajan metodipuheessa.
94
Vrt. Daltonin kuvaus (2001, 66) lapsikeskeisen taidepedagogian 'spontaanin ilmaisun' ihanteista.
95
Tyttöjen kuvanhäpäisy? Sanallista vitsailua, ironista sanallista uudelleentulkintaa, kuten viuhahtaja?
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naisvaras), väkivaltaan (Harrin merkkiluonnokset) tai alkoholin käyttöön (kollaaseissa
Erkillä oluttölkki, Matilla juopunut nainen) ja ehkä pyrkiä ärsyttämään tai loukkaamaan.
Erkki [Ramille]: Hei vitsi sullon paljon naikkosia. Hähähä. Ja Matillakin on. Matilla on toi... ( )
Matti: Rampinen, tsigaa( ) naisvaras.
Rami: Hei älä pistä tähän.
Saara: Voi ei.
Erkki: Aika pieni mutta kaikki naiset (varasti)… (T08HP)

Erkin 'naikkosista' puhumisen tyyli tuo mieleeni sellaisen aikuisten miesten puhetavan,
jossa naista halventavien ilmausten yhteyteen liittyy nauru. Naisvaras on Matin
kollaasissa hymyilevä mies, joka kantaa olallaan pitsikuviosukkiin ja tangoihin puettua
naisen alavartaloa. Hahmo huvitti yhä Mattia, kun kysyin siitä jutellessamme.
Tarja: Mitäs tää edustaa?
Matti: Pahaa [naurahtelee].
Tarja: Miks?
Matti: Emmä tiiä [naurahtelee].
Tarja: Se on ilosen näkönen.
Rami [mumisee kameran takaa]: Se on se (nais)miesvaras.
(Saara): Se oli se miesvaras. (T14KP)

Tyttöjen kuvallinen huumori oli juoneltaan ja kärjeltään ambivalenttia. Huvittavana
näyttäytyi positiivinen hullunkurisuus, hupaisat vaatteet tai ruumiinmuodot, ilmeet tai
asennot, vitsit ja pelletemput. Saara lahjoitti minulle tekemänsä pilapiirroksen, jossa oli
iloinen, pulleapakarainen pierevä possu. Saaran puheessa ironisuus kohdentui myös
itseen, hän ironisoi itseään kollaasinsa sinijalkaiseksi linnuksi: "Toi on minä."
Tunne, eettisyys ja esteettisyys
Essin mieltymisessä kilpikonnan kuvaan hellyyden ja liikutuksen ilmausten kautta voi
nähda eettisen liukuvan esteettiseen, niiden sekoittumisen toisiinsa positiivista
kokemusta tuottavalla tavalla. Toisinaan puhetavoista ja sanavalinnoista välittyi myös
inhon, paheksunnan ja moralisoinnin sävyjä. Sini valottaa siisteyden ja moraalin liittoa:
"[T]ää oli kyllä hyvä mutku täs oliki tämmonen kauhee viinapullo. -Tään piti olla hyvä
mutkun sen pilas tommonen viinapullo. -Ihan tyhmä (viinapullo) pilaa toisten (työn)."
Pahan puolelle kertyi tytöillä synkkyyden, pelottavuuden, säälin tai vastenmielisyyden
tunnemielteitä herättänyttä, likaisen tai tummansävyistä ainesta, jonka joukossa
viittaukset lasten hyväksikäyttöön, eläinrääkkäykseen, rasismiin, joukkomurhiin,
sotaan, alkoholiin, huumeisiin tai ympäristön saastumiseen toimivat moraalisina
kannanottoina.
Matin puheessa eettinen ja esteettinen ikään kuin irtaantuivat toisistaan.
Kortista, jossa jättiläinen syö ihmistä, voi pitää, vaikkei hyväksyisi ihmissyöntiä.
Matti: Toi on mun mielest just siisti.
Tarja: Tää ois niinku, siisti.
Rami: H-hei, mikä toi on!
Matti: Toi ois silleen niinku aika makee, muttei mikään nyt silleen hirveen [nauraht.] n-hiinku
sellanen jotenki kiva tai sellanen.
Rami: Niin sellanen hieno tai... menee enemmänki pahan puolelle
Tarja: Eli tää ois mieluisa.
Matti: Tai silleen mieluisa, tai ei edes mieluisa, mutta se on just siistin näkönen.
Tarja: Eli tää syömäri, joka syö tota toista, nii se, se ois niinku siisti.
Matti: Se on just makeen näkönen. Mun mielest tää on (siisti) [--] Tai tää ei oo silleen mieluisa toi...
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Tai sen takii tää ei oo, koska just tässä syödään jotain ihmistä, tai siis silleen, ettei se mun mielest oo
niinku hyvä, et ihmisii syödään, mut tää on mun mielest silti just siistin näkönen [nauraht.]. (H10RM)

Tietoisuus hyvästä tai pahasta ei vaikuta esteettiseen mieltymiseen, kuvan esteettiseen
vaikuttavuuteen ja haluttavuuteen. Kun eettinen ja esteettinen arvio erotetaan,
katastrofin, kuoleman, saatananpalvonnan kuva voi viihdyttää ja miellyttää.
Rami: Sit siinä alussa oli semmonen, ihan niinku semmonen saatanan palvojaisiks tehty semmonen…
Matti: Ja sitte se kuntojuoma oli siinä tai semmonen niinku se vati oli siin niinku…
Rami: Se oli roskiksessa.
Matti: Sitten sielt tuli semmoset muut, sellaset, semmonen mustakaapunen semmonen äijä ja sit se
pistää sinne jotai semmost…
Rami: Ruskeekaapuset äijät oli siellä, valkonaamaset, ja semmost laitto semmosta perunajauhoo, ja
sit siin on jotain mehua tai väriainetta. Ne pistää sitä semmost, siit tulee semmost tärkkelystä tai
semmost limaa ja semmost… Kemian maikka sanoo sitä jätkän rääksi. Se on semmosta, että kun sitä
ottaa sieltä, nii se on sillai niinku kovaa, ku ottaa sitä sieltä, mut sit kun sen saa siihen ylös, niin se
valuuki pois siitä. Se lima. Sitä ne laittoi, siin oli kolmee eri värii, oli sinistä, punasta ja mitä siin oli.
Ne laitto sitä sinne roskikseen, tippu klöntteinä. Joku sai sit semmosen ison klöntin mukiinsa ja joutu
juomaan. (H10RM)

Sukupuolikonventioita…
Mukaillen Aili Nenolaa (1996, 213) voisi sanoa, että vaikka tyttöjen ja poikien
esteettinen maailma on osittain jaettu, yhteinen, on heillä siinä myös erityisalueitaan,
jotka ovat vain osittain toisen sukupuolen näkyvissä. Esiin piirtyy osin eriytyviä, osin
päällekkäisiä konventioita, joissa menneisyys, kukkaset, kasvot, nallet, satuhahmot,
kampaukset, rakkaus, romanttinen, koristeellinen, kaunis, söpö ja hellyttävä sijoittuvat
lähemmäs feminiinistä, ja tulevaisuus, autot, koneet, väkivalta, seksistinen,
sarjakuvamainen, pilaileva, raju lähemmäs maskuliinista. Nais- ja miespuolisten
henkilöiden taiteellisen tuotannon muoto- ja sisältöeroja kartoittaneissa tutkimuksissa
on havaittu poikien ja miesten usein tuottavan suorakulmaisia muotoja, kasvattavan
kuvaa vertikaalisuuntaan ja suosivan kulmikkaita viivoja sekä kuvaavan mieluiten
itsestään liikkuvia tai tai dynaamisia aiheita. Tytöt ja naiset suosivat pyöreitä linjoja,
keskittyivät tietyn alueen yksityiskohtiin, välttelivät kulmikkaita viivoja ja valitsivat
staattisia aiheita kuten kukkia, hedelmiä ja eläimiä. (Moss 1996, 161-162) Vastaavaan
huomion tekee Essi.
Essi: No, pojat piirtää kauheen, niinku just siinä saarityössä, piirs kauheit semmoisii isoi kaupunkeja
mis oli kauheit pilvenpiirtäjiä. Me piirrettiin semmosii jotain pienii maalaiskyliä. Kaikki pitää olla
niinku kauheen suurta ja semmost mahtavaa niinku. (H05EA)

Oppilaiden haastattelupuheessa ja töissä sukupuoli jäsentyi usein vastakohta-asetelmina,
kuten iso-pieni, hyvä-paha, kaunis-ruma, raju-hellyttävä, tulevaisuus/nykyhetkimenneisyys, väkivalta-rakkaus, puhdas-likainen, siisti-sotkuinen. Tero toteaa
haastattelussa, ettei aiheita oikeastaan voi erotella tyttöjen ja poikien mukaan "paitsi
just tulevaisuus ja menneisyys, pojat on ehkä enemmän tulevaisuuden kannalla". Teron
puheessa, jossa saattaa kuulua saarivaltakuntien analyysi, feminiininen näyttäytyy
olevan ja menneen säilyttäjänä, maskuliininen tulevaisuuteen kurottajana.96 Pojat
sijoittivat saarilleen nykyhetken tai tulevaisuuden teknistyneitä kaupunkeja:
pilvenpiirtäjiä, lentokoneita ja kiitoratoja, helikopterin laskeutumispaikkoja. Tyttöjen
saaria peittivät menneisyyden maisemat ja maalaisidyllit: mökit, metsiköt, laiturit,
96

Vrt. miten ekofeministisissa näkemyksissä kierrätys, luonnon säästäminen, yhteys luontoon, eläimiin,
menneisiin uskomuksiin ja esimoderniin orgaaniseen maailmaan asettuvat kapitalismin, teknologisen
edistyksen, teollistumisen ja jatkuvan kasvun ideologioita vastaan (ks. esim. Merchant 1989, xx-xxii).
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hevosia, lampaita tai lehmiä vapaina vehreillä laitumilla. Kuitenkin Saaran ja Arjan
saari on urbaani, ja Joukon saarella urbaani ja ruraali sekoittuvat, joten puhe
maskuliinisesta ja feminiinisesta tässäkin yleistää ja yksinkertaistaa, yksittäisten tyttöjen
ja poikien valinnat eivät suinkaan aina 'istu' hahmottuviin jakoihin.
Erkki [naurahtaa]: Ei paljon löydy poikia, joilla on jotenkin hevo... hevoshulluja tai semmosia.
Lassi: Meillä on ollut hevonen.
Erkki: Niin joo mä lähettäsin tuon Lassille [hihittää]. Ei mut tota. No voihan sitä tietysti tsoukin
lähettää jollekin Terolle, et "kato nyt, kato peiliin" tai jotain Lassi: Tero kattoo.
Erkki: - jotain vastaavaa. Mut sit ei tää...Ne jää niinku, nää on niinku vähän sillai vastakkaiset, kun
täs on just tämmöisii työmiehiä. Pieniä työmiehiä, hommailevat, ovat töissään, tekevät rattaita ja
muttereita, ei mitkään tytöt oo sit kiinnostunu semmosest, eikä sit mitkään pojat jostain hevosist
paljonkaa. (H08EL)

Keskustelun kuluessa jyrkkä jako tyttöjen ja poikien kiinnostuksiin loivenee Lassin
haastaessa omilla välihuomautuksillaan näkemyksen, että hevoset kiinnostaisivat vain
tyttöjä. Eriävää kantaa lieventävät kuitenkin epäröivät sanankäänteet.
Lassi: Riippuu vähän.
Erkki: Mikä riippuu vähän?
Tarja: Oot sä kiinnostunut hevosista?
Lassi: Oon mä vähän mut en paljoo. Kyl mä ennen. Sillai... isosisko ratsasti. Ihan hyvällä
menestykselläkin kai. Emmä tiedä...Tai siis meidän hevonen on ihan (kiva). (H08EL)

Jouko toteaa tyylien ja piirtämisen aiheiden sukupuolittuvan mutta pitää niiden valintaa
lopultakin jokaisen omana asiana. Itse hän sanoutuu puheessaan irti hahmottamastaan
'poikamaisuudesta' ja näkee oman piirtämisen rajansa osaamisessa.
Jouko: Sellasii sydämii ja kukkasia, tällasia kaikkee [tytöt piirtää mieluummin kuin pojat]. Ne piirtää
hevosia tietenkin piirtää enemmän kun pojat. Kyl mä en oo törmännyt keneenkään meidän luokalla
ainakaan keneenkään poikaan, mikä tekis hevosii. Mäkin oon vast niinku sellasii, mä opettelen piirtää
kaikkii eläimii ja tällasia, niin mä en ainakaan hyvä oo niissä vielä.
Tarja: Kiinnostaaks sua ite niinku kukat ja hevoset ja semmoiset aiheet?
Jouko: No kukkii mä oo kyl piirtänyt.
Tarja: Mites, mist sä luulet että se johtuis sitten...et niinku on jakautunut sitte osalla ihmisistä näin?
Jouko: Tytöillä on erilaiset mielipiteet. Tosin meidän naapurissa asuu ainakin sellanen tyttö, se on
ihan ku poika. Sillä on lyhyet, se alko jo kasvaa sen tukka tänne, nii eiku se leikkas sen tähän asti.
Tarja: Onks se siitä ulkonäöstä, vai onks se muuten, onks sillä muita mielipiteitäkin?
Jouko: On sillä muutenki, niin tota käyttäytyy hirveen poikamaisesti.
Tarja: Mikä on niinku poikamaista sitten?
Jouko: No, leikkii kovista ja tällasta, mut mä en oo mikään sellanen, mä tykkään olla yksin sit
jos...Emmä missään jengeis tykkää roikkuu.
Tarja: No onko sun mielestä, vai eikö ole semmosia aiheita, jotka sopis paremmin pojille kuin tytöille
tai tytöille kuin pojille.
Jouko: No just et tytöt voi niinku piirtää ihan niit hevosia, kun ne...talleja ja tällasia, ne sopis hyvin
tytöille. Taas pojille, ne vois kyl maisemiakin ihan piirtää.
Tarja: Oisko siinä sun mielestä mitään, onko siinä häikkää, jos on sellainen poikamainen tyttö, ja se
piirtää poikamaisia aiheita? Että miltä se niinku...
Jouko: No ei se periaatteessa, se on vaan sellanen, se on jokasen oma asia. (H02J)

Sukupuolen rakentamiseen sisältyy konventioita seuraavan ja uusintavan toiminnan
ohella neuvottelua ja rajankäyntiä, jossa konventioita koetellaan ja kyseenalaistetaan,
rajoja ylitetään ja muutellaan. Kauhu ja väkivalta rajautuivat sekä tyttöjen että poikien
puheissa poikien alueeksi. Silti eräät tytöistä kertoivat mielellään kokeilevansa pirun tai
pääkallon piirtämistä, ja merkkitehtävässä monet heistä tekivät kuolemaan ja kauhuun
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viittaavia hahmoja. Opettajan mielestä tytöt, silloin harvoin kun piirsivät kuoleman
kuvia, tekivät sen pelkoja purkaakseen.
Eeva: [P]ojat pyrkii aina niitä aiheita ratkaseen sillai, että ne sais sinne niitä sarjakuvahahmoja ja
avaruusolioita ja taistelua ja [--] pääkalloja ja näitä verenimijöitä [-] laittaa joka paikkaan. Luulevat,
että se on hirveen hienoa ja fiksua ja että saa työstä paremman numeron. Jos joku on oikein taitava
piirtäjä, niin hän näyttää siinä sitten taitonsa. Kuinka hyvin hän pääkallon piirtää. Tytöt eivät
oikeestaan paljon näitä kuolema-aiheisia töitä…hyvin harvoin, aika harvoin on tämmösiä, et liikutaan
niinku haudoilla, et siellä joku mustahuppupäinen liikkuu haudoilla. Tytöissä niitä on – koko tästä
oppilasmäärästä, mitä mulla on – niin vuosittain ehkä kaks. Semmosta tyttöö. Jotka ihan selvästi
pelkäävät kuolemaa taikka, joilla on yleensä pelkoja [-] pimeän pelkoo, kuoleman pelkoo…Niin se
sitten purkaantuu näissä kummitus- ja hauta-aiheisissa töissä. Mut mä annan niitten tehä. Ja tässä on
nyt yks. Aivan loistava maalari…ysiluokalta. Yks poikkeuksellinen tyttö, ja se on sitten tätä tyyppiä.
Vapaita maalauksia. Nauttii aivan erityisesti surrealismista. Koska siinä voi näitä pelkoja justiin niin
saattaa kuvalliseksi. (O1)

Oppilaiden mielestä tytöiltä 'poikamainen' aihevalinta oli sopivaa tai vain lievästi
omituista mutta poikien kohdalla asia mutkistuu.
Hanna: Toisaalt mulle se olis kyl ihan sama piirtäiskö pojat kukkia tai tota, autoja, mut sitte... En mä
tiedä.
Arja: Ei sitä oikein... Kyllähän ne piirtää kaikis maisemissa ja niis niit kukkia.
Hanna: Niin. Siihen kiinnittää heti huomiota, jos ne rupee johonkin kirjaansa piirtää kukkia tai jotain
nalleja. Siihen kiinnittää heti huomiota. (H06AH)

Lapsi pyrkii aktiivisesti ymmärtämään ja tuottamaan sukupuolensa oikein, totesi Davies
(1991, 20). Tyyliin liittyen: samalla tavoin piirtämisessä kuin muussakin olemisessa ja
toimimisessa opimme yritysten ja erehdysten kautta 'soittamaan oikein'. Tyylin
melodiaa voi hahmottaa särön, tyylirikon, poikkeaman kautta: poikkeama paljastuu
herättämässään kummastuksessa. Esimerkiksi silloin, kun haastan Aulin ja Essin
kuvittelemaan itsensä ja muita ryhmän tyttöjä piirtämässä panssarivaunuja ja sotakuvia.
Tarja: Mm. No, mut, entäs sitten jos joku, joku, sanotaan vaikka Riina tai Sini tai Auli tai Essi piirtäs
tällaisia panssari- ja sota-...
Essi: Nheh, no se ois kyl... Naurahtaa.
Tarja: ...panssarivaunuja, sotakuvia ja..
Essi: ...jo aika outoo.
Auli: Nii.
Essi: Mä en siis, mä en siis osaa.
Auli: Nii.
Tarja: Et on jotaki tollasii, tulis kuitenki jotain mieleen tollasia aiheita, jotka niinkun, on
suositumpia?
Auli: Nii en mä semmosii varmaan tekis mielelläni.
Tarja: Mut oisko se omituista?
Essi: Ois.
Auli: Nn.
Tarja: Ois. Miks se olis omituista?
Essi: Koska ei se sopis siihen tyyliin silleen. Et enemmänki jotkut tytöt tekee jotain nalleja ja kukkia
ja sit pojat taas panssarivaunui ja tälleen näi. Et jotenki se vaan on nii. (H05EA)

Riinan puheessa sukupuoliraja piirretään älynkäytön, ei niinkään tyyliin soveltuvuuden
kohdalla. Ilmaisuvapauden epäsymmetriakin kääntyy niin päin, että tytöt ovat poikia
tarkempia siitä, mitä piirtävät, eivätkä ryhdy järjettömyyksiin.
Tarja: Onko sun mielest sellaisia aiheita, vai eikö ole, jotka sopis paremmin jommalle kummalle,
tytöille tai pojille, vai onks se ihan, onko aihe vapaa kaikille?
Riina: Mun mielest on. Saa tehä mitä haluaa.
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Tarja: Eikä yhtään kummastuttais, jos joku poika rupeis piirtämäänki sit niitä hevoskuvia tai...
Riina: No, ei oikeestaan.
Tarja: ...vastaavia juttuja. No entäs jos tytöt rupeis piirtää sit näitä roolipelejä?
Riina: No, se vois kummastuttaa vähä enemmän.
Tarja: Minkä takia?
Riina: No, tai se, mua ihmetyttäis se, et miks ne sit yhtäkkii kiinnostuis tommosest jostain
roolipelijutuist, mitkä on jotain ihan järjettömii suurin piirtein kaikki.
Tarja: [naurav.] Miks sä kummastuisit siitä?
Riina: H-hh, no just siks, et se ois nin yllättävää, tai siis niinku... Koska ei, ei yleensä kukaan piirrä
semmosii, niin sit tuntuis vähän omituiselt, ku joku yhtäkkii rupeis piirtämään. (H04SR)

Kun kuvanteossa tai arkikäyttäytymisessä törmäillään ja tehdään sukupuolta 'väärin', se
särähtää omaan tai jonkun korvaan ja sosiaalisessa tilanteessa synnyttää
selitysvelvollisuuden (ks. Garfinkel 1984, 47). Kun esimerkiksi Harri näytti ryhmänsä
tyttöjen läsnäollessa piirtämäänsä pikkulinnun kuvaa, hän korosti piirtäneensä sen äidin
pyynnöstä ja kertoi myös kotona piirtämistään roolipelihahmoista. Jerome Brunerin
mukaan opimme jo varhain, etteivät tekomme ja tavoitteemme itse oikeuta itseään
toisille, vaan on tärkeää osata asettaa ne oikeaan valoon, kertoa 'tarina oikein'. Tällöin
tulee tietää, mikä tarinan 'oikea', kanonisesti hyväksyttävä versio on (Bruner 1990, 86).
Ilmeisesti pikkulintu ei sopinut Harrin 'piirtäjäpojan tarinaan' ja piti selittää siitä pois.
…Ja miehiseen mahduttamista
Pojilta siirtymä 'tyttömäisinä' pidettyihin aiheisiin näyttääkin usein vaativan niiden
mahduttamista maskuliiniseen jonkinlaisen suhteuttamisen tai uudelleen tulkinnan
kautta. Harri rajaa aiheiden sukupuolet Teroa löyhemmin.
Tarja: Onko sinusta vai eikö ole sellaisia aiheita, jotka sopivat paremmin pojille kuin tytöille tai päin
vastoin, vai eikö tämmöisiä voi sanoo, että olis, eiks voi erotella?
Harri: Samat sopii.
Tero: No ei, paitsi just tulevaisuus ja menneisyys, pojat on ehkä enemmän tulevaisuuden kannalla.
Harri: Samanlaisii.
Tarja: Mut et mikä sun mielestä sopis paremmin?
Harri: Sekä että.
Tarja: Sopis kaikki. Elikä ne kukkakuvat ja koristelukuvat kyllä sopis ihan hyvin pojille, ja puput
pojillekin piirrettäviksi.
Harri: Hmm. [pitkähkösti hiljaista supatusta]
Tarja: Sopisko?
Harri: Tuli mieleen joku semmonen Nalle, joka on joku psykopaatti.
Tero: Semmonen nallekarhu et "Aarghaahhah!"
Tarja: Nallekarhu psykopaattina.
Harri: Eiköhän se...
Tero: Joku nallekarhu tulis siihen "uahhha, käsittelitte mua huonosti, nyt on kärsimyksen aikasi".
Hehehe.
Harri: (se) on siltä väliltä. (H03TH)

Poika, jolle poikkeuksellisen taitavuutensa takia annettiin puheissa erivapaus piirtää
mitä vain, tuntui osaavan lisätä pupuihinsa ja kissoihinsa oikeanlaista särmää, pilailua.
Erkki: No en mä tiedä. Emppu siis... Emppu aina piirtää semmosii kaikkii pilakuvia jostain kissasta,
ku kissa on niin isosilmänen, niin sil on silmä ni, niinku aina noi...
Lassi: Niin ne on erilaisia
Erkki: ...nii, ja aina jossain...
Lassi: Eri puolilla
Erkki: ...ihan eri paikoissa sitten, semmonen ihan pieni semmonen kissa. Sit se on piirtänyt kaikkii
semmosii, niinku...niinku meiän luokkalaisista kaikkii eläimiä tai sillai niinku. Et kuka on niinku...Siel
oli just meikäläinen niinku kani tai joku. Semmosta. Mutten mä sit tiedä, en mä nyt oo pahemmin
nähnyt, et joku poika piirtäs just jotain sydämiä ja kukkasia.
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Lassi: En mäkää. Tai ainakaa enää. Mut sillo just joskus tarhas tai sillee-hehe, niit kyl piirs. (H08EL)

Naureskellen Lassi etäännyttää lapsuuteen sydämien ja kukkasien piirtelyt. Tyyli on
myös ikäseikka, pikkupojan ilmaisuvapaus on suurempi kuin teini-ikäisen.
Huumorin siivellä voi ylittää piirtämisen sukupuolirajoja, ja periaatteessa
huumorin avulla mikä tahansa voisi mahtua miehiseen.
Tarja: No tuleeks mieleen semmosta, et mitä missään tapauksessa ette nyt piirtäis tähän maailman
aikaan. Tuleeks sellasii...
Erkki: Siis en missään tapauksessa piirtäis? [naureskelee]
Tarja: Niin tai ette niinku haluais piirtää. Tai ette koskaan piirrä.
Lassi: Jaa...
Erkki [nauraa yhä Lassin aiemmalle kommentille]: Skaba. Hyvät skabat oli.
Lassi: Nii [naurattaa].
Erkki: No en mä tiedä. Tosin siis en mä nyt tietenkään osaa tehdä mitään tommosii tehä jotain
tommosii...[näyttää Matissen korttia] tämmösiä näin, mutta siis...Mut siis mitä mä en haluais piirtää
niinku mistään hinnasta.
Tarja: Mitä nyt niinku aiheita.
Erkki: Mitä aiheita...No...en mä tiiä. No...
Lassi: Periaattees kaikesta voi piirtää. Kun on huumori mukana.
Erkki: Niin kai, kaikkee voi piirtää, niin.
Tarja: Siis ihan mistä vaan, jos huumori on mukana.
Erkki: Niin. No en mä nyt periaatteessa...en mä sillai paljon siis...Kyllä mä nyt jossain nimessä voin
tehä, mut en mä silleen yleensä siis, jos ei pakoteta, niin mä en tee. Siis jotain tommosii
kukkakimppuja ja laita sinne sydämiä ja hienoja kaikkii tollasii... [ääntään korottaen].
Tarja: No miksi?
Erkki: En mä tiedä. Ei mulle vaan niinku...
Lassi: Sovi.
Erkki: Kun en mä ole semmonen ihminen niinku et… Nii, ei se mulle sovi niinku vaan, että "aha nyt
tommonen ihanan, toi on ihanan näkönen toi kukkakimppu se on niin ihana" ja sit jotain. Et en mä
koskaan sillai, kun mun mutsi sanoo jotain "Onpas ihana maisema tuolla noin", niin en mä sano et
"ooih ihana on, tosi nättiä". Se on jotain...ei se sovi niinku...Tai no kyl se nyt jollekin pojalle voi sopii,
mut ei ainakaan mulle. (H08EL)

Piirtäminen näyttäytyy sanankäytön kaltaisena eleenä, kuvailmaisu osana poikana
olemisen tyylillistä kokonaisuutta. 'Ihana' ja 'nätti' rinnastuvat kukkasiin ja sydämiin,
joten kukan piirtäminen on vähän kuin sanoisi "ihana". Kun Erkki kukkakimpuista ja
sydämistä puhuessaan käyttää ilmauksia "ooih ihana" ja "tosi nättiä", hän korottaaa
ääntään ja stereotypioi sitä 'naiselliseksi' kuin koteloidakseen kukkakimput, sydämet,
'ihanan' ja 'nätin' eroon omasta pojan tyylistään. Kuvistunneilla kauniin, ihanan ja nätin
tapaiset sanat kuuluivat poikien puheissa erityisesti heidän 'apinoidessaan' tyttöjen
puhetyylejä. Haastattelupuheessa syntyy kuitenkin tarkkaan katsoen myös toisenlaisen
pojan paikka, jollekulle pojalle mahdollisuus olla 'toisin kuin minä', mukailla
toisenlaista melodiaa: "en mä ole semmonen ihminen"…"kyl se nyt jollekin pojalle voi
sopia, mut ei ainakaan mulle". Aiempi puhe Empun kissakuvista on jo säröttänyt
rajanteon selkeyden ja luonut puhekontekstin, jossa erottelu hienovaraistuu myös
poikien keskiseksi: jokin ei sovi tietyn kaltaiselle ihmiselle tai juuri tälle pojalle.
Tarja: No entäs sitten jos joku, jos tytöt rupeis tekee tuollaisii niinku, esimerkiks just tollasii
väkivaltakuvii, niin mitäs siitä, minkäslaisii ajatuksii se ehkä herättäis?
Rami: No riippuu kuka.
Matti: No ennemmin niinku tytöt tekis mun mielest niinku tälläsen ku pojat niinku tämmösii.
Tarja: Ahaa. Et se on niinku…
Matti: Koska kyllähän periaatteessa… Eihän, eihän niinku pojatkaan käytä hametta, mut tytöt sitten
käyttää niinku housuja.
Tarja: Joo joo. Mistä se johtuu, et [nauravasti] pojat ei käytä hametta.
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Matti: En mä tiedä.
Rami: Paitsi ehkä jotku skot, skotlantilaiset.
Matti: Hehe.
Rami: [hiljaa] Kiltit pojat käyttää kilttiä. (H10RM)

Pojalta rajanylitys näyttää vaativan lujan motivaation, itsetuntoa ja lahjoja, jotta se
kestäisi sosiaaliset seuraukset ja kantaisi hedelmää. Toisaalta onnistumista voi seurata
erityisen runsas palkitseminen, hämmästely ja ihailu. Lumouduin ja liikutuin 11vuotiaan pellavapääpojan irlantilaisesta step-tanssista aamu-tv:ssä (4.10.01) ja klassista
balettia tanssivasta pojasta Billy Eliot -elokuvassa. Mutta entä jos siinä olisi yhtä taitava
tyttö stepannut tai tehnyt piruetteja? Hesarin (25.2.2001) urheilusivun täyttää
muodostelmaluistelun harvinaisuus, miesluistelija, joukkueen kippari.
M:n puheille pyrkii jatkuvasti katselijoita, jotka kannustavat ja kiittelevät häntä rohkeasta
lajinvalinnasta. [--] Hän kaipaisi enemmän miesluistelijoita mukaan, jotta laji muuttuisi vielä
urheilullisemmaksi. "Muodostelmaluistelu on edelleen sellaista pukujen kimallusta. Vieläkään ei
oikein ymmärretä, että pojat kuuluvat lajiin." M:n mielestä miesluistelijat tuovat ryhmään myös
rauhallisuutta. [Joukkueessa] tekeminen ei enää lipsahda kovinkaan helposti pelkäksi kikatteluksi.
"Joskus esimerkiksi myöhästelyt aiheuttavat aivan turhaa pulinaa. Peli puhalletaan heti poikki", M
vakuutteli hymyillen. Ryhmän naiset määräävät puolestaan jäällä. [Joukkueen] esityksien yleisilme on
rauhallinen ja melko taiteellinen. M:n mielestä jotkut kuviot tai eleet ovat jopa liian naisellisia.
"Välillä tuntuu, että tämä on tosi noloa. Pakko on kuitenkin tehdä mukana, kun 19 tyttöä elehtii
vierellä samoin. Kyllä mulle on joskus joku esityksien jälkeen naljaillutkin." Enää ei kuitenkaan
kukaan nälvi. [Joukkue] on kehittynyt N.N:n johdolla Suomen kärkiryhmäksi.

Sankaritarinassa pikemminkin 'tyttöjen laji' sopeutuu poikaan kuin poika siihen:
kikatteleva, kuriton feminiininen hiotaan urheilullisen, miehisen97 tieltä. Lehtijutussa
'taiteellinen' ja 'liian naisellinen' esiintyvät miltei synonyymeina, Eevan puheessa
lähentyivät "fiksumpi, tyylikkäästi tekevä" ja "romanttisempi, herkemmin tekevä"
poika. Kuviksessakin pojan rajanylitys näyttää saavuttavan enemmän kuin tytön.
Tarja: No onko siellä poikkeavia, poikkeuksia poikien joukossa sitten semmosista, jotka ei halua…
Eeva: Jotka olis vähän romanttisempia.
Tarja: Niin, jotka ei haluis ehkä tehä niin väkivaltakuvia ja semmosia, tai ei tekis välttämättä sitä
vihaa…Olihan siellä sellasiiki…
Eeva: Joo, on…
Tarja: …töitä oikeestaan, jotka ei tehnyt niin, just sitä pahaa niinkää. Teki enemmän hyvää.
Eeva: Joo, mä tota yleistin. Se on niinku prosentuaalisesti semmosia asioita, jotka niinkun pojilla on
erilaisia kuin tytöillä. Tietysti on aina fiksumpia poikia, jotka tekee tyylikkäästi. Asioita. Ettei oo niin
karmeen verisiä ja hirvei, hirvit, hirviömäisiä.
Tarja: Nii, että jos se ajattelee, niin sittei meniskään niin sit semmosen vaiston tai jonkun
tämmösen…
Eeva: Niin, pohjalta. Niin, jos pysähtyy ajattelemaan. (O1)
Tarja: Mitä jos siellä olis semmonen poika, joka oliski semmonen, tekis sillä tavalla, ei niinkään näitä
viha ja liike ja väkivalta ja mitä niitä nyt…
Eeva: Mä oon sen verran huomannu, että jos joku poika tekee sillä lailla asiallisesti, tyylikkämmin tai
ehkä herkemmin, niin se on älykäs poika. (O1)
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Vaikka tässäkin esimerkissä urheilevien naisten määrä on suuri ja laji 'feminiininen', on median
mielenkiinto tyypillisesti miehessä, naiset trivialisoituvat ja marginalisoituvat. Miesten kuvien
vallitsevuus yhdistyneenä urheilun vahvaan näkyvyyteen medioissa ylläpitää urheilun ja
maskuliinisuuden samaistamista. (Ks. Sabo & Jansen 1992) Muun muassa Tolosen (2001, 196-198)
tutkimus tuo esiin urheilun ja liikunnan suosion erityisesti poikien keskuudessa sekä urheilullisuuden ja
toiminnallisuuden myönteisen arvostuksen poikatyylin osana.
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Mahdollisuus rajanylityksiin ja liukumiin feminiinisen ja maskuliinisen välillä
näyttäytyy epäsymmetrisenä, miehiseen mahduttaminen mutkikkaampana. Vaikka tämä
päällisin puolin antaa syyn puhua tyttöjen suuremmasta vapaudesta ja joustavuudesta,
latautuu feminiiniseen torjutumpana samalla negatiivista arvoa. Edellä esimerkiksi
'tyttöinen' asettuu liki lapsuutta ja mennyttä, 'poikainen' aikuisuutta ja tulevaa.
'Lapsellisen', 'lapsekkaan', 'vauvamaisen', 'naivin', 'lässyttäjän' käyttö moitteena
paljastaa kuitenkin kieleen pesiytyneen lapsuudenvastaisuuden ja hierarkian lapsuuden
ja aikuisuuden välillä – ja tyttöisen lapsuuden jatkuva lyheneminen tuntuu saavan
selityksen. Syntyvää hierarkiaa eivät oppilaat näytä tiedostavan. Pikemminkin
päinvastoin: niin tytöt kuin enemmistö pojistakin tuntuivat pitävän tyttöisten arvojen ja
tyylien asemaa vahvana kuvataiteessa. Tytöistä moni kertoi harrastavansa kuvantekoa
myös kouluajan ulkopuolella todistaen tämän kotoa haastatteluun nähtäväkseni
tuomillaan kuvilla. He piirsivät kuvataidekerhossa, kotona omaksi ilokseen ja
huvikseen, ajanvietteeksi mökillä ja mummolassa, missä "ei oo oikein muuta tekemistä
ku piirtää" (Sanni) tai tekivät merkkipäiväkortteja ystäville ja perheenjäsenille.
Pojistakin muutama toi kuviaan haastatteluun. Harva poika kuitenkaan piti kuvataidetta
itselleen tärkeänä kouluaineena, kun taas moni tyttö luki sen empimättä
lempiaineisiinsa. Kuvataide-aineen valinnoissa tyttöjen ja poikien välillä näkyvät
määrälliset erot liittynevät myös näihin motivoitumisen (laadullisiin) eroihin.

4.6 Kollaasit hyvän, pahan ja sukupuolen tulkintoina
"Tyypillisiä koulun kuvistöitä, polarisoivalla menetelmällä toteutettuja"98, totesi
kollegani valmiista Hyvä ja paha maailmassa –kollaaseista, joiden prosessointia
kuvailin edellä luvussa Kuviskuvioissa. Puolet niistä onkin enemmän tai vähemmän
selkeästi jaettu kahteen osaan, jotka erottuvat toisistaan sekä muodollisesti että
sisällöllisesti. Oikealla on värien ja ilmeiden vakavuutta, sodan, kuoleman ja
katastrofien viittauksia, vasemmalla iloon, rakkauteen, nautintoihin, kauneuteen ja
ylellisyyteen assosioituvaa: herkkuja, koruja, viihtyisiä maisemia, hellyttäviä hahmoja,
hymyjä, värikkyyttä. Kahtia jakamattomista töistä osaa näyttää hallitsevan jompi kumpi
näistä viittaussisällöistä, ja lopuista on vaikea eritellä kumpaakaan.
Kollaasin tehtävänanto oli esimerkki tavoista, joilla opettaja ja tällä kertaa
ainakin välillisesti myös tutkija osallistuu sukupuolen tuottamiseen. Opettaja antoi
tarkoituksella tehtävän, jonka oli aiemmin todennut tuottavan eroja tyttöjen ja poikien
töihin. Hän halusi näin omalla tavallaan auttaa minua sen ymmärryksen pohjalta, jonka
oli tutkimusteemastani muodostanut. Kuten muutkaan kurssin aikana tehdyt tehtävät
kollaasi ei silti ollut tutkimustani varten kehitelty, vaan yksi opettajan monivuotisista
'vakiotehtävistä', joka myös tehtiin samaan aikaan muissa 7. luokan ryhmissä.
Kollaasit ja oppilaiden niissä käyttämät lehtikuvat ovat kulttuurisia tekstejä,
joissa muun muassa sukupuolta tuotetaan. Ne sisältävät otteita tarjolla olevan
lehtimateriaalin välittämästä maailmasta sekä naisen ja miehen positioista ja naiseuden
ja mieheyden esityksistä siinä. Kuin muutkin oppilastyöt, näen ne myös eräänlaisina
sukupuolittuneen kokemuksen indekseinä, joiden elementtejä voi tarkastella jälkinä
siitä, mitä tunneilla tapahtui ja mistä puhuttiin.99 Kollaasien valmistuttua aloitin
juttelutuokiot oppilaiden kanssa tunneilla. Selasimme kunkin oppilaan kanssa hänen jo
valmiita töitään ja esitin kysymyksiä, joita kuvat tai niiden yksityiskohdat tai saamani
98
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Polarisoivasta menetelmästä kuvataideopetukssa esim. Nordström 1975.
Peircen indeksin käsite semioottisessa tulkinnassa ks. Fiske 1990, 47-48 ja Vuorinen 1997, 76-77.
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vastaukset toivat mieleeni tai antoivat syyn kysyä. Tarkastelen tässä lähinnä sukupuolen
esityksiä kollaaseihin valikoituneissa kuvissa ja oppilaiden uudelleentulkintoina, mutta
olen tuonut esiin myös sitä, miten työt ovat syntyneet, millaisessa kontekstissa ne
merkityksellistyvät tullen ymmärrettäviksi ja tulkittaviksi, millaisen ja keiden
sosiaalisen toiminnan jälkiä tai objektifikaatioita ne ovat.
Lehtikuvien hyvät ja pahat
Medioiden välittämä ja niissä rakentuva maailma tuli lehtikuvien mukana ja
herättämänä kuvisluokkaan. Etsittäessä aineksia hyvään tai pahaan elämässä
ohjauduttiin ottamaan kantaa niiden esittämään maailmaan, analysoimaan ja
arvottamaan sitä. Inhimilliselle ajattelulle tavanomainen dikotomisointi100 toteutui myös
tässä ikään kuin opettajan ohjelmoimana keinona. Kootessaan materiaalia oppilaat
toimivat ensisijaisesti yksinkertaisella periaatteella, valitsivat kuvia, joissa oli jotakin
'hyvältä' tai 'pahalta' tuntuvaa. Toisaalta kuvia valittiin myös niihin liittyvän uutisoinnin,
kuvan sisältöä koskevan tietämyksen tai kuvassa esiintyvän hahmon tuttuuden pohjalta.
Musiikin ja viihteen suosikkihahmot kerättiin tarkasti talteen.
Kati [jonka työssä on pelkkää hyvää]: Siin on (-), Tanskalaisii, tanskalainen bändi.
Tarja: Elikä ne on sun...Tai siis ne on semmosta musiikkia, mitä sä kuuntelet?
Kati: No kyl mä niitki kuuntelen.
Tarja: Onks muuta semmosta?
Kati: Sit on tos toi Bon Jovi ja sit mä kuuntelen...
Tarja: Sitäki.
Kati: Joo ja sit mä kuuntelen Back Street Boysii jeee. (T14KP)

Opettajan kehotus muokata lehtien kuvien merkityksiä toisiksi leikkaamalla niitä irti
alkuperäisestä kontekstistaan ja rinnastamalla ne toisiin kuvin uusien merkitysten
synnyttämiseksi näytti toimivan vain osittain. Sanni, Saara, Riina, Sini ja Meri ovat
käyttäneet rinnastusta ja yhdistelyä etenkin saadakseen aikaan pahan merkityksiä.
Meri: [paha] En mä tiiä, kun siin on noi sotilaat. Ja noitten aseitten kanssa tos. Sitten...en mä tiiä
silleen, kun noi sotilaat on, ni silleen noist silmistä silleen jännästi kuvastaa tuska, kun noi sotilaat
yhdistää (niihin), tai kun ne on tossa. (T19SP)

Yhdistelyn mahdollisuus innoitti myös humoristisiin ratkaisuihin. Tero, Rami ja Erkki
olivat innokkaita kuvilla pelleilijöitä ja naureskelijoita, mihin kollaasitehtävä antoi mitä
parhaan mahdollisuuden. Hauskuuskriteerein tehtyjä valintoja ja ratkaisuja, kuvilla
pelleilyssä syntyneitä yhdistelmiä jäi töiden toteutuksiin mukaan. Saaran kollaasissa
pilakuvamainen miesenkeli kiskoo narulla jotain 'itsensäpaljastajamiehen' housuista ja
'kiihkoilijoiden' joukkoa johtaa apinan pää. Tero on alentanut Boris Jeltsinin
rakentamalla tästä pilakuvan, kengurusabotöörin. Matti on koonnut naisen alavartalosta
ja hymyilevästä miesmallista 'naisvarkaan', ei niinkään pahan vaan lähinnä 'tuhman'
päätellen Matin naurahtelusta jutellessamme. Rami on poikennut huumorilinjasta
'miehiseen päin' hylättyään ideoimansa pilayhdistelmät Merin neuvosta ("ei se nyt
oikein siihen sovi") ja koottuaan puolialastomista naisista 'pelkkää paratiisia'. Tosin
Saarasta Ramin naisenkuvat on yhdistelty " silleen, et ne on kaikki pervoi tolleen".
Vierustoverusten Erkin ja Lassin kuvavalikoimissa on 'naiskauneuden edustajia', mutta
vierustoverusten Teron, Harrin ja Joukon valikoimissa ei. Usein kuvien merkitykset
otettiin sellaisina kuin ne lehtikonteksteissa saneltiin tai sieltä välittyivät:
100

Näkemystä ihmisen universaalista taipumuksesta kategorisoida binaarioppositioihin on puolustanut
strukturaali-antropologi Lévi-Strauss (ks. Fiske 1990, 116-117 ja Lévi-Strauss 2001, 18).
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onnettomuuskuva onnettomuutena, tyrannosaurus Rex vihamielisenä petona, kaunotar
kaunottarena, pilakuva hauskuuttavana hyvässä tai alentavana pahassa mielessä. Jos
kuvasta välittyi sekä hyvää että pahaa, sekin hyväksyttiin omaksi tulkinnaksi.
Meri: [hyvä: Fergie]Mun mielest se tuli siitä ku, tää on näin...Mun mielestä tää näyttää sellaselt, tai
silleen kun kattoo, niin silleen, et noi vois olla enkelin kasvot. Jos täs viel noi hiukset ois vaaleet. Ne
on silleen...Emmä tiiä, se vaan näyttää kiltiltä tossa. (T19SP)
Tarja: No sitten tääl [pahan puoli] on tää nainen, joka irvistää ja sit tämmöinen punainen juttu.
Liittyyks nää toisiinsa jotenkin?
Meri: Ei, mut toi on toi irvistys (tekee sen). Sit toi punanen on silleen taas, ku...Tää [huulipunat hyvän
puolella] on tavallaan siisti, ja täs toi [huulipuna] on sit silleen vetästy, niin se näyttää silleen ihan kun
se ois verta. Et se tekee siit silleen sen…pahan. (T19SP)

Lehtikuvat kertomuksineen ja uutisointeineen eivät alistuneet pelkäksi materiaaliksi
vaan pitivät kiinni 'omista' merkityksistään, vieläpä ujuttivat diskurssiaan osaksi
oppilaiden keskusteluja. Kuviin liittyviä uutisia ja tekstejä luettiin ääneen: "Täysi
metrojuna syttyi lauantai-iltana tuleen, kuolonuhrien määrä pääteltiin..." Niistä saatiin
ikään, sukupuolisuuteen, seksuaalisuuteen ja etnisyyteen liittyviä puheenaiheita:
vanhojen naisten poseeraamisen inhottavuus, naisvaras, viuhahtaja, naikkoset, pervous,
Amazonia-ohjelman paha paha Yazka, kaukoidän lapsiprostituutio ja Belgian pedofiilit.
Myös ihanat eläimet, kissat, barbi, Lola Odusoga, Jari Sillanpää, Jani Sievinen, Jari
Litmanen, jääkiekko, jalkapallo, ufojutut, x-files, katastrofit. Mediassa vuonna 1996
esillä olleesta puhutti Balkanin tilanne, joukkohaudat, ja haastattelussa tuli puheeksi
tyttövauvojen kohtelu Kiinassa.
Oppilaat eivät tehneet kuvavalintojaan hermeettisesti ypöyksin vaan
sosiaalisessa tilanteessa, vuorovaikutuksessa toisiin oppilaisiin ja opettajaan ("saa
laittaa pelkkää hyvää", "kuka haluu kännykän?", "onks pahoi?", "nyt alkakaa jo
liimata!", "ota kenkii, nhehehhe", "ota täältä taustaks vaa mitä tulee…" "haluuks joku
pahoi kuvii, mulla jäi hirveesti noit yli", "minä haluun pahoi kuvii", "laita se Aku-ankan
pää sinne, venaa, mulloli tääl...", "oisko se verenhimonen apina siellä?", "(laita se) tuli
sinne samantien", " Miten toi liittyy hyvään?"). He valitsivat kollaasien ainekset
lehdistä, joiden sisältöihin ja muotoihin he eivät ole voineet vaikuttaa. Jos oppilaat
yleisemminkin kuvaa tuottaessaan hyödyntävät kohtaamaansa kulttuurista kuvastoa,
esimerkiksi medioiden tarjoamaa, niin kollaasityössä tämä lainaaminen tapahtui suoraan
leikkaamalla ja liimaamalla, ilman piirtämisen tulkintavaihetta. Kokemusmaailmojen ja
tyylien erot tulevat esiin kuvavalinnoissa, painotuksissa ja työnjäljessä. Lehtikuvasto on
eräänlainen mahdollisten ilmausten valikoima ja varasto, josta oppilaat poimivat
ilmauksia kantamaan hyvän ja pahan eri merkityksiä tai palvelemaan muita
tarkoituksiaan. "Tosi just makee äijä täällä. Mä laitan sen tähän tankkerin eteen."
(Arja) Merkityksellistäminen on ollut vuorovaikutuksellista myös tekijän ja ilmauksen
välillä: kuva on tarjonnut (herättänyt, muistuttanut) merkityksiä oppilaalle tai oppilas
sijoittanut merkityksen kuvaan: "onhan se tavallaan hyvääki, mut…", "kun ne oli niin
hauskan näkösii", "se vaan näyttää jotenki pelottavalta", "Sannin mielest se ois ollu
paha, mut must se oli jotenki nätti". Useimmissa töissä kuva-ainesta on mukana myös
pelkkänä täytteenä tai taustavärinä, valkoisen paperitaustan peitteenä:"Liimaan
tämmösen tekstinpalasen tänne, tää muuten tulee tyhjä", "Joo, kun Eeva sano, et vähän
enemmän jotain värii, et täyttää niit valkosii kohtii tai sellasii. Nii sit mä laitoin niit
sinne."
Osaa töistä on vaikea sisällön tai tekotyylin perusteella arvata pojan tai tytön
tekemäksi. Osa taas tuntuu selkeämmin seurailevan feminiistä tai maskuliinista tyyliä,
'melodiaa'. Harrin kollaasin pilakuva-aines sointuu yhteen hänen muiden töidensä
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pilailevaan otteeseen. Työskentelyvaiheessa Tero ja Erkki valittivat vaikeuksiaan ja
samalla ilmaisivat toiveensa löytää pahaa – Terolle se olisi ollut sotaa, väkivaltaa,
kuolemaa, petomaisuutta. Lopulta vain Tero kokosi työhönsä "pelkkää pahaa". Tyttöjen
töistä useimmissa erottelu hyvään ja pahaan on varsin selkeä. Kukaan tytöistä ei
valinnut työhönsä "pelkkää pahaa", sen sijaan muutama heistä päätyi kokoamaan
"pelkkää hyvää". Osa tyttöjen kollaaseista puhuu erityisen runsasta hyvän diskurssia:
puhdasta, siistiä ja kaunista, kirkkaita värejä, kukkia, kauniita esineitä, söpöjä eläimiä,
varallisuuden, ylellisyyden ja yltäkylläisyyden merkkejä, menestyneitä ihmisiä,
urheilijoita, mestarikokkeja, filmitähtiä, onnellisia parisuhteita ja perheitä. Toisaalta
tyttöjen töistä löytyy myös monipuolisia ja nyansoituja pahan tulkintoja. Sota-,
kuolema- ja kauhukuvien lisäksi niissä alleviivautuvat inhimillinen kärsimys, tiettyjen
tekojen tai taipumusten moraalinen kyseenalaisuus tai haitallisuus sekä epäeettisyys
ihmisiä, eläimiä ja luontoa kohtaan. Esimerkiksi Riina ottaa kantaa uhkapeluuseen,
tupakoinnin terveyshaittoihin ja natsien etnisiin puhdistuksiin, hänen vierustoverinsa
Sini alkoholin suurkulutukseen, eläinrääkkäykseen ja avohakkuisiin. Joukon kuvasanalliset tulkinnat erottavat hänen työnsä muiden poikien töistä ottaessaan pahan
puolella kantaa saastumiseen ja köyhyyteen sekä sijoittaessaan hyvän puolelle
tunnelmallisuuden ja eläinrakkauden kuvamerkkejä.
Puhdas ja likainen maailma
Olen edellä pohtinut siisteyttä siivoamiseen liittyvänä sekä tekemisen tyylinä ja töiden
laatuna. 'Siisti', 'puhdas', 'huolellinen' jne. vastakohtineen näyttävät tulleen tiedostettuina
tai tiedostumattomina mukaan myös niihin laatuihin ja merkitystulkintoihin, joiden
varassa kuvia jaettiin hyvään ja pahaan. Esimerkiksi kasvot päätyivät kauneuden,
vaaleuden ja ystävällisen ilmeen perusteella hyvään, mutta tummassa meikissä ja
hiukset likaisen näköisinä 'pahaan'. Hahmottaessani 'siistin', 'puhtaan' jne.
merkityksellistymistä kollaasitöissä keskityin siihen, mitä kuvat itse minulle kertovat,
mitä oppilaat minulle puheissaan ilmaisevat ja mitä tallentuneissa tuntien
dokumenteissa näytti kuvien ympärille kietoutuvan.
Siisti, puhdas jne. edustavat itsessään sellaisia (esteettisiä) laatuja, joiden olemus
ja merkitys helpommin huomataan ja puhuttaa vasta niiden puuttumisen tai vastakohdan
kautta (vrt. ilma, lämpö, valo, värikkyys). Pahan puolen katastrofeja ja saastumista
vasten korostuvat hyvän puolen maiseman ja luonnon järjestys; tunkkaisuus, harmaus,
lika, kaaos, sodan ja sairauden merkitykset yhtäällä kiinnittävät huomioni raikkauden,
terveellisyyden, uutuuden, siisteyden, puhtauden symboliikkaan toisaalla.101 Monissa
töissä on hyvän puolella jotakin syömiseen tai juomiseen liittyvää: vihanneksia,
marjoja, hedelmiä, jälkiruokia, ruoka-annoksia ja kattauksia, karkkia, jäätelöä, juustoa,
maitoa, olutta, viiniä, pirtelö, cocktail. Kaikki tämä yltäkylläisyyttä edustava
suuhunpantava nostattaa vastakohdakseen nälkää ja puutetta, mutta syömäkelpoisuus,
nautittavuus, terveellisyys ja puhtaus kytkevät ne samalla puhtauden (ja likaisuuden)
tematiikkaan.
Siisti, puhdas, likainen jne. aktivoituivat hyvän ja pahan merkityksellistyminä
erityisesti tyttöjen töissä. Katin kollaasin sairaanhoitaja-asuiset laulajatytöt yllään
puhtaanvalkeat hilkat ja essut, joiden rintamusta somistavat punaiset sydämet, tuovat
mieleen tervehtymisen ja ilmauksen 'sisar hento valkoinen'. Sisar (nainen, läheinen
toveri, sukulainen, hoivaaja, nunna, fetisistinen symboli) hento (heiveröinen, pieni,
kevyt, haavoittuva) valkoinen (puhdas, viaton, morsian, valoisa, enkeli), naiseuden
myytti kolmen sanan tiivistelmänä. Puhtaaseen hyvään sointuvat terve, kaunis, iloinen,
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Esimerkit semioottisesta vastakohta-analyysistä esim. Fiske (1990, 125-131) ja Feldman (1995).
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vaalea, siisti – likaiseen pahaan sairas, kuollut, synkkä, pimeä, katastrofi.
Siisteys näyttää sijoittuvan järjestyksen, rauhan ja hyvinvoinnin 'meidän'
maailmaan, kasvojen ja paperin valoisaan 'länteen' oikealla. Vasemmalla 'idässä',
kasvojen pimeällä, 'tummalla' alueella, sodan, kuoleman, sekasorron, likaisuuden,
köyhyyden, lasten hyväksikäytön, valkoisen orjakaupan ja muiden ongelmakuvien
joukossa esiintyy toisenlaisen kulttuurin ja ihon- tai hiustenvärin ihminen. Hän on
barbinkaappaaja ja kaukoidän lapsiprostituoitu, toisin pukeutunut huivipäinen nainen,
köyhä perhe teltassa, poron nylkijät, uhkaava musta mies102 tai huivin raosta katsovat
tummat, kihararipsiset silmät, joiden 'sukupuolta' on vaikea tunnistaa mutta jotka
voisivat kuulua hunnutetulle arabinaiselle tai – asiayhteyden ja huivin kuvion
perusteella – palestiinalaishuiviin naamioituneelle sissille.
(Lassi): (onks) nää naisen silmät.
Tero: Öööäöööiööyiööö[kuin itämaista laulua].
Erkki: oijoijoijoijooioioo[kuin itämaista laulua].
Matti: Pistätsä ne silmät.
Lassi: (Se on hankalaa) nyt kun Tero (jo) heitti ne. (T08HP)

Sukupuolten puolet
Vaikka opettaja vihjasi, että kauniillakin naisella voi olla paha puoli, näyttää naisia
esittävistä kuvista olleen helpompi löytää ja yhdistellä hyvän ja miehiä esittävistä
kuvista pahan esityksiä. Miehiä kuitenkin esiintyy myös hyvän ja naisia pahan puolella,
ja molempia myös selkeästi määrittymättä kumpaankaan.
Pahan puolen naishahmot edustavat pahaa olemalla 'pahoja' punkkarina tai
kiihkoilijana, tekemällä pahaa uhkapelurina ja tupakoitsijana ja olemalla 'pahan uhreja'
kuten siepattu barbi, pedofiilin surmaamat tytöt tai itkevät, tuskaisat, köyhät naiset.
Pahan puolen runsaan miehistön pahuus liittyy rikollisuuteen, väkivaltaan ja
julmuuksiin, poliittiseen vallankäyttöön ja lietsontaan, sotatoimiin, kahnauksiin ja
tuhmuuksiin. Mukana on eläviä ja kuolleita sotilaita, diktaattoreita, roistoja, hirviöitä ja
rumiluksia, itsensä paljastaja. Sannin pääkallopuseroista rokkaria pahentaa
'epäilyttävyys' ja Erkin tangolaulajaa 'ärsyttävyys'. Miehiä on myös uhreina: hain
hampaisiin joutuneena, takaa-ajettuna, pelästyneenä, sotavankeina ja sodassa kuolleina.
Hyvän puoleinen mies on vaalea suomalainen perusmies, perheenisä, rakastaja tai
aviomies, urheilija, toveri, gourmet-mestari tai ruuanlaittaja, poptähti, muusikko tai
suloinen pikkupoika. Naisten kirjo ja roolisto on laaja hyvän puolella, he esiintyvät
urheilijoina, enkelilapsena, nautiskelijoina, äitinä, morsiamina, rakastajina tai
tyttöystävinä, ja erityisen usein eroottisina tai viehättävinä tähtinä, malleina,
kaunottarina. Ramin kollaasin kuvissa naiset esitetään huulet suuriksi punattuina,
liikkumattomina, hiljaisina kiinni tai hiukan raollaan odottavina, kuin näytteille
asetettuina, haluttavana, poimittavina, ja mykkinä.
Kollaasien kohdalla voisi edelleen tarkastella, millä tavoin ja kuinka paljon tytöt
ja pojat poimivat lehtikuvamateriaalista esimerkiksi perhettä, ihmissuhteita, rakkautta
edustavia kuvia ja millaisina nuo kuvat tuottavat naisen ja miehen, tytön ja pojan.
Tämän tutkimuksen puitteissa taidekasvatuksen kannalta tärkeä kollaasien tarkastelun
tulos ovat sen esiin tuomat didaktiset tarttumakohdat. Median maailman tulo
lehtikuvina ja tv:n katselukeskusteluina luokkaan on esimerkki kuvistunneilla syntyvistä
potentiaalisista tilaisuuksista käsitellä sosiokulttuurisesti merkittäviä asioita, jotka
liittyvät sukupuoleen, toiseuttamiseen, etnisyyteen, eettisyyteen.
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Sattumoisin juuri kollaasityön aikoihin tuli keskusradiosta afrikkalaisen kummikoulun vierailua
koskeva päivänavaus, joka alkoi tuon koulun oppilaiden esittämällä Kumbayah-laululla.
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Se, mitä tunneilla ja haastatteluissa puhuttiin tai mitä kukin kertoi lehdistä
poimineensa ja televisiosta katselleensa, antoi myös viitteitä kertojien kosketuksesta
medioiden maailmaan ja loi kokonaiskuvaa siitä, mitä näille nuorille merkittävää siinä
oli noihin aikoihin tarjolla. Salapoliisien, tuomarien, yksityisetsivien, lääkärien
positioita, jotka ovat medioissa olleet miesten hallussa (ks. Davies 1991, 4, 108, 141),
tarjoutuu nykyään tytöille tv-sarjojen ja elokuvien naishahmoissa. Tuntikeskustelussa
viitattiin toisinaan Salaiset kansiot (X-Files) -sarjan FBI-agentti Scullyyn, lääketieteen
huipputietämystä edustavaan älykkääseen, rohkeaan naiseen, joka on siitä erikoinen –
vaikkakin kaunis punatukkainen – naissankari, ettei hän flirttaile miespuolisen
työparinsa kanssa eikä koreile asullaan tai hiuksillaan, vaan pukeutuu asialliseen
jakkupukuun ja arkikampaukseen.103 Ryhmässä oli myös tyttöjä, joiden ammattihaaveet
rikkoivat konventoita: yksi halusi jalkapalloilijaksi, toinen kirurgiksi tai ison firman
pomoksi, kolmatta kiinnosti tuomarin tai salapoliisin työ tai ylipäätään jokin rikoksiin
liittyvä. Kun naisena ja miehenä olemisen mahdollisia ja toteutuvia uusia tapoja näkyy
enemmän ja tiheämmin, toisto tuottaa niillekin uskottavuutta, ja on enemmän mihin
tarttua.

4.7 Ihmisen piirtämisen ihanuus ja kurjuus
Ihmisen kuvallista esitystä käsiteltiin erityisesti omakuvien, lintuihmisten, muotikuvien,
monnari- ja kollaasitöiden yhteydessä. Työt ja niiden prosessointi avasivat näkökulmia
ruumiillisuuden ja ruumiin esittämisen teemoihin ja ihmisaiheen sukupuolen kannalta
merkityksellisiin ulottuvuuksiin, kuten ruumiin esityksen sukupuolijakoon. Sinänsä
taito piirtää ihmisen näköinen ihminen ja itsen näköinen omakuva näyttäytyy
aineistossani arvokkaana yli ikä- ja sukupuolirajojen. Se on oikein ja oikean näköiseksi
piirtämisen yksi osa-alue ja kehityspsykologian perinteinen testausväline.104
Omakuvia tehtäessä ja muotikuvia mallista piirrettäessä korostui niin ihmisen
kuvaamisen ihanuus kuin vaikeus. Usein kuulin, kun joku valitti tietyn jäsenen
piirtämisen ongelmia, päivitteli muoti- tai omakuvansa epäonnistumista tai kehui
jonkun muun työtä. Kuitenkin ihmisaihe myös motivoi, varsinkin niitä tyttöjä, joille se
mahdollisti tietynlaisen ruumiinestetiikan, esimerkiksi vaatteisiin, kasvoihin ja hiuksiin
keskittymisen. Saaran toiveammatti oli kampaaja tai pukusuunnittelija.
Tarja: Tää [omakuva] sattu olemaan mukava tehtävä, niin mikä, minkä takia?
Saara: Niin. Emmä tiä. Mä teen aika paljon tollasii kotonaki, tai siis mä tykkään niinku kasvoi piirtää
ja silleen. Toi nyt ei oo mikää hirveen hyvä, kun sen joutu tekeen niin nopeesti, mut…[tauko] Piirsin
vaan tommoset.
Tarja: Piirrätsä niinku itseä, tai sit ihan ketä vaan, tai onko sul jotain tiettyjä…
Saara: Joitain mielikuvii vaan.
Tarja: Joo, kasvoja.
Saara: Nii.
Tarja: Mielikuvakasvoja.
Saara: Ja sit kampauksii saa tehä silleen piirtämällä, se on must kivaa. (T19SP)
Meri: No kyl se silleen, välil mä piirrän ihmisiä, ja sitten aika paljon sellasii hahmoi, mitkä niinku, on
niinku satuhahmoja. Mutta välil mun mielest on kans sit, et välil mä piirrän sellasii ihan ihmisii, et
mun mielest on tosikiva piirtää sit niille kaikenlaisia erilaisii vaatteita.
(T19SP)
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Vahvankin naissankarin (vrt. soturi Zena, Lara Croft) voimaa kompensoi usein seksikkyys tai kauneus,
harvoin hahmoa kannattelee jokin muu piirre. Viehätysvelvoitetta väistelee lapsenhahmoinen (Peppi
Pitkätossu) tai parodinen antisankarinainen (esim. Todella upeeta -sarjan Edina ja Patsy).
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Esim. Salo (1999) kertoo ala-asteen opettajasta, joka testasi oppilaita piirrättämällä heillä ihmisen.
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Muotimallit
Opetellessa ihmisen mittasuhteita keinona ihmisen realistiseen esittämiseen, ihmisen
näköisyyteen, paperiin merkitään usein apuviivoilla klassisen ideaalin mukainen
ruumiinosien jakosuhde, jossa pää on koko pituudesta yksi kahdeksasosa jne. Mallina
käytetään esimerkiksi Leonardo da Vincin piirtämää, arkkitehti Vitruviuksen 'luonnon
mukaisissa' mitoissa esitettyä miestä. Eevan kurssilla mittasuhteita etsittiin jäljentämällä
vanhoista ompelukaavakirjoista leikattuja vaatemallien kuvia. Parinkymmenen vuoden
takaiset naisten ja miesten poseeraukset valmiissa töissä eivät paljoakaan eroa nykyajan
mainoskuvien ja catwalkien poseerauksista, peruseleet, vaatekappaleet, ruumiin muodot
ja sen suhteiden jaot ovat pitäneet pintansa. On siroja, ampiaisvyötäröisiä naisia ja
kapealanteisia, yliharteikkaita miehiä. Sukupuolen merkkejä liioitellaan niissä
samantapaisin keinoin kuin nykyään, sukupuolten peilit näyttävät kovin hitaasti
muuttuvan.
Päällisin puolin formaali ja sukupuolineutraali ihmiskehon tarkastelutehtävä ei
läheltä katsoen pysynyt sellaisena. Vaatemallikuvien kautta sukupuolen esittämisen
kulttuuriset konventiot tulivat kuin vaivihkaa oppilaiden käsittelyyn, peilattavaksi ja
toistettavaksi. Mies- tai naismallit valittiin pitäytyen perinteisiin pukeutumisen
sukupuolijakoihin, kuin naiset eivät vieläkään saisi käyttää housuja. Harri liioitteli
piirroksessaan miehen harteikkuutta, Sanni yritti kaventaa naisen harteita.
Tarja: Tulihan se pää sieltä.
Sanni: Niin mutku ei (mä en saa tätä) jalkaa. Se oli täält…Mul on nää olkapäät täält liian isot ja
leveet. Mä en yritä enää ees niit korjata, mut ne on ihan kauheen…–Toi kaula tuli ihan tolleen, se on
must kamala…–Mun on niin hirvee. –Hei miten sä saat olkapäistä… Miten sä saat näistä olkapäistä
tota, tommoset niinku kapeemmat, kun mulla tulee aina leveet tälläset… (T09MM)

Sanni tuskailee muotimalliaan kuin olisi kyse hänen itsensä pieleen menneestä
esityksestä, joka pitäisi saada oikaistua. Hän arvioi piirtämäänsä naishahmoa pala
palalta, jalkaa, kaulaa, hartioita – samaan tapaan kuin mainokset ja kuvalehdet pilkkovat
naista hänen ulkonäköään tarkastellessa. Ongelmana näyttää olevan epäonnistuminen
naiseuden esittämisessä tietynlaisen kriteeristön mukaisesti. Tarja Tolosen ote
kouluetnografian yhteydessä tekemästään haastattelusta näyttää viittaavan
samantapaiseen problematiikkaan (2001, 166; kursivoinnit Tolosen):
Taru: "Paitsi että mulla on … on niin leveet hartiat että ei mulle sovi, mä näytän ihan jätkältä."
Petra: "… Sulla on kyllä hirvee hartia[pulma]."
Taru: "Hei näkisit, kun mulla on tiukka paita." …
Petra: "Sulla ei ole leveet hartiat."
Taru: "… ja tiukat farkut niin mulla on sillai niinku miehekäs vartalo."
Petra: "Ei oo." …
Taru: "Ei, yäk. Mä haluisin sellaset kapeet ja enemmän sirot."… (Tolonen 2001, 166)

Tarun kritiikin kohteena on hänen oma vartalonsa, kun taas Sanni kritisoi kuvallisesti
työstämäänsä naisvartaloa, mutta kriteerit näyttävät yhteisiltä: liian leveät hartiat, eivät
tarpeeksi kapeat tai sirot, liian miehekästä. Sanni vei muotimallinsa kotiin ja palautti sen
seuraavalla kerralla viimeisen päälle hiottuna.
Opettajan oletti poikien ja tyttöjen pitäytyvän tässä iässä ihmistä piirrettäessä
vain oman sukupuolensa esittämiseen. Tämä toteutui muotimalli-tehtävän kohdalla
tyttöjen osalta lukuun ottamatta Arjaa, jonka piirroksista molemmat näyttävät esittävän
miestä. Kun tunnilla kysyin naismallikuvan valinnasta Katilta ja Essiltä, Kati perusteli,
että "naisia on jotenkin kivempi piirtää", ja Essi, ettei "osaa kunnolla piirtää miehistä".
113

Harri kertoi pitäneensä muotimallitehtävästä, koska siinä sai varjostaa ja koska hän piti
ihmishahmojen piirtämisestä. Kotonakin hän piirsi paljon "ei ihan tollasia
muotimalleja, mut suurinpiirtein jotain ihmisii". Miehenkuvan valintaa hän perusteli
samansuuntaisesti kuin Essi, "mies on helpompi piirtää" ja"mä en tykkää piirtää naista"
(T11PS). Oppilaiden selitykset tukevat opettajan oletusta ja omaa vaikutelmaani lasten
spontaania piirtämistilannetta seurattuani: kukin piirtäjä näyttää keskittyvän mieluiten
'omaan sukupuoleensa', olettaen osaavansa sen esittämisen paremmin, oman
sukupuolensa esittäminen pitäisi hallita hyvin ja toisen sukupuolen esittäminen on
itsestäänselvästi vaikeampaa. Pojista kuitenkin vain kaksi piirsi miehen hahmon.
Tarjolla olevien mallikuvien joukossa oli mieshahmoja vähemmän kuin naishahmoja,
millä saattoi olla merkitystä. Toisaalta muotikuvan näyttäytyminen assosioitumiensa –
muodin, mannekeerauksen, poseerauksen, mallintyön – kautta feminiinisenä genrenä
saattoi johdattaa oppilaita piirtämään naisenkuvia. Kun skannatessa katsoin tarkkaan,
yllätyin poikien naiskuvien vaatetuksen detaljikkuudesta. Mieleeni palasivat Topiaksen
kohtaamat ongelmat hänen piirtäessään ja miettiessään naisen kasvojen detaljeja (ks. 1.
luku).
Lintuihmisiä
Antaessaan lintuihmistehtävää opettaja sukupuolitti lintuihmisen.
Eeva: -Se on mielikuvitusolento, joka löytyy jostain sarjakuvasta tai ( tms.), mutta te olette sen
löytänyt. Sitä ei ole olemassa. -Pitkä sulokas naisellinen, tai lihaksikas, miehekäs ...lintumies. (Eeva
elävöittää puhettaan koko ajan äänenkäytöllä) (N01LI)

Bronwyn Daviesin mukaan mies-naisdualismin idea pystyy tehokkaasti osoittamaan
miehille aseman, jossa he voivat toimia ikään kuin olisivat voimakkaita. Näin he tulevat
voimakkaiksi kahta tietä: kehittämällä voiman merkitysten varaan järjestyneen
subjektiuden sekä miehisen voiman todellisena ja oikeutettuna tuottavien diskursiivisten
käytäntöjen kautta. Naisille osoitetaan heikkouden positioita, jotka täydentävät tai
tukevat tuota valtaa. (Davies 1991, 109-110) Elein ja äänensävyin kuvittaen opettaja
tarjosi dualististen paikkojen diskurssia, lihaksia ja voimaa lintumiehille, hentoutta
lintunaisille. Olisi ollut kiinnostavaa kuulla lisää oppilaiden tulkintoja tästä tehtävästä ja
töistään, mutta lintuihmiset eivät juuri nousseet keskusteluihini oppilaiden kanssa,
vaikka tunnilla jotain niihin liittyvää puhetta kuuluikin. Tietyssä mielessä kuitenkin
myös työt ovat puhetta, kaikuja ja kommentteja opettajan puheeseen lintumiehistä ja
naisista. Se, että kaikki pojat, mutta myös muutama tyttö olivat piirtäneet lintumiehen,
saa miettimään oliko tehtävänannossa tai linnun hahmossa jotakin lintuihmistä
enemmän maskuliiniseen kuin feminiiniseen merkityksellistävää. Ehkä työn lähtökohta,
opettajan taululle piirtämät kyhmyiset linnunjalat pitkine varpaineen ja kannuksineen
assosioituivat pilakuvien tai fantasiapelien (miehiseen) kuvamaailmaan. Tai ehkä on
kyseessä itse kielen piilomaskuliinisuus, joka saa niin tytöt kuin pojat tiedostamattaan
tulkitsemaan 'ihmisen' ja siten myös lintuihmisen mieheksi (vrt. Engelberg 2001).
Poikien lintumiehet ovat lihaksikkaita, lintunaiset tytöillä ohutjäsenisiä, pitkätukkaisia.
Arjankin muotikuvissa miesmallit ovat harteikkaita ja kulmikkaita, Ramin ja Erkin
muotikuvissa naismallit kapeavyötäröisiä, pyöreämuotoisia.
"Tää ei oo yhtään mun näkönen"
Omat kasvot taiteen tarunomaisena inspiraation lähteenä (vrt. Narkissos) ovat myös
ideaalinen, karkaamaton, aina ulottuvilla oleva (yksinäisen) taiteilijan elävä malli ja
itsen tutkiskelun väline. Kuvataiteessa kasvoja on, kuten alastontakin, paljon käytetty
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taiteellis-esteettisen tutkimisen (ainakin näennäisesti) formaalina kohteena ikään kuin
lihallisista, seksuaalisista, kohteen persoonaan ja historiaan liittyvistä merkityksistään
irrotettuna.105 Tämä funktio korostuu, kun kysyn haastattelussa Eevalta: "Millaisesta
taiteesta tykkäät, ketkä on sun sankareitasi?"
Eeva: No mä tykkään tuota, siis minun ihanteeni läpi kaikkien vuosisatojen, läpi kaikkien
vuosituhansien taidehistoran tutkimuksien on Helene Schjerfbeck. Ja mä uppoan, uppoan hänen tuota
maalauksiinsa ja elämäänsä ja maailmaansa niin, et mä saatan tuijottaa yhtä ainoaa kuvaa, joka ikistä
siveltimen vetoa, joka ikistä piirtimen kaarta, kymmeniä minuutteja tuijotan yhtä kuvaa. Mä niinku
meen sinne uppoan. Ja niinku katon että miks toi viiva on noin, ja ai että se menee hienosti ja kuinka
kasvojen muotokuvassa, niin se äärimmäisen tarkkaan harkittu…Harkittu se muoto. Ja miten se,
hiilipiiirrin menee justiinsa oikeasta paikasta ja…Se se sipaisun, keveyden ja varmuuden tunne mikä
siinä on, niin sehän Schjerfbeckihän viikkokausia värkkäs yhtä viivaa, et mihin kohtaa se tulee oikeen.
Niin se on, sitä mää… olen ihaillu koko ikäni. (O2)

Kaikki oppilaiden sosiaalisessa yhteydessä kuvallisesti tuottama on taidonnäytteenä,
katseen ja arvioinnin kohteena mahdollista ymmärtää itsen jatkeena ja identiteettityön
potentiaalisena paikkana. Omakuvaan liittyy lisäksi odotus, että sillä sanotaan itsestä
jotakin, kerrotaan millainen olen, eikä siis ole yhdentekevää millaisessa valossa,
millaisessa hahmossa tai millaisin keinoin itsensä siinä esittää. Omakuva antautuu
sisällöllisesti moneen kuvanteossa, esimerkiksi erilaisten identiteettien tarkasteluun ja
kokeiluhin. Pitämälläni tunnilla omakuvan ei tarvinnut muistuttaa kohdettaan.
Matti: Ai niin, piti tehdä…semmonen mikä haluu olla.
Rami: Tai semmonen mikä on.
(Essi): Tai semmonen sarjakuvahahmo.
Sini: Mä en haluu olla tämmönen. Nauratellen. Toivottavasti mä en oo-h. (T18O)

Lähes kaikki oppilaat ottavat kuitenkin ensin avukseen peilin – ja tehtävä tarjoaa
tilaisuuden ja syyn niin pojille kuin tytöille intensiiviseen peilailuun. Omakuvat, jotka
ovat Saaralla ja Sannilla tyyliteltyjä ihannekuvia ja joissa useimmat tavoittelevat
näköisyyttä, kääntyvät Harrilla ja Ramilla pilailuversioiksi. Tytöistä kaksi tekee pilaomakuvat, Kaisa pellen ja Hanna maskottimaisen olion, mutta niissä ei pilailla
näköisyydellä vaan etäännytään siitä ja ulkoisesta itsestä kokonaan toiseen hahmoon,
jonka kasvonpiirteiden kanssa ei tarvitse taistella. Matti, joka pitää kasvoja vaikeana
piirtää, väistelee myös korvien piirtämistä peittämällä ne. Usein joku julistaa
äänekkäästi ongelmiaan omakuvan kanssa, useimmat tuskailevat puoli-itsekseen tai
puivat asiaa vierustoverien kanssa.
Rami: [pontevasti] Tämänlainen haluaisin olla.
Tarja: [Ramille] No ni.
Tero: Hahaha.
Tarja: Hyvä.
Kati?: Nä-häytä Rampinen.
Tarja: [äänekkäästi, kaikille] Ei mut siis, oikeesti Rami, jos sä tosta jatkat ton eteenpäin, niin siitä
tulee mainio kuva.
Rami: Ehe…
Tarja: Ja sä voit kirjottaa siihen…
Rami: Mä piirsin vaan tost noin, dididi.
Tarja: [kaikille] Joo, mut voitte hei kirjottaa selityksen siihen myös, siihen kuvan vierelle, että onko
se, et tällainen haluan olla, vai tällainen…
Saara: Tällainen haluan olla.
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Formaalin tutkimisen kohteita ovat esim. sommittelun, valon ja varjon merkitys muodon ja tilan
ilmaisulle. Kuvataideopetuksessa ilmaisun formaalit tavoitteet painottuvat helposti sisällöllisten sijaan.
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Lassi: …piti olla.
Tarja: Tällainen olen omasta mielestäni.
Rami: Tällainen tästä nyt sitten tuli.
Saara ym. nauravat.
Saara?: Just.
Tarja: Siihen saa laittaa selityksiä, että piti tehä semmonen, mut siitä ja siitä kohast meni vähän
pieleen. [-] Elikä, kun teette sen kuvan, niin kirjottakaa siihen selitys, et millä tavalla se nyt sitten
onnistu tää työ. Et tuliks siitä sellanen kuin olen vai onks siinä jotain muutakin.
Auli: Onnistu sillä tavalla, et mikään ei menny kohdalleen.
(T18O)
Lassi [omalta paikaltaan]: Mä näytän ihan psykopaatilt tohtorilt… (Joukoa naurattaa Lassin juttu.
Jotkut tytöistä sanovat "näytä") Tään kuvan perusteella.
Sini: (Riinalle] Mä en osaa tehä huulii. Huulet on kaikist tyhmin.
Kaisa: Tää ei oo yhtään mun näkönen.
Riina: Hei vitsi…nyt tää toinen silmä rupes menee pieleen, kun mä rupesin tekeen sitä uudestaan.
Sini: Mä en osaa silmänripsii, eiku…( ) silmää. Sitä mä en osaa piirtää.
Lassi: Emmä tätä jaksa enää, kun tää meni…muutenki ihan pieleen. Mä teen uuden.
Matti: Mä piirrän itelleni ( )…nii ei tartte piirtää korvii.

(T18O)

Riinan lintumies, omakuva ja muotikuva ovat ilman maneereja ja pieteetillä tehtyjä.
Omakuvassa hän tavoittelee näköisyyttä piirtämällä tarkan realistisesti. Kuin
feminiinistä olisi vaikeampi tavoittaa ja tunnistaa ilman naamioitaan, korostamatta
huulia, pidentämättä ripsiä, häivyttämättä kasvonjuonteita, Riina alkaa työn edetessä
löytää omakuvastaan isänsä ja ukkinsa piirteitä.
Sini: Mul tulee mieleen teiän äiti.
Riina: Voi se ollaki. Mul on, mut mul on kyllä meiän ukin, ukin leuka ja posket. Mun poskista tulee
joskus vanhem, vanhana on sellaset kauheet. Riinaa naurattaa.
Sini: (Silmistä tulee just mieleen…)
Riina: [nauraen] She-emmoset inhottavat (muumio) kasvot mulle tulee joskus. Semmoset kauheet,
jotka roikkuu (tollaset ..)
Sini: ...hymyilet paljon…ni sit ne on (joskus…)
Riina: Ai. Nii.
Sini: ( tte)leminen kunnolla. ( ) alottaa nyt jo. (T18O)

Omakuvaa piirtäessä voi oivaltaa jonkin asiantilan tai aueta uusi mahdollisuus.
Riina [Sinille]: Must mä oon tässä meiän isän näkönen. Kun mä katoin meiän isän jotain
lapsuuskuvii, niin mä oon ihan sen näkönen. Mut kyllä mulla on sillai esimerkiksi silmät äidin.
(T18O)

Erkille omakuva näyttää olevan mieluisa teema. Hän keskittyy peilistä katseluun ja
näköiskuvansa hiomiseen siinä määrin, että hänen äänensä kuuluu nauhalla muita
tunteja harvemmin. Hänen huolellisesti tehty, realistiseen tyyliin piirretty ja puuväreillä
väritetty kasvokuvansa saa monilta kiitosta ja huomiota. Katsellessani jälkeenpäin
Eevan kanssa omakuvien monenkirjavaa satoa, hänkin toteaa siitä ihastuneesti: "Mutta
kyllä on, siis täytyy sanoa, että Erkki on ymmärtänyt." Haastattelussa muutama tyttö
kuitenkin pitää Erkin omakuvaa liian vanhan, liian aikuisen näköisenä. Lasten ja
nuorten suhtautumisessa toistensa varhaiseen ruumiilliseen kehitykseen heijastuvat
mies- ja naisruumiiden kulttuuriset ideaalit, joiden kautta vaikkapa tytön ja pojan pituus
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saavat eri arvon ja merkityksen (Thorne 1993, 136-141).106 Toisin kuin 'liian' aikaiseen
kehittyvät tytöt, joiden ruumiin muutokseen saatetaan suhtautua kuin fyysiseen
vammaan, aikaisin kehittyvät, kokoa ja pituutta kasvavat pojat voivat parantaa
sosiaalista asemaansa (emt. 140). Ruumiillisten piirteiden ja ruumiin osien merkitysten
eriäminen näyttää koskevan myös itsen kuvallista esittämistä: jos pojalla ei 'oikeasti' ole
miehen ikää, kokoa tai näköä, hänen yrityksensä esittää aikuista ei ehkä vakuuta – edes
omakuvassa. Tai ehkä opettajan ja oppilaiden taidokkaana pitämä Erkin omakuva
kutsuu näkyviin toisenkin sukupuolirajan olemalla liian kaunis, liian hyvännäköinen
pojankasvojen esitykseksi, koska kauneuden esittäminen ylipäätään, paperilla tai
muuten, rikkoo 'poikatyyliä'.
Kauneus, koomisuus
Varsin monessa tyttöjen työssä naisruumiin ja -kasvojen esitys taipuu esteettisyyden
suuntaan. Tytöt näyttävät suhtautuvan vakavasti ruumiin ja kasvojen esittämiseen,
niiden esteettiseen kauneuteen, siisteyteen ja säännöllisyyteen, kuin kyseessä olisi itsen
uloke. Jotkut osasivat piirtää naisensa ilman suurempaa kamppailua, ikään kuin
pitkäaikaisen kokemuksen tuomalla rutiinilla. Osa paneutui naiskuviensa vartalon,
hiuksien ja kasvojen työstämiseen pieteetillä. Kasvo- ja vartalokuvien huolellinen ja
sitkeä työstäminen tietyn ihanteen suuntaan tuo mieleen anorektikkojen itsekontrollin
ruumistaan muokatessa, kun taas pilailu vartaloilla ja kasvoilla miesruumiin esityksissä
assosioituu pikemminkin itsekurin tarpeettomuuteen. Naisenkuvaa ei tahdo saada
riittävän kauniiksi, mutta miehenkuva ei saisi olla liian kaunis (mitä monnarimeikin
nurinkääntö – tyttöjen suttuisesti maalatut ja poikien huolelliset 'mutruhuulet' –
alleviivaa). Harri ja Tero tekevät etäisyyttä muotikuvan genreen, pilailevat sen
kustannuksella rumentamalla miesmalliensa kasvot. Pilailun genre mahdollistaa
rennomman otteen, suuremman vapauden, vähentää huolellisuuden merkitystä
piirtämisessä ja auttaa väistämään kasvojen kuvaamisen vaikeuksia.
Tarja: Mh. Ja sä oot lisänny tälle vähän ilmettä.
Harri: No niin.
Tarja: Oliks sil tämmönen ilme?
Harri: Ei sil ollu, mut kun en mä oikein osaa piirtää nois kasvoilmeitä, ni sit...piti tollanen
sarjakuvamainen tehä tosta. (T11PS)

Rami, joka myös päätyy pilaomakuvaan, selitti haastattelussa, että työstä olisi tullut
huonompi, jos hän olisi tavoitellut näköisyyttä. Paitsi, että näköisomakuvan
epäonnistumisen voi kääntää voitoksi turvautumalla pilailuun, on näköis- ja
ihannemiesten piirtämisen vaihtoehdoksi tarjolla pilailumies-malli. Kulttuurin
visuaalisissa teksteissä mies toimii sankarina yhtä hyvin kuin pellenä tai koheltajana,
esiintyy yhtä lailla ihailun kuin pilailun kohteena, nainen esiintyy voittopuolisesti
seksualisoivan tai arvioivan katseen kohteena. Feminiinisyys on konstruoitu
katseltavaksi (Isaak 1996, 195). Oppilaiden tuottamassa ja kokoamassa ihmiskuvastossa
on hylkiö-, huumori- ja sankarimiehiä, hupaisia, ruokkoamattomia, juopottelevia
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Erään opettamani 8. luokan oppilailta (1989) pyytämissäni itsekuvailuissa pojista ne muutamat, jotka
ylipäätään kuvailivat itseään, korostivat pituuttaan, iloisuuttaan, huumorintajuaan, mukiinmenevyyttään
ja kertoivat urheilu- ja musiikkiharrastuksistaan. Tytöt kertoivat luonteensa horoskooppimerkkinä,
kuvailivat erityisesti kasvoja, kertoivat mikäli käyttivät silmälaseja ja melkein jokainen mainitsi hiustensa
ja silmiensä värin. Itse edellytin 12-vuotiaana päiväkirjassani seksistä puhuvilta pojilta miehen mittoja:
"Kari sanoi että jos likka ei anna näpelöidä mitään paikkoja, on hän ihan hölmö. Minusta tuntuu, että
Kari itse on hölmö, kun yrittää olla aikuinen liian varhain. Eivätkö he huomaa, että he ovat vielä
naperoita, kun ei ole kokoa eikä edes ääntä." (29.12.1972)
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pilakuvaukkoja ja lihaksikkaita, harteikkaita voimamiessotureita. Naiset ovat
huoliteltuja ja kauniita, seksikkäitä, joskus myös arkisen tavallisia.
En sanoisi erotisoinnin korostuneen poikien piirtämissä ihmishahmoissa niin
kuin olimme ehkä Eevan kanssa olettaneet. Ramin ja Lassin muotimallit olivat
kuitenkin tehtäväsarjan harvoja piirroksia kurvikkaista, vähäpukeisista naishahmoista,
Ramin lehtikuvista kootussa naisparatiisikollaasissa niin ikään asettuu katseen kohteeksi
useita poseeraavia naisia ja naistorsoja bikineissä, alusvaatteisillaan tai vain hiuksiinsa
kietoutuneina, ja Matin kollaasin naisvaras-mies osoittaa ylivoimansa ja miehisen
valtapaikan kantamalla pitsihousuista naisentakapuolta olkapäällään.

4.8 Kuvistaidemaailma arvo-/valta-/suhdeverkostona
Paitsi mieltymysten, ilmaisutapojen ja tyylien kirjoa, hahmottuu aineistosta
sosiokulttuurisia mekanismeja ja ehtoja, jotka määrittävät kuvistaidemaailman
estetiikkoja, kuvantekoa ja tekijyyksiä. Mukana on aspekteja, joita ei aina välttämättä
ajatella esteettisinä. Koulussa kuvantekemistä säätelevät aineelliset olosuhteet, kuten
tila, aika ja materiaalit, ja siihen integroituu eri tavoin vuorovaikutus, ihmissuhteet,
valta ja ideologiat. Tyylit, sisällöt ja arvot voivat valikoitua toisista erottumisen tai
vastarinnan välineiksi, niiden omaksuminen voi liittyä ryhmään kuulumisen ehtoihin,
niitä saatetaan noudattaa opettajan tai toverin seuraamiseksi. Ilo ja ihmetys ei koske
vain omaa vaan kaverinkin työtä. Taidoilla, huumorilla, vitsikkyydellä loistamiseen on
tilaisuuksia, peilinä tovereita ja opettaja.
Tuntitoiminnassa ja haastattelupuheessa rakennettiin vallan muotoja ja
subjekteja, luokansisäisiä positiointeja, hierarkioita ja yhteentörmäyksiä.
Esteettinen arvo- ja sananvalta
Sekä oppilaiden kesken että erityisesti opettajan ja oppilaiden välillä ilmenee epäsuhtaa
esimerkiksi siinä, kenen näkemyksiä kuunnellaan, kuka vaikuttaa toisten tekemisiin,
ketä vastaan kapinoidaan ja ketä sivuutetaan tai painetaan alas. Opettajan asema on
merkittävä, ja hän on siitä tietoinen.
Eeva: Joku on sanonut, kun olen kehunut, että ainahan sä kehut. Mutta kyllä ne sitten huomaa, kun en
sano mitään, kun kuljen ohi. Mä nimittäin kuljen ohi, en sano mitään, jos en pidä hyvänä. (NO1)

Opettaja yhdistetään taiteen, koulun ja aikuisuuden instituutioihin, joiden arvovallalla
hän laatii tehtäviä, sääntöjä, kriteereitä. Hänellä on valta arvioida ja hänen (tai toverien)
sanomisilla ja sanomatta jättämisillä on vaikutusta siihen, miten oppilaat arvioivat omaa
tai toistensa kuvantekoa. Hän toimii esikuvana ja esittelee osaamistaan sekä puheessaan
ja toiminnassaan muutenkin konkretisoi ajattelutapojaan ja ihanteitaan: rohkeus,
lennokkuus, kokeilevuus, työskentelyn itsenäisyys, lopputuloksen yksilöllisyys ja
omintakeisuus. Hänen oppilaille eri tavoin ilmaisemista arvostuksista jää jälkiä
oppilastöihin ja oppilaiden haastattelupuheeseen. Eevan mukaan kliseessä on kyse siitä,
ettei "pienintäkään aivojen määrää viitti käyttää. Se on laiskuutta, se on velttoutta, se
on välinpitämättömyyttä". Tunnilla hän demonstroi tätä oppilaille esittämällä
tyylillisesti tytönoloista bimboa kliseenpiirtäjää.
Eeva: Älkää vaan alkako sitten piirtää tällä lailla näin: [piirtää] kuusi. [selostaa 'voi-minua'-äänellä]
Toinen kuusi.
(Essi): …Just tolleen.
Eeva: Toinen kuusi.
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(Tero): Vähän pieni.
Eeva: Kolmas kuusi. [pikkutyttöäänellä, ylpeillen] Nyt mul on neljä kuusta täällä. Ihanaa. [ääni
vakavoituu:] Tämäntapaiset piirustukset ovat kliseitä. Klisee tarkoittaa sitä, että se on tylsä, ei oo
käytetty omia aivoja ollenkaan, piirretään niinku kaavion mukaisesti, mitä ei kukaan opettaja ole
koskaan opettanu, (mutta) Sini…
Eeva alkaa piirtää taululle ikään kuin olisi Sini. Erkki tai Lassi nauraa tähän. Hetken hiljaisuuden
jälkeen muut myös nauravat. Joku tyttö kommentoi hiljaa jotain.
Eeva: Se on klisee. [kirjoittaa taululle 'klisee'] Mutta me emme tänään piirrä kliseitä, vaikka karttaan
voisi kaaviokuvia laittaa, (niin) me emme piirrä tällasia kliseitä. Tänne voi, jos teil on lehtimetsää,
tänne on hyvä näitä tällasii…[piirtää]. Tuolla alueella on lehtimetsä.
Sanni: [hiljaa, matkii Eevaa] Ihanaa.
Jotain mutinaa puiden koosta.
(Sanni): …noin pieniä?
Eeva: [kuin 'pikkuorava'] Ihanaa. (T17SP)

Eevan opetus- ja haastattelupuheessa toistuva ja tehtävänannossa taululle piirtäen
ilmaisema vastustus kliseitä ja stereotypioita kohtaan kuuluu Sannin ja Kaisan
haastattelupuheessa:
Tarja: Onks teillä mielikuvaa, et miten kuviksest se hyvä numero tulee? Mistä se saadaan?
Sanni: No ehkä siitä tietysti, et osaa myös jotain piirtää. Ja sitten se että... Silleen et...
Kaisa: Tekee...No, jatka.
Sanni: Jos ekaks tekee värikkäitä. Sit, et jos pyydetään esimerkiks piirtää ihminen, ettei piirrä... No
mä en tiedä mut…Ettei piirrä vaan ihan semmost niinku [painokkaasti] hiukset, suu, nenä jos...tai
siis... Esimerkiks se kun pyydettiin piirtää miltä ite näyttää tai sellasta, et tota... Silleen et tekee myös
jotain erikoist, ettei…ettei niinku tee semmost ihan tavallist, et kuusen piirtää just niinku...
Kaisa: Niin se Eeva sitä sano.
Sanni:..tälleen, niin ja talon piirtää aina tälleen. Et on silleen niinku vähän erilaisuuttakin.
Tarja: Niin. Entäs sinä, miten sä ajattelet?
Kaisa: No mä unohdin mitä mä olin justiin sanomassa. [nauretaan] …puhun niinku yhtä aikaa sun
[Sannin] kaa aina. Kuitenkin niin tota... No se kuitenki sillai ettei tee hirveen mitää just niinkun sellast
yksinkertasta, mis on just kuusi näin ja sitte kaikki talot vierekkäin just samannäkösinä ja sillai.
Sanni: Nii. Ja osaa käyttää värejä.
Kaisa: Nii. (H01SK)

Myös Teron ja Harrin puheessa kaikuu opettajan 'ääni', johon he heijastelevat omia
kokemusversioistaan kurssista.
Tarja: No miten teiän mielestä kuviksesta voi ylipäätään saada hyvän numeron. Missä pitäs olla
hyvä?
Tero: Pitäs varmaan olla innokas tekeen niit töitä ja.
Harri: Ettei luovuta.
Tero: Niin.
Tarja: Kesken?
Harri: Sillai, että jos yks menee, että "voi vitsi", ja heittää, heittää roskikseen. Se on semmonen,
ku ei niinku…Ajattelee, että no, voihan tohon lisätä vaikka sitä ja tota ja. Sillä voi saada. Ja sitte,
silleenki voi saada hyvän numeron, jos on kokemusta, on käyny kaikis kuvaamataidekouluissa ja...
Tero: Niin tai sit jos on luonnostaan lahjakas vaan piirtämään, nii se yleensä ratkasee kaikist eniten
varmaan.
Tarja: Mm, onks se oikein?
Tero: Ei mun mielest ainakaa.
Tarja: Miten se pitäs olla?
Tero: No yrityksen perusteella. Et on kauheen hyvä piirtään ja sit piirtää vaan tosta noin "noin, nyt
se on valmis" ja se on hyvän näkönen kuitenkin. Nii ei…
Tarja: Mitäs, mitä mieltä sä oot, luonnon lahjakkuudesta vai yrityksen perusteella?
Harri: No kyl se mieluummin yrityksen perusteella. Ei se oo silleen paras, että…et vaan niit hyviä
arvostetaan. (H03TH)
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Kun opettaja haastattelussa sanallistaa omia näkemyksiään hyvästa oppilastyötä,
osoittautuvat oppilaiden saamat käsitykset varsin oikeansuuntaisiksi.
Eeva: Yleensä hyvä työ on tietysti semmonen, joka on tuota…Ensinnäkin sen asiasisältö on sen
henkilön persoonallinen näkemys, eli näkee, että sillä on jotain omaa sanottavaa. Sitten se on piirretty
kohtalaisen hyvin välttäen kliseitä. Sitten se työ on väritetty vahvasti ja jokseenkin siististi, mut sitten
ekspressiivinen ilmaisutapa on myös ihan okei, varsinkin jos tunnelma on jotenkin raju. Et tuota
sivellintekniikka nyt, tai piirustustekniikka nyt ei oo niin…että se olis niin siisti, niin se ei oo mikään
välttämätön asia. Mut että vahva väritys, asiaan liittyvä väritys ja sen tunteenomainen kokeminen. Et
miten väri heijastaa jotain tunnelmaa, ja sen vaistomainen tajuaminen. (O1)

Opettajan mieltymys suurpiirteiseen, värikylläiseen, ekspressiiviseen ilmaisuun
konkretisoituu eräällä tunnilla, kun hän kehottaa yhtä tytöistä pistämään "vähän
reippaammin sitä väriä… Et sä sitten saa kymppiä jos sä oot niin millintarkka".
Toisaalta myös siisteyden tärkeys tulee esille rivien välissä: "Kuka on uputtanut
liimalusikan?"
Kun opettaja kurssin loppupuolella, dinosaurustunnin jälkeen arvioi oppilaiden
töitä, poikien työt herättävät hänessä hämmästyksen, kiinnostuksen tai ihastuksen
ilmauksia. Hänestä niissä on jännittävyyttä, vahvuutta ja voimaa, mutta myös
herttaisuutta. Hän löytää poikien töistä tekemisen nautintoa, otetta, joka on taiteellista ja
makeeta sekä ihanasti tai keveesti, onnellisesti ja ilosesti hyppivää kynän käyttöä.
Esitän alla ensin poikia ja sitten tyttöjä koskevia otteita opettajan puheesta. Opettaja ei
kuitenkaan arvioititilanteessa katsonut työkansioita sukupuolen mukaisessa
järjestyksessä. Pitää myös muistaa, että opettaja sanallisti arviointiaan ääneen juuri
minulle ja läsnäoloni takia, ja olisi voinut jonkun muun seurassa puhua toisinkin.
(1) Se on se seiskan tyyppi, se on kyllä ( ). -- Sillai tää just semmonen tietty oma vekkulinsa. (2)
[Innostuneesti] Hän tykkää tästä piirustamisesta. Sil olis muuten aika makee ote tuolla pojalla, se
varmaan kuule kehittyy… Kehittyy tuota niin, kannattaa kattoo, että voisko sille antaa ysin. -- Kato
siis sil on semmosta tiettyä taiteellista otetta. Kato tässäki tää kynän käyttö. Jotenki tää on hirveen
vahvan näkönen. Se ei riitä ysiin. Pannaan kasi puoli sille ja katotaan sitte, kellä vois olla [ysi]. (3)
(Kappas se kun on kurveja laittanu) Hää on piirtäny vähän naamaa(ki). [Hän] on seiska. Ai mut
täällähän on hyvän näkönen. Näkee selvästi, se on nauttinu tosta työstä. -- Tää [omakuva] on
oikeestaan hirveen hyvä. -- Joo kyllä [hän] kaheksan on, on se kaheksan. (4) [Hämmästyen] Katopa
[häntä]. Isorintasen on laittanu. Aika jännä, aika jännä. -- Voi et mä tykkään tästä, siis mä tykkään
hirveesti tästä …Tästä kynän käytöstä [lintumiestyössä]. -- Minusta tällä kundilla hyppii kynä
ihanasti. Kato, miten ihanaa. Siis sillä lailla keveesti ja onnellisesti ja ilosesti. -- Sille vois harkita jopa
kymppiä. Nyt kun mä näin tään muotokuvan. -- Toikin on erittäin taitavasti tehty pikanen luonnos.
Tää, nää sille jäi kyllä vajaaksi, (mut jos) on piirtäjänä ehdoton. Tääkin on kyllä mielenkiintonen, täs
on tämmönen ote, lähtee tällä lailla liikkeelle. Tää on kyllä rohkee. Pistetään se ehdolle kympiks. (5)
[M]eiän lellivauva. Se olis jotenki ihana poika, vaikka se on vähän meluisa. -- Tästä se nautti, sillä
alkaa herätä kato tää, sil on nyt tämmöset asiat jo mielessä. -- Toi [perspektiivityö] on kyllä tosi
komee. Tää on kiva, kun täs on tullu tää, kun katsotaan sitä saarivaltakuntaa tuolta ilmasta päin näin,
niin ne nää, on saanu hirveen hyvin nää just. Katot näkyy näin selvästi, nii…Ne, on vielä lisänny sitä
voimakkaan…-- Kaheksan päälle, se on kaheksan plus. (6) Kattos sie [häntä]. [Hän] on kasin tyyppi.
Kyllä sille kasi pitää antaa. -- Katopa! Onkohan se piirtäny läpi tään [muotikuvan], en usko. Aika
hyvä. [hyväksyvästi] Mmm. Ja näis omakuvissa se on tavotellu tätä muotoa, vaikka se on laihempi.
Kapeemmat kasvot, mut sittenki. Joo, kaheksan on. (7) Eiks oo jotenki herttasta, kun näin pojat piirtää
naistenkuvan. Pukukuvia. -- Niin tämä [saari], voi että! Tää on sen paras työ. Voi jukra. [K]aheksan
miinus. Miten sille, eihän sille voi antaa huonompaa numeroa. -- Siel on täällä muutama aika heikko
juttu kyllä. Kyl se on kovasti hakenu [kollaasiin] näitä kuvia. -- Onhan se tässä [plaanissa] nähny
paljon vaivaa, kyllä sille kasin voi antaa. -- Voi maailma, että siinä on sitte söötti poika. Ja nää
[perspektiivityö] on ihan oikein. -- Mä tykkään tästä [omakuvasta]. Onhan tääki näkönen, vaikkei sen
tarvinnu sillä lailla olla. Ja tääl on kaikelaista…Joo, kyllä se on kaheksan. -- Iliman muutah. Se on
vähän heikko kaheksan, mut kuitenkin.
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Tyttöjen töistä opettaja ei mielestäni puhu yhtä innostuneesti ja monisanaisesti kuin
poikien ja hän tuntuu enemmän empivän arvosanojen kohdalla. Tytön työ on aika
onnistunut, aika makee, aika siististi tai muka hirveen siististi tehty. Siinä missä pojan
työstä ei voi antaa huonompaa, siitä on kuitenkin tai ilman muuta annettava tietty
arvosana tai se on jonkin päälle, tytön arvosana keikkuu rajalla, se on ihan sillä lailla
tai vähän niinku semmonen. Sen voisi antaa tai se melkein kuuluisi antaa, se menee ihan
sille rajalle tai siihen on mahollisuudet. Ylistävimmän arvion tytöistä saa "suloinen
tyttö", mutta hänkin saa yhdeksikkönsä perään miinuksen.
(1) [Hän] on kaheksan. -- [Se] on [kuiskaa] sellanen, ettei se pärjää missään muussa kun kuviksessa. -…se pärjää ihan minun mielestä, ihan sillä lailla kasisti. -- Mopon on kyl tehny aika siististi. Se on, se
on vähän niinku semmonen kaheksan miinus, mut mä annan sille sen kaheksan. Kaheksan miinus. (2)
Onpas…Onpas se [perspektiivityö] komee. Aha, tääl on virheitä. -- [K]aheksan. Se on ihan sellanen.
(3) Kato tää on aika hyvä. -- Näitä [plaaneja] ne tykkää tytöt piirtää. Ja siinä niitten piirustus
kehittyyki. -- Ai mut siellä on, siel on ikkuna, mut se on laittanu sen noin jännästi. -- valtavat lauteet
löylyhuoneessa… -- Tää on hyvä. Nää näyttää olevan oikein. -- Kaheksan tälle jää. [K]aheksan puoli
tää olis tää. Mut sitähän ei voi todistukseen antaa. (4) Noin reippaasti piirtäny ton. -- Joo, kaikki on
ihan puhdast kaheksaa. (5) Sillä onnistu se kuppi hirveen hyvin. Mä annan sille kuitenki kaheksan,
vaikka se on hirveen…(miikku) kaheksan. Se just pääsee sille rajalle. Niin tää oli tää…Hurjan
komeen näkönen. -- [Hän] on semmonen jännä mössykkä, kasin se oli saanu. Tuo sillä jäi kesken.
Heikko kaheksan.. -- Tää nimittäin olis seiska puoli, kasi miinus. Se on siinä, et mitä siitä antais.
Seiska sille melekein kuuluis. (6) [Hänkin] on aika, aika makee. -- Joo. Se on ysin tyttö ainaki -- Se ei
vaan oo pistäny ihan näitä, täällä näitä. -- Joka tapauksessa tää on vahva tapaus. Erittäin vahva tapaus.
-- Se on nyt yheksän päällä vieläki. Yheksän ja plussaa. Se on niit vahvoja tapauksia. (7) [Hän] on
fiksu tyttö ja. -- Sillä tuota… on mahollisuudet, mut sil ei oo näissä töissä oikein kunnon näyttöä. Sillä
mahollisuudet yleisesti on ihan hyvät. Kato tuossaki, mikä ote. Sillon taipumusta mystiikkaan. Se
alkaa herätä nyt tietyissä tyypeissä tää. -- Ei kyllä tälle ysin vois antaa. -- Ysi miinus laitetaan
kuitenki. (8) Kato, mikä ilo siel on. -- Ilo ja valo ja voima. Voi jukra. Tää kuule keikkuu ysin rajoilla.
-- Joo. [Y]heksän miinus. (9) Katotaanpa mitäpä teillä on, saaks tälle annetuks ysin? Katos kun se on
ton ottanu sillä lailla raikkaasti ja reippasti ja lennokkaasti ja tuon tehny sillä lailla niinku muka
hirveen siististi ja (yhdistellen). Tässä se on kuitenki onnistunu hyvin vaikka se on niin rento, rennosti
piirtäny sen. -- Ysi miinus. (10) Onpas tää rakhauella tehty, kato toi. -- [S]e on sitte sulonen tyttö. Tää
on ihan kun voita kuule, kato. -- Aha, täähä [palmusaari] on aivan mahottoman hyvä. Sille vois antaa
ysin jo. Joo. -- Tossa [plaanissa] kyllä pitäis olla tota, jos on kirjasto, niin seinät ja ovet. -- Tuo on
mahtava (kyllä) toi [kollaasityö]. -- Voi että, nää on kiitettäviä minusta. Toi, tämä, tämä. -- Täähä on
hirveen hyvä. Tuo [omakuva] ja palmusaari. Tuopa [lintumies] menee ihan sille rajalle. -- Tätä se ei
oo ehtiny tekemään. Ja tää nyt on…Tuo, tuo menee just, on parempi kun tavallinen kaheksan. Hirveen
vaikee juttu. Katotaas paljon siellä niitä ysejä nyt on. Hhh. -- [J]os sil ois ysi miinus.

Arvosanajakaumasta tulee silti varsin samankaltainen, kuin mitä moni minulle
kirjoittaneista opettajista piti tyypillisenä: huonoimman (7) ja parhaan (10) numeron saa
poika, yhdeksikön saa viisi tyttöä ja kaikki loput oppilaat kahdeksikon. Kaksi poikaa,
joiden töitä opettaja ihastelee monisanaisesti ja itsekin pidän hyvinä, saavat kurssista
vain kahdeksikon. Myös kahdelle kahdeksikon ja kahdelle yhdeksikön saaneelle tytölle
olin kuvitellut isommat numerot. Mietin olisivatko nämä oppilaat saaneet paremmat
arvosanat, jos ei olisi ollut kenttäjaksoani, ja olisiko minun sittenkin pitänyt suostua
ehdottamaan arvosanoja, niin kuin opettaja selvästi toivoi.
Yksilöllisyys, yhteisöllisyys
Tuntitapahtumat ja haastattelut näyttävät, että myös itsenäisyyden arvo osoitetaan
nopeasti ja opitaan hyvin. Essi ja Sanni pyytävät jatkuvasti apua, mutta eri tuloksin.
"Älä viitsi enää kysyä", pyytää opettaja seuralliselta, puheliaalta Essiltä todeten, että jos
hän yhtenään neuvoo tulee työstäkin kohta opettajan työ. Itse-tekemisen korostus
alleviivaa itsenäisyyden ja individualismin arvoja. Tällä tavoin sekä painottamalla
toistuvasti kuuntelemisen tärkeyttä, "Kuunnelkaa tarkkaan, mä sanon vaan kerran",
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"Kuka taaskaan ei kuunnellut!" opettaja orientoi oppilaita hakemaan tukea toisiltaan
ennen kuin opettajalta. Rami pyytää opettajalta apua lasittamisessa, kunnes saa avun
luokkatovereilta, Erkki pyytää neuvoja minulta.
Ristiriitaisesti neuvoa kysyvä oppilas voi osoittaa kuvallista aktiivisuutta ja
kiinnostusta kuvantekoon, mutta myös luoda epäitsenäisyyden vaikutelman. Essin
toistuvat kontaktinotot opettajaan voisi nähdä yhteisöllisyyden ilmauksina, tyyliltään
sosiaalisen oppilaan yrityksinä lähentyä ja jakaa kokemus opettajan kanssa (ks. Metso
1992, 280). Opettajasta ne kuitenkin voivat ilmentää epäitsenäisyyttä ja tulla siksi
helposti ohitettua. Opettajan huomauttelu liiallisista neuvonpyynnöistä joutuu uuteen
valoon myös Merin, Saaran ja Hannan tulkintoja vasten, he eivät aina pidä opettajan
sekaantumisesta työskentelyynsä. "Joskus se otti vähän päähän kun niinku jos olis ite
halunnu tehä toisel taval, sit se tuli heti korjaan niinku siihen silleen, et tee nyt tälleen
näin. Ei aina saanu ite päättää miten tekee sen sit" (Hanna). "[J]os joku sanoo, että toi
nyt on vähän ...käsi vaikka huono, niin mä kahta kauheemmin piirrän sen sellaseks kun
mä ite haluun. En mä silleen, jos toinen sanoo mulle jotain, että kannattais tehdä ton
värinen, niin sitten mä en ainakaan tee. Mä haluun että se on niinku oma työ. Mua
raivostuttaa välillä, jos joku tavallaan lunttaa mun työstä" (Saara). "Mua välil ärsyttää
se, ku sit jos tekee jotain työtä ja on valmiiks päättäny minkälaisen siit tekee, sit ope
tulee sanoo, et pistä sinne sitä ja sitä, nii sit se ei oo silleen enää oma työ" (Meri). Niin
kuin Rantalan (1999, 10; 2001, 32) tutkimat kuvataidekoulunuoret arvostivat itse
tekemistä ja itsemääräämistä pikemmin kuin opettajan toimenpiteiden kohteena oloa,
näillekin tytöille itse tekeminen on tärkeää ja toisten puuttuminen omaan työhön ottaa
päähän, raivostuttaa. Olennaista on kuitenkin valta päättää. "No eihän niit oo pakko
laittaa silleen. Silleen jos tulee sanomaan, että tohon vois laittaa tolleen, niin sä
kuitenki ite päätät" (Kati). Itsenäisen tekemisen ja tekijyyden vastakohdaksi ei nouse
yhdessä tekeminen, avun ottaminen tai antaminen sinänsä, vaan työhön puuttuminen
tekijän tahdon tai näkemyksen vastaisesti.
Ryhmän tyttöjen kuvanteossa ilmenikin tietty yhteisöllisyyden arvostus. Se
näkyi esimerkiksi intona parityöhön tai jotenkin jakaen ja kommunikoiden ikään kuin
vahvistaa mieluisa kokemus tai elämys ystävän kanssa. Saarivaltakunta meressä
-tehtävän, jonka sai tehdä yksin tai pareittain, toteutti yhdessä kolme tyttöparia. Myös
Sannin ja Kaisan erikseen tehdyissä saarivaltakunnissa on paljon yhtäläisyyttä, niin kuin
monissa muissakin heidän ratkaisuissaan. (Sen sijaan Teron ja Harrin yritys tuottaa
yhteinen saarivaltakunta jumiutui yhteisymmärryksen puutteeseen.) Auli ja Essi
linkittivät hyvä-paha-kollaasinsa toisiinsa yhteisen 'intertekstualisoivan' elementin
avulla: hienosta autosta yksi puolikas on Essin ja toinen Aulin työssä.
Essi: Hei Eeva!
Auli: Voitsä antaa meille puolikkaan, jos me laitetaan näin...
Essi: Voitasko me jo laittaa vierekkäin?
Eeva: Joo kyllä. Muistakaa sitten. Joo. (T08HP)

Valtasuhteita
Sanni: Eeva oli ain, (joitaki) se ei oikein ikinä kehunu, se kehu aina niitä samoi. Mulla tuli ainaki
sellanen vaikutelma. Et se silleen, et nyt jos joku…No mä en nyt sano nimee, mut yks teki tosi hyvän
työn ja, sitä se ei sit ollenkaa. Mut sitte ku joku niinku, joku meni näyttää aina työtä, ne on aina
"hirvee, kauhee", ja se "tää on tosihyvä", et "hyvä hyvä". Ja sit jotkut, joilleki se vaan sano "joo, laita
tota vähän lisää" ja tälleen. (H01SK)

Opettajan ideologia ja valta aktivoituvat näkyviksi teoiksi, kun hän ei huomioi apua
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pyytävää oppilasta tai kun hän puuttuu oppilaan työhön, vaikkei tämä haluaisi.
Oppilaiden tietoisuus opettajan ja oppilaiden välisestä epäsymmetria-asetelmasta käy
myös ilmeiseksi eri tavoin, kärjistyminä tai implisiitimmin, kuten tyttöjen nauraessa
Aulille, joka vahingossa toteaa opettajan hölmöksi.
Auli: Joku vähän hölmö, kato. Näit vesivärejä.
Eeva: Mä oon laittanu niitä, laita takasin.
Edessä tytöt purskahtavat nauruun, Sanni ja Kaisakin lähelläni.
Eeva: Mä oon saanu ( ). Laita sinne ( ). Vielä tyttöjen kiljahteluja (T13LM)

Myös oppilailla on valtaa suhteessa sekä opettajaan että toisiinsa. Muotimallia
piirrettäessä Saara ja Arja, jotka äsken ovat itsekin syyttäneet Ramia läpipiirtämisestä,
asettuvat puolustamaan Ramia opettajaa vastaan, Sanni ja Kaisa opettajan puolelle.
Eeva [Ramille]: No niin. Sä oot piirtäny läpi.
(Saara) [lähellä hiljaa]: Ei oo piirtänyt
Eeva: Mä
|tost ( ). katso.
Arja:
|Ei oo piirtäny.
Saara: Ei oo piirtäny.
Eeva: Ei kun sä nouset ylös niin mä tuun katsomaan. Kyl tää on piirretty läpi.
Arja: Ei oo piirtäny
Saara: Ei oo piirtäny.
Eeva: Läpi ei saa piirtää, nimittäin ei mitään opi jos läpi piirtää. Täs on kysymyksessä silmän ja käden
yhteistyö.
(Sanni): Se on laiska.
(Kaisa): On (laiska).
Eeva: Kyl oot aika hyvä piirtäjä ( ) [Ironisoi, epäilee?]
Rami [närkästyn.]: No on siihen nyt kohta tunti menny! Jos ei ylikin, [Saaran ja Arjan naurua] jotta
niinku jos ton verran saa aikaan…
Eeva: Ei saa- |Älä
Rami:
|…tunnissa, nii ei voi sanoo..
Eeva:… alä, älä huuda, älä huuda. Älä oo ( ). Kyl mä kuulen, mä kuulen ihan hyvin. (Tossa on) niin
syvä kuoppa. Siin ei oo ihan niin syvää kuoppaa ( ). Noin, pikkusen ( ). Tää on pikkusen ( ), tämä
pikkusen ( ). No niin, tää on ihmeen hyvä. (T09MM)

Saara tunnistaa valtansa ja tietää, miten käytellä sitä. Ystävän työtä ei voi haukkua päin
naamaa.
Saara: Mä olisin antanut niinku [tyttöA]lle (palautetta) ja mut...se niinku osaa...sille mä oon niinku ja
kyllä sitä tulee aina sanottua [tyttöB]llekin, vaikkei tykkääkään työstä, koska se on kaveri. Ne sitten
taas voi loukkaantua siitä, ettei sano yhtään mitään, sitä ei kuitenkaan viitsi sanoa, että se on huono.
(H07S)

Opettajan mielistely on toimiva, joskin vähän halveksuttava tie hyvään arvosanaan.
Saara: Mä luulen, että sillä (opettajalla) on silleen, että esimerkiksi mä, kun mä niinku tavallaan
suoraan osotin, että mä en rupea sitä mitenkää mielistelemään, enkä mä pidä siitä kauheesti, se laskee
heti numeroa, mutta sitten taas joku [tyttöB] vaikka, mä en kauheasti tykkää sen piirustuksista, ja
sitten, kun se meni mielistelemään sitä opettajaa, niin se voi saada silti hyvän numeron. Se on niinku
silleen asennekysymys. (H07S)

Tuntien puitteissa ja haastatteluissa (diskursiivisesti) oppilaat määrittelivät ja sijoittivat
itseään ja toisiaan kuvistaidemaailmaan. Toisten arvostusta voi testata näyttämällä omaa
työtään ja arvostustaan osoittaa katsomalla, ihailemalla, matkimalla toisen työtä. Myös
toiseuden tuottaminen mahdollistuu.
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T1: Näytä.
Joku henkäilee kuin järkyttyneenä.
Px: Se on mun.
Joku tyttö vinkuu kuin olisi tikahtumaisillaan nauruun.
T2: Ha-ha-ha anteeks jos mä nauran.
Px: T2, jos sinua naurattaa, minä lohdutan,…
T2: [kirkaisee] AAAh-anteeks jos mä...
Px: …tämä vasta hirvee on.
T1: Ihan hirvee (sun) naama.
T3: Ihan hirvee.
Naurua jo siellä ja täällä omakuvien johdosta.
T2: Mä en ala.
T4: Näytä T5:lle, ihan ( ) näkönen.
T5: Näytä.
T2: Hei kato.
T4: Näytä kunnolla!
T5: Aa-ahhahhah!
T6: Näytä T4.
Px: Näytä näytä näytä.
T2: [pilkallisesti] Hööhööhööhöö-öö.
Lähellä kikatellaan Px:n kuvalle ivallisesti

Omia kykyjä mitataan useinkin toisiin vertaamalla, mutta ei-pidetyn henkilön kohdalla
se saatetaan tehdä ääneen, niin kuin otteessa omakuvatunnilta edellä. Hänen töidensä
ansioita sivuutetaan ja häntä voidaan pitää taiteellisen pätevyyden tai huonommuuden
rajana: "en tajua, miten se sai saman kuin minä". Joskus toiseuttaminen äityy
ruumiinkielisiksi ilmauksiksi, jopa fyysisiksi teoiksi. Henkilön läheisyyttä ja
koskettamista vältellään, lasitetta kaadetaan puolivahingossa hänen kädelleen, häntä
tönäistään 'huomaamatta' ohikulkiessa, hänen huono hetkensä ikuistetaan videolle kuin
häpeäpaaluun. Mielikuva hänen suudelmastaan puistattaa.
Saara: Ei mut vähän tol Riinalla…
Kaisa: Nii.
Saara: Toi [poikaX] ( ) [jotakin X:aan liittyen]… mut siis kuitenki…
Poika: …nähty…
Arja: Riinal?
Saara: X:n kaa?
Arja: Nii.
Hanna: Oliks siis Riina X:n suutelupari?
Tyttö1: Oli.
Tyttö2: Joo
Saara [kauhist.]: Oli? Yäk! Ää! (T14KP)

Vaikka oppilaat ottivat kiusaamisen puheeksi haastatteluissa, yksikään (edes kiusattuna
pidetyistä) ei sanonut olleensa kiusattu. Ehkä kiusatuksi määrittyminen kävisi vastaan
omaa itsekäsitystä ja vaikeuttaisi kiusaustilanteen kääntämistä merkitykseltään johonkin
toiseen suuntaan.
Piirtäjyys, taiteilijuus
Kun taiteilijapositioita määriteltiin, annettiin ja otettiin haastatteluissa, useimpien mutta
ei kaikkien oppilaiden puheessa opettaja sai suuren taiteellisen auktoriteetin.
Maineeltaan ja maneeriltaan taiteellisena ja pätevänä aineenopettajana hän sijoittui
vastakohdaksi ala-asteen luokanopettajalle, joka opetti kaikkia aineita, mutta missään
niistä häntä ei (ainakaan jälkeenpäin) pidetty erityisen taitavana.
Sanni: Nii et ei meil oikee viime vuonna, meil ollu, kun meil ei ollu kato oikeeta kuvisopettajaa. Ja se
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meiän ope ei se tienny mitään, se ite piirs mun mielest huonommin ku puolet meiän luokast, tai siis
silleen. Et ei se oikein osannu, se ei arvostanut niinku oikeestaan, et se ei...niin tai... (H01SK)

Oppilaiden eliitistä oltiin lähes yksimielisiä, ja kuin oman asemansa tietäen sen
edustajat (kuten Erkki) saattoivat puhua kuvanteosta asiantuntijamaisesti. Kysyessäni
Erkiltä ja Lassilta, keitä he pitivät ryhmässään hyvänä kuviksessa, esiin tuli tuttu tarina:
tytöt ovat tasaisen hyviä kauttaaltaan, mutta ne todella lahjakkaat ovat poikia.
Erkki: Mut sit tietysti nää tytöt, onhan nekin hyviä, mutta kun ne tekee niinku semmosii …Tytöillä
on taas niinku tekniikkaa, mutta niillä ei oo niinku semmost taiteellist silmää niinku yhtään. Noh ei
nyt...Ei nyt sillai, mutta... [Kysyn mitä on taiteellinen silmä] En mä tiedä. Mut siis semmost niinku,
että, et sä et tee niinku että "ahaa nyt mä otan tost tommosen hienon Karvisen kuvan ja piirrän sen
läpi. Tai sit mä piirrän sen mallista tosi hienosti tähän näin, et tää on just niinku sen pitäs olla. Et
sellasia ne osaa niinku tosi hyvin tehä. Ja sillai et jos on näytetty joku malli, niin ne tekee sen ihan just
kun se on. Mut sit niil ei taas niinku oma pää sillai niinku, et niil ei ole niin hyvä mielikuvitus, että ne
pystyis tekemään niin mielettömän hienoja juttuja, sorry vaan tytöt sitten. (H08EL)

Monet yllättyvät ja harmistuivatkin, kun opettaja sekoitti pakkaa ja pudotti eräiden
hyvinä kuviksessa pidettyjen numeroita. Mutta opettajan sana painaa. Harri, jonka
pudonnut arvosana ihmetytti luokkatovereita, etsi itse syytä itsestään. Essi selitti
numeronsa laskun edellisen (ala-asteen) opettajan arvostelukyvyn puutteella.
Omakuvatunnilla väitin vastaan, kun Tero moitti työtään, jota myös Eeva seuraavalla
tunnilla kommentoi osuvaksi toisten oppilaiden kuullen. Haastattelussa Tero valitsi
omakuvan yhdeksi parhaista töistään.
Yksittäisen piirtäjän asemaa kuvisyhteisössä pönkittää toverien tuki ja heidän
arvostuksensa saavuttaminen. Myös yksilön aiemmat vaiheet, tausta ja maine liittyvät
hänen paikkansa muotoutumiseen.
Harri: No joskus, joskus tulee (kannustusta luokkatovereilta). Jos piirtää jonku oikein hyvän, niin
sillon kyl kaikki tulee kyselemään (multa). Se riippuu kyllä siitä työstä. Piirtää viivan ni, paperille ja
sitte menee näyttää "hei eiks tää oo hyvä", nii kaikki vaa ( ) et "mitä sä siellä hypit, mee pois". No se
riippuu taas varmaan siitä, et miten arvostettu on. Jos on semmonen vaa esittäjä luokassa ja kaikki
tuntee, niin, nii sit... No emmä tiedä. Varmaan se siit piirtämisestä johtuu. (H03TH)

Kokemusmaailmojen erot, erilaiset perhetaustat ja sosiaaliset identiteetit häämöttävät
tyylien, estetiikkojen ja kuvantekijyyksienkin erojen taustalla (Bourdieu 1993b, 141).
Oppilaat selittivät omia ja toistensa piirtäjän kykyjä luontaisena lahjana, kuten
älykkyys, monilahjakkuus, periytyminen tai jo lapsena saadulla taidekoulutuksella. Sen,
jolla on ollut taiteellisia harrastuksia tai vanhempia, oletetaan menestyvän muita
paremmin.
Erkki: Mä en oikeen tiedä Harasta kun se on niinku...Se vähän vaikuttaa silt et se ois niinku
semmonen niinku enemmän taiteellinen, ku et sil olis tekniikkaa. Mutta sit sil on taas tietysti
tekniikkaa, koska se on ollu... Eiks se oo ollu kuva.. [kysyy Lassilta, joka ei tiedä]…Tuol jossain
kuvaamataitokoulussa. [--] Mutta se vaikuttaa vähän semmoselta, et sillä on niinku semmosii
taiteellisia kykyjä, mutta se ei hirveen paljon käytä niitä tai sillai. Siinä oli Emppu ja Harri.. ja sitten
tietysti - [Lassi ehdottaa Erkkiä itseään] Niin, minä tietysti oon kolmas. (H08EL)
Saara: Ää, niinku Riina, se, se on silleen niinku, että...öö, en mä välttämättä kaikist sen tykkää, kun
se piirtää silleen sotkusesti, kuitenki. Mut siis se kuitenki osaa. Ja et se on aika mones semmonen
monilahjakkuus, et se on hyvä koulussa ja (niinku niin). Mun mielest se on hyvä piirtää. Ja joku Meri
niin se osaa hyvin piirtää mallista esimerkiksi... Jokainen on vähän erilainen. (H07S)

Monet kertoivat vanhempiensa aina kannustaneen piirtämistään, mutta yksinomainen
kehuminen oli jossakin vaiheessa alkanut epäilyttää. Kertomansa perusteella vähiten
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kannustetut olivat kuitenkin tunneilla vähiten motivoituneita kuvantekijöinä. Merin
puheessa korostuivat poikkeuksellisesti omaehtoinen harrastuneisuus ja harjoitus melko
äskettäin syttyneen piirtäjyyden selityksenä ja perusteluna.
Meri: Mä tykkään piirtää lyijykynäl tosi paljon. [--] Millonkahan mä oisin ekan kerran ruvennut
piirtään silleen lyijykynällä? Et mä rupesin silleen joskus parikolme vuotta sitte. Ja et äiti oli eka
silleen, et se ei ollenkaan uskonut, että mä olin niinku mallista piirtänyt, se vaan luuli, että mä piirsin
läpi mut… Kyl se sitte, usko kumminkin. [--] [S]illon [10–11-vuotiaana] mä rupesin sit piirtään
enemmän. Et se on melkeen…Me oltiin sillonki mökillä. Kun siel ei mul ollu oikeen kaverii, tai mun
serkku ei oo kovin usein siel, ku se, sil on oma hevonen, niin sen pitää olla sit tallilla aina
viikonloppusin aika paljon. Siel tulee piirrettyä muutenki aika paljo. [--] Et emmä tiiä, et äiti ja isä, ne
ei oo kumpikaa oikeastaan ollu kovin hyvii piirtämään. Et emmä sit tiiä oikein et mistä se sit on tullu.
Mä itte tykkään piirtää tosi paljon. (T19SP)

Merin piirtäjäidentiteettiä rakentavan, omaa aktiivisuutta korostavan 'kääntymystarinan'
valossa piirtäjyys näyttää uskottavalta, vaikka sen takana ei ole pitkää 'taiteilijanuraa',
periytymistä tai perheen tukea ja kannustusta. Kuvallisen lahjakkuuden saavuttamiseen
avautuu mahdollinen oikotie, joka ohittaa sosiaalisen pääoman ennakkoehdot. Meri
tuntuu puhuvan piirtämisestä ja kuvanteosta mielellään. Muistakin motivoituneista
oppilaista asiantuntijuus, harrastuneisuus ja kuvanteon arvostus pulppuaa samaan
tapaan innostuneena puheena esiin. Kuviskurssi on lyhyt aika 'siirtää' hyvä maineensa
koulusta toiseen, uuden open tietoon. Jos tarkoitus on ylipuhua tutkijakin hyvän
arvosanan varmistamiseksi, sekin viestii, että kuvista pidetään vaivan arvoisena ja
arvostuksen osoittaminen tiedetään tärkeäksi. Jatkamalla työtään koko haastattelun ajan
Meri toisaalta näytti, että hänelle kuvanteko on kuvistunnilla tärkeämpää kuin juttelu
tutkijan kanssa.

126

5 KUVIKSEN ARKI JA TAITEEN MAAILMAT
Tässä luvussa astun etäämmäs kuviksen arjesta katsomaan siellä tekemiäni huomioita
taidekasvatusta, taidetta ja sukupuolta koskevia ja feministisiä, kriittisiä näkemyksiä
vasten. Asetan niitä erilaisiin yhteyksiin painottaen kolmea tahoa: sukupuolen
(re)presentaatioita kuvisluokan teksteissä, sukupuolen merkityksellistymstä
taidekasvatuspuheessa ja 'tyttöistä' feministisen estetiikan valossa. Avaan ja jätän auki
lukuisia pieniä ikkunoita kohti laajoja teemoja, joita haluan jatkossa tutkia lisää,
löydän ja jätän solmimatta monikerroksisten keskustelujen langanpäitä, joihin haluan
tulevaisuudessa vielä uudelleen tarttua.

5.1 Sukupuolen representaatioita kuvisluokan teksteissä
Kuvisluokan visuaalinen ja tilallinen tekstuaalisuus
Esitellessäni kuvisluokan panoraamoja pohjoismaisten taidekasvattajien symposiumissa
eräs norjalainen kollega hämmästeli, miten tutulta kuvisluokka niissä tuntui
kulttuuriemme eroista huolimatta. Kuvataidekasvattajan katsoessa ja ajatellessa
opetustilaa enimmäkseen opetuksen näkökulmasta voi tuttuuden tunne tehdä sen
osittain näkymättömäksi: jos esineistö ja järjestys on opetuksen kannalta
asiaankuuluvaa, käytännöllistä ja järkevää, se on kuin itsestäänselvyys, jonka yli
meneviä tilan ulottuvuuksia ei huomaa kuin paneutumalla. Mutta luokan sisustus on osa
opettajan 'omakuvaa'. Se voi olla kuin viesti, joka sanoo "tällainen olen" tai "istuudu
mukavasti ja viihdy" tai "häivy". Tilan viestivä, semioottinen ulottuvuus nojaa siihen,
että käyttämämme visuaalinenkin kieli kantaa jaettua todellisuutta, käytimmepä sitä
tietoisesti tai emme. Kuvataideluokan objektimaailma ja sen materiaalis-visuaalinen
ulottuvuus on tulkittavissa teksteinä, joiden kautta kulttuurisia arvoja, merkityksiä ja
ideologioita kulkeutuu luokkaan kierrätettäväksi. Tietty seinälle jätetty oppilastyö,
"kestopiirustus" voi mm. toimia opettaja sanoin "haastajana muille, että pystyttekö yhtä
hyvään". Näillä teksteillä – ts. oppilastyöt, luokkatila esineistöineen, materiaalina,
malleina tai viiteaineistona käytetyt kuvastot ja kirjat, kuvaesitykset kuten diat,
elokuvat, taulupiirrokset, näyttelyt ja kuvailut – on paikkansa estetiikan ja sukupuolen
problematiikassa.
Kuvat tarjoavat positioita, ja niillä on voimaa ohjata lukijaa enemmän toisiin
kuin toisiin positioihin. Historiallinen ajankohta ja tulkintatilanne voi antaa uudet raamit
ja ikään kuin uusia paradigmoja kuvan tulkinnalle, mutta kuvan itsensä asettamien ja
tulkitsijan kokemusmaailman rajojen takia mikä tahansa ei ole mahdollista (ks. esim.
Wolff 1993, 152), kuvia dekonstruoidessa jotkin tulkinnat tulevat tarjolle ja toiset eivät
lainkaan mahdollistu.
Visuaalis-tilallinen kokemusmaailmani luokassa jäsentyi myös visuaalisina
kohtauksina, eräänlaisina kuvaelmina visuaalisiksi teksteiksi. Näissä kohtauksissa tai
'eletyissä teksteissä'107 olin joskus itse osallisena, joskus vain sivustakatsojana.
Tullessaan vastaani ne jäsentyvät kiltisti jonkin vanhan tulkinnan mukaisiksi tai
jäsentymättöminä pistävät silmään. Sarjaa jatkavan ja ylläpitävän tai sitä rikkovan ja
selittämään velvoittavan verbaalipuheen tavoin ne ovat havaintokokemusten virrassa
hetkiä, jotka poikkevina kiinnittävät huomion tai pitävät yllä turvallisuuden tunnetta,
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Gilbert & Taylor (1992, 8) määrittävät sekä eri representaation muodot, kuten videot ja lehdet, että
eletyt sosiaaliset suhteet kulttuurisiksi teksteiksi, merkityskamppailun paikoiksi.

koska niissä ei ole mitään odottamatonta tai asiaankuulumatonta. Osana diskursiivista
todellisuutta kuvaelmat, niin kuin kuvat ja tilat, asettavat omat tulkintarajansa. Näiden
rajojen etsiminen, koettelu ja purkaminen, dekonstruktio, voisi kuitenkin löytää
epätavallisillle tulkinnoille aukkoja, joihin tarttua muutoksen mahdollistamisen takia.
Taidehistorian miehinen kaanon
James Deweyn ajatus taiteen tuomisesta osaksi arkea108 elää nykyisissäkin
taidekasvatuksen ihanteissa (1980 /1934, 11). Voi sanoa taidekasvattajien soveltavan
sitä käytäntöön tutustuttaessaan oppilaat taidehistorian merkkiteoksiin diaesityksin
(kuten kohderyhmäni opettaja), museo- ja näyttelykäynnein tai vaikkapa
taidejäljennöksiä teettämällä. Taidekasvatuksen feministisen kritiikin kannalta on
kiinnostavaa, miten ja millaisia teoksia opettaja tällöin esittelee, sillä näiden kuvastojen
kautta välittyy oppilaille tietynlainen taiteen maailma, jonka traditioiden merkitys ja
asema kulttuurissa samalla vahvistuu.
Hicks (1990, 37-38) on kritisoinut taidepedagogina paljon siteeratun Eisnerin
tapaa liittää sanan "empowerment" merkitys taidekasvatuksessa siihen, että taataan
lapselle pääsy kulttuuriseen pääomaan, sillä Eisnerin esimerkeissä tuo pääoma
määrittyy länsieurooppalaisen miestaiteilijoiden traditioiden mukaiseksi. Tradition
luonteesta kertoo yhden version viiden miehen ja yhden naisen kokoonpano oppilaiden
piirtäminä jäljennöksinä tutkimuskouluni kuvataideluokan liitutaulun yläpuolella: Dali,
Van Gogh, Picasso, Alvar Aalto, Le Corbusier ja Helene Schjerfbeck. Parker ja Pollock
(1981) ovat esittäneet Suuren taiteilijan ja (romantiikan) Neron läpeensä maskuliinisten
käsitteiden kertovan taiteilijan käsitteessä piilleistä sukupuolioletuksista, jotka ovat
edesauttaneet naisten taiteen erottumista Taiteesta. Moderni taiteilijanero on
yksilöllinen pioneeri, joka luo persoonallisen tyylinsä ja hallitsee puhtaan,
riippumattoman taiteellisen ilmaisun. Tyylillisten innovaatioiden korostus ja jatkuva
uusien mestariteosten etsintä taidehistorian kirjoituksessa ovat nähtävissä nero-kultin
jälkinä. (Saarikangas 1991)
Eritellessään postmodernin ajattelun merkitystä taidekasvatukselle Efland (1992,
119) viittaa ilmiöön, jossa sukupuolittuneen kielen feminiiniseksi assosioitunutta
sanastoa (koristeellinen, miniatyyri, sentimentaalinen, amatööri) käytetään negatiivisen
esteettisen arvion pohjana, mikä voi johtaa naisten taiteen taiteellisen arvon vähättelyyn.
Tällaisen sukupuolihierarkian kaikuja olen kuulevinani Eevan kertomuksessa
muotokuvien maalaamisesta: "Ja se [veli] oli niin ylivoimasen hyvä kaikessa.
Esimerkiksi niin kauan kun se eli, mä en uskaltanut piirtää muotokuvia, koska mul oli
semmoinen tunne, että kaikki sanoo, että kyllä se R. sentään on hyvä muotokuvan
piirtäjä. -Aattele, kuule, veli kuoli, niin mä olin aina piirtänyt eläimiä, apinoita ja
kaikkea... Isä sanoi, että kun sä osaat apinat ja kaikki piirtää noin hyvin, mikset sä
piirrä ihmisten kasvoja. Vasta kun veli kuoli, niin mä uskalsin ruveta piirtään
muotokuvia. Ja sitten mä alotin niitä todella maalata – ihan niin kuin ois saanu olla
nälässä."(T19SP)
Venukset ja odaliskit
Taiteen ja kuvakulttuurin representaatiomallit toistavat, kuvastavat ja tuottavat
kulttuurisia arvoja. Toistamalla ja vahvistamalla vallitsevia käsityksiä naisellisuudesta
ja miehisyydestä representaatiojärjestelmä jäsentää myös sukupuolieroja. (Saarikangas
1991, 246) Kuvisluokassa, sen erilaisissa teksteissä toteutuvat naiseuden ja mieheyden
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"Were works of art placed in a directly human context in popular esteem, they would have much wider
appeal than they can have when pigeon-hole theories of art win general acceptance."
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esitykset tarjoavat oppilaille 'samaistumisen' paikkoja, 'naisen' ja 'miehen' malleja:
muotimallit, taiteilijoiden ja rock-tähden muotokuvat, seinälle kiinnitetty lehtikuvan
nainen, prinsessa ihanassa puutarhassaan, lepäilevä venus taidejäljennöksessä,
aikakauslehtien kuvastot ja uutisoinnit. Ja kuvat, jotka itse toin.
Haastatteluun tuomissani korteissa miehiä esiintyi maisemissa, etäämpänä, pilakuvissa, koomikkona,
työmiehenä, ajurina, renkinä, haaksirikkoisena, viinilasin äärellä baarissa (pubissa?), rakastajana,
tanssittajana, luutunsoittajana – ja tietenkin näkymättömänä katsojana, näkijänä, taiteilijana, jolle
kuvien alastomat naiset poseeraavat. Schjerfbeckin omakuva ja istuva nainen sekä pilakuvamainen
'mummelin' savipää olivat poikkeuksia. Muutoin naisia/tyttöjä esiintyi puettuina tai alastomana aivan
etualaan asetettuna. Nainen istuu, seisoo tai loikoo tyynesti mallina, on on miehen kainalossa tai
tanssitettavana. Osasinpa valita nuo samat vanhat sukupuolten esitykset ja suhteet.

Läheltä katsoen kuvistehtävien muodollisetkin teemat ovat monesti vain näennäisesti
muodollisia. Sarjakuvia ja vaatemalleja jäljentäessään, kollaaseja kootessaan,
monnariasuillaan ja -meikeillään oppilaat päätyvät 'puolivahingossa'
uudelleentuottamaan ja toistamaan niiden sisältämiä sukupuolen representaatioita,
tulkintoja ja symboliikkaa. Monnarileikit, kameralle poseeraavat tytöt, tuoppeja
kallistelevat ja lihaksiaan pullistelevat pojat havainnollistavat jäljentämisen ja toiston
toteutumista myös eletyissä teksteissä, oppilaiden vuorovaikutuksessa ja eleissä – ja
neuvoinpa itsekin yhtä tytöistä asettumaan divaaniasentoon monnarivalokuvaa
ottaessani. Myös taidekuvien jäljentäminen osallistuu toistoon, jonka kautta
seksuaalisuutta ja sukupuolia opitaan ja tuotetaan, heteroseksuaalisuuden jatkuvaan ja
toistuvaan yritykseen imitoida omia idealisaatioitaan (Butler 1993, 125).
Välinekaapissa pilkottava pala Modiglianin maalausta, ohut, pitkä naisen kaula
tuo mieleen National Geography -lehdessä näkemäni renkain venytetyt mustien naisten
kaulat. Sivu on irrotettu jostain julkaisusta oletettavasti taidekuvan jäljentämistä varten.
Luokan takana, kaapin päällä, kullatuissa paperimassakehyksissä on oppilaiden
valmistama, suurikokoinen mukaelma Tizianin vuonna 1538 maalaamasta Urbinon
Venuksesta. Kuvan etualassa, taustanaan palatsimainen interiööri, lepää alaston nainen
divaanilla vartalo katsojaa kohti kääntyneenä, kädellä kainosti sukuelintään peittäen.
Eeva, jonka mukaan työn olivat tehneet pari tyttöä lavasteeksi renessanssinäytelmään,
näki siinä pikkutuhmaa seksualisointia: "Firenzeläisen ruhtinaan huoneeseen tarvittiin
sisustukseen vähän tämmösten alastomien tai puolialastomien naisten muotokuvia
seinille, koska se oli vähän tuhma se firenzeläinen ruhtinas kato. Niin tää maalaus
kuuluu just siihen sarjaan, näistä naisten muotokuvista. Naisten, jotka olivat hänen
rakastajattarinaan olleet joskus."(O2)
Feministinen analyysi sukupuolen rooleista taiteessa vie kohti teoriaa, jossa
korostuu taiteen suhde kontekstiinsa, taiteen ja kulttuurin vuorovaikutus (Lauter 1993,
21). Alastoman naisen taidehistoriallista ja -sosiologista funktiota tarkastellut Salomon
on kiinnittänyt huomiota kyseiseen Tizianin maalaukseen ja tähdentänyt siinä
esiintyvän mallin alastomuuden ja erityisesti hänen häveliään 'pudica gesture' -eleensä
poliittista merkityksekkyyttä ja osallistumista länsimaisen seksuaalisuuden
konstruointiin. Hänen mukaansa haavoittuva, seksualisoitu alaston nainen on
kulttuurisesti tuotettu tila ja samalla julkinen näytteillepano heteroseksuaalisen miehisen
liittoutumisrituaalin kaipuulle. Sukuelintään suojelevan naisen representaatio ylitti
tehokkaasti miesten kansalliset erot sekä luokka- ja ikäerot tuhoamatta niille ominaisia
hierarkkisia valtasuhteita ja sallien länsimaisen miesväestön eriytyä niihin tarjoamalla
heille yhteisen 'luonnollisen' ja 'olennaisesti miehisen' mestariuden paikan. (Salomon
1996, 83) Isaak jäljittää tapaa, jolla Euroopan kansat käyttivät renessanssin aikoihin
kehiteltyjä esittämisen ja koodaamisen systeemejä kolonalisaatioissaan ja sitä, miten ne
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alkoivat vaikuttaa psykologiseen havaintoon. Jean Martin Charcot, Freudin mentoriopettaja ja hysterian keksijä, käytti kuvataiteessa kehiteltyjä havaitsemisen konventioita
kartoittaakseen näkymättömän taudin naispotilaidensa ruumiiseen. Valokuvillaan, joissa
hysterian vuoksi hoidetut naiset rekonstruoivat kameran edessä 'sairaudelleen' ominaisia
asentoja, hän saattoi valokuvan 'objektiivisuuteen' nojaten tehdä hysteriaa sairautena
näkyväksi, uskottavaksi. Charcot aloitti työn tekemällä luonnoksia ja maalauksia saaden
vaikutteita romantiikan maalarilta Théodore Gericault'ta, joka (oltuaan mielisairaalan
potilaana itsekin) tutki mielentiloja ihmiskasvoilla ja uskoi ilmeiden paljastavan
ihmisen sisäisen tilan ja luonteen, erityisesti hulluuden. (Emt. 157) Vastaavista taiteen
tuottamista mielikuvista esimerkkinä ovat Matissen maalaamat 'realistiset' idän
odaliskit, haaremittaret, joita hän ei länsimaisena miehenä voinut itse päästä 'luonnossa'
näkemään, toisin kuin väitti (Isaak 1996, 55-59).
Muotikuvien, aikakauslehtien, oppilastöiden ja taidekuvien naisten asennoissa
toistuu katseen kohteena olevan naisen ja tytön käyttöön tulleita feminiinisiä asentoja,
sukupuolittuneita eleitä ja esitystehtäviä. Essin 'poseeraus' poikakuvaajalle lähenee
hyllyn päällä Tizianin Venuksen mukaelmassa lepäilevän alastoman naisen,
'odaliskin'109, asentoa, joka on kuin loikoilevien kaunottarien asento sarjakuvassani tai
lehden mainoskuvassa. Goffman on tulkinnut naisten makailuasentoja ja niihin liittyviä
eleitä mainoskuvissa omissa maailmoissa olemisen (vrt. ajatuksissa piirtely),
alistumisen ja seksuaalisen tarjolla olemisen viittauksina (1979, 42 ja 68). Vaikka Essin
poseeraus toistaa, sen liioittelu ja pelleily myös ironisoi tällaisia feminiinisen esityksiä,
vie ne toiselle tasolle niin kuin eräiden viimeaikaisten televisio-ohjelmien (esim. Ponille
kyytiä, Todella upeeta, Krisse) naisten klovneria110 ja itseironisoivat poseeraukset tai
Goffmanin vastaavat mutta kesymmät esimerkit 70-luvun mainonnasta (emt. 50).
Median mallit
Goffmanin mukaan mainoskuvassa ritualisoidaan samoja sosiaalisia ideaaleja,
joiden "luonnollisia" ilmauksia tavoittelemme myös arkielämän ohikiitävissä tilanteissa.
Poseeratessamme kuvaa varten tai toteuttaessamme jonkin toiminnallisen rituaalin,
esitämme eräänlaisen 'mainoksen', ideaaliesityksen111, jonka uskomme luonnehtivan
vaikkapa sitä, millaisia sukupuolet ja niiden väliset suhteet todella ovat. Mainoksena
maailmasta tai sukupuolten välisistä suhteista nämä "luonnolliset" esitykset eivät ole
mainostajien versioita vähempää kyseenalaisia tai keinotekoisia. Molemmat
ammentavat samasta kuvaelmien korpuksesta ja molemmissa päämääränä on
ohimenevän toiminnan luettavaksi tekeminen. Erona on, että mainos totunnaistaa,
tyylittelee, ja hyper-ritualisoi sitä, mikä jo ennestään on tottumusta, tyylittelyä ja hypeä
sosiaalisessa tilanteessa. (Goffman 1979, 84)
Teron kollaasitunnilla esittämä kysymys "Onks vanhuus pahuus?" ja opettajan
109

Sulttaanin haaremin jalkavaimoa merkitsevästä turkin kielen sanasta johdettu 'odaliski' on
länsimaisessa maalaustaiteessa tyypillisesti ollut Lähi-itään viittaavissa asuissa ja lavasteissa esitetty,
korostetun uhkeamuotoinen, alaston tai puettu naisfiguuri ja sittemmin erotisoitu lepäilevä alaston nainen
yleisemmin. Aihe tuli muotiin 1800-luvun alun Ranskassa, jossa sitä suosivat erityisesti J. A. D. Ingres,
Eugène Delacroix, Pierre-Auguste Renoir ja Henri Matisse. (Ks. Encyclopædia Britannica:
http://www.britannica.com/seo/o/odalisque/. Ks. myös esim. Martin Gantman 1997, Notes on the
Odalisque Suite, http://www.gantman.com/notesontheo.s.html.)
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Freudin ja Rabelaisin vitsiä ja naurua käsittelevistä kirjoituksista saamastaan ideasta Isaak pohjustaa
naurun teoriaa selventämään naisten erityisen hyvää asemaa käyttää naurua vallankumouksellisena
strategiana (1996, 6 ja 11-46). Ks. myös Goodman 1992.
111
Esimerkki arvoituksellisen naisen genderismistä voisi olla päähän ja hartioihin rajatussa kuvassa
suoraan edestä tai hieman viistosti näkyvä, katsojaan huulet kiinni tai hieman raollaan, "kutsuvasti" tai
"mystisesti" katsova totunnaistunut ilme, joka miesmallilla on harvoin (Smith 1996).
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vastaus "Kyllä se vissiin meikkitaiteilijoille ainakin on" ilmentävät kulttuurimme
suhdetta ikääntymiseen heijastellessaan mainonnan anti-wrinkle-diskurssia, joka sai
tilaa kollaaseissa ja on yhä kiihtymässä 2004. Kulttuurimme kuvamedioissa naista ja
naisellista ruumista näyttää yhä usein määrittävän heteroseksuaalinen mieskatse, jonka
edessä vanha nainen muuttuu näkymättömäksi (Lambert 1995, 183). Vitamiineja,
ihmeitä tekeviä ihovoiteita ja hiustuotteita markkinoimalla tv-mainokset vihjaavat, että
naisen pitää yhä tehokkaammin taistella ikääntymistä vastaan, näyttää tietokonepelien
muovimaiselta avatarilta. Naisruumiin 'nurjaa', tabuluonteistakin erityisyyttä tuodaan
esiin elegantisti, samalla torjuen sitä tehokkaasti: nainen kantaa käsilaukussaan kuin
tärkeimpänä turvanaan jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettua pikkusidettä, jonka
imukyvyn todistaa sininen (kuukautis?)neste. Näin tiettyjä ruumiin aukkoja ja niiden
tienoita (vatsa, huulet, pakarat) säästetään tai vallataan korostaen ja vihjaillen
seksuaalisille merkityksille jo siinä määrin, että muunlaisten merkitysten lukeminen
vaikeutuu. Verrattuna 'groteskin realismin' ruumiskuvaan (Bahtin 1995, 285) näyttävät
naiseuden esitystavat median kuvissa asettuvan usein klassisen ruumiskuvan puolelle:
siloteltu, aukoton, ulokkeeton pinta.
Kirjallisuuden miehisessä traditiossa tyypillinen naisen kauneuden pala palalta
kuvailu ja määrittely (ks. Pacteau 1994; Lambert 1995) saa jatkoa visuaalisissa
medioissa eräänlaisena ruumiin kauneusmaantieteenä; alastonta ihonpintaa on paljon
esillä ja sen joka sektorille tarjolla omat kauneusvinkkinsä, joka lihakselle
kuntoutusohjelmansa. Kunkin osan muodostaessa oman markkina-alueensa ovat
paloista koostetun naiskauneuden patriarkaalisperäiset konventiot muuntuneet
tuottavaksi taloudelliseksi rakenteeksi, joka entistä tehokkaammin auttaa ylläpitämään
niitä. Itseensä suljettu, rosoton, siloteltu, viimeistelty, virheetön ruumiillisuus tai
sellaisen kuvallinen tavoitteleminen toistui joidenkin kohderyhmäni tyttöjen nais-,
tyttö- ja omakuvissa. Puheesta voi kuulla, että niissä tavoitellaan ihanteellista ruumiin
representaatiota, ei välttämättä koetun ruumiin esitystä (vrt. anorektikon ruumiskuva).
Hartioita pitäisi saada kapeammiksi, "kun niistä tulee aina liian leveet", mutta käsi ei
tottele, ja piirros pyrkii omille teilleen, liioittelee jalkoja ja hartioita vaikka piti typistää.
Vallitseva naiskehon ideaali ei ole tunnustanut kaikenlaisten vartalotyyppien
feminiinisyyttä eikä siihen juuri sovi lihaksikas tai massiivinen 'amatsonivartalo'.
Voiman ja lihasten merkityksellistyminen epäfeminiinisinä auttaa ylläpitämään jakoa
miesten vahvuuteen ja naisten heikkouteen. Tyttäreni mielsi 4-vuotiaana vahvuuden
rumiin, isoihin lihaksiin eikä halunnut olla vahva. Räjähtävää lihasvoimaa vaativia ja
kasvattavia urheilulajeja (jalkapallo, potkunyrkkeily, koripallo) harrastavien tyttöjen
omakuvissa, muotikuvissa ja lintuihmisissä ilmeni huolettomampi ote naisellisuuden
ulkoisiin piirteisiin, ja nuo harrastukset sinänsä viittaavat tyttöyden uusien tyylien
tuloon. Feminiininen ei jääne lihaksitta ja voimatta feminiinisyyden estetiikan
muuttuessa tyttöjen ja naisten yhä useammin hankkiessa voimaa urheilun ja kuntosalin
kautta, ja voimanaiseuden tullessa jaettuun tietoisuuteen mediajulkisuutena.
Lihaksikkaat, jopa väkivaltaiset naiskuvat tukevat kaikkien naisten voiman
uskottavuutta niin kuin hegemoninen maskuliinisuus tukee ketä tahansa miestä ja hänen
voimansa uskottavuutta. Jo naisliikkeen alkuajoista suffragetti Mary Leighin vahva,
ketterä naisruumis, militantit protestit ja jopa laittomat teot herättivät aikalaislehdistössä
huolestunutta, kauhistelevaa kirjoittelua mutta tuottivat samalla naiselle (ja
feminismille) poliittista toimijuutta (Parkins 2000. Vrt. Aaltonen & Honkatukia 2002b).
Mutta kaipaako feminiininen yhä tällaista vahvuutta vai löytyisikö siihen positiivista
voimaa dikotomisten vastakkainasettelujen ulkopuolelta? Arto Jokinen (2002) kritisoi
väkivallan leviämistä naiskulttuuriin takaiskuna tasa-arvon kannalta. Hänestä ajatus,
että naisille on sallittava vapaaehtoisesti se, mikä miehille on pakollista, kielii tasa131

arvon ymmärtämisestä pelkäksi naisten asioiden edistämiseksi, ja ovien avaaminen
naisille sotakoulutukseen osoittaa tasa-arvon samaistamista miesnormiin (emt. 251).
Mediaestetisoituneessa kulttuurissamme (ks. Welsch 1991) visuaalisen median
toistamien ja neuvomien naisena ja miehenä olemisen muotojen ja tyylien vetovoimaa
on yhä vaikeampi vastustaa (ks. esim. Rossi 1998, 177). Reaktiona etenkin nuorten
poikien vakavien väkivallatekojen lisääntymiseen on keskusteltu siitä, miten opettajan
tulisi suhtautua kuvistunneilla katseltuihin tai tuotettuihin kuviin, esimerkiksi
oppilaiden kuvaamien väkivaltavideoiden112 sisältöihin. Tietokonepelien simuloidun
väkivallan on väitetty lisäävän nuorten taipumusta väkivaltaan, kun taas
väkivaltavideoiden katselua on pidetty lapsille oletettua vähemmän haitallisena, koska
he osaavat tunnistaa dokumentin ja fiktion eron (ks. esim. Rönnberg 1989; Suoninen
1992). Mutta onko mahdollista rajata vain 'hyväksyttävat' tyylit ja tekemiset medioiden
tarjonnasta houkutteleviksi ja mahdollisiksi tai että 'pahuuden kuvat', joiden parissa
monet nuoret (pojat) viettävät aikaansa päivittäin, eivät antaisi kiehtovia arvo- ja
toimintamalleja siinä missä tv:ssä katu-uskottavaksi tullut soppamies kannustaa
ruuanlaittoon? Väkivaltakohtauksia videolle esittäessään tai piirtäessään nuoret
simuloivat, toistavat niitä virtuaalisesti. Toisto tekee median välittämille ideologioille
tilaa arvomaailmoihin ja asenteisiin arkipäiväistäen ja luonnollistaen niin hyvän kuin
pahan – muillekin kuin 'ongelmalapsille'.

5.2 Taidekasvatuspuhetta
Huolelliset tytöt ja maalaukselliset pojat
Kirjoittaessaan minulle tyttöjä ja poikia koskevista vaikutelmistaan kuvataideopettajat
puhuivat tytöistä toisenlaisella sanastolla kuin pojista. Tytöt ovat "viehättäviä", tytöt
käyttävät "makeasti" värejä yleisemmin, tytöt piirtävät "pientä ja sievää", "siistiä" ja
viimeistellympää jälkeä. 'Niina' kertoi seuraavasti: "Tytöt pärjäävät tekemällä huolella,
vaikkei taitoa olisikaan. Poikien eduksi taas koituu, että olen ytimiä myöten
ekspressionisti – enkä säikähdä maalauksellista 'sotkua'." "Tytöt valmistuvat
hitaammin, viimeistelevät, pojat nopeammin ja loppusilaus jää tekemättä (ehkä parempi
niin)", kirjoitti 'Sunna'. Kolmannen opettajan 'Aijan' mielestä tyttöjen halu saada
lopputulos ns. valmiiksi, viimeistellyksi vaikutti siihen, että heillä ei ole alle seiskan
numeroita. Tunnistan lauseissa piirteen (ks. myös 1. luku), johon opettajien käsityksiä
tytöistä ja pojista tutkinut Marjatta Tarmo (1992, 296-296) on viitannut 'vivahteen
kääntymisenä': se mikä tytöissä on kasvatuksen näkökulmasta positiivista, alkaa
opettajien puheissa saada kielteisiä sävyjä, kun taas pojissa negatiivinen alkaa kääntyä
positiivisen suuntaan. On kuin opettajia harmittaisi tytöissä mutta ihastuttaisi pojissa
ominaisuudet, joita näiltä odottavatkin. Huolellisuus tyttöjen arvostamana ja
harjoittamana strategiana voi viedä heidän saavutuksiltaan terän, mutta pojille voivat
langeta kuin itsestään, ikään kuin "sotkuisuuden" oheistuotteena arvosanat
maalauksellinen ja ekspressiivinen. Näille ideaaleille ovat siisti ja huoliteltu jälki
pohjimmiltaan vieraita assosioituessaan vauhdin ja vaivattomuuden sijasta hitaaseen
puurtamiseen, itsevarman spontaaniuden sijasta varovaiseen harkintaan, vapaan sijasta
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Etelä-Saimaa-lehti kertoo 19.1.2002, että Imatralla marraskuussa 2000 koulutytön surmannut poika
kuvasi väkivaltavideoita koulun ilmaisukerhossa, ja yhtä niistä juuri surmaa edeltäneenä päivänä. Ks.
http://www.esaimaa.fi/arkisto/index.html (6.10.2004).
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hallittuun, villin ja rosoisen sijasta viimeisteltyyn ja siloteltuun.113 Lahelma ja Lampela
(1996), jotka tutkimuksessaan myös löysivät monia esimerkkejä vivahteen
kääntymisestä, poimivat ja luetteloivat opettajien puheesta vastaavia määreitä kuin mitä
opettajat kirjeissään ja kanssani käymissään keskusteluissa liittivät tyttöihin ja poikiin.
Tyttöjä kuvailtiin varman päälle pelaajiksi, pipertäjiksi, sievistelijöiksi tai silottelijoiksi,
joiden ilmaisu voi siistin ja huolellisen lisäksi olla kaunista, herkkää ja sympaattista,
mutta myös varovaista, pikkutarkkaa, pikkusievää, konventionaalista, ahtaan kilttiä,
kliseemäistä mitäänsanomattomuutta ja pullamössöä. Pojat esiintyvät puheissa
energisinä, suorasukaisina, rohkeina, ronskeina tyylittelijöinä ja shokeeraajina, joiden
ilmaisussa ja aiheissa on voimaa, rajuutta, karkeutta, järkyttävyyttä, äärimmäisyyttä,
hätkähdyttävyyttä, väreissä vahvuutta, piirustusjäljessä mehukkuutta.
'Marja': Missä pojat ja tytöt eroavat eniten: keskittyminen on tytöille helpompaa esim. 7:llä luokalla.
He jaksavat enemmän ja ovat liian kilttejä helposti, pojat luistavat töistä. [--] Tytöt saavat parempia
numeroita, koska keskittyvät hyvin, mutta poikien numerot nousevat 9:nnelle tultaessa, tytöille saattaa
käydä päinvastoin. Toisaalta numeroiden erot vaihtelevat kurssien sisällöistä riippuen. Kokonaisuus
on kuitenkin suosinut tyttöjä. Odotan mielenkiinnolla, mitä uudet kurssit tuovat tähän tilanteeseen.
Oletan esim. suunnittelu–design-kurssin sisältönsä puolesta nostavan poikien numeroita, samoin
kuvaviestinnän ja valokuvakurssin.

Huoli poikien motivoitumisesta ja pärjäämisestä näkyy otteessa. Opettaja panostaa
poikiin ja odottaa pojille räätälöityjen kurssien nostavan heidän numeronsa tyttöjen
tasolle. Tytöt saavat hyvät numeronsa keskittymisensä ansiosta, mikä on heille helppoa,
ja koska kurssien sisältö on (opettajan mielestä) tyttöjä suosiva. Tehtäviä voi suunnitella
poikia ajatellen, sillä tyttöjen mieleen on mikä tahansa. (Mutta jos kaikki on tyttöjen
mieleen, voivatko myöskään pojille suunnitellut kurssit olla heitä suosimatta – ja entäpä
jos juuri se 'tytöillekin sopiva' on se, mikä ei pojille kelpaa?) Tyttö, joka keskittyy
työhönsä, on huolellinen, "jaksaa enemmän", on 'liian kiltti' eikä kieltäydy annetusta
tehtävästä, vaikkei se miellytä häntä, tukee opettajan työtä, joten hänen takiaan
opettajan ei tarvitse huolestua tai nähdä vaivaa. Huomaamattomien, vaivattomien
tyttöjen tarpeet voivat yksinkertaisesti jäädä poikien vaatiman runsaan huomion
varjoon. "Kuvaamataidoiltaan keskinkertaiset pojat touhuavat kaikenlaista muutakin
kuin tekevät tehtäviään: nyrkkeilyä, miekkailua, pallon peluuta, ristinollaa, nahistelua,
kiivasta väittelyä, värikynätornin rakentelua, sinitarran pyörittelyä ym.
mieleenjuolahtavaa, varsinkin silloin, kun tehtävä on jumissa", kertoo 'Sunna'. "Saan
oikein keskittyä, etten antaisi pojille liikaa aikaani ja ohittaisi tyttöjä", hän jatkaa ja
antaa esimerkin tyttöjen tilan varmistamisesta: "Korostan ääneen sitä, ettei poikien
housujen sisältö mitenkään tee heistä kykenevämpiä käyttämään välineitä, joissa on
nappuloita tai johto. Raivaan videon ja tietokoneen kanssa tilaa tytöille ja työnnän
poikia syrjään."114 Näyttää siltä, että olemalla hankalia, motivoitumattomia ja runsaan
huomion tarpeessa pojat valmistelevat opettajaa suurimpiin pedagogisiin voittoihinsa:
'Marja': Milloinkaan ei minulla ole ollut niin innokasta ryhmää kuin viimeinen kurssi, jolla oli vain
poikia ja heistäkin osa keskittymiskyvyttömiä ja ns. heikkoja koulussa, eivät he myöskään osanneet
piirtää. Mutta se into, jolla he tarttuivat kuvitelmiensa maailmaan ja se hiljaisuus, kun he keskittyivät,
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Vrt. Walkerdinen (1988, 208) huomio, etteivät matematiikan opettajat usko (tyttöjen) sääntöjen
seuraamisen, kovan työn ja ulkoa opettelun tuottavan todellista ymmärrystä, vaan 'briljanttina' näyttäytyy
vain (poika)oppilas, joka haastaa opettajan, poikkeaa säännöistä ja oppii siitä huolimatta.
114
Vrt. Palmun (2003, 91) haastattelema yläasteen äidinkielen opettaja, joka toi esiin poikien ongelmat ja
niihin vastaamisen vaikeudet ja piti haasteellisena saada pojat kiinnostumaan opetuksesta ilman, että jo
valmiiksi kiinnostuneet tytöt "uhrataan".
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herätti opettajien mielessä liikuttavaa kunnioitusta näitä ikiliikkuvia nuppulaisia kohtaan. Lisäksi he
kävivät innokkaasti kyselemässä valööreistä ja viivatekniikoista.

Haaste, jonka siisteys ja huolellisuus, käteen, tyyliin, tekemisen tapaan asti
ruumiillistuneena arvona ekspressiivistä ihailevalle ideologialle ja sen diskurssia
puhuvalle opettajalle heittää, on suurempi tyttöjen kuin poikien kohdalla, jotka eivät
näytä samassa määrin ottaneen siisteyden diskurssia omakseen. Thomas Leddy (1995 ja
1997) toteaa siistin, huolellisen, puhtaan, viimeistellyn ja silotellun vastakohtineen
kuuluvan omaan, arjen käytössä yleisten pintaesteettisten laatujen luokkaansa. Hänen
mukaansa näitä laatuja on laiminlyöty estetiikan kirjoittelussa samaan tapaan kuin
kimalletta ja kiiltoa tai kehon koristeluun, kitsiin ja arkisten käyttöesineiden
suunnitteluun littyviä laatuja, mutta kyseiset termistöt tulisi sisällyttää esteettisiin
laatutermeihin. Karen Hanson (1993) on kiinnittänyt huomiota filosofisen estetiikan
pinnallisuuden pelkoon suhteessa vaatemuotiin esteettisenä ilmiönä. Ehkä tämä
pintaestetiikkojen filosofinen paitsio on sukua sille innottomuudelle, jolla myös
vaatteita, kampauksia, kauniita kasvoja, naishahmoja ja prinsessoja piirtävien tyttöjen
osoittama kiinnostus ruumiin estetiikkaan on kohdattu taidekasvatusdiskurssissa.
Asenteiden muutosta voitaneen odottaa feministisen filosofian, estetiikan,
taiteentutkimuksen ja taiteen kiinnostuksen kohdentuessa yhä enemmän
ruumiillisuuteen ja ruumiin diskursiivisen ja fyysisen kokemisen tapoihin (ks. esim.
Betterton 1996; Heinämaa & Reuter & Saarikangas 1997; Pollock 1996a).
Taidekasvatuksen kannalta tyttöistä ruumiinestetiikkaa on puolustanut
Mortensen (1991), joka lapsikeskeisyyden hengessä problematisoi esteettistä painotusta
lasten kuvien arvioinnissa (vrt. esim. Arnheim 1956; Kellog 1970; Lowenfeld 1947;
Lowenfeld & Brittain 1975). Hänestä myös lapsen sukupuolisidonnainen ilmaisu tulisi
hyväksyä eikä kritisoida tyttöjen idealisoituja naishahmoja valitettavina oireina heidän
omaksumistaan 'perinaisellisista' heikkouksista. Mortensen vetoaa tyttöjen ja poikien
erilaiseen psykologiseen kehitykseen ja viimein biologiseen välttämättömyyteen:
tyttöjen normaali narsistinen keskittyminen ruumiiseensa on elintärkeää sekä heidän
oman elämänsä että ihmiskunnan jatkuvuuden kannalta, ja terve sukupuoli-identiteetti
ei pojassa manifestoidu kiinnostuksena omaa ruumista kohtaan vaan pikemminkin
päinvastoin. (Emt. 263, kursiivi minun) Pohtiessaan perustavanlaatuisen sukupuolieron
merkitystä sukupuolien yhteiskunnallisten roolien ja tasa-arvon kannalta Mortensen
arvioi, että sukupuolten erilainen kohtelu, joka perustuisi olemassaolevien erojen
huomioon ottamiseen sellaisina kuin ne ilmenevät lasten piirroksissa, tuottaisi parempia
tuloksia kuin erojen kieltoon perustuva samanlainen (equal) kohtelu (emt. 264).115 Auki
jää, millaisia tavoitteita palvelisi 'terveen ja luonnollisen' heteroseksuaalisen sukupuoliidentiteetin ilmaisullisten reunaehtojen ohjaama, normalisoitujen sukupuolierojen
mukaisesti eriyttävän kohtelun periaate. Tämä kehityspsykologinen näkemys myös
sivuuttaa kokonaan sen, että nais- ja mieshahmoillaan tytöt ja pojat eivät vain ilmaise
itseään vaan myös osallistuvat sukupuolen kulttuuriseen tuottamiseen ja toistoon.
Kuvallinen ja esteettinen kehitys
Opettajan on hyvä ymmärtää ihmisen kasvua kulttuuriinsa. Tyytyminen lasten
kuvanteon ja taidekäsitysten kehityspsykologiseen ymmärtämiseen voidaan kuitenkin
kyseenalaistaa taidekasvatuksen lähtökohtana ja kehitys sinänsä ymmärtää
psykologisesti tuotettuna konstruktiona (Saarnivaara 1993, 6-7). Daltonin mukaan
115

Tässä englannin ilmauksen 'equal' merkityksistä painottuu samuus, sillä esim. eroja huomioivaa tasaarvoista kohtelua ei pohdita. Tasa-arvo- ja equality -käsitteiden merkityksistä ja ongelmista feminismin
käytössä ks. esim. Holli (1995), Honkanen (1997) ja Koivunen (1996).
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persoonaan ja visuaaliseen havaintoon keskittyvä psykologia-tiede, joka koskee
taidekasvatuksen subjektin, normaalin tytön ja pojan kehittymistä ja teorioita heidän
tavoistaan nähdä ja ymmärtää, on pitkään saanut modernistisessa taiteessa ja
taidekasvatuksessa etuoikeutetun aseman, jota yhä harvoin tehdään tiettäväksi.
Modernistinen taide ja psykologia perustuvat evolutionistisille kasvun ja kehityksen
näkemyksille, joilla esimerkiksi Arnheimista oli luonnollinen paikkansa lapsen
taiteellisessa kasvatuksessa. Feministinen kritiikin näkökulmasta kehityspsykologian
käsitys kasvun 'vaiheista' on kyseenalainen ja sen osallistuminen normalisoidun,
kontrolloitavan lapsen konstruointiin epäilyttävää. (Dalton 1995, 47-49)
Kehitysnäkökulman piileviin oletuksiin on kuulunut kehityksen ja edistyksen
samaistaminen, se että liike lapsuudesta aikuisuuteen on kaikissa suhteissa liikettä
parempaan (ks. esim. Saarnivaara & Varto 2000; Bardy 1996). Ristiin tämän kanssa
näyttää käyvän lasten varhaisen 'taiteen' idealisointi (vrt. Kellog 1970), mutta siihenkin
liittyy lausumaton oletus, etteivät lapset itse ole tietoisia taiteensa taidearvosta, senhän
määrittävät aikuiset taidemakunsa ja arvojensa pohjalta (ks. Pohjakallio 1999, 129-136).
Molempiin diskursseihin tukeutuva kuvataideopettaja saa toisaalta seurata lapsen
kulkua kuvallisen kehityksen polkua ylöspäin, toisaalta surra hänen 'alkuperäisen'
luovuutensa kuihtumista sivistymisen ja rationaalistumisen prosessissa (Dalton 2001,
70; Yeomans 1993, 16; Pohjakallio 1999, 127-129). Opetuksen sisällä
kehitysnäkökulman ongelmallista perua ovat normimaiset yleistykset, joihin lapsen
kehitystä ja edistymistä voi verrata (arvioidessa) ja välietappeina tähdätä opetuksella.116
Kun tyttöjen menestystä kuviksessa luetaan kehityksen mittareilla, se ei näytä heidän
omalta ansioltaan, tyttöjenhän oletetaan kehittyvän poikia nopeammin: "Seitsemännellä
luokalla tytöillä ehkä on korkeampi keskiarvo kuviksessa – syy on minusta se, että he
ovat kypsempiä." ('Rita') Lapsen 'luonnollisen kehityksen' vaiheisiin sopivia
menetelmiä, välineitä ja sisältöjä valitessaan lapsikeskeinenkin pedagogia rajoittaa
lapsen vapaata ilmaisua ja itse tuottaa niin 'lasten taidetta' kuin lastakin (Dalton 2001,
66; ks. myös Walkerdine 1988, 203).117 Ylhäältä alas katseleva, diagnostinen
näkökulma lasten kuvantekoon tukee aikuisen kontrolliasemaa, mutta kadottaa lasten (ja
nuorten) kuvanteon itseisarvon ja sen mahdolliset merkitykset ja funktiot heille
itselleen. Jos se on kuvataideopettajan ainoa orientoija ja asenne lasten kuvantekoon, on
kuvataideopetus vain kasvattamista normien mukaisesti aikuisten kulttuuriin.
Kehitysajattelu jatkuu muodossa tai toisessa. Esimerkiksi Räsänen (1997) ja
Viitanen (1998) käyttävät Michael Parsonsin (ks. 1987; 2000) esteettisen kehityksen
teoriaan pohjaavaa kriteeristöä kuvaillessaan ja arvioidessaan toimintatutkimustensa
kohderyhmien jäsenten asennoitumista taidekuviin.118 Parsonsin teoriassa esteettinen
kehitys etenee viiden askelman nousuna taiteen vastaanottajan kyvyissä suhtautua
teoksen 1) aiheeseen, 2) ilmaisuun, 3) välineeseen, muotoon ja tyyliiin 4) arvottamiseen
(1987, 14). Viitasen kokeilun tarkoituksena oli selvittää, voidaanko oppilaiden taiteen
vastaanottotaitoja monipuolistaa taiteen tuntemusta opettamalla. Räsänen, jonka
väitöskirjan empiirisestä osasta seuraavassa lainaan, halusi niin ikään käytännössä
116

Kehityvaiheet saatetaan nähdä hyvin selväpiirteisinä: "Kehitykseen kuuluvat määrällisten muutosten
ohella laadulliset siirtymät tasolta toiselle. Sekä yhteiskunnan että lapsen kannalta merkittävää on ottaa
huomioon erilaisten kykyjen ja valmiuksien jaksollinen kehittyminen. Kunkin kehitysvaiheen aikana lapsi
omaa suuremman valmiuden kyseisten uusien taitojen ja kykyjen omaksumiseen kuin milloinkaan tämän
jälkeen." (Lasten ja nuorten kuvataidekoulut 1985, 148)
117
Kehitysdiskurssien liukumaa omaan sanastooni ilmentää ennen kenttäjaksoa eräässä koulussa
vieraillessa tekemäni merkintä: "3. etuosan tyttöpöytä. Tässä pöydässä istuivat ne pikkuisimmat tytöt, ja
heleä-äänisimmät, vähemmän kypsät. Se ehkä hivenen näkyi muutamien piirroksissakin." (21.9.95)
118
Myös Laitinen (2003, 63) ja Linko (1992, 27) punnitsevat tutkimiensa nuorten taidearvostuksia
Parsonsin kriteerein.
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koetella kehittelemäänsä kokemuksellisen taiteen ymmärtämisen opetusmallia.
Positive feelings and lively atmosphere were appreciated as well as the possibility to find the 'story'
behind the artwork. Harmony and coherence were referred to positively both in accordance with the
overall atmosphere and the composition. At the same time, both the photograph that Anna brought
with her and Nevalainen's installation were deemed as both frightening and exciting. These conflicting
statements and uncertainty whether some qualities were negative or positive forecasts possibilities of
a wider concept of art. I would like to interpret this uncertainty as an omen of moving to the next level
of aesthetic development, but think that it can as well be a sign of the same childish view that is found
in Liisa's admiration of the fairy-tale illustration. This dream-like aspect was also a reason for Helka
to choose a romantic pfotograph of a sun-set. -- Aila's picture of a dead Indian baby-girl, told more
about her strong reaction to the subject matter than whether it represented good or bad art. (Räsänen
1997, 218)

Löydän kuvauksissa yhtäläisyyttä oman kohderyhmäni tyttöjen reaktioihin ja
mieltymyksiin, joissa korostuvat tunnelmat, tarinallisuus, sadun- tai unenomaisuus,
romanttisuus, tunteisiin vetoavuus. Tällaiset tunnepohjaiset, intuitiiviset kokemistavat
eivät sovi siihen modernia estetiikkaa innoittaneeseen 'puhtaaseen esteettiseen
asenteeseen', jossa esteettisen laatuja tarkasteltessa henkilökohtaiset, moraaliset ja
sosiaaliset intressit on ohitettava119 (Korsmeyer 1993, vii-viii), ja Räsäsenkin (1997,
217-218) katsannossa ne jäävät esteettisen kehitysasteikon alimmille tasoille (ks. myös
Parsons 1987, 21-26). Merin mieluisten korttien valikoimassa oli romanttisia, kutsuvia
maisemia tai eläimiä, ja hyvä taide oli hänestä 'nättiä' ja taitaen tehtyä.
Meri: Munki mielest tää [Monet'n puutarha, Giverny] on tosi nätti. Tuol on usvaa ja sellanen…ois
just makee jos meiänkin puutarha ois tollanen. [-] Mä tykkään muutenkin merestä ja silleen. Mun
mielest tää [pikkusatama, Cornwallissa] on tosi nätti, kun tää meri on tollee et siin on toi
[auringonlasku]… Nää on, nää on yksinkertasesti vaan nättei, et mieluusti matkustaisin sinne. [-] Sit
mä tykkään, itte mä tykkään eläimist. Sit toinen oli tuol ois ollu toi kissa, mut mä otin vaan hevosen,
kun mun serkullakin on hevonen. Sit mä käyn niit ain välil kattoo siel tallella niit. [--]Toi [satukuva
suutelevasta parista] on mun mielest ku kattoo, tommonen satumaa, ni tosi nätti, siin on noi värit
tolleen. Ja sitten mä en itte osais tällast piirtää, mun mielestä tää [Holmbergin maantie Hämeessä] on
tosi silleen nätti ja hienosti piirretty maisema. (H08MK)

Kuvisluokassa kohtaamilleni nuorille ja monille muillekin tuntemilleni lapsille taiteessa
näytti olevan merkityksellisempää se, millä se hämmästytti, ihastutti, nauratti, herätti
kateutta – käden, älyn, huumorin taito, osaaminen, nokkeluus – kuin se, minkä he itse
uskovat osaavansa. Lapsen taiteen vastaanottotaitojen monipuolistaminen näyttää
Viitasen kohdalla tarkoittavan, että taidekasvattaja opettaa lapsia arvostamaan jotakin,
mistä he eivät intuitiivisesti pidä, kuten abstraktia modernia taidetta. Jostain syystä
lapset – vaikka heidän kykynsä leikkiä näyttäisi osoittavan vilkasta ja epäsovinnaista
mielikuvitusta – ihailevat taiteessa sitkeästi realismia,120 mikä tuntuu jopa syövän
realistisen taiteen arvoa kasvattajien silmissä. Aikuiselle ovat silti taiteessa käytettävissä
ja 'nautittavissa' niin realistiset kuin muutkin tyylit ja maut, mutta lapsessa voidaan
realismin suosimista pitää taiteellisena kypsymättömyytenä. Ilmiötä voisi kuitenkin
tulkita myös käsitteiden merkityksiin liittyvänä. 'Taide' on kulttuurinen käsite, jonka
merkitysavaruus yksilölle muodostuu hänen kohtaamisissaan taiteeksi sanottujen
ilmiöiden kanssa. Leikeissä lapsi tekee esineinstallaatioita, performansseja ja
maataidetta ilman, että ne jäisivät osaksi hänen taidekäsitystään, jollei joku hänelle
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Ajattelutavan juuret johtavat Kantin filosofiaan (Dickie 1990, 29-31).
Abstrakti taide ei puhutellut lapsia Saarnivaaran (1993) ja Viitasen (1998) tutkimuksissa eikä nuoria
Lingon (1992) tutkimuksessa, vaan lapset ja nuoret suosivat realistisesti ja yksityiskohtaisesti esitettyjä,
todenmukaisia maalauksia (ks. myös Jeffers 1997).
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nimeä niitä taiteeksi. Niinpä se merkityssisältö, joka 'Taiteelle' lapsuusajan
nimeämisissä kulttuurissamme (kotona, tarhassa, koulussa) kertyy – määrittämään myös
lapsen kuvallisia arvostuksia – voi olla varsin suppea ja realismivoittoinen (vrt. Kindler
& Darras 1998, 155).
Daltonin (2001, 8) mukaan enin osa psykologisista testeistä, kriittiisistä arvioista
ja taiteen filosofisista pohdinnoista rakentavat argumenttinsa maalaus- tai
piirrosesimerkkeihin perustuville viittauksille ja todisteille, vaikka taidetunnit (ainakin
Englannissa) ovat tavallisesti sisältäneet paljon muutakin kuin maalausta ja piirtämistä.
Myös Parsons näkemyksessään esteettisen kehityksen vaiheista, sekä Räsänen ja
Viitanen sen sovellutuksissaan ammentavat esimerkit taiteen tarkasteluun ja
analysoitavat aineistonsa lähinnä länsimaisen maalaustaiteen ja kuvastojen
kaksiulotteisesta traditiosta. Siten näiden tekstien sisällä 'esteettisen' ja taiteen käsitteet
määrittyvät kapea-alaisiksi ja samalla esteettinen kehitys ja sen arviointi rajautuu
tapahtuvaksi vain kaksiulotteisen taiteen ja kuvaustradition puitteissa. Tällaiset suppeat
käsitteet tukevat kuvataideopetuksen käytäntöjä, joissa keskeinen toimintamuoto,
taiteenlaji ja siten myös oppimisen arvioinnin kohde on usein suorakaiteen muotoon
toteuttu kaksiulotteinen piirros tai maalaus (ks. esim. Thomas & Silk, 1990). Koska
lasten kuvallis-esteettinen luova toiminta ilmenee moninaisissa muodoissa pitäisi myös
'taiteen' ja 'esteettisen' käsitteiden näyttäytyä taiteellisen tai esteettisen kehityksen
formuloinneissa laajempina. Ollakseen relevanttia nykytaiteen kannalta,
sukupuolitietoista, yksilölliset erot huomioivaa, kokonaisvaltaista ja oikeudenmukaista
teorian ja tutkimuksen tulisi huomioida muitakin kuin institutionalisoidun esteettisen
toiminnan muotoja ja aikuisen niille asettamia funktioita mittariensa rakentamisessa.
Luovuus ja lahjakkuus
'Sunna': Lahjakas poika elää toisten ihailulla, ottaa haasteita vastaan, imee opetusta ja yltää
huippusuorituksiin.
'Marja': Kuvaamataidon stipendi on mennyt lähes joka kevät tytölle, moni tosi hyvä piirtäjä on
kuitenkin poika. [--] Luultavasti erittäin hyviä harvinaisuuksia ovat olleet pojat.
'Rita': Tytöt käyttävät makeasti värejä, yleisemmin, mutta lahjakkaat pojat maalaavat todella hyvin.
'Niina': Ehkä tässä toimii se, mitä olen kuullut psykol. testeistä: -huiput ja heikommat suoritukset ovat
miehillä.

Kuvallisen ja esteettisen kehityksen keskusteluun liittyvä puhe luovuudesta ja
kuvallisesta lahjakkuudesta on perinteisesti ollut vahvoilla taidekasvatusdiskurssissa.
Kuvallis-taiteellista luovuutta ja lahjakkuutta on haluttu määrittää uudelleen
postmodernista perspektiivistä, jotta tulisi huomioitua sosiokulttuuriset ehdot ja katettua
myös uudempien ilmaisumuotojen edellyttämät lahjakkuuden lajit. Aronsson toteaa
Picasson ja Kleen kaltaisten lapsinerojen saaneen jo varhain kattavaa ja laajaa
taiteellista koulutusta, ja perheen paneutuminen lapsen kuvantekoon sekä hänen
taiteilijuutensa varhainen 'löytäminen' ja tukeminen myötävaikuttivat 'nerouden
puhkeamiseen' (1997, 88-95). Pariser olettaa jotkin piirteet 'graafisessa kehityksessä'
sisäsyntyisiksi ja kulttuurienvälisiksi, mutta uskoo sosialisaation merkitykseen
lahjakkuuden kehittymisessä. Luovan lahjakkuuden kehittyminen ja tunnistaminen
edellyttää tietyin fyysisin, kognitiivisin ja tunnekyvyin varustetun yksilön osallistumista
johonkin taiteenalaan, joka vahvistaa ja tukee hänen panostamistaan siihen.
Taiteellisesti poikkeuksellisina lapsina voi tällöin nähdä yhtä hyvin potentiaalisia
kartanpiirtäjiä, sarjakuvantekijöitä, taulukoiden ja pelien suunnittelijoita kuin ns.
"perinteisten" kuvien tekijöitä. (Pariser 1997, 45. Vrt. Kindler 1999 ja Gardner 1990)
Modernistinen nero ja kehitysideologia kirjoittuvat näidenkin luovuus- ja
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lahjakkuusdiskurssien lomaan, enkä voi olla panematta merkille, miten monet
Pariserinkin mainitsemista postmodernin uusista taiteen genreistä ja välineistä, kuten
sarjakuva, kartat, pelit ja tietokone sijoittuivat havainnoimassani kuvismaailmassa
lähemmäs poikien kuin tyttöjen kulttuuria. Myös rivien väliin liukuva, postmodernin
haastama taiteen elitistisyys on kuvisluokkaan ulottuva ilmiö. Kuvataideopetuksesta
löytyy yhä kuin nerokultin heijastumana 'taide-elitismiä', joka omalta osaltaan näyttää
marginalisoivan taidekasvatusta. Ne, jotka eivät pitäneet itseään hyvinä kuviksessa,
eivät myöskään pitäneet kuvista kovin tärkeänä tulevaisuutensa kannalta, vaikka
esimerkiksi matematiikkaa monet pitivät tärkeänä sen vaikeudesta huolimatta.
Kuvismenestyksen kannalta merkittävänä näyttäytyi habitus. Eeva 'tiesi', että
musiikkiluokkalaiset ovat 'erityisiä'. Oppilaat 'tiesivät', että menestymiseen tarvittiin
kuviskerho tai taitavat vanhemmat ja kuviksessa 'hyvillä' tiedettiin tai arveltiin olevat
tällaisia taustoja. "Hyvät tulokset – ja niiden myötä hyvät arvosanat – hankitaan
useimmin ajattelun, laadullisen kunnianhimon, hyvän kulttuuriperinnön ja ahkeruuden
avulla. (Hinkataan niin kauan, että kivi kengässä peittyy helmeksi!)" kiteytti 'Niina'
kirjeessään, huomioiden myös tyttöisiksi määrittämänsä hyveet.
Kliseet
Eeva: Joo, opettajan pitää, kun antaa tehtävää, niin jopa hieman pilkanomaisesti näyttää yleisimmät
kliseet taululla, et "nää on siis todella naurettavia kuvia, nää on ihan… Ihan siis ala-arvoisia ala-asteen
penskojen kuvia." Ja sitten "mä en ymmärrä, missä kummassa teille opetetaan näitä kaaviokuvia, kuka
niitä opettaa, siis mistä ne tulevat?" Se, se on mulle suuri mysteerio. Mie en ymmärrä, mistä ne tulee.
Ja se on aina, aina – näytäpä kynää – siis se on aina tämmönen: kuusi on latvasta yhtä levee kun
tyvestä.[--] Sitten talo on tämmönen, että siinä nähdään aina kaks seinää yhtä aika suoraan edestä.
Näin. Ettei, että se pienikin perspektiivi tää puuttuu, tässä joutus jo aavistuksen verran käyttään aivoja.
Siis… Ja sitten on aina tämä näin, ja näin, ja kissa on näin. Myös nää kliseet. Ja tie tulee suunilleen
näin. Ja siihen on syynä, tietenkin on tämmönen naivistinen, helppo, lapsenomainen ratkasutapa.
Mutta klisee tarkoittaa yleensä, ettei pienintäkään aivojen määrää viitti käyttää. Se on laiskuutta, se on
velttoutta, se on välinpitämättömyyttä.
'Marja': Vuosien mittaan olen huomannut stereotypioina ja lempiaiheina tytöillä edelleen
prinsessatyyppiset naiset, eläimet, hevoset; pojilla erilaiset "äijät" rosvot ja ritarit, koneet ja graffitit.

Paitsi kypsymättömyydestä on (kohderyhmänikin) tytöille ominaisia aihevalintoja,
tyylejä ja mieltymyksiä moitittu kliseisyydestä ja stereotyyppisyydestä121, ja eräitä
estetiikan tekstejä vasten tarkasteltuna ne sijoittuvat poikien kliseitä ja stereotypioita
selvemmin taiteellisesti arvottomana pidetyn kitsin kastiin (ks. esim. Kulka 1997).
Merin kotona piirtämä ja minulle haastattelussa näyttämä kuva esitti auringonlaskuun
sylikkäin katselevia rakastavaisia. Itse piirsin eräässä lapsuuden kuvassani purjelaivaa ja
auringonlaskun taustaa vasten laiturilla suutelevan parin kaverin piirtämää
silhuettikuvaa mukaillen. Mutta kliseen stigma aiheessa, tyylissä tai väreissä (vrt.
'feminiininen', 'naivi' vaaleanpunainen) tulee iloa tuottavien asioiden tekemisen tielle.
Eevakin kertoi aina halunneensa maalata kotipihaltaan usein avautuneen näkymän, joka
oli "aivan kuin se ikivanha auringonlaskun klisee", ja sitten puolusteli "mutta se todella
oikeasti oli sellainen".
Eikä ihme, sillä kliseet ja stereotypiat näyttävät vastakkaisilta sellaisille
taidekasvattajien luovuuskäsityksille, joissa korostetaan ilmaisullista ja sisällöllistä
oivaltavuutta, erilaisuutta, omintakeisuutta ja karsastetaan kopioimista, kaavamaisuutta,
121

Esim. Viitanen (1998, 123) toteaa tyttöjen preferenssien stereotyyppisyyden: "kokeiluluokan tytöt
eivät olleet niin kuvakaavoihin sosiaalistuneita kuin edellisen kartoituksen tyttöoppilaat".
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samanlaisuutta. Saarnivaara (1993, 100) toteaa tällaisten aikuisten lasten töihin
soveltamien, ainutlaatuisuutta ja eroja korostavien kriteerien olevan vieraita
kollektiivisuuden ja yhtäläisyyden kokemuksen kautta itseään määritteleville lapsille.
Oman kohderyhmäni varhaisnuorten puheissa tietoisuus niistä oli jo alkanut itää.
Opettaja varoitteli usein oppilaita kliseistä. Varoitusten perillemenon voi todeta
esimerkiksi Sannin ja Kaisan haastatteluista, ja jo tunneilla oppilaat alkoivat ohjata tai
puhua itseään pois opettajan huonoksi määrittelemästä ilmaisusta, omaksua
itseohjaustavakseen sen, miten heitä oli sanallisesti ohjattu (Shotter 1993, 34). Näin
opettajan puhetapojen "tarttuminen" oppilaisiin tuo itsenäisiä valintoja ja omia
ratkaisuja korostavan retoriikan takaa näkyviin sen vallan, mikä hänellä itsellään heidän
ratkaisuihinsa on (ks. Rantala 1999, 13).
Tunteet
'Marja': Kuvaamataito on murrosikäisen identiteettiin ja sen kehittymiseen vaikuttava alue, jossa
tunteille ja mielen kuville annetaan muoto, otetaan maailma haltuun kuvin, herkistetään näköaistia ja
sen avulla saadaan elämästä enemmän irti [--]. Kaikkinensa kyselysi on ajankohtainen, koska meidän
pitäisi pystyä saamaan sekä tytöt että pojat mukaan opiskelemaan kuvaamataitoa. Niin se tietysti
vielä, että kunhan saan tietokoneen luokkaani niin johan pojat tekevät kuvia.

Nielsenin mukaan sekä lasten että aikuisten tuottamien kuvien ilmentämien ilmaisun
sukupuolierityisten rajoitusten perusteella feminiinä oleminen näyttää edellyttävän
toiminnan rajoituksia ja maskuliinina oleminen tunteiden rajoituksia (1995, 133). Eliisa
Isoniemi, taiteen ja tunteen vanhaa keskinäistä sidosta tarkastellessaan, tuo puolestaan
esiin, miten tunteiden – erityisesti negatiivisten ja ahdistavien tunteiden – ilmaisu on
taiteessa usein liitetty juuri ekspressiivisyyteen (2000, 37-38). Jos opettajien arvostama
ja usein poikien töistä tulkitsema ('vahingossakin' syntynyt) ekspressiivisyys ja rajuus
viittaa 'poikamaiseen' ahdistuksen ja pelon tunteiden ilmaisuun, voisi
kuvataidekasvatuksen esteettisen ilmaston olettaa tässä suhteessa otolliseksi poikien
ilmaisulle ja heidän viihtymiselleen kuvistunneilla. Opettajien kertomuksia, opetukseen
osallistumista ja arvosanoja tarkastellen he eivät kuitenkaan näytä siellä menestyvän tai
viihtyvän, ainakaan yhtä hyvin kuin tytöt.122 Kuvataiteen opettajien ja opiskelijoiden
naisenemmistöisyys, poikien kato ja aineen ahdinko yleissivistävässä koulussa
kietoutuvat keskusteluissa toisiinsa, taidealan kulttuurisen arvostuksen lasku ja
kuvataideopetuksen paikan kaventuminen peruskoulussa tuntijakouudistusten myötä
näyttävät feminisaation seuraukselta.123 Jos tunteiden ilmaisu ylipäätään ei
kulttuurissamme 'kuulu' miehisyyden malliin, voi taiteen ja tunteen rinnastuminen
vähentää poikien kiinnostusta kuvataiteeseen, vaikka opettaja palkitsisi 'poikatyylistä'
ilmaisua. Ehkä taideopetuksen arvostusta nostaisikin pikemmin tunneilmaisuun
kykenevien kulttuuristen mieheyden mallien tukeminen.
Jennifer Hattonin mukaan brittiläisessä kontekstissa pojat ajattelevat tyttöjä
harvemmin taidetta vakavana uravaihtoehtona. Yksi mahdollinen syy tähän on muutos
kuvataidekasvatuksen painotuksissa, siirtymä ekspressiiviseen lähestymistapaan
hyötynäkökulman sijaan. Kuvataidekasvatus, joka ei pyri työelämän vaatimien taitojen
kartuttamiseen, vaan painottaa tunteiden ja mielikuvituksen ilmaisun vapautta ja
terapeuttisuutta, joutuu aliarvostettuun asemaan ja siten vain yhteisössä aliarvostetun
kansanosan eli naisten kannalta relevantiksi. (Hatton 1983, 229) Toisaalta tuottavia
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Ks. Vitikainen 1999; Yhteisvalintatiedot 1997; Korkeakoski 1998, 297; Piironen 1995; Vira 1993.
Uusinkin peruskoulun tuntijakouudistus näyttää johtavan aineenopettajien antaman kuvataiteen
aineopetuksen ja sitä kautta kuvataiteen opettajatarpeen vähenemiseen peruskoulussa.
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luovuuden muotoja korostava modernistinen, patriarkaalinen taidekasvatus näyttää
Englannissa osallistuneen työväen tyttöjen piilokasvatukseen perinteisiin alisteisiin
naisten ammatteihin (Dalton 2001). Sittemmin taidekasvatus on identifioitunut
opetusmetodeiltaan ja sisällöiltään yhä feminiinisempään ja äidillisempään suuntaan.
Psykoanalyysin ja terapeuttisen kasvatusmallin inspiroima progressiivinen,
lapsikeskeinen taidekasvatusajattelu oli jo edeltäviä behavioristisia painotuksia sikäli
enemmän perinteisen feminiinistä, että sitä kiinnostivat oppilaiden yksityiset tunteet,
tuntemukset, kokemukset ja äidillisemmät, hoivaavammat opetustyylit.
Opetuskeskustelut liittyivät usein porvarillisten naistaiteiden perinteisiin humanistisiin
teemoihin (muotokuva, maisema, vartalo, luonnosta poimitut objektit ja kasvit jne) ja
työskentelyssä vallitsivat romanttiset formaalit genret, impasto-tekniikat, värinkäyttö ja
viitteelliset aiheet, jotka eivät korostaneet realismia, tarkkuutta tai detaljeja, vaan
enemmän tunteen näkyvää ilmaisua ja lapsenomaisia laatuja. (Dalton 2001, 65)
Daltonin mukaan nykypäivän taidekasvatuksen 'sisällöt' ovat yhä feminiinisempiä,
keskustelussa yhä näkyvämpiä valtaistamisen, joustavuuden, luovuuden, yhteistyön ja
tiimityöskentelyn feminiiniset retoriikat, ja yhä enemmän painotetaan rodullisten,
kulttuuristen ja sukupuolisten erojen merkitystä (2001, 109). Lapset ja opettaja ovat
kuitenkin jäänet alisteisiksi valtion, teollisuuden ja yritysten käyttämälle ja niiden
yhteistä intressiä kulutukseen ajavalle näkymättömälle ja ulottumattomalle 'isän laille' ja
patriarkaaliselle vallalle (emt. 136).
Kun suomalaisen kuvataideopetuksen nykytilannetta sekä opettajien puheen
heijastelemia ideologioita tarkastelee Hattonin ja Daltonin instituution analyysiä vasten,
voi sekä modernistisen että lapsikeskeisen paradigman havaita yhä elävän diskursseissa
ja käytännöissä. Etnografinen tutkimus on myös tuonut esiin demokratian, tasa-arvon ja
oikeudenmukaisuuden ajatukseen nojanneen koulutuksen kaupallistumisen piirteitä
pohjoismaissakin (Gordon, Lahelma & Beach 2003). Globaalit voimat ja ideologiat
vaikuttavat paikalliseen ja kansalliseen koulutuspolitiikkaan, jota opettajat toteuttavat
opetusohjelmissa, oppilasvalinnoissa ja tasokokein globalisaation uusliberaalien
opetusprojektien mukaisesti (emt. 9). Kilpailun ja valinnan mahdollisuuksien
lisääminen tähtää valmiuksiltaan sopivien oppilaiden potentiaalin kasvattamiseen,
samalla kun toisista odotetaan työvoimaa ylläpitämään yhteisön infrastruktuuria ja
tarpeellisia palveluja (emt. 2).

5.3 'Tyttöisiä' ja feministisiä estetiikkoja
Filosofinen 'estetiikka' viittaa teorioihin kauneuden ja esteettisen havaitsemisesta ja
taidekriittisen diskurssin tarkastelemiin esteettisiin laatuihin, mutta 'estetiikalla' on
viitattu myös mm. tyyliin yleisessä mielessä tai jollekulle taiteilijalle tai
taidesuuntaukselle ominaisena (Korsmeyer 1993, ix). Feministinen estetiikka ilmenee
filosofisen feministisen estetiikan ja taiteen teoretisoinnin lisäksi niiden perustana
olevina, taiteenteossa toteutuvina feministisinä estetiikkoina ja erilaisina feministisen
taiteen käytäntöinä (Hein 1990, 284).
Feministinen kritiikki on lähestynyt kysymyksiä taiteesta, yleisöstä,
havaitsemisesta ja tulkinnasta poiketen monista estetiikan kenttää aiemmin
määrittäneistä perusolettamuksista. Se on haastanut perinteisen modernistisen
(kantilaisen) näkemyksen henkilökohtaisista intresseistä vapaasta esteettistä
kokemuksesta. Universaali, intressitön ja sukupuoleton esteettinen kokemus, kokemisen
tapa tai kokija kiistetään ja tilalle osoitetaan mutkikas lukijan/katsojan malli, jonka
mukaan taiteen tulkintaa ja arvottamista rajaavat ja kehystävät erityiset
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sukupuolisuuden, historiallisuuden, etnisyyden ja kulttuurisen paikallistuneisuuden erot.
Enää ei uskota, että esteettistä voi eristää perinteisistä vastakohdistaan: käytännöllisestä
tai välineellisestä arvosta, moraalisista merkityksistä, poliittisen vallan harjoituksesta.
Feministinen estetiikka on muuttanut estetiikan maisemaa ja kääntänyt sen
tarkastelukulmia. Taiteen olemuksen määrittelystä on siirrytty pohtimaan myös
naistaiteilijoiden poissaoloa taiteen kanonisoitujen harjoittajien joukosta sekä sitä miten
universaaliuden ja sukupuolineutraaliuden naamio on toiminut (filosofisen) estetiikan
kentässä. Näin on löytynyt monien keskeisten historiallisten käsitteiden, kuten 'luovuus',
'mestarillisuus, 'ylevä' ja 'taiteellinen tarkoitus' maskuliinisuus. Estetiikan
peruskäsitteiden kritiikin lisäksi feministit ovat kohdentaneet huomiota naisten
tuottamaan esineistöön, olivat ne taiteeksi laskettuja tai eivät. Tutkittaessa korkeataiteen
ohella ilmiöitä, jotka eivät yleensä saa taiteen statusta (käsitöitä, muotia, pilapiirroksia,
elokuvaa, rituaalitanssia yms.), tulevat historallisen taidemääritelmän rajat ja
vaihtoehtoisten määritelmien pohtimisen tarve näkyviin. (Korsmeyer 1993. Ks. myös
Sederholm 1998; Hein & Korsmeyer 1993; Deepwell 1995; Frueh jne. 1991)
Elisabeth Garber (1990 ja 1992) toteaa alkuperäisyyden, tekijäkeskeisyyden ja
individualismin arvot vastakkaisiksi naisille opetetuille arvoille ja herättelee
taidekasvatuksen kontekstissa keskustelua vaihtoehtoisista esteettisistä arvoista.
Ruumiillisuutta sekä tunteen, sitoutuneisuuden, eettisen ja esteettisen suhdetta ja
kohtaamista on viime aikoina pohdittu uudenlaisten estetiikkojen mahdollisuuksia
avaavasti taidefilosofisessa kirjoittelussa (ks. esim. Reiners & Seppä 1998 ja
Shusterman 1997). Pragmatistiset ideat, esimerkiksi Deweyn eettiset näkemykset,
kiinnostavat feministifilosofeja, jotka ovat löytäneet yhteisenä feministiselle ajattelulle
ja pragmatismille muun muassa sosiaalisen ja poliittisen analyysin keskeisyyden sekä
eletyn kokemuksen korostamisen a'priori -teoretisoinnin sijasta (Seigfried 1993). Jane
Duran (1993, 165) toteaakin, etteivät feminismi ja pragmatismi ole samanlaisia
teoretisoinnin tuloksena, vaan koska suurin osa naisista on pragmatisteja, ja
molemmista näkökulmista naisten eletyt elämänkokemukset ovat relevantteja. Deweyn
ja Shustermanin pragmatismi sisältävät demokraattisen taiteen idean, ja Shustermanin
ajatukset somaestetiikasta, taiteen sijaitsemisesta ja sen arvon määräytymisestä
(ruumiillisessa) kokemuksessa avaavat näkökulman, josta katsoen myös tyttöiset
estetiikat saavat mahdollisuuden.
Jakaminen ja lahja
Irigarayn mukaan sukupuolieroa ei pidä tunnistaa vain jo koodatuista (joskin yhä
muuttuvista) merkeistä, vaan se vastaa myös erilaisten havaintojen ja luomusten
mahdollisuutta. Silti kulttuurinen käsitys, että mies pitää näkemisen, katseen,
(Narkissoksen) reflektion ja sallii naiselle kuuntelun ja (Echon) kaiun, on hänestä
kiinnostava, sillä Idässä korvaa pidetään elimistä herkimpänä ja naisellisena elimenä, ja
eräiden teorioiden mukaan korvaan on kirjoittunut liike, jolla sikiö raskauden
loppuvaiheessa kääntää itsensä pää alaspäin. (Irigaray 1993b, 164) Teinityttönä tv-sarja
Leonardosta sai minut maalaamaan madonnakuvia ja nähtyäni Pariisissa Monet'n
katedraali-impressiot halusin heti tehdä jotakin samankaltaista. Eevaakin toisten
taiteilijoiden työt innostavat seuraamaan tyyliään ja tekniikkaansa.
Eeva: Nii mä oon tehny sitten vähän semmosia schjerfbeckiläisiä maalauksia. Joka on niinku mun
omaa tyyliä tietenkin. Ja mä oon kapinoinu kauan sitä vastaan, että enhän mä voi edes yrittää tehä
niinku Schjerfbeck. Mut sitten myöhemmin, sanotaan, et mä oon kymmenen, viistoist vuotta
kieltäytynyt tekemästä Schjerfbeck–tyyppistä. Ja nyt mää huomaan sen, et jos kerran Monet on
maalannu kerran impressionismia, niin eikö sitä saa kukaan koskaan maalata. Tai jos Tyko Sallinen
on maalannut ekspressionismia, niin eikö kukaan muu saa enää maalata? Nii mä oon tullu siihen
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tulokseen, että mä en saavuta koskaan Schjerfbeckiä, mut mä saan maalata semmosta, mitä mä
henkisesti rakastan ja tykkään. Sitä, sitä huumaavaa eteeristä, ekspressiivisyyttä, mikä on niin
hienostunutta, että mä välillä mua... ihan inhosin sitä. Mutten taas enää. (O3)

Tällaisen vaikutuksen saattaa myös opettaja tavoittaa oppilaille näyttämillään
taideteoksilla. Erään koulun 8. luokan kuvistunteja seuratessani opettajan näyttämät
surrealistiset työt saivat oppilaat hetkessä ymmärtämään, mistä on kyse, ja inspiroivat
luomaan omia näkymiään. Kohdeluokkani oppilaat saivat myös toistensa töistä ideoita,
ja vierustoverien töissä oli melkoisesti samankaltaisuutta.
Jäljentäminen, kaaviokuvat, matkiminen merkityksellistyvät helposti
feminiinisenä ja negatiivisesti, taidekasvattajakin useinmiten toivonee noiden kuvisarjen 'valitettaviin' faktoihin kuuluvien ilmiöiden katoavan lapsuuden myötä (ks.
Freedman 1997, 103). 'Kliseen' ja 'stereotypian' leima näyttää tahrivan niin eettisesti tai
moraalisesti hyvää kuin huonoa. Jos muualla kokonaisia taidemuotoja on kehkeytynyt
ajattomien koristekuvioiden ympärille, meillä kaavakuvat kauhistavat taiteen
ammattilaisia. Jostakin syystä tietynlainen kuusi ja tietynlainen mökki, jonka piipusta
savu tupruaa, saavat negatiivisen itseisarvon. Kuitenkin esimerkiksi Kindlerin ja
Darras'n (1998, 159-60) mukaan tällainen skeemojen 'alkukuvasto' on peruslaaduiltaan
kulttuurienvälistä 'geneeristä' esittämistä ja pohja niille moninaisille kuvallisen
esittämisen mahdollisuuksille, joita kuvataideopetus voi tavoittaa (ks. myös Thomas &
Silk 1990, 72). Shusterman, jonka mielestä vapaus olla oma itsensä ei ole vastakkain
muiden kaltaisena olemisen kanssa, pitää vakiintuneiden mallien ja tuttujen kaavojen
variaatioiden torjumista todellisen taiteen luomisen piiristä oireena siitä, että taide
sekoitetaan romanttisen individualismin ja modernistisen avantgarden taiteellisiin
ideologioihin. Postmodernismi on vahvasti kyseenalaistanut taiteen vain
riippumattomalle 'taiteilijanerolle' mahdollisena, suppean radikaalina omaperäisyytenä
ja yksilöllisenä ainutkertaisuutena. (Shusterman 1997, 198-199) Postmodernissa
taiteessa hyödynnettyä jäljentämistä on teoretisoitu parodioivana kuvakierrätyksenä tai
kaksoisvalotuksena samalla kun teoksen uniikkiuden ja originaaliuden arvoja on
kritisoitu ja tekijän autoritaarinen tulkintavalta jaettu tekijän ja katsojan kesken (Rossi
1998, 187; Jencks 1989, 14).
Viettäessämme koululla Tessan 3. luokan pikkujoulua oli luokan seinällä,
oppilaiden piirrosten joukossa sarja töitä, joissa urheilijan vartalot oli koottu pienistä
elementeistä ja laitettu erilaisiin asentoihin. Tessan ja Jennin työt muistuttivat toisiaan.
Kysyin kumpi oli kopioinut, johon Tessa vastasi, ettei kumpikaan, "Me haluttiin tehdä
samanlaiset". Näkökulma yllätti ja paljasti arvon: 'minun' ja 'sinun' halu pukeutua
samaan tapaan, saada samanlaiset lelut ja piirtää samanlaiset kuvat on kuin kaksin
aerobikkaajien 'synkkaa', mutta synkronointia kuvanteossa, sekä tilassa että ajassa
ilmenevää. Tunneilla mieluiten yhdessä tai pareittain työskentelevät ovat haaste
kuviskulttuurin individualismi-tendenssille, josta yhdennäköisyyden tavoite myös
etääntyy. Lahelma toteaa, että yksilöllisyyden arvon ja kollektiivisuuden reunaehdon
välille syntyy koulussa päivittäin ristiriita: oppilaiden on työskenneltävä yhdessä
voidakseen opiskella, mutta oppiminen nähdään kuitenkin yksilöllisenä toimintana, ja
arviointi kohdistuu yksilön suorituksiin (1999, 81). Mutta kaksin tai monin voimin
tehdyn 'siamilais-' tai 'kaksostaiteen' yhteenkuuluvuuden ulottuvuuden voisi nähdä myös
uudenlaisen taiteilijuuden ja esteettisen mahdollisuutena. Mary Russolle siamilaisen
kaksosen kuva edustaa intiimiyden tilaa ilman samuutta ja sosiaalisuuden mallina
kummajais-sisaruuden mahdollisuutta. Se voisi olla tilaisuus korvata epäonnistunut
yhtenäisen naissolidaarisuuden malli, joka 'naisellisuuden menettämisen",
"naurunalaiseksi joutumisen" ja "miesten vieraannuttamisen" pelosta on käyttänyt
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paljon aikaa feministien normaaliuden puolustamiseen. (Russo 1995, 12) Kopioiminen,
samanlaisen tekeminen, säännön seuraaminen, klisee, kaaviokuva ovat yksilöllisyyden
ideaalin ohittavaa yhteisöllisyyttä: yhteisen kielen hakemista, 'yhdessälaulua', myöntöä,
vastaantulemista, toisen arvostamista, liiton ja ystävyyden tunnustamista.
Tyttöjen kanssakäymisessä tunnistuu antamisen ja jakamisen talous, johon
liittyy yhteisöllisyys ja relationaalisuus, ihmissuhteiden tärkeys (ks. esim. Näre &
Lähteenmaa 1992). Sannin, Sinin, ja Essin kotona tekemät kortit ovat pragmatistiseettisiä tekoja, kuvalahjoja, joilla antaja kiittää ja kunnioittaa lahjan saajaa antaen
samalla tälle jotakin itsestään (vrt. Mauss 2004/1950, 16). Kortteja tehdään synttäreinä,
ystävänpäivänä, äitien- ja isänpäivänä, kavereille, perheenjäsenille. Eettis-pragmatistiset
näkökohdat vaikuttavat myös esteettisesti siihen, miltä kuva näyttää, millaiseksi se
muotoutuu, millaisia aiheita ja sisältöjä suositaan. Tyttöjen kuvanteossa eettinen
sekoittui esteettiseen, niin kuin sitoutunut, kontekstuaalinen feministinen taide yhdistää
esteettisen ja eettisen.
Oikein näkemisestä
Eeva: Perspektiivi on valheellinen temppu silmässä. Mutta silmä luo syvyysvaikutelman näin. Ja tää
on aika jännä kun mä muistan jollain seiskalla, niin joku oppilas sanoi samalla lailla kun teillä, että ei
tuo oo totta, ei toi voi olla totta – se on totta, se näyttää kapenevan pakopistettä kohti.

Episodissa, jossa Sini, Riina ja Essi vuorotellen tulevat taululle piirtämään pakoviivoja
opettajan demonstraatioon kahden pakopisteen perspektiivistä, ei vain positioida
subjekteja arjen draamaan, vaan myös opetetaan keinoja kuvata tilaa sellaisena kuin se
"oikeasti näyttää", 'oikeanlaista' tapaa havaita tilaa. Ollessani vielä opiskelija yritin
kerran itsekin samaan tapaan tyrkyttää perspektiivioppeja eräälle 'maallikkotaiteilijalle',
joka sitkeästi väitti nähneensä maiseman juuri siten kuin oli sen maalauksessaan
(mielestäni vääristyneessä perspektiivissä) esittänyt. Sen sijaan, että otetaan selviönä
perspektiivisen kuvaustavan vastaavuus todellisuuteen tai universaaliin tilahavaintoon,
tilan kuvaamisen teemaan voisi lähteä miettimällä, miksi se tuntuu niin vaikealta.
Feminististä tutkimusta kiinnostaa myös rakennusten ja niiden käyttäjien välinen suhde
ja eletty tila – jokapäiväinen tilankäyttö vuorovaikutusprosessina, jossa tila ja sen
sukupuoliset käyttäjät muovaavat toisiaan, jossa tilan merkitykset ja sukupuolierot
muotoutuvat (Saarikangas 2001, 63). Perspektiivin ja tilan kuvaamisen, kuten
pohjapiirroksen tai kaupunkisuunnittelun yhteydessä voitaisiin käsitellä myös näitä
sukupuolen ja erojen tuottamisen teemoja kuvataideopetuksessa, vaikkapa sitä, miten
Dürerin opetuskuvasta, jossa taiteilija yhden näköpisteen perspektiivin ja ruudukon
avulla piirtää alastonta naista (ks. Isaak 1996, 161), voidaan tulkita tunkeutuvan,
hallitsevan katseen ja 'asetetun' naisen ideat.
Lineaariperspektiivi ei ennen renessanssia ollut tilan kuvaamisen etoikeutettu
metodi, ja vieläkin perspektiivinen ja miehinen 'oikein' näkeminen on opeteltava.
Kartesiolais-newtonilaisen matemaattisen maailmankuvan jäljiltä renessanssin
taiteeseen kehittyneen maisemaperspektiivin ja siihen liittyvän vieraannuttavan,
maailman hallinnan ja organisoinnin mahdollistavan etäisyydenoton voi yhä nähdä
hallitsevan länsimaisen taiteen maailmasuhdetta (Donovan 1993, 54). Samaa perua
olevassa Kantin estetiikassa 'luovuus' edellyttää taiteilijan etääntymistä aiheestaan sen
hallitsemiseksi. Donovan konstruoi tämän feministiseksi vaihtoehdoksi dominoimatonta
estetiikkaa ja päivittäiskäyttötaidetta yhtenä lähtökohtanaan Virginia Woolfin 'Oma
huone'-esseen ajatus taiteilijanaisista, jotka eivät miesten tapaan pyri tai kykene
hallitsemaan materiaaleja vaan antavat niiden olla omin voimin (1993, 53-54).
143

Eläimet, kasvit, luonto ja rakkaus
Eeva: Mun mielestä tytöt tekee hyvin semmosta rromanttista, r-rakkautta, ihania maisemia, eläimiä.
Eläimiä. Siitä näkee, että tytöt välittää eläimistä enemmän, ja niil on varmaan lemmikkejä paljon
enemmän kuin pojilla. Siis henkilökohtaisia lemmikkejä kotona. Tos onkin muuten yks juttu, että
seiskalla ja kasilla niin tyttöjen tämmönen rakkaus tai hellyys purkaantuu siis enemmänkin
lemmikkieläimiin ja eläimiin kuin yleen… kuin vastakkaiseen sukupuoleen. Sanotaan seiskalla, niin
pojilla ei semmosta romanttisuutta ole mun mielestä missään oikein. Poikien, taas pojat on kavereita
ja niillä on hauskaa ja menoa. Mut tytöillä on jo mun mielestä tää tämmönen hellyys ja romantiikka. [-] Ja tuota, tämä tämmönen tunteellisuus sitten näkyy töissä kanssa. Tyttöjen työt ovat
prosentuaalisesti katsottuna seiskalla ja kasilla niin, romanttisia, hellyttäviä. Just jos on tämmösiä
vapaita aiheita tai…probleemitehtäviä. (O1)

Mattick (1990), tarkastellessaan Kantilta estetiikan käsitteistöön periytyvän kaunisylevä-vastakkainasettelun sukupuolisuutta, siteeraa Burkea, joka nimeää kauniiksi
"kaikki sellaiset asioiden ominaisuudet, jotka herättävät meissä kiintymyksen ja
hellyyden tunteita". Burkelle tällaisia piirteitä asioissa ovat naiselliseen heikkouteen ja
alistuvuuteen viittaavat seikat, kuten pienuus, sileys, kaareilevuus, hauraus, puhtaus,
värien pehmeys ja vaimeus, jotka määrittyvät paljolti nykyäänkin 'feminiinisiksi'.
Korkein esteettinen tunnekokemus, ylevä, ei kuitenkaan herätä rakkautta vaan pelkoa ja
ihailua ja sen lähde löytyy kivun ja vaaran idean herättävistä asioista, joissa on
'maskuliiniseen' assosioituja piirteitä, kuten valtavuuus, karkeus, rosoisuus, painavuus,
värien voimakkuus, kovuus ja äänekkyys. (Mattick 1990, 294-295) Luonto-, eläin- ja
kasviaiheet tai kauneuden ja rakkauden teemat, joita tytöt näyttävät arvostavan ja
harrastavan, eivät vaikuta ylevän etäännyttävän sen paremmin kuin modernistisen
autonomian estetiikan mukaisilta. Ennemminkin niistä aukeaa yhteys ekofeministiseen,
hoivasensitiiviseen etiikkaan, jossa moraalisen ajattelun ja motivoitumisen ytimessä on
itsestä ja toisista välittäminen ja perinteissä etiikassa vähemmälle huomiolle jääneet
arvot huolehtiminen, rakkaus, ystävyys ja luottamus (Warren 2000, 100-110). Mieleen
tulee myös Näreen ja Lähteenmaan (1992) luonnehtima altruistinen individualismi,
tytöille ominainen elämäntyyli, jossa pyritään olemaan sekä itselle että toiselle.
Bai, jolle moraalisuuden ydin on myötäeläminen ja välittäminen kanssaolevaisia
kohtaan, löytää etiikan ja estetiikan (postmodernin) yhteyden tarkastelemalla
japanilaista teeseremoniaa ja zen-estetiikkaa. Siinä moraalisuus tavoitetaan ylittämällä
egokeskeinen, dualistinen kohdetietoisuus, joka estää täyden empatiakyvyn käytön. Eidualistisessa suhteessa maailmaan subjektin ja objektin välinen raja muuntuu
saumattomaksi jatkumoksi, ja pelkän itsen sijasta minuudesta tulee rajattoman
tietoisuuden paikka, itsetietoisen kokemuksen korvaa ei-itsetietoinen kokemus kaiken
olevan saumattomasta yhteenliittymisestä. Bain mukaan kuvanteon
moraalikasvatuksellinen potentiaali voisi olla 'syvään näkemiseen' perustuvassa
(realistisessa) kuvanteossa, jossa piirtäjä kohdetta piirtäen ilmaisee arvostuksensa sitä
kohtaan ja ylittää subjekti-objekti dualismin. (Bai 1997) Bain idea muistuttaa
ekofeminististä pyrkimystä rikkoa erontekoa ja dominointia suosivaa mielen rakennetta
ja korvata se ihmisten ja ei-inhimillisen luonnon välistä yhteenkuuluvuutta ja
yhdenvertaisuutta tukevalla rakenteella (Boettger 1993, 253; Warren 2000, 99-100). Se
myös asettaa lasten ja nuorten arvostaman realistisen kuvaustavan moraalisesti
positiiviseen valoon, ainakin kun kohteet ovat ihmis-, eläin-, kasvi- ja luontoaiheisia.124
124

Myös Richmond, joka pitää teorian painottamista käytännön kuvanteon sijaan postmodernin
taidekasvatusajattelun tragediana, näkee moraalikasvatuksellista potentiaalia realismissa, joka on
oikeudenmukaista ja myötätuntoista havaintoa itsestämme riippumatta olevasta. Kuvanteon ytimeen
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Kauneutta ja nautintoa
Kulttuuristen tekstien yhteisviesti tytöille ja naisille on, että seksuaalisuuteen liittyy
valtaa, vaikka sosiaalisessa ja taloudellisessa yhteydessä tämä ulkonäön ja
viehättävyyden tuoma valta on hyvin rajallista. Kulttuuristen tekstien rooli feminiinisen
konstruoinnissa on kuitenkin kompleksinen, ja mediatekstit heijastelevat myös
läpitunkeville, vallitseville ideologioille vastakkaisia ja keskenään ristiriitaisia
ideologioita. Lisäksi, pelkän tekstien lukemisen pohjalta päättelemisen sijasta niiden
'vaikutuksia' tulisi tarkastella elettyjen sosiaalisten tekstien, jokapäiväisten
alakulttuuristen sosiaalisten suhteiden kontekstissa. (Gilbert & Taylor 1992, 14)
McRobbien (1994) mukaan nuorten kasvavan osallistumisen vahvasti
estetisoituneen kulttuurin tuotantoon voi nähdä kulttuuriteollisuuteen työllistävänä
elämäntapavaihtoehtona korkeakoulutukselle. Kulttuurisen ulottuvuuden suosimista
ilmentävä muoti- ja musiikkiuran tavoitteluun uppoutuminen voi olla voimauttava
kokemus varsinkin nuorille, joilla ei ole pääsyä perinteisille koulutus- ja työurille.
Tyttöjen ja nuorten naisten aktiivisuus vaatteiden myyjinä ja ostajina (vrt. miehet
muodinluojina) on alakulttuurien analyyseissä jäänyt marginaaliin samaan tapaan kuin
niissä tyyli on nostettu erityisasemaan ja muoti jätetty alemmalle tasolle. Kuluttajina
tytöillä on kuitenkin valtaa ostospaikalla, ja he näyttävät muuttuneen, he eivät halua
tulla esitetyiksi nöyryyttävin tavoin tai rakentaa identiteettiään poikien ehdoilla. (Emt.
161-164) Esimerkkinä McRobbie kertoo Just Seventeen –lehdestä, joka keskittyi yhä
(kauneus)identiteetin etsintään, menestyksen saavuttamiseen (muodin kulutuksella),
harmonian ja pysyvyyden tavoitteluun (onnellisuuden kautta), sekä painosti lukijaa
pitämään kiinni täydellisestä vartalosta onnistuakseen rakkaudessa eli tullakseen
onnelliseksi. Romanssi taas puuttui lehdestä kokonaan, naisellisuus oli paljon entistä
joustavampi kategoria, ja naisellisuuden uusi sanasto sisälsi enemmän itseä, itsen
arvostusta ja autonomiaa. Lehden tyttöjen ei tarvitse jättää feminiinisyyttään
päästäkseen 'tasa-arvoon', vaan he vaativat oikeutta pitää siitä jopa liioittelevasti kiinni.
(Emt. 165-166; vrt. Näre & Lähteenmaa 1992; Brooks 1997, 143-144)
Vaikka ihmiskehon ja kasvojen kauneuskäytäntöihin liittyy samantapaista
nautintoa kuin kuvantekoon, ne saavat kulttuurissa ristiriitaisia sukupuolimerkityksiä,
jotka periytyvät representoinnin alueelle heikentäen taidekasvattajan mahdollisuuksia ja
kykyjä ymmärtää tai arvostaa eräitä tyttöjen kuvantekemisen piirteitä, esimerkiksi intoa
kuvata kauniita naisia. Kymmenvuotiaasta tyttärestäni poninhäntäni oli "ihana
pörröponnari", koska se oli kuin hevosen häntä, 12-vuotiaana hän ahmii tv:n
supermallikilpailuja (vrt. Suoninen 1992). Ihanina ja nautinnollisina rakkaiksi tulleet
asiat – meikki- ja barbileikit, pinkit, kimaltavat, värikkäät rimpsut, hörhelöt ja
prinsessa-asut – joutuvat aikuistumisen (ja oppimisen) myötä negatiivisten
merkityksenantojen uhriksi. Niinpä aamuisin käskemättä laitan hiukseni kauniisti,
korvikset korviin, maalaan huulet huuliin ja vielä korjailen meikkiäni päivän mittaan,
mutta haluni kaunistautua kiusaa minua.125 Isoäidistä 'mualoominen' oli syntiä, luojan
suoma ulkonäkö ideaali. Sukupuolten 'tasa-arvopuhekin' tuntui sanovan, että
kaunistautuja vain miellyttää miestä, noudattaa sukupuolikuria, omaksuu esineen tai
alistujan roolin. Efrat Tseëlon (1995), kirjoittaessaan länsimaisen feminiinisyyden
taidekasvatuksessa hän sijoittaisi näköhavaintoon perustuvan, objektiivisen ympäristön havainnoinnin ja
kuvaamisen, johon moraalinen ulottuvuus sisältyy yrityksenä nähdä ja esittää maailma todenmukaisesti,
puolueettomasti ja omat intressit unohtaen, mikä taas merkitsee toisen olemisen itseisarvon
kunnioittamista. Tämä on moraalinen saavutus, sillä mitä enemmän koemme ja arvostamme jonkin
itsestämme erillisen omaa laatua, sitä vaikeampaa on olla piittaamatta siitä (1998, 16-19).
125
Vrt. sukupuolen pakonomaisen esittämisen ilot ja tuskat, Butler 1993.
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rakentumisesta piirtää tarinan naisesta mahdottomana oliona, paradoksina, joka saa tilaa
eikä saa lainkaan tilaa, jolle tarjotaan positiota ja evätään se ja jossa jokin ruumiillistuu
samanaikaisesti vastakohtansa kanssa. Hän on viettelys, jolta vaaditaan siveyttä,
kenotekoinen esine, joka marginalisoidaan olemuksettomana ja epäaitona, kulttuurisesti
näkymätön spektaakkeli, kauneutta merkitsevä ruman ruumiillistuma ja samanaikaisesti
sekä kuolema että suoja sitä vastaan (emt. 2-6).
Siteeraten Paul Kleetä, jolle maalaamisen juju oli tilallistaa havainto ja tehdä
ajasta simultaanista, Irigaray ehdottaa taiteellista luomista, maalaamista, keinoksi (ei
päämääräksi) tavoittaa seksuaalisuuttamme naisena. Jos taide on välttämätön ehto
tunne- ja erityisesti seksuaalisuhteiden kulttuurin perustamiseksi, siitä on hyötyä
yksilöllisen ruumiillisen aineksen muokkauksen ja sublimoinnin paikkana. (Irigaray
1993b, 164-165) Helene Schjerfbeckin lukuisia omakuvia on tulkittu itsetutkiskelun
lopputuloksina, joissa taiteilija toi esiin persoonallisuuttaan ja itseään ihmisenä
muunnellen minän representaatioitaan kulloinkin haluamallaan tavalla (AhtolaMoorhouse 1992, 78). Omakuvien 'kaunistamista' paheksuvan Helenen keskittyminen
kasvoihin oli ehkä oman rujon ruumiillisuuden torjumista minän esityksestä, mutta
kasvojen tehtävä kohteena muuntui vanhetessa, ruumiillisuus ja ruumiin estetiikka
näyttää korvautuvan henkisyyden tai abstraktin estetiikalla (emt. 65-66; ks. myös
Edholm 1992). Omakuvan rehellisyydestä tai vastaavuudesta sisäiseen esikuvaansa voi
kysyä, kuinka pysyvä ja ehjä sisäinen esikuva on löydettävissä, jos tuota 'sisäistäkin'
konstruoidaan juuri esityksissä. Ehkä kehäpäätelmä, että ulkonäöstä tulee huolehtia
koska se heijastaa sitä, mikä on sisällä, kuvastaa paremmin omakuvankin funktiota.
Kohderyhmässäni tytöt ja pojatkin asennoituivat omakuvan piirtämiseen pieteetillä.
Kasvojen kauneuden rakentaminen meikistä on sekin omakuvagenre, 'mualoomista',
jolla on niin toimintana kuin teoksena nautinnollisuutensa, estetiikkansa, ja joka oman
ruumiin hallinnan keinona voi tuottaa tytölle ja naiselle sosiaalista toimijuutta ja
kompetenssia, kuten Elina Oinas (1998) toteaa. Meikatessa, naamioidessa tai omakuvaa
tehdessä saa valtaa identiteettinsä muokkaamiseen, esittää 'kasvonsa' kauniina,
viettelevänä, uhkaavana, koomisena. Kieltäytymällä yhdestä identiteetistä omakuvien
moninaisuudella, hajottamalla ruumista osiinsa ja tulemalla groteskiksi voisi omaksua
hysteerikon vastarinnan eleen, niin kuin tekee Cindy Sherman (Isaak 1997, 199).
Ruumiin ja sen eri kategorioiden uudelleen esilletuominen poliittisen alueella on
ollut feminismin keskeinen kiinnostuksen kohde. Avoimena, ulokkeisena,
epäsäännöllisenä, vuotavana, monenlaisena ja muuttuvana groteski ruumis samaistuu
karnevalismiin tai epäviralliseen "matalaan" kulttuuriin ja sosiaaliseen muutokseen
toteaa Russo (1995, 8). Russon mukaan laajennetun kumouksellisen ruumiinestetiikan
mahdollisuudet riippuvat radikaalista muutoksesta esiintymisnäkymän katseen linjoissa
ja sisäistetyissä silminnäkijöissä (emt. 40-41). Lambert (1995) tarkastelee
naiskauneuden problematiikkaa, yhteyksiä fyysisen olemuksen ja itsetunnon välillä
valokuvien, kirjallisuuden ja oman elämänkokemuksensa kautta. Kirjallisuuden
naiskauneuden kuvauskonventiota on Lambertin mukaan hallinnut heikko infantiili
neitsytihanne ja nainen miehen nautinnon ja tuskan tuottajana. Ymmärtäen
ruumiillisuuden merkityksellisenä identiteetille, mutta samalla vältellen juuttumasta
essentialistiseen naiseuteen, hän etsii 'kauniille' persoonakohtaisesti määrittyviä uusia
merkityksiä. Kauniiksi nimeämistä määrittelevä Pacteau (1994) taas päätyy
psykoanalyyttiselta teoriapohjalta premissiin, että sana 'kauneus' on parhaiten
ymmärrettävissä joukkona erilaisia, pääasiassa miehisiä, oireita.
Naistaiteilijat ovat ottaneet omakseen naisruumista mm. tulkitsemalla sitä
uudelleen, toisin esittämällä ja etsimällä sen symbolisia ulottuvuuksia. Ruumiillisuus on
esillä ruumiin presentaatioiden, esittämisen ja muokkaamisen tarkasteluissa, mutta
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myös liittyen maalaustaiteen uudelleen valtaamisen strategioihin ja kiinnostuksena
maternaaliseen (äidilliseen) sekä ei-länsimaisten naisten taiteeseen ja kokemukseen
(Pollock 1996a; Deepwell 1995; Betterton 1996). Feministiteoreetikot ovat lähestyneet
vanhoja ja uudempia teoksia dekonstruktiivisin, uudelleentulkitsevin ja valtauttavin
(empowering) tavoin. Seuraten ideaa lukijasta, joka omassa tulkinnassaan rakentaa
teoksen uudelleen, Mieke Bal (1993) tulkitsee semioottisesti uudelleen vanhoja
maalauksia, Rembrandtin Danae'ta ja Manet'n Olympiaa, irtaantuen kanonisoiduista
tulkinnoista. Hän kysyy mitä on naisen seksuaalisuus maalauksesta tulkittuna ja kuka
sitä saa määrittää. Alison Rowley (1996) tarkastelee Jenny Savillen kolmen teoksen
kautta maalauksen mahdollisuuksia kertoa naisista ja heidän positiostaan maailmassa.
Tietyistä naisten tekemistä maalauksista voi etsiä naisellisen subjektiuden ja nautinnon
alueita, vaikka presentaatio itsessään ei niitä tukisi, kun tulkinta jätetään taka-alalle ja
teosta lähestytään itsenäisenä ideoiden kompleksina ja generaattorina, lukien sen
visuaalisia ominaisuuksia. Savillen maalaukset tuottavat Rowleylle muistumia omista
maalauskokemuksista ja siten saavat hänet 'löytämään' työskentelevän naismaalarin
ruumiillisen subjektiuden etäisyydessä, jota maalattavan taulun koko edellyttää, ja
liikkeessä taulun ja maalaajan välillä.
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6 LOPUKSI JA ALUKSI
Tutkimukseni viimeisen luvun (jossa tutkijaminän sisällä piilleen kuvisopeminän voi
kuulla korottavan ääntään) aloitan lyhyellä yhteenvedolla siitä, miten 'erojen leikkiä'
havaintojeni perusteella ilmeni tutkimassani kuvisyhteisössä. Sen jälkeen pohdin
kuvataideopetuksen nykyhetkeä ja mahdollisuuksia tutkimusprosessissa muotoutuneiden
ajatusteni ja tulkintojeni pohjalta. Lopuksi arvioin tutkimuksen toteutustapojani ja
pohdin, mitä sukupuolinäkökulma, kokeilemani multimediaetnografia ja etnografinen
lähestymistapa voisivat antaa taidepedagogiselle tutkimukselle.

6.1 Erojen leikki kuvistaidemaailmassa
Sukupuoli kuvisluokassa
Olen edellisissä luvuissa hahmotellut esiin ja kuvaillut tulkintoja tehden sukupuolen
merkityksellistymistä ja rakentumista taidekasvatusarjessa. Tuntiepisodien, kuvanteon
prosessien ja haastattelujen kokonaisuus muodostaa 'polyfonian', moniäänisen ja
monikielisen vuorovaikutuskudelman, josta välittyy erilaisia puhumisen, kohtaamisten
ja kohtelemisten sävyjä, tyylejä ja hierarkioita (vrt. Bahtin 1996, 151-153). Löysin siitä
viitteitä oppilaiden ja opettajan käsityksistä ja asenteista suhteessa kuvantekemiseen,
minuun ja toisiinsa. Löysin ideologisesti kiinnostavaa puhetta, jossa esiintyi taide,
taiteellisuus, yksilöllisyys, luovuus sekä siisteys, joka sai merkityksiä koulun arvona,
tuntitoiminnassa, oppilastöissä, sukupuolityylinä. Kouluoloissa korostuivat kuvanteon
sosiaaliset ulottuvuudet ja pragmaattis-esteettiset funktiot, kuten kuvan kautta
kohtaaminen ja kommunikointi, kuvanteko nautintona ja eettisen kietoutuminen
esteettiseen. Näiden huomaamista pidän tärkeänä.
Kuvataidetuntien kontekstissa yksilöt kohtaavat toisiaan vuorovaikutuksessa ja
puheessa, rakentaen itseään ja toisiaan tekijöinä, kykyinä, sukupuolina, toiseuksina,
auktoriteetteina. Esiin piirtyy tyttöjä, poikia esityksineen ja rooleineen, niiden välille
syntyviä jännitteitä ja (valta)suhteita, toista marginalisoivaa, itseä kohottavaa, eroa
tekevää tai yhdistävää puhetta, tekoja, kohtelua. Joukosta erottui liikkujia ja
paikallaanpysyjiä, yhdessä ja itsekseen työskenteleviä, auttajia, avunsaajia ja niitä, joita
ei autettu. On ääniä, jotka kilpailivat kuuluvuudesta, käskevät, komentavat, kieltäytyvät,
irvailevat, ja on kohteliaan vaimeita, pyytäviä, apua tarjoavia ja hiljaisia ääniä.
Opettaja osallistuu 'erojen leikkiin'. Hän tekee sukupuolista tulkintoja
tehtävänannoissaan, teoin ja puheessa ja positioi niihin oppilaita. Hän asettuu tahtoen ja
tahattomasti tiennäyttäjäksi, tuomariksi ja esikuvaksi taiteessa, estetiikassa ja
naiseudessa. Hänen puheensa, eleensä ja tyylinsä jälkikaikuu oppilaiden puheessa,
toiminnassa ja töissä konkretisoituvina arvoina tai epäarvoina, jotka saavat myös
sukupuolimerkityksiä. Tällaisia arvoja ja epäarvoja ovat esimerkiksi omaperäisyys,
itsenäisyys, yksilöllisyys tai kliseet ja stereotypiat taululle piirrettyine varoittavine
esimerkkeineen.
Erilaiset tehtävät ja tehtäväprosessit avaavat erilaisia näkökulmia sukupuoleen.
Tietty aihe tai tekotapa voi synnyttää 'erojen leikille' otollisen ilmapiirin, mahdollistaa
suvantohetkiä ja tilaisuuksia oppilaiden epäviralliselle toiminnalle, kosketukselle,
keskusteluille, kohtaamisille ja eronteoille. Näin tapahtui ruumiillista toimintaa vaativia
tai sallivia tehtäviä, kuten savityötä, kollaasia ja lasitusta tehdessä, – sekä tuntien alussa
ja lopussa – jolloin kehkeytyi tavallista runsaammin liikettä ja puhetta. Kollaasitunneilla
sukupuoli puhutti keskusteluissa lehtikuvien inspiroimana, kiinnittyi tekemisprosessiin

ja syntyviin töihin sukupuolen tulkintoina, oppilaiden valitsemina naisen, miehen, tytön,
pojan esityksinä. Ihmisen kuvaamiseen liittyvät aiheet – muotikuva, omakuva ja
lintuihminen – haastoivat oppilaita tulkitsemaan ja representoimaan miestä ja naista,
feminiinistä ja maskuliinista.
Valmiit työt tuovat esiin tekemisen tyylien, muodollisten ja sisällöllisten
valintojen eroja ja niiden feminiiniseen tai maskuliiniseen merkityksellistyviä piirteitä
yksilöiden välillä. Myös plaanitehtävässä, jossa opeteltiin mittasuhteita ja
rakennusmerkintöjä, eroavat tyttöjen ja poikien työt talojen sisustuksen, huolellisuuden
ja detaljeihin paneutumisen suhteen.
Kuvantekijyys, 'kuvisoppilas' ja kuvisluokan 'taidemaailma' sukupuolittuvat.
Sukupuoli merkityksellistyy myös eriävinä arvoina ja estetiikkoina, erilaisina suhteina
kuvantekemiseen ja kokemuksina kuvataiteen merkitykseksestä. Se jäsentyy herkästi
vastakohtien akselille, jonka yhdelle puolelle asettuvat esimerkiksi lapsekas, kaltaisuus,
kaavamainen, totunnainen, klisee, stereotypia, kitsi, matkittu, harjoitustehtävä,
huolellinen, siisti, kiltteys, kauneus, hellyys ja rakkaus; toiselle puolelle aikuismainen,
erilaisuus, yksilöllinen, omintakeinen, uniikki, persoonallinen, taideteos, taiteellinen,
ekspressiivinen, hurjuus, villeys, pilailu, kauhu, kuolema.
Sen lisäksi, että sukupuolen stereotypioita ja idealisaatioita kuvaillaan puheissa
ja representoidaan kuvissa, ne ovat myös rooleja tai tyylejä, joita yksilö voi tavoitella,
välttää tai ironisoida ja joissa vetää eri tavoin puoleensa 'luonnollisuus', esteettisyys,
huumori, nautinto. Niihin peilaten hän voi rakentaa identiteettejään. Kuvataidetunnilla
yksilö ilmentää alati rakentuvaa itseään ja sukupuoltaan toisille sosio-fyysisellä
toiminnallaan, elävinä teksteinä, esityksenä, kädenjälkenä.
Kuvantekoon liittyvät vaihtelevat prosessit synnyttävät monenlaisia tilaisuuksia
toiminnalle, joissa sukupuolittuneet kuviot saavat tilaa kertautua. Tuntien tunnelmat ja
mielentilat, joiden muokkaukseen opettaja osallistuu esimerkiksi musiikin ja tarinoinnin
keinoin, vaihtelevat käsiteltävien teemojen ja tehtävien myötä. Myös koulun muu
ohjelma voi tuoda tuntitapahtumiin sävyjään ja sisältöjään, niin kuin mopotusjuhla, joka
toi sukupuolen ikään kuin 'ulkopuolelta' tuntien karnevalistiseksi teemaksi.
Hörhö ja karnevaali
Havaintoni kuvistunneilta tai oppilaista eivät minussa saaneet aikaan vaikutelmaa
tympääntyneistä oppilaista, jotka (koulun auran kadottua) jatkuvan toiminnan tai
sisäisen poissaolon tekniikoilla vain yrittävät tappaa aikaa kestääkseen armotonta
pitkäveteisyyttä (ks. Ziehe 1991, 163). Kuvikseen kohdistui positiivisia odotuksia
vapaammasta ja rennommasta ilmapiiristä: ei tarvitse pingottaa, voi jutella
vierustoverinsa kanssa eikä onnistuminen kuvataiteessa ole välttämättä vaikeaa.
Kuvataideluokka ja kuvistunnit voivat tarjota koulun muista opetusolosuhteista
poikkeavan, sekä oppilaiden keskinäiselle että oppilaiden ja opettajan väliselle vapaalle
sosiaaliselle vuorovaikutukselle avoimemman kehikon (ks. Tolonen 1999a, 138;
Gordon 1999, 138; Gordon ym. 2000, 22). Jos rajojen tekeminen saa siinä tilaa, saa
toisaalta myös niiden ylittäminen. En siis kitkisi epävirallista elämää kuvistunneilta
taidelähtöisen elämisen, kokemisen ja vuorovaikutuksen näennäisen
sukupuolineutraaliuden tieltä.
Virallisen juhlan vastakohtana karnevaali juhli ikään kuin tilapäistä vapautumista hallitsevasta
totuudesta ja vallitsevasta järjestyksestä: kaikkien hierarkkisten suhteiden, etuoikeuksien, normien ja
kieltojen tilapäistä kumoamista. Se oli aito ajan juhla, muotoutumisen, muutoksen ja uudistumisen
juhla. Se vieroksui kaikkea iankaikkista, pysyvää ja lopullista. Se katsoi avoimeen tulevaisuuteen.
(Bahtin 1995, 11)
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Bahtinin kuvaileman karnevaalin näytelmällinen (play) ja leikillinen (play) ulottuvuus
kuuluvat myös 'gender play'-käsitteen merkityksiin. Karnevaalimuodot ovat lähellä
taiteen kuvallisia muotoja, koska ne ovat luonteeltaan havainnollisia, aistimellisia ja
sisältävät voimakkaan leikkielementin. Karnevalistisen kulttuurin perusydin sijoittuu
taiteen ja elämän rajoille. Karnevaalissa leikistä tulee joksikin aikaa elämä itse, elämä
erityisessä leikkimuodossa. (Bahtin 1995, 9-10) Monnaripäivänä kuvistunnilla
käväissyt karnevalismi liittyi sukupuolirajoilla leikkiviin initiaatioriitteihin. Mutta
kuvistuntiin liukuu muulloinkin helposti epävirallinen karnevalistinen ulottuvuus. Se
konkretisoituu uudenlaisia tekstejä ja narratiiveja mahdollistavina olosuhteina ja silloin,
kun leikki liukuu mukaan kuvantekemiseen. Kuvistyöskentelyssä on koko ajan läsnä
rajojen ylityksen mahdollisuus, joka voidaan toteuttaa kuvistyössä. Niin kuin pilapiirros
toisesta ei tee haavaa mutta suo virtuaalisen kostonilon piirtäjälle, rajojen kuvallinen
ylittäminen on virtuaalista ja tilapäistä, ja siten turvallisempaa kokeiluille. Kuvallisesti
voi 'rankaisematta' yhdistää söpöjen eläinhahmojen mukaelmia poikatyyliinsä ja
kokeilla itseään toisenlaisena.
Työskentelymuotojensa takia kuvistunnit olivat kulttuurinen ja sosiaalinen
kohtauspaikka, jossa oli mahdollista keskustella ja tarkistaa käsityksiään
epävirallisuuden oloissa. Monnarien puolivirallinen puiminen, hyvä ja paha maailmassa
–kollaasitehtävän teema ja prosessointi sekä keskustelu dinosaurusten synnystä ovat
esimerkkejä mahdollisista lähtökohdista maailman, median, ideologioiden, kulttuuristen
käytäntöjen kriittiseen tarkasteluun, mahdollisuuksista inspiroitua ja ulottua olevia
rakenteita kyseenalaistaviin keskusteluihin, syvälle menemiseen, eettisen ajattelun
aktivoimiseen ja harjoittamiseen esteettisen rinnalla. Mitä yleisempiä nämä
havainnoimieni kuvistuntien piirteet ovat taidekasvatuksen arjessa, sitä yleisemmin
myös mainitut mahdollisuudet ovat taidekasvattajien ulottuvilla.
Naisistuminen – ja poikien silmälläpito
Aika on kuitenkin vastaan opettajaa, joka haluaa kehittää opetustaan. Opettajan, joka on
pakotettu taistelemaan kuvataiteen muutamista opetustunneista ja potemaan syyllisyyttä
siitä, ettei vaadittuja opetussisältöjä ehditä kuin pinnallisesti käsitellä, on vaikea
rakentaa kepeyden varaan muuta kuin kepeyttä.
Kolmannella vuosituhannella työalojen todellisuus jatkaa EU:n tilastoissa
polarisoitumista sukupuolten kesken. Julkinen puhe taidekasvatuksen ja koko
opetusalan naisistumisesta tai 'naisvaltaisuudesta' on huolestuneen sävyistä (ks. esim.
Romanov 2003; Lajunen 2003). Tyttöjen menestyminen koulussa on herättänyt huolta
poikien koulumenestyksestä, ja opettajakunnan naisenemmistöisyys on nostettu poikien
viihtymättömyyden ja menestymättömyyden yhdeksi selittäjäksi. Miehiä halutaan
houkutella ja suostutella opettajiksi siinä toivossa, että alan ja instituution arvostus
kohentuisi, palkat nousisivat tai että oppilaat saisivat (myös) miehen malleja ja isän
korvikkeita.126 'Miesvaltaisuus' ei huoleta vastaavasti; on kai vaikea kuvitella, että
armeijaa, jalkapalloa, jääkiekkoa, formula-ajoja, tietotekniikan voittokulkua uhkaisi
lakkauttaminen tai väheksyntä naisten vähäisemmän mukanaolon takia. Kulttuurisen
toiminnan arvo näyttää riippuvan siihen osallistuvien sukupuolten suhdeluvusta, vaikka
ei sinänsä pidettäisi hyvänä tai pahana, että opettajana on nainen ja teknikkona tai
pappina mies. Huoli ammattikunnan 'naisistumisesta' ja sen aiheuttamasta
palkkakuopasta puhutti jo 1950-luvun lopun suomalaisia kuvataidekasvattajia
126

Esim. Tuija Metson (2004, 142) tutkimuksessa miesopettajien lisätarvetta perustelevien opettajien
puheissa tulivat esiin isättömien perheiden lasten miehen mallien tarve ja murrosikäisten 'huutava isän
nälkä'. Tästä keskustelusta ks. myös Aaltonen ja Honkatukia (2002a, 9) sekä Lahelma ja Örn (2003).
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(Pohjakallio 1999, 131), ja edelleen myös kuvista näyttää uhkaavan naisistuvia aloja
vainoava arvonalennus ja marginalisoituminen.
'Marja': Luovuutta suomalaisessa elämässä pidetään kai vieläkin pehmeytenä ja niin ollen
"akkamaisena". Opettajien palkkaus on syy, miksi se on naisvaltainen ala. Tyttöoppilaat, jotka
ajattelevat ja pohtivat, asettavat taiteen korkealle eivätkä tyydy haaveilemaan konttorityöstä, heitä ei
kiinnosta tavallinen tasainen ja turvattu elämä, vaan he haluavat elämältä enemmän sisältöä ja siihen
kuvaamataito voi antaa paljon.

Otteessa opettaja selittää alan naisvaltaisuutta kolmella syyllä, joista sukupuolikulttuurinen (luovuus on akkamaista) ja taloudellinen (surkea palkka) viittaavat
negaation kautta miesten arvoihin, mutta kolmas positiivisella tavalla siihen, miksi ala
houkuttaa naisia: ajattelevat ja pohtivat tyttöoppilaat arvottavat taiteen elämän sisältönä
korkeammalle kuin tasaisen ja taloudellisesti turvatun elämän. Tällaisen tytön malli
lienee naiseuden stereotypioita murtanut ja siten toisenlaisten todellisuuksien
mahdollisuuden osoittanut opettajan tytär.
Se, että tytöt valitsevat kuvista poikia useammin, kaipaa tutkimista, mutta ei
saisi vähentää kuviksen arvoa ja opetusta koulussa. Ne, joita kuvataidekasvatus
tavoittaa, tulevat välittämään omaksumaansa ja motivaatiotaan jälkeensä tuleville.
Tyttöjen ja poikien jakaumaa olennaisempaa on miten ja millaisiin asioihin
kuvistunneilla tartutaan. Pen Dalton (2001) tarkastelee taidekasvatuksen roolia
sukupuolitettujen identiteettien tuottamisessa uuden ajan sukupuolittuneen työnjaon
tarpeisiin, erityisesti työväenluokan tyttöjen taidekasvatusta Englannissa. Teollisen
modernisaation aikaan taidekasvatuksessa korostettiin valmistavan ja tekevän
luovuuden tuottavia muotoja ja edistettiin rationaalisia, maskuliinisia identiteettejä
tuottavia 'muotoiluprosesseja'. Teollisen tuotannon alamäen ja vapaa-ajan, palvelujen ja
kulutuksen nousun myötä taidekasvatuksen relevanssi siirtyi kohti feminiinisempiä
joustavuuden, johtajuuden, vastavuoroisuuden taitoja ja yhdistelmäluovuuden muotoja.
Daltonin mukaan modernistinen taidekasvatus (ts. kuvataide, muotoilu, käsityö ja
tekninen työ) on läpeensä sukupuolittunut ja osallistunut modernististen
feminiinisyyksien, erityisesti matalapalkkaisten työväenluokan naisten alistuvien
identiteettien rakentamiseen. Modernismi on taidekasvatuksessa kuitenkin kesken
jäänyt projekti, jonka avulla yhdessä kriittisen postmodernismin kanssa voisi kuvitella
ja rakentaa alisteisten feminiinisyyksien tuottamiseen vähemmän osallistuvaa
taidekasvatusta. (Dalton 2001, 1-8).
Erään jututtamani taidekasvattajaäidin lauseissa kiteytyy sukupuolen
tuottamisen keskeisiä tekijöitä: "Minä uskon tähän kasvatustapaan, että tytöt ja pojat
kasvatetaan tytöiksi ja pojiksi. Yritin kasvattaa omaa poikaa 'lapsena'. Tulos oli, että
poika sanoi: "Olen tyttö, kun pojat on niin rumia." Tämä meni sitten ohi ja urosmallin
hakeminen tuli vahvaksi, korostui. Luulen, että tuli ristiriita kodin ja ulkomaailman
välillä." (TPK 18.9.1995) Äidin havainto ja oivallus oli, ettei poikamaiseksi tulla
kasvattamatta, ilman urosmalleja tai motivoitumista. 'Luonnollinen' sukupuoli ei
manifestoidukaan itsestään, vaan 'sukupuolineutraalisti' kasvatettu lapsi voi valita
'väärät' mallit. Oivallus, että sukupuoleen pitää kasvattaa, tuottaa kuvataideopettajan
strategisen ohjenuoran: suunnitella poikia silmälläpitäen, teettää 'poikatehtäviä'.
Koulun järjestyssäännöt, rankaisumenettelyt ja tilajäsentelyt ovat omiaan
tukemaan oppilaiden ilmikäyttäytymisen kontrollia (esim. Gordon 1996; Tolonen
1999a). Suunnittelussa poikia silmälläpitäen voikin olla kyse paitsi 'sukupuolen
mukaisesta' kasvattamisesta, myös tarpeesta kontrolloida heitä. Lukioiden kasvava
tyttöenemmistöisyys esitetään lehtikirjoittelussa ongelmana, jonka takana on tyttöjen ja
poikien eriaikainen psykobiologinen kehitys: lukioon pääsy ratkaistaan vuosina, jolloin
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'tavallisella' pojalla on 'terveen' pojan kehitykseen kuuluva psyykkinen "romahdus',
jonka vasta kurssimuotoisuus peruskoulussa on tehnyt ongelmaksi.127 Vuorikoski (2004)
kiistää väitteen tyttöjä suosivasta koulusta viittaamalla esim. koulumenestyksen
vertailussa käytettyihin Pisa-tutkimuksiin (ks. Välijärvi & Linnakylä 2002) ja kritisoi
pelkkään biologiseen selitysmalliin nojaamista yritettäessä ymmärtää tyttöjä ja poikia
(ks. myös Lahelma & Örn 2003). Kun käytöksestä ja motivoituneisuudesta päätellyn
poikien 'viihtymättömyyden' perusteella muokataan kuvisopetusta, niin itse asiassa
maskuliininen saa edelleen määrittää myös tyttöjen tilaa. Vai pitäisikö opetusohjelman
keskeisistä teemoista ja tavoitteista (esim. ympäristö- ja sosio-eettiset aspektit ja
kriittisyys) tinkiä siksi, että tyttöjen arvot istuvat niihin paremmin kuin poikien? Kun
tuetaan ja sallitaan esimerkiksi väkivaltaisia ja seksistisiä sisältöjä 'poikamaisuuksina',
jotta (jotkut) pojat viihtyisivät ja motivoituisivat kuvikseen, sivuutetaan myös eettisiä
tavoitteita, joiden pohjalle kuvataidekasvatuksen opetussuunnitelmia on rakennettu.
Edellä kuvailemaani seitsemäsluokkalaisen pojan piirtämää, seksikumppania tuloksetta
etsivästä, kottikärryllä vatsaansa kuljettavasta rumasta miehestä kertovaa sarjakuvaa voi
tietyn estetiikan kriteerein pitää ansiokkaana siksi, että sen shokeeraavuus hetkautti
ajatuksia koulun paikallisessa arjessa. Mutta kenen, miten ja millaisin seurauksin?
Monia 'poikamaisuuksia' on helppo puolustaa taidefilosofisin termein, kun ne irrotetaan
sosiaalisesta kehikostaan ja unohdetaan, että juuri tuossa kehikossa ne latautuivat
negatiivisesti, olivat muutakin kuin taidetta. 'Tyttömäisyyksien', edes sosiaalisesti
myönteisten, puolelle eivät taidemaailman kriteerit yhtä helposti asetu.
Jo itseään uusintavaksi 'itsestäänselvyydeksi' käyvä puhe, ettei kuvataideopetus
kiinnosta tai motivoi poikia, tukee kuvataideopetuksen alasajoa koulun ohjelmasta. Kun
tytöt eivät innostu matematiikasta, siihen panostetaan lisää, mutta kun pojat eivät
innostu kuviksesta, sen resurssit saavat vaivihkaa huveta. Tutkimuksessani niin pojat
kuin tytöt viihtyivät pakollisilla kuvistunneillaan ja toivoivat niiden jatkuvan,
sellaisetkin, jotka eivät pitäneet kuvista kouluaineista tärkeimpänä (ks. myös Grönholm
1998, 161, 195). Jotta kuvataiteen 'poikapedagogiaa' ei perustettaisi vain
aikuisnäkökulmaan, pitäisi tutkia kuvista opiskelevien poikien kuvikselle antamia
merkityksiä. Kannattaisi kiinnittää huomiota myös oppilaiden omiin
opiskelumenetelmiin. Sanotaan usein tyttöjen menestyvän, koska koulun
opetusmenetelmät suosivat tyttöjä. Mutta entäpä jos 'sopeutuminen' koulun järjestyksiin
piileekin opiskelutyyleissä, vaikkapa yhdessä tekemisessä?
Sukupuolitietoisuus
Kun pieni ryhmä 7.-luokkalaisia vieraili (1.2.01) opettajansa kanssa Taikissa kuvataiteen didaktiikan
kurssillamme, heiltä kysyttiin, pitäisikö tytöille ja pojille opettaa kuvista erikseen. Eräs tyttö vastasi
heti, että "ei, sillä silloin ei opittaisi, mikä toisista (ts. pojista) on hauskaa. Tehtäis vaan, mitä ope
kuvittelee, että mä tykkäisin, jotain kukkia ja perhosia".

Tyttöjen ja poikien, miesten ja naisten välillä on empiiris-tilastollisesti tarkastellen
eroja, joille löytyy vastineita yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa rakenteissa ja joihin on
sisäänrakentunut eriarvoisuus ja hierarkia. Tasa-arvon nimissä sukupuolieroja on
selitelty pois, eriarvoisuutta yritetty häivyttää vaikkapa unisex-pukeutumiseen ja
käyttäytymiseen. Ansaitakseen saman kohtelun kuin miehet naisten on pitänyt osoittaa
pystyvänsä samaan: tupakoimaan, kiroilemaan, soittaman rokkia, käymään armeijan ja
ryhtymään poliisiksi. Koulussa samanlaistamista on toteutettu kieltämällä erilaisuus tai
vähättelemällä sitä triviaalina seikkana. Kun päällisin puolin samaa kohtelua ja
127

Ks. Helsingin sanomien artikkeli Pelastakaa pojat 14.12.03.
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kriteeristöä sovelletaan kaikkiin näennäisen yhtäläisyyden suojissa, saavat
sukupuolittuneet arvostukset, elämäntodellisuus, odotukset ja käsitystavat piilossa
uusintaa hierarkkisia vinoumia (ks. esim. Lahelma 1992), joita tuskin purkaa
eriytymisen lisääminen, vaan arvojen ja taipumusten hierarkioiden murtuminen.
Kuviksessa pitäisi paikallistaa kuvalliseen kulttuuriimme liittyviä sukupuolittuneita
arvoja ja ilmaisutapoja ja suhteuttaa niitä yleisiin vallitseviin arvoihin sekä
arvostettuihin ja ei-arvostettuihin ilmaisun piirteisiin ja sisältöihin.
Sukupuolta voi olla vaikeaa, kipeääkin ajatella, mutta kasvattajana siihen on
luotava jokin ajatussuhde. Itse haluan ajatella sukupuolta jättäen sen liikkeeseen ja
avoimeksi muutoksille, sisällyttäen ajatteluuni eri näkemysten yhdistelystä koituvan
kompleksisuuden. Vaikka lapselle on tärkeää oppia sukupuolensa (Davies 1991, 20), en
todistele sukupuolten olemuksellisia eroja tai ehdota tyttöjen ja poikien kasvattamista
eri suuntiin. Rajoja pitää pikemmin avata kuin pystyttää lisää ja niiden ylitystä
kannustaa, jotta naisille ja miehille, tytöille ja pojille aukeaisi uusia mahdollisia
paikkoja, olemisen tapoja ja tyylejä. Kun pappeus tai johtaminen yleistyy naisen ja
opettajuus tai hoivatyö miehen olemisen tapana, paljastuvat luonnollistuneet jaot
rakennetuiksi. Sukupuolen ja identiteetin ajatteleminen konstruktioina pitää yllä
muutoksen mahdollisuutta, ja jo puhe sukupuolesta laajana ja muuttuvana asiana,
kudelmina ja rakenteina on luonnollistavia, deteministisiä, essentialistisiä ja
biologisoivia diskursseja dekonstruoivaa vastakarvaan lukemista. En kuitenkaaan halua
ohittaa ja mitätöidä sukupuolittuneita todellisuuksia ja ruumiillisia kokemuksia.
Ruumiillisuus on kuvassani mukana, ei kuitenkaan sukupuolten olemuksellisena
pohjana tai miehisten ja naisisten tehtävien, merkitysten ja arvojen jaon perusteluna ja
luonnollistamiseksi, vaan valtauttavien strategioiden resurssina. Heinämaan (1996)
määritelmässä ruumiit tuottavat sukupuoli-identiteetin merkkejä, tyyliä ja eleitä,
ulkoista, joka nostetaan näkyvänä ja näkymättömänä eletyn jatkumolle. Muutos
mahdollistuu tavoissa, joilla sukupuoli merkityksellistyy ja ilmenee.
Patricia Picard (1989), joka painottaa sukupuolitietoisuuden lisäämisen tärkeyttä
esteettisessä kasvatuksessa, ehdottaa neljää yleistä kriteeriä sukupuolitietoiselle
taidekasvatukselle: Ensinnäkin sukupuolierot tulisi nähdä tilanteesta ja
vuorovaikutuksesta riippuvaisina mieluummin kuin globaaleina ja rakenteellisina.
Esimerkiksi pojat saattavat osoittaa tietynlaisia taipumuksia, mutta heitä ei pitäisi
kannustaa pitämään näitä taipumuksia erityisesti pojille kuuluvina ja rohkaista niitä
erityisesti pojissa silloinkin, kun niille ei ole tarvetta. Opettajan tulisi vältellä
menemästä mukaan mihinkään vääjäämättömään sosiaalistamisprosessiiin. Toiseksi
lapset tulisi nähdä yksilöinä. Se, että jo ennalta vaikkapa olettaa tytön aina siistiksi ja
pojan suurpiirteiseksi tai etnisyyden perusteella olettaa opetusryhmän lapset jo
etukäteen tietynlaisiksi, estää suhtautumasta heihin yksilöinä. Kolmanneksi
taidekasvatuksen tarjoama 'eron' malli tulisi tulkita kaksisuuntaiseksi. Tyttöjen hyvä
koulumenestys selitetään usein 'mukautuvaisuudella' ja hyvä käytös passiivisuudella ja
riippuvuudella, mutta poikien huono menestys luetaan itsenäisyyden ja omapäisyyden
ansioksi ja sääntöjen rikkominen älyllisen mukautumattomuuden todisteeksi. Näin tytön
saavutus on tavalla tai toisella aina nähtävissä vähäisempänä kuin pojan. Poikien
menestystä ja käytöstä olisikin voitava selittää samoin kuin tyttöjen ja päinvastoin.
Neljänneksi yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä nauttimaan koulutuksen resursseista tulisi
pitää välttämättöminä mutta ei riittävinä, sillä ne yksin eivät takaa kunkin lapsen
potentiaalin parempaa esilletuloa. Näin muun muassa siksi, että lasten valintoihin
vaikuttavat heidän etniseen, luokka- tai paikalliseen kulttuuritaustaansa liittyvät
sukupuolikäsitykset. (Emt. 202-206)
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Picard (1989, 208) neuvoo opettajaa tarkkailemaan implisiittiä seksismiään
kysymällä itseltään esimerkiksi: Luotatko yleensä siihen, että tytöt auttavat
luokkahuoneen järjestelytehtävissä? Luotatko yleensä siihen, että pojat hoitavat pöytien
siirtämisen, liisterin valmistuksen, valkokankaan alasvetämisen jne.? Hillitsetkö
epäsuhtaisesti itsekästä ja auttavaa käytöstä kussakin sukupuolessa? Kun näytät
alastonkuvia miehistä ja naisista, keskusteletteko katsojan roolista ja ihmisestä
objektina? Keskusteletteko siitä, miten joukkoviestintä ja kuvataide on vaikuttanut
näihin ideoihin? Tutkitteko joukkomedian kuvissa vallitsevia sukupuolistereotypioita?
Pitävätkö molemmat sukupuolet taideaineessa tehtyä työtä keskeisenä itsekehitykselle
ja mahdollisen kutsumuksen kannalta? Vältteletkö seksististen asenteiden kohtaamista
tarkastelemalla niitä luonnollisena osana yhteisön puitteita, joita oppilaat odottavat
sinun vahvistavan? Suhtaudutko samalla tavoin rasistisiin asenteisiin tai taiteita
hömpötyksenä pitäviin asenteisin? Palkitsetko riippuvuutta tytöissä, mutta et pojissa?
Opettajan tietoisuus sukupuolen tuottamisen mekanismeista,
sukupuolirakenteiden vaikutuksista oppilaiden piirustuksiin, omasta sukupuolittavasta
tavastaan tulkita oppilaita, arvottaa heidän tekemisiään ja ohjata heitä auttaa häntä
välttämään dikotomisiin rooleihin asettavia puhetapoja ja stereotyyppisten näkymien
(kuvaelmien) kritiikitöntä toistoa. Kokemuksen sukupuolisuuden voi tiedostaa siitä
sakottamatta ja miettiä mitä tästä seuraa oppilaiden kuvallisen tuotannon, sisältöjen ja
estetiikkojen arvottamiselle. Jos esimerkiksi luovuus ymmärretään odotuksista
poikkeamisena, innovatiivisuutena, voi tutun tuntuisuus jo lähtötilanteessa asettaa
tyttöjen työt naisopettajan silmissä luovuuden asteikolla alemmas kuin ymmärryksen
ponnisteluja vaativat poikien työt.128 Mikäli sitten joku tyttö tai joku poika selvästi
irtautuu 'sukupuolensa kaavamaisuuksista' osoittaen näin luovuutta, saatetaan pojan
saavutusta pitää suurempana, koska ajatellaan kaavoista irtaantumisen ja tyttöiseen
ilmaisuun lähentymisen vaativan häneltä suurta rohkeutta, ja tytön vastakkaissuuntainen
ele nähdä vain tyttöjen mukautumiskyvyn osoituksena (ks. Koskinen 1989). 'Tyttöjen
työ on tarkkaa ja siistiä, joten se ei ole luovaa' (ks. Picard 1989, 205) on kuviksessakin
tuttu suhtautumistapa, jossa ominaisuuksien välille rakentuu poissulkevuus. Tyttöinen
siisteys ja täsmällisyys jää luovuuden ulkopuolelle, ei mahdu siihen. Sukupuolitettujen
ominaisuustermien negatiivisia konnotaatioita voisi kyseenalaistaa, etteivät 'kiltteys',
mukautuvaisuus, 'myötäilevyys', siisteys, huolellisuus jne. jäisi vain tyttöihin osuviksi
syytteiksi, jotka hämärtävät nimeämiensä ominaisuuksien positiivisenkin potentiaalin.
Monikulttuurisuus moninaisuutena
Jossain vaiheessa Eeva oli istuutunut takapöytään juttelemaan entisen oppilaansa Helin kanssa ja hän
pyysi minuakin heidän luokseen. [--] Eeva kertoi omalla omintakeisella tyylillään ja sanastollaan
maustaen itselleen mieleen painuneen tarinan Helistä 7.-luokkalaisena. Heli oli ollut
syrjäänvetäytyvän oloinen oppilas, sellainen jonka Eeva oli arvellut parhaaksi jättää enimmäkseen
rauhaan. Joulun alla Eeva oli äkännyt Helin itkemästä luokkatilassa olevaa pylvästä vasten ja oli
kysynyt mikä hänellä oli, oliko hän sairas. Silloin Heli oli kysynyt, vihasiko Eeva häntä, kun ei
koskaan tullut hänen kanssaan juttelemaan. Tästä Eevan silmät olivat auenneet, ja siitä hetkestä he
olivat ystävystyneet. (N04PL)

Georgia Collinsin (1995, 79) mukaan feminiinisiä ja maskuliinisia tarkoituksia tasaarvoisesti palvelevat koulut eivät olisi vain yksilöitä kansalaisiksi tehokkaasti
valmistavia byrokraattisia organisaatioita, vaan ne kasvattaisivat yhteisöjä, joissa yksilöt
128

Arvostaisivatko naiset toistensa kieltä (ja kuvakieltä) jos se olisi vain ponnistellen aukeavaa,
vaikeatajuista? Silloin naisen kuvakielen (ecriture feminine) monitulkintaisuus ja vaikeatajuisuudesta
voisi olla keino tuottaa arvoa 'naiselliselle' (vrt. Irigaray 1985).
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hyväksytään senhetkisenä itsenään ja hyviä ihmissuhteita pidetään itseisarvona.
Kasvatus ei helpotu etäkeinoin, oppilaantuntemus kartu kirjojen yleistyksiä lukemalla.
Jotta oppiminen voisi edes alkaa, on opetettava kunnioittamalla ja välittämällä
opiskelijoiden sielusta, toteaa hooks (1994, 13). Viime kädessä oppilaisiin, heidän
tarpeisiinsa, edellytyksiinsä ja persoonaansa voi tutustua vain monissa kohtaamisissa
kunkin kanssa. Pitäisi hyväksyä se jatkuvaa valveillaoloa vaativa mahdollisuus, että
aivan nuorimmatkin kasvatettavat on ajateltava ja kohdattava yksilöinä, ei sukupuolen,
sosiaalisen tai kulttuurisen taustan, ruumiillisten tai muiden ominaisuuksien perusteella
ennustettavana normaalijoukkona ja siitä hyvässä tai pahassa poikkeavana 'aineksena'.
Niin kuin Halpern toteaa, miesten ja naisten keskimääräisten eroavuuksien tai
nokkeluuserojen kartoitusta tärkeämpää on kysyä "kuka mies, kuka nainen?", ja tulevan
tutkimuksen ja yhteiskunnan tulisi etsiä keinoja, joilla kaikki ihmiset voivat kehittää
ainutlaatuisia kykyjään ja kiinnostuksiaan (1986, 162).
Kuvis ei ole pikku juttu subjektin identiteetin kannalta. Miten tukisin olevia
identiteettejä kehittymisessään ja omanarvontunnossaan yhteisöelämän edellytykset
huomioiden? Saatamme pystyttää absoluuttisia kriteerejä voidaksemme nojata niihin
arviossamme tai kiirehtiä ohjaamaan oppilasta pois stereotyyppisestä ilmaisusta työn
teknisen tai esteettisen laadun parantamiseksi. Mutta oppilastyön laadukkuus ei ole
varma opetuksen tavoitteiden saavuttamisen mittari. Voisi olla yksilöiden ja yhteisönkin
kannalta hyödyllisempää painottaa arvottamisen kontekstuaalisuutta, sitoutumista
kulttuuriin, aikaan ja yksittäisiin tilanteisiin ja töiden tarkastelussa analysoida oppilaan
käyttämää kuvakieltä merkitystuotannon kannalta. Ehkä oppilaan pitäisi saada hyväksyä
itsensä sellaisenaan ja arvokkaana 'kliseisinekin' ilmaisuineen ja aiheineen
vahvistaakseen itsetuntoaan ja rohkaistuakseen oppimaan uutta, kokeilemaan ja
luottamaan intuitioihinsa. Kuvallisen kulttuurin tarkasteluun ja tuottamiseen tarvittavia
taitoja voi oppia minkä tahansa kuvallisen ilmaisun lajin sisällä (ks. Pariser 1997). Kun
opetus tutustuttaa moniin erilaisiin eikä vain muutamaan kuvanteon tekniikkaan, voi
nykyistä useampi oppilas löytää niistä ainakin yhden, joka motivoi kuvataiteen
opiskeluun tai jossa hän on hyvä. Oppilas, joka haluaa kuvata 'voimaa', tarvitsee
opettajalta neuvoja sen ilmaisemiseksi kuvakielellä. Tiettyihin esteettisiin arvoihin
ohjaamisen sijasta häntä voi tukea teknisissä ongelmissa, välineiden ja materiaalien
hallinnassa, oman kuvakielensä etsimisessä (ks. Rantala 2001, 23). Dynaaminen ei ole
absoluuttisesti arvokkaampaa kuin staattinen, arka ja katkeileva viiva ilmaisee joskus
enemmän kuin reipas, ehjä viiva, vaikka kuvataiteen oppikirja129 toisin väittäisi.
Puurula (1999) erottaa toisistaan käsitteet moni- ja interkulttuurisuuskasvatus.
Jälkimmäistä hän käyttäisi taidekasvatuksen opetussuunnittelussa viittaamaan taiteisiin
ja taitoihin liittyvän, eri kulttuureista peräisin olevan tiedon, näkemysten ja arvostusten
opettamiseen ja opiskeluun sekä uuden luomiseen eri kulttuuripiireistä tulleiden
vaikutteiden avulla. Kouluyhteisön tasolla, kun oppilasryhmä on etnisesti
monitaustainen, hän käyttäisi yhteisön toimivuutta painottavaa käsitettä
monikulttuurisuuskasvatus (emt. 31). Sen arvopäämääriä ovat mm. suvaitsevaisuus,
erilaisuuden kokeminen rikkaudeksi eikä uhkaksi, ennakkoluulojen poistamisen ja
toisten kunnioittamisen rotuun, uskontoon tai kieleen katsomatta (emt. 43). Trinh T.
Minh-ha toteaa, ettei monikulttuurisuus vie kovin pitkälle, jos se jää koskemaan vain
eroa kahden kulttuurin välillä. Eroja pitäisi ymmärtää myös saman kulttuurin sisällä,
onhan monikulttuurisuus aikamme ominaispiirteenä sisällä jokaisessa (emt. 107).
Lehtonen (2003, 252) soveltaisi moninaisuus- ja monikulttuurisuustematiikkaa myös
129

Vrt. "Katkeileva ja sahaava viiva kertoo hermostuneisuudesta, arkuudesta tai sairaudesta. Muista, että
teet kuvia, et sairaskertomuksia." (Arola-Anttila ym. 1980, 23)
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sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus ja sukupuoli tulisi hänestä ymmärtää
kaikkeen tietämiseen liittyvänä ja käsitellä koulun opetussuunnitelmassa tietämisen
tapana, ei niinkään yhtenä erityisalana tai tietämisen kohteena. Lesbo-, homo-, bi- tai
trans-identiteetteihin keskittymisen sijasta pitäisi kiinnittää huomio 'heteroseksuaaliseen
kaappiin' ja tehdä näkyväksi sen ympärille sijoittuvat monet halut ja nautinnot. (Emt.
249) Kuvistaidemaailmallinen monikulttuurisuus on siis myös ymmärrystä, että eri
taustat ja kokemusmaailmat kasvattavat erilaisiin taiteellisiin makuihin ja arvoihin.
Opetuksessa voi tietoisesti pyrkiä lisäämään tätä ymmärrystä ja tilaisuuksia rajoja
ylittävään, toisenlaiseen tekemiseen ja näkemiseen. Moninaisuudelle ja oppilaiden
omille, sukupuolen stereotypioihin sitoutumattomille arvotustavoille voidaan antaa tilaa
ja nostaa myös tyttöisiä arvoja ja ilmaisutapoja yleisten arvojen valikoimaan. Toisaalta
voidaan etsiä toteutuvia ja potentiaalisia aukkoja ja teitä, joita pitkin muuntaa tyttönä ja
poikana olemisen melodioita, lisätä tekemisen tapojen mahdollisuuksia. Jos lahjakkaalle
oppilastoverille sallitaan mitä vain, kenties tätä sallivuutta voidaan laajentaa.
Aikuinen voi kasvattajana huomata ja herättää vaihtoehtoisia tarinoita ja avata
uusia paikkoja syyllistämättä, arvottamatta tai pakottamatta niihin, vain tuoda niitä
tarjolle, saada ne huomatuiksi. Kun leikimme lapsina ystäväni kanssa Robin Hoodia ja
Ivanhoeta metsikössä, piilouduimme kiven taakse ja huutelimme ohikulkevalle pojalle
uhkaavasti, ylitimme tietyn rajan roolinottojen turvin.130 Leikki ja fantasia ovat
voimakkaita todellisuuden välittäjiä, sillä kuvitteellisesti mahdollistuva voi
mahdollistua myös todellisuudessa (Davies 1991, 108). Kuviksessa voi maskeeraus- ja
pukeutumiskokeiluin, muotokuvia, taidejäljennöksiä tai kuvareportaaseja tehden yrittää
asettua Toisen nahkoihin, lähestyä häntä, jonka sukupuoli, ruumiillisuus, etnisyys, arvot
tai maailmankatsomus poikkeavat omasta. Esimerkiksi homoseksuaalisuuden taiteessa
saamia ja homoseksuaalien taiteilijoiden teoksista nousevia merkityksiä tutkimalla voi
lähestyä seksuaalisten orientaatioiden moninaisuutta ja niiden merkitystä taiteen ja
kuvakulttuurin tuottamisessa ja tulkinnassa (Honeychurch 1995).
Niin tutkijan kuin taidekasvattajan on syytä miettiä, missä määrin
taidekasvatusajattelun taiteen maailmaan kiinnittyneet traditiot ovat tuottaneet ja yhä
tuottavat hierarkiaa feminiinisenä ja maskuliinisena pidetyn välille edellisen tappioksi.
Helena Sederholm (1998) kritisoi taidekasvatusmalleja, joissa taide nähdään liian
kapeasti autonomisena alueena eikä sosiaalista, psykologista ja muita ulottuvuuksia
oteta huomioon muussa kuin historiallisessa mielessä. Hänen mukaansa
taidekasvatuksen teorian ja käytännön taustalla oleva perinteinen taideteoria pohjaa liian
yksipuoliseen taidekäsitykseen ja arjesta etääntyneeseen taiteeseen. Jos hyvän taiteen
kriteerit taidekasvatuksessa poimitaan perinteisistä taiteen ja estetiikan teorioista ja
taidetta arvioidaan niiden pohjalta ja autonomisena, ei esimerkiksi naisten tekemää
poliittista tai estetiikaltaan toisenlaista nykytaidetta oteta vakavasti. (Emt. 20-25)
Taidehistoriassa naisten näkyvyys ja osuus taiteilijoista on ollut pieni, mutta se kasvaa
jatkuvasti. Niinpä painottamalla opetuksessa nykytaiteen monia muotoja ja
mahdollisuuksia voi laajentaa oppilaiden taide- ja taiteilijakäsityksiä. Oppilaiden omien
arvojen ja niiden merkitysten yhdessä pohtiminen voi inspiroida uusia diskursseja, avata
valtauttavia uusia näkymiä, avartaa estetiikkojen ja taiteen käsitteitä (vrt. Jeffers 1997,
69). Kipinää keskusteluun ja työskentelyyn voi antaa jokin vaihtoehtoisen 'naisellisen'
estetiikan ideointi, kuten gynosentrinen (Lorraine 1993) tai dominoimaton estetiikka,
päivittäiskäyttötaide (Donovan 1993). Feministisen keskustelun teemat ja näkökulmat
antavat myös ideoita visuaalisen kulttuurin ilmiöiden kriittiseen lähestymiseen
taidekasvatuksessa.
130

Vrt. Daviesin (1991, 40) kuvaus pojasta, joka sanoi hameen saavan tuntemaan itsensä voimakkaaksi.
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Kriittisyys
Hilde Hein (1990, 282; 1993, 4-5) on esittänyt, että universalismin kritiikkiin
perustunut mutta sukupuolirajojen ja erilaisten identiteettimerkkien tunnistamisen
myötä tavallaan sirpaloitunut feministisen estetiikka voisi universaaleista havainto- ja
tulkintalaeista vapautuneena, virtaavana ja moninaisena toimia mallina ja lähtökohtana
feministiselle teorialle laajemmin ymmärrettynä. Seuraten Heinin ajatusta Dalton (2001,
142) tarjoaa taidekasvatuksen uuden kriittisen paradigman malliksi estetiikkaa
rationaalisen teoretisoinnin ideaaliin sitoutuvana mutta muutokselle avoimena
filosofisena diskurssina, joka säilyttää ja etusijaistaa inhimillisen erilaisuuden,
epärationaalisen ja järjestäytymättömän. Fairclough (1995, 52) liittää muutoksen
mahdollisuuden diskursiiviseen tietoisuuteen, jota koulussa voisi lisätä, saada puhuja
tietoisemmaksi diskurssien käytöstään ja sen seurauksista. Puheen lisäksi muutkin
ilmaisun muodot, kuten kuvat ja eleilmaukset kantavat ideologioita. Poikien tapa pilailla
on tyyliä, mutta myös asennoitumistapa131 itsen esittämiseen ja omakuvaan,
diskursiivinen ote, joka ei välttämättä ole tietoista. Kuvan politiikkaa tutkinut Rossi
(1998) on pohtinut muutoksen mahdollisuuksia rakenteissa sen Butlerin ajatuksen
pohjalta, että seksuaalisuutta kuten myös sukupuolta opitaan ja tuotetaan toiston kautta.
Kuvissa nimenomaan toistetaan ja annetaan ideoita siitä, miten ihmisen pitää olla.
Kuvia tuotetaan vallassa, ne tuottavat valtasuhteita, niillä voidaan uusintaa tai muuttaa
rakenteita.132
Vanhempien ja kasvattajien vieroksuessa valtaansa tai problematisoidessa
oikeutensa kasvattaa (ks. esim. Hoikkala 1993, 235-237; Saarnivaara & Varto 2000),
populaarikulttuuriset oheiskasvattajat kasvattavat kyselemättä. Nuorille kohdistetun
massaviihteen voi todeta toimivan enemmän vallitsevien sukupuolikäsitysten
pönkittäjänä kuin horjuttajana. Nuorille suunnatut kirjat ovat raaistuneet ja yhä
realistisemmin sanankääntein käsittelevät raiskausta, insestiä ja lapsiprostituutiota.
Media toistaa väkivaltaa ja rakentaa rajoja sukupuolten, etnisyyksien ja kansojen välille.
Ironisesti taide- ja taidekasvatusdiskursseissa piillyt vastustus realistista esitystä tai
kliseitä kohtaan ja uuden etsintää korostava luovuusideologia eivät näytä paljoa purreen
sukupuolen esityskaavoihin medioissa. Ne eivät juuri kannusta identiteettien luovaan
etsintään vanhoja tyylejä rikkomalla ja uusia fiktiivisiäkin luomalla, vaan ne suosivat
'sukupuolirealismia', joka toistaa totuttuja valtadiskurssin luonnollistamia sukupuolen
esityksiä, koska ne tuntuvat todelta tai 'uskottavalta'.
Tukeako tietoista vai piilokasvatusta? Kriittinen opettaja ei teeskentele, ettei
hänellä ole valtaa muuttaa oppilaansa elämän suuntaa, vaan hän haluaa ottaa vastuuta,
olla kriittinen, arvottaa, tehdä ehdotuksia ja interventioita, toteaa hooks (1994, 205206). Ilman muutoksen ideaa opettajan työ olisi tradition ylläpitoa, kohtalon auttamista
tai konstruoidun ja päivitetyn 'normaalin' todentamista. Kriittinen katse tarttuisi tietoisin
ottein opetussisältöihin, taiteeseen, taidehistoriaan, estetiikkaan, kulttuuriin, ottaisi
käsittelyyn taideteosten merkityksiä ja osoittaisi kompastuskiviä oppilaille. Se panisi
miettimään yhdessä taiteen traditioita ja rajoja ja työstämään taideteoksia uudelleen. Se
vaatisi opettajaa tiedostamaan ja tutkimaan omia arvojaan ja taidekäsitystään ja
opettelemaan kuvien lukijana toiseuttamaan itsensä omista katsomistavoistaan erilaisten
'ideaalikatsojien' näkökulmiin (Parsons 1999, 151).
Opettaja voisi tarttua tunneilla syntyviin tilaisuuksiin pysähtyä oppilaiden
kanssa (epävirallisestikin) tarkastelemaan arvoja, normeja, sukupuolimerkityksiä ja
131
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'Stance', ks. Fairclough 1995, 52.
Leena-Maija Rossin luento Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla 14.5.98.
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malleja, joita antavat media kuvastoineen, lapsille ja nuorille suunnatut tuotteet, lelut,
välineet, kirjat, keräilykuvat, kansikuvat, kuvitukset, lehdet, televisio, elokuvat, pelit
(ks. myös Hoikkala 1999). Myös oppilaiden arvostamia, heille merkittäviä visuaalisen
kulttuurin osa-alueita (tv:n viihdesarjat, tietokonepelit ja musiikkivideot yms.) olisi
luontevaa tällöin käsitellä. Miten niitä käytetään? Millaisia merkityksiä ne saavat lasten
ja nuorten toiminnassa, puheissa ja vuorovaikutuksessa? Miten he merkityksellistävät
sukupuolen esityksiä taiteen kuvissa? Lukion kurssilla pohdinta siitä, miten kuvat
osallistuvat minäkuvien rakentamiseen, millaisina minäkuvan osatekijät ovat
ympärilläni ja miten ne ovat saaneet tilaa minussa, voisi ulottua myös sukupuoliidentiteetin alueelle.
Medioiden rasistisia, seksistisiä ja stereotyyppisiä sukupuolen esityksiä voi
kuitenkin olla vaikea lähestyä kriittisesti törmäämättä oppilaiden arvostuksiin ja
vastarintaan. Opettaja ehkä haluaa pysytellä muodollisessa käsittelyssä, lähestyä
videoita elokuvallisen ilmaisun, estetiikan ja muotokielen kannalta jättäen niiden
kulttuurisen merkityksen sekä yhteiskunnallisen ja poliittisen potentiaalin huomiotta
(vrt. Fairclough 1997, 27) ja olla 'lapsikeskeisesti' mahdollisimman salliva myös
oppilaiden oman ilmaisun suhteen (vrt. Walkerdine 1985, 208-210). Lapsikeskeisyys
voi käytännössä merkitä sitä, että ei tueta tietoisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja
tasa-arvoisuuden kehittymistä: kun vedotaan lapsikeskeisyyteen tai pidetään tärkeänä,
että oppilaat toimivat "omilla ehdoillaan", ja esimerkiksi sallitaan tällä perusteella
muutaman valita koko luokan katsottavaksi väkivaltaisen ja seksistisen videon, voidaan
kysyä, kenen ehdoilla toimittiin (Lahelma 1999, 88). Kuvataidetuntien tavanomaista
suurempi vapaus edellyttäisi pikemminkin suurempaa vastuuta ja tietoisena
pysyttelemistä, huomion kiinnittämistä niin opettajan kuin oppilaiden seksismiin sekä
esitettyihin ja näytteille asetettuihin kuviin ja esineisiin. Jos esimerksi suullisia tai
kuvallisia seksistisiä ja rasistisia vitsejä tai kiusaamista ei mitenkään yhdessä käsitellä,
ne saavat rauhassa elää ja juurruttaa (olemisen) tapoja. Rennomman otteen
mahdollistama kommunikatiivinen tila (Laine 1999, 123) sallii myös tarttumisen
keskustelua vaativiin asioihin sellaisten ilmetessä.
Tarpeellisuus
Kuvataidekasvatuksella on yhteiskunnallista merkitystä, jolla perustella paikkansa
yleissivistävässä koulussa. Joskaan se ei rakennu pelkän kirjatiedon vaan huvin, hyödyn
ja kriittisten näkökulmien yhdistelmän varaan. Kuviksen epävirallisten ja
karnevalistisen ulottuvuuksien mahdollisuuksia koulun virallisen ohjelman rinnalla olisi
hyvä tiedostaa ja pyrkiä ymmärtämään syvemmin niitä huojennuksen, rentoutuksen,
lepohetken, mutta myös yhdessäolon, vapaamman kanssakäymisen ja hauskanpidon
merkityksiä, joita oppilas kuvistunneille antaa.133 Jos hölynpölyeetos ja kepeys kitketään
taidekasvatuksesta, saattaa sen vetovoima ja erityisyys kouluaineena kadota. Pitäisin
molemmat, hömpän ja karnevaalin sekä painavan kriittisyyden. Myös hooks (1994)
pitää kriittisen, muutosta luovan kokonaisvaltaisen oppimisen perustana
innostuneisuutta, haltioituneisuuden, mielihyvän, jännityksen ja ilon kokemuksia,
yhteistoimintaa ja solidaarisuutta sekä jokaisen oppijan vastuuta ja hyvinvointia
vaalivaa osallistuvan oppimisen kulttuuria.
Ehkä kuvataidekasvatusta perustellessa hieman epämääräisesti usein mainittu,
lapsikeskeisen psykologisen taidepedagogian malleista periytynyt 'terapeuttisuus' (ks.
133

Rantalan tutkimuksessa kuvataidekoulu merkityksellistyi oppilaille keskeisesti mm. rentoutumisen ja
virkistymisen paikkana sen ohella, että siellä saattoi artikuloida, koetella ja toteuttaa itseään, harjoitella
itsen hallintaa ja kokea onnistumista saavutuksistaan (1999 ja 2001 )
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Dalton 2001, 64) kannattaisi muotoilla arkisemmin.134 Mielenterveyden itsehoitovinkit
neuvovat hakemaan apua masennukseen puhumalla tai ilmaisemalla tunteitaan piirtäen,
maalaten, kirjoittaen, soittaen, liikkuen. Yleissivistävään koulutukseen taas kuuluu
terveystieto, jota jokaisen kansalaisen katsotaan tarvitsevan yhteisönsä eduksi.
Tavallaan kuvataideopetus laajentaa kansalaistaitoja siltä osin kuin sen puitteissa
löydetään yksi 'itsehoidon' muoto. Edullinen ja kaikkien ulottuvilla oleva kuvanteko ei
rinnastu shoppailuun, johon vain pitkälle kehittynyt kapitalismi ja kauppojen
infrastruktuuri tarjoaa kunnon puitteet. Pikemminkin se kuvantulkinnan rinnalla antaa
välineitä asettua vastakkain tiettyjen kaupallisen kulttuurin ilmiöiden kanssa. Mutta se
voi syventää myös kykyä ymmärtää kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja sitä, miksi
jotkut saavat taiteesta paljon, toiset musiikista, urheilusta, shoppailusta.
Kuvis tuntuu juuttuneen väliaikaisuuteen: huoli paikasta yleissivistävässä
koulussa jatkuu, sisällöt ailahtelevat eikä aineen nimi pysy.135 Keskustelua
kuvaamataidon asemasta koulussa "toisen luokan harjoitusaineena" ja kuvaamataidon
opetuksen (sisällöllisestä) kriisistä käytiin jo 1950-luvun lopulla (Pohjakallio 1999, 130132). Tuolloin suomalaisessa taidekasvatuskeskustelussa olivat vastakkain tietoa,
älyllisyyttä, ongelmanratkaisua painottava, objektiivista ja ulkoista korostava klassinen
taidekasvatusnäkemys ja oppilaan omaa lähtökohtaa ja luovaa ilmaisua painottava,
subjektiivista ja sisäistä korostava romanttinen näkemys (emt. 130; ks. myös SeitamaaOravala 1990, 106). Tämän asetelman jälkiä näkyi Eevan puheessa.
Eeva: Joo noin se sarjakuva. Nimittäin nää on semmoisia aiheita, joista ne tykkää ja ne kehittää niitten
silmää. Justiin silmän ja käden motoriikkaa. Katoppas, kun joku sanoo, että – muun muassa [kollega,
nainen] on sitä mieltä, et mitään malleja ei saa ikinä olla, että kaikki pitää vaan tehdä niinkuin sisältä
päin. Mut mä oon taas ehottomasti sitä mieltä, että silmän ja käden motoriikkaa pitää kehittää. Jos sä
menet ulos piirtään perspektiiviä tai sisällä joudut piirtään, tai sä joudut piirtään muotokuvia, niin sä
tarvitset silmän ja käden motoriikkaa, yhteistyötä. Sitä, sitä. Se kehittyy tässä [sarjakuvaa jäljentäessä]
nopeasti ja helposti. (T19SP)

Tultaessa 1970-luvulle vapaan luovuuden ideologiaa jo kritisoitiin kuvaamataidon
muuttamisesta asiantuntemattomien johtamaksi terapeuttiseksi askarteluksi ja uutta,
yhteiskunnallisiin ilmiöihin suuntautuvaa kuvataideopetusta puhuttiin esiin (Pohjakallio
1999, 80, 140-142).
Kun taideaineiden asema koulussa uhkaa jälleen kaventua, rivit kootaan
puolustusasemiin ja sähköpostilistalla kiihtyvä keskustelu ylittää lopulta
uutiskynnyksen.136 Yhteisen 'pohjan' hakeminen niin vanhoista (kritisoiduistakin) kuin
uusista taidekasvatuksen teorioista ja filosofioista on paljoon tähtäävää politiikkaa,
johon ajava huoli koskee vaihtelevasti oppilaiden 'taidekasvatustarpeen' tyydyttymistä,
opetustyön vähenemistä tai opettajien ammatti-identiteetin heikkenemistä. Kritiikki,
ettei taidekasvatusta osata perustella retorisiin umpikujiin tai uskon varaan joutumatta
(Rantala 2001, 50), ei yllätä. Opiskeluaikoina meistä monissa oli vahva halu tehdä
kuvaa, olla taiteilija, ja tuntuikin, että koulutus 'käännytti' meitä kasvattajiksi (vrt.
Pohjakallio 1999, 105). Dalton (2001, 125-126) kritisoi 'maternaalisia' pedagogioita
siitä, että ne redusoivat niin mies- kuin naiskuvataideopettajan feminisoiduksi,
äidilliseksi palvelutyöntekijäksi, jonka tehtävä on panna toimeen korkeampien tahojen
134

Arnheim (1986, 252-257) suosittaa kuvataideterapiaa kaikille soveltavana taidemuotona, jossa mm.
kokeilemalla kuvallisesti todellisten ja kuviteltujen tapahtumien kohtaamista valmistaudutaan niihin.
135
Kuvataidepedagogiikkaa on määritelty mm. nimin havainto-opetus, piirustuksen opetus, taidekasvatus,
taideopetus, kuvaopetus, kuvaamataito, ts. kirjavin nimikkein, joiden Seitamaa-Oravala näkee
heijastavan kuvataideopetuksen monitavoitteisuutta, –kerroksellisuutta ja muuntuvuutta (1990, 104).
136
Ks. esim. Marja-Terttu Kivirinnan artikkeli "Myös taide on ruisleipää" Helsingin Sanomat 2.9.2001.
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valmistelemat opetussuunnitelmat ja jolta ei odoteta taiteellisia lahjoja ja osaamista
vaan kykyä luoda kodinomaiset olosuhteet lapsen kasvulle ja oppimiselle. Opettajissa
saattakin olla monia, jotka osaavat muotoilla pedagogiset teesinsä ja perustella niillä
menettelyjään mutta samalla kokevat opetussuunnitelmien tekstit arjelle etäisenä tai
ulkoavaruudesta tulleena "fraseologiana", niin kuin Rantalan (1999, 14) haastattelema
kuvataidekoulun entinen opettaja. Jotka oikeastaan haluavat vain rauhassa tehdä
opetustyönsä ja ohessa sitä, mikä heitä aikoinaan alalle veti: dreijata, veistää,
rakennella, maalata, piirtää, kuvittaa, painaa, tehdä verkkosivua, käydä elokuvissa ja
näyttelyissä ja joille juuri tämä intohimo todistaa taideopettajan työn merkittävyydestä.
Taiteen tulisi bel hooksin mukaan olla demokraattisessa yhteiskunnassa paikka,
jossa jokainen voi kokea ilmaisunvapauden oloissa ilmevän ilon, mielihyvän ja
vallan(tunteen), silloinkin kun luotu teos herättää tuskaa, raivoa, surua tai häpeää.
Paikka, jossa rajoja voi ylittää ja visionäärisiä näkemyksiä paljastaa jokapäiväisessä,
tutussa, arkisessa kontekstissa. Edellytys tälle on koko yhteisön kattavan ymmärrys
taiteen tärkeydestä ja estetiikasta, minkä vain kansallisella tasolla kaikille ulottuva
taideopetus voi taata. (hooks 1995, 138-139) Tutkimusten mukaan kodin ja vanhempien
sosioekonominen ja kulttuurinen pääoma vaikuttaa lasten oppimistuloksiin ja
koulutusmahdollisuuksiin (esim. Linnakylä 2002). Itse en olisi kuvataidealalla, jollei
oma kuvisopettajani olisi huomannut taipumustani ja kannustanut minua siinä. Myös
hooks pitää itseään esimerkkinä siitä, miten kuvisopettajan tunnustus ja kannustus voi
tehdä taiteen merkitykselliseksi sellaiselle lahjakkaalle oppilaalle, joka taloudellissosiaalisen taustansa perustalta ei todennäköisesti muuten siitä kiinnostuisi (1995, 1-2).
Maksullisena järjestetty koulun ulkopuolinen tai vapaaehtoinen kuvataideopetus ei
muodosta tähän edellytyksiä. Oppilaiden erilaisten taustojen synnyttämä railo, jota
kriittinen pedagogi yrittää kuroa kiinni, kasvaa myös koulussa, kun opetusta eriytetään
tasoryhmiin tai valinnaisuutta lisätään, ja sulkee mahdollisuuksia osalta nuoria.
Koulu opettajineen, ainejakoineen ja ilmapiireineen on kuin suomalaisen
yhteiskunnan pienoismalli sen kurissa ja oloissa melkein puolet lapsuutensa ja
nuoruutensa valveillaoloajasta eläville. Tuntuisikin tärkeältä pitää kulttuurimme
keskeiset osa-alueet siinä edustettuna. Kuten Collins (1995, 80) toteaa, kuvataiteen
aliarvostettu, vähäinen (ja feminiiniseen identifioitu) edustus koulussa tuo esiin tarpeen
ja mahdollisuuden oikeudenmukaisempaan ja terveempään sukupuolittuneiden arvojen
tasapainoon kulttuurissa. Jos halutaan, että kuvataide ja -taitaminen näkyy ja esteettinen
ajattelu ja toiminta saavat tilaa yhteiskunnassa, ei voitane tyytyä kouluun, josta puuttuu
kulttuuri(e)n esteettis-taiteellisen ulottuvuuden julkinen edustus ja jossa sen tuntemusta
keneltäkään edellytetä, mutta jossa jokaisen on osattava kertotaulu, neliöjuuri,
sinifunktio, tilastolaskenta, molekyylirakenteet, planeettojen väliset etäisyydet ja
mustan aukon teoria.

6.2 Jälkisanoja tutkimuksesta
Arviointia
En lähtenyt tutkimaan taidekasvatusta sen ideaaleista, vaan arkisesta toteutumisesta
käsin. Valitsin kohteekseni 7. luokan pakollista kuvataidekurssia opiskelevan ryhmän
olettaen, että sosiaalisen elämän 'ylimääräinen' ulottuvuus tulee hanakammin
pakollisille kuin valinnaisille kuvistunneille, ja puhekin rehottaisi niillä villimpänä,
vähemmän valikoituneena. Arvelin merkitysmaailmojen, toimijuuksien ja tekijyyksien
kirjon laajaksi monenlaisia tyttöjä ja poikia sisältävässä ryhmässä, joka olisi taidoiltaan,
tyyleiltään ja motivaatioltaan heterogeeninen eikä niinkään kuvisopettajan
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unelmaporukka. Kohteeni olivat kuitenkin musiikkipainotteisen luokan oppilaita, ja
Bourdieun mukaan kulttuurinen kompetenssi, joka taiteen alueella ilmenee esimerkiksi
teosten luokittelukykyvyssä, hienovaraisena erittelykykynä kategorioihin, tuottaa
yhdellä kulttuurin tuotannon alueella kasvaessaan vähintäänkin tendenssiä
erottelukyvyn kasvuun myös sen muilla alueilla (1993a, 222-231). Eevan mielestä
sukupuoli ei tällaisessa musiikillisesti lahjakkaiden ryhmässä merkinnyt yhtä paljon
kuin 'tavallisessa' sekaryhmässä. Eräät kollegani väittävät sukupuolen
merkityksellistyvän vähemmän kuvataidekoulussa tai silloin, kun tyttöjä ja poikia
opetetaan erillään. Toisaalta joku voisi sanoa, että juuri kuvataiteellisesti
motivoituneiden ryhmässä esiin nousevat ilmiöt ovat taidekasvatuksen näkökulmasta
erityisen relevantteja. Esimerkiksi Laitinen valitsi kohteikseen kuvataideharrastuneita
oppilaita päästäkseen heidän kauttaan lähestymään syvällisesti estetiikan ja etiikan
kohtaamisen kysymyksiä kuvataideopetuksessa (2003, 29). Oli miten oli, ideaalisessa
kontekstissa ideaalisine oppilaineen ja opettajineen tehty kenttätutkimus saattaisi jäädä
vain harvojen kannalta merkitykselliseksi. Tutkimusteemani kannalta on ollut tärkeää
niin sukupuolen kuin taidekasvatuksen kannalta relevantti. On ilmeistä, että
epävirallinen elämä ulottuu kuvataiteen tunneille siinä missä muillekin, ehkäpä jopa
viihtyy siellä paremmin ja saa enemmän tilaa kuin ns. lukuaineiden tunneilla.
Sosiaalinen vaihto näytti toisinaan olevan oppilaille kuvantekoon uppoutumista
tärkeämpää, ja tietyt sukupuolen tuottamisen sosiaaliset ulottuvuudet korostuivat.
Kohderyhmäni ei kokonaisuutena lopulta ollut kuvataiteelle poikkeuksellisen
omistautunut, ja soittoharrastuskin näytti joidenkin kohdalla hiipumisen merkkejä.
Tero: No mul on niinku tunti nelkytviis minuuttii viikossa orkesteri. Sit on nelkytviis minuuttii
bassotunti ja puoltoist tuntii orkesteri. Ei kun siis toi teoria. Teoria.
Tarja: Joo, ja sit kotona harjotukset tietenki.
Tero: Nii.
Tarja: Se vie aika paljon aikaa, sä et varmaan kerkiiskää kauheesti piirrellä niinku kotona.
Tero: Mä aattelin nyt kyl lopettaa. Mä joutusin ostaa uuden basson ja uuden jousen ja pelkkä basso
maksais ykstoisttonnii ja jousi sit yhen tonnin, et…Se on koht kallista.
Tarja: Ai jaa. Ja siks sä haluisit…
Tero: Ja puol vuotta on sitten tuhat markkaa niinku se opetus, et sit se on (se puol vuotta). Alkaa
käymään vähän liian kalliiks. Ku ei, kun mä e tykkää siit… Orkesteri on ainut, mikä on kiva. Sitä mä
haluisin jatkaa, mut… Mut en mä sit muuta haluis. (T17SP)

Epäilemättä olin kentällä ja kokosin juuri sieltä aineiston, josta teen niin rehellistä
kuvausta ja tulkintaa kuin eettiset näkökulmat huomioiden pystyn. Silti tulkintani eivät
ole väitteitä todellisuuden olemuksesta. Havainnoin tiettynä subjektina, kykyni
mukaisesti ja tulkitsen persoonani ja kokemukseni voimin. Pyrin harjoittamaan
laadulliselta, etenkin feministiseltä tutkimukselta odotettua refleksiivisyyttä, oman
tekemisen kriittistä tarkastelua ja kuvailua. Naistutkimuksen kannattamien
metodologisten periaatteiden mukaisesti yritän määrittää, tiedostaa ja pitää näkyvillä
tutkijasubjektiuteni, roolini ja paikkani tutkimuksessa ja siitä kirjoittamisessa. Tuon
esiin intressini, mutta mielestäni myös niitä riitauttavia ääniä, joiden kanssa en kiistele.
Jälkiviisaana olen kyllä usein toivonut voivani tehdä kuin Jouko, joka korjasi
luonnospiirrostaan varsinaisen työn edistyessä. Olisinpa esimerkiksi jakanut tutkijuutta
kohteideni kanssa, käyttäen vaikkapa muistelumenetemää, jossa myös tutkimuksen
kohteista tulee tulkintojen esittäjiä, kun he analysoivat omia kokemuksiaan itse ja
kollektiivina (ks. esim. Setälä 1988; Timonen 1988; Aapola 1994 ja 1999b). Olisinpa
kentällä asettunut enemmän oppilaan osaan ja käyttänyt interventiota hyväksi
tietoisemmin, mahdollisuutena, tai tehnyt tehtävät oppilaiden mukana, rikkonut
tahallani rajoja ja katsonut, mitä kommentteja siitä syntyy, niin kuin tarhalasten leikkiin
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osallistuva Bronwyn Davies (1991, 94-110), joka reagoi vastoin poikien odotuksia ja
siten aktivoi heissä positioivaa puhetta. Taidekasvattajan akateeminen ja teoreettinen
perehtyneisyys on toista lajia kuin sosiologin. Kuvataidekasvatus on se kokemusresurssini ja horisonttini, joka määrittää työni relevanssia, kiinnostavuutta ja ideologisia
seurauksia, ja sitä vasten olen ensisijaisesti peilannut löydöksiäni ja tehnyt tulkintoja.
Ajattelen tutkimukseni auttavan taidekasvatuksen teoreettista ja käytännöllistä
kehittämistä, avartavan sen itseymmärrystä ja oppilaskäsitystä.
Tarkkaan ottaen tutkimukseni tulokset koskevat vain tarkasteluni kohteena
olevaa toimijoiden ryhmää, ja niistä ei voi tehdä päätelmiä yleistäen suoraan vaan
havaintokontekstiin suhteuttaen. Tällaista oli täällä, ja lukija todetkoon missä määrin
jossakin toisaalla on vastaavaanlaista. Olen yrittänyt kuvata tutkimuksen kontekstia
monitahoisesti, jotta lukija voisi arvioida tulosten soveltuvuutta ja käyttöarvoa itsensä
kannalta ja päättää ovatko ne ja miltä osin siirrettävissä esimerkiksi oman tilanteensa
kontekstiin (ks. Lincoln ja Cuba 1985). Yleistettävyyttä voi myös syntyä havaintojen
kumuloitumisesta, siitä että tutkimukseni on yksi tapaus toisille kuten toisten
tutkimukset ovat olleet tapauksia minulle (Syrjälä jne. 1995, 102-103). Fenomenologiskonstruktivistisesti ajatellen tieteellinen tieto on joka tapauksessa vain osa siitä, mikä
käy tiedosta yhteiskunnassa (Sulkunen 1997, 20). Tutkimukseni on yksi monista
sosiaalisen todellisuuden representaatioista ja tulkintatarinoista, sekin muuttuu
sosiaalisen todellisuuden osaksi, tulee tulkintojen ja uudelleenkirjoittamisen kohteeksi.
Jos se kuitenkin näyttää kuvistodellisuudesta sellaista, mikä muuten jäisi huomaamatta,
se voi muuttaa tapojamme jäsentää tuota todellisuutta. (Emt. 20-22)
Multimedia, etnografia ja taiteellinen tutkimus
Interaktiivinen multimedia suo mahdollisuuden painottaa etnografiassa kuvaa ja
nonverbaalista, ja siten lisätä niin kertomuksen avoimuutta kuin fiktiivisyyttä. Kuvan ja
nauhoitteen avoimuus ja tulkitsemattomuus etnografiassa voi sisältää poliittisen
mahdollisuuden. Esimerkkinä tästä Denzin kuvailee Trinh'n elokuvaprojektia, joka
purkaa modernistista 'realistista' dokumentaarityyliä ja rakentaa vaihtoehtoista
refleksiivistä, responsiivista tyyliä, jossa filmistä tulee moninaisten kokemusten paikka.
(Denzin 1997, 77. Ks. myös Trinh 1991) Kriittinen poststrukturalistinen tieteenteoria on
tuonut esiin etnografisen tutkimuksen representoinnin, legimitoinnin ja käytäntöjen
kolmoiskriisin. Denzin siteeraa Patti Latheria137, jonka mukaan validius – se onko
tutkimus on tehty hyväksyttäviä periaatteita ja kriteerejä noudattaen ja onko se
esimerkiksi toistettavissa – on tarkoittanut tutkijan auktoriteettia totuuden kertomiseen.
Toisin sanoen tutkijan kertoma totuus on validi, kelvollinen, koska luotetaan, että juuri
tutkijalla tai tieteellä on kyky kertoa totuuksia. Lather ehdottaa, että hylätään validius ja
objektiivisuus kriteereinä ja otetaan uusia kriteereitä tieteen ulkopuolelta.
Antifundamentalistinen, kriittinen tiede perustaa feminismiin ja post-marxismiin
toiveikkaana mutta ilman takeita. Tekstin hyvyys voi olla sitä, että se herättää
miettimään, miten valta ja ideologiat muokkaavat maailmaa ja ihmisiä diskursseissa, ja
validius katalyyttistä, sitä että tutkimus emansipoi ja voimauttaa tutkimusyhteisöä.
Representoinnin vaihtoehto voi olla dekonstruktiivinen todenkaltaisuus, se että teksti
yhtä aikaa uudelleentuottaa ja dekonstruoi todellisuutta eikä pelkästään pönkitä vanhoja
rakenteita tuottamalla niitä uudelleen kuvauksissaan. Mahdollisia legitimointimuotoja
ovat myös auktoriteetteja purkava ironinen teksti, paralooginen teksti, jossa toisten
rinnakkaiset diskurssit ovat horjuttamassa tutkijan tietovaltaa, rihmastoiva, ei137

Denzinin lähde: Patti Lather (1993), Fertile obsession: Validity after poststructuralism, Sociological
Quarterly, 34, 673-694.
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lineaarinen, monta keskeistä puhujaa käsittävä teksti sekä teksti, jossa puhuu rehevä
kuviteltu feminiininen auktoriteetti vastakkaisena dominoivalle miesäänelle, josta
naisten moninaisuus puuttuu. (Denzin 1997, 7-14)
Etnografisen tutkimuksen kiinnostus tietokoneen käytöstä liityy aineiston
järjestelyyn ja analyysiin, hypermediaan oppimisympäristönä tai informaatiotulvan
hallinnassa sekä multimediaisen representoinnin kehittelyyn tutkimustarpeisiin. Omaa
tutkimustani tietokone on palvellut tiedonhaun, viestinnän, ideoinnin, kirjoittamisen,
medioiden työstämisen sekä analyysin teknisenä välineenä, mutta merkittävimmin
multimedian rakentamisessa. Ajattelen käsillä olevan multimediaetnografian vasta
kokeiluversiona, jonka kehittelyä haluan jatkaa väitöskirjaprojektin jälkeen
opetusmateriaalina toimivaksi verkkojulkaisuksi. Kokeilevan prosessin saavutuksia on
vaikea vielä arvioida. Toisilta tutkijoilta, opiskelijoilta ja tutuilta matkan varrella tullut
innostunut ja rohkaiseva palaute kuitenkin kertoo työni olevan ainakin lupaava yritys,
joka voi kannustaa muita monimediaisiin kokeiluihin ja avata etnografisen tutkimuksen
media-avaruutta kirjallisesta visuaalisen ja auditiivisen havainnon ja kommunikaation
mediumien suuntaan. Hyper- tai multimediainen grafia tuskin syrjäyttää perinteistä
kirjallista etnografiaa tai ratkaisee etnografisen representaation kriisiä, mutta se avaa
osalle tutkijoista luontevan vaihtoehtoisen tien tehdä tutkimusta, yhdessä tai yksin.
Multimediakirjoittaminen toi tutkimusprosessiini nautinnollisuutta. Siinä oli taiteilijaa
minussa palkitseva ja inspiroiva kuvallis-elokuvallis-ilmaisullisen luomisen elementti:
kuvan tekoa, käsittelyä, sommittelua, ideointia, monimedian dramaturgiaa,
ohjelmointia. Sain välillä irrottautua vieraan ja raskaan tuntuisesta tutkimusproosasta ja
antaa kuvanteon halun itsessäni tuottaa toisenlaista kirjoitusta niin kuin Latherin (1994,
108) kuvailema tutkija (esimerkkinä representaation kriisiin reagoivasta kriittisestä
feministisestä tutkimuksesta) käytti runoilijaa itsessään kirjoittamisen uusien
strategoiden lähteenä. Ehkä taidekasvattaja-tutkijalle luontuvatkin parhaiten
pragmaattis-esteettiset menetelmät, jotka sallivat analyysin, kirjoittamisen ja
mediakäsityön kietoutua taiteenomaiseksi prosessiksi.
Taiteellisen tutkimuksen mahdollisuus tai mahdottomuus on inspiroinut
taidekasvatuksen tutkimusta ja keskustelua, jossa ovat toistuneet monimenetelmäisyys
ja monitieteisyys, teoreettinen ja metodologinen eklektismi, taiteeseen liitetty luovuus ja
kokeilevuus. Postmodernissa ajattelussa on kiinnostanut opetuksellisesti ja
tutkimuksellisesti hyödynnettävä taiteenläheisyys sekä sisällöllisen ja filosofisen
uudistumisen potentiaali. Kasvatusalan ja etenkin taidekasvatuksen tutkimukselle on
suositeltu laadullista otetta painottavia tutkimusparadigmoja, joihin sisältyy muun
muassa kontekstin huomiointi, nyanssien tarkkailu oppilaiden työskentelyssä ja
tuotoksissa, tutkijapersoonallisuuden 'näkyminen' ja luova kirjoittamistapa
raportoinnissa (ks. Eisner 1992; Efland 1992). Yli kaksikymmentä vuotta on vierähtänyt
ajoista, jolloin taiteellisen jatkotutkinnon mahdollisuutta ja siihen liittyvän
metodologian luonnetta alettiin pohtia suomalaisessa kontekstissa (Sava 1992). Tätä
keskustelua käydään edelleen, ja mukana siinä on nyt myös taiteellisten väitöskirjojen
tekijöitä. Maarit Mäkelä (2004) vertaa akateemiselle kentälle uskaltautuvaa taiteilijatutkijaa uudisraivaajaan, jonka on kyettävä ottamaan oma paikkansa taiteen ja
tutkimuksen rajapinnassa, ennen kartoittamattomalla alueella. Siellä hän, vapaana
liikkumaan omalla tavallaan mutta myös yksin vastuullisena valinnoistaan, altistuu
vaaroille, ennakoimattomille tilanteille, joiden kohtaamiseen hänen valmiutensa eivät
ehkä riitä. Riskialtis liikehdintä taiteen ja tutkimuksen rajoilla voi kuitenkin ravistella
tutkimuskentän rajoja ja tehdä näkyväksi uusia luovia tapoja tehdä tutkimusta. (Emt.
56) 'Taiteellinen väitös' on siis raju juttu, jonka todellisuutta diskursseissa jokainen
uutisointi, lehtijuttu, televisiokeskustelu ja uusi taiteellinen väitöskirja kasvattaa. Ennen
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kuin tiedetään, mitä on tulossa, voidaan tehdä tilaa ja antaa mahdollisuus sen jonkin
tulemiselle ja sen jonkin itsemäärittelylle', jota kukin taiteellinen väitöskirja on. Siinä
itsemäärittelyssä soisin olevan mukana myös taidekasvatuksen tutkimuksen – ja
kuviksen moninaisisen historian ja nykyhetken takia etenkin naisten tekemän.
Vaikka multimedia oli vain välineeni eikä tutkimuskohteeni, on sen prosessointi
ollut kokeilevaa tutkimista, jonka lopputulos on oppimisprosessin näyte. Samalla se
avaa uusia näkymiä ja kommentoi keskusteluihin taiteellisen tutkimuksen muodoista ja
monimediaisuudesta laadullisessa tutkimuksessa ja sen raportoinnissa.
Sukupuoli ja etnografia taidekasvatustutkimuksessa
Opetuksen arjessa tavoitettu ymmärrys kasvamisen ja opettamisen edellytyksistä on
kuvataideopetuksen kehittämisessä oleellista. Etnografisten menetelmien käyttö, etenkin
osallistuva havainnointi opetuskentällä, on kuitenkin suomalaisessa
kuvataidekasvatuksen tutkimuksessa ollut vähäistä, ja sitä on sovellettu pitkälti
toimintatutkimukseen, joissa opettaja tutkii ja kehittää opetusmenetelmiään omaa
työtään havainnoimalla ja analysoimalla (ks. esim. Räsänen 1997 ja Viitanen 1998).
Tutkimani kuvisluokka ei ollut taiteen ja estetiikan suljettu henkisyyden saareke,
sosiaalisen ja materiaalisen maailman kiemurat ulottuivat sinnekin. Opettajalle (ja
tutkijalle) syntyi tilaisuuksia, 'avainkohtia' osoittaa kiinnostusta oppilaiden maailmaan
muutenkin kuin kuvanteon tai taiteen kautta. Taidekasvatusalan teksteissä ei
perinteisesti juuri pohdita virallisen oppimis- ja opetustoiminnan rinnalla tapahtuvaa
epävirallista sosiaalista toimintaa, opiskeluaikanani sellainen sisältyi kasvatustieteen
'pakkopullaan', jossa opetussisältöjä ja -menetelmiä tarkasteltiin persoonallisuus- tai
kognitioteorioiden pohjalta. Se on ikään kuin arkista, näkymätöntä väliainetta tai koko
kouluyhteisöä koskeva yleisempi ulottuvuus, jonka on voinut jättää muiden kasvattajien
ja tutkijoiden pohdittavaksi. Mutta koulussa myös kuvataideopettaja on
kokonaiskasvattaja, jonka vastuu oppilaistaan ulottuu opetettavia sisältöjä laajemmalle.
Hän tarvitsee tahtoa ymmärtää oppilaita muutenkin kuin kuvantekijöinä – ihmisenä,
yksilönä, sosiaalisena toimijana ja kulttuurinsa jäsenenä – ja hänen kasvuaan muunakin
kuin kasvuna visuaaliseen kulttuuriin, taiteen puitteissa ja puitteisiin. Sosiaalisen
maailman mukaantulo oppilaiden elämään ja luokkaan on siis tärkeää oivallettavaa
kuvataideopettajalle.
Kulttuuriset vaikutuskanavat ulottuvat kaikkialle monenlaisina, eivätkä lasten ja
nuorten ilmaisun tai esteettisten arvojen ainekset löydy pelkästään visuaalis-kuvallisen
maailman ja kulttuurin tai kuvataiteen alueelta. Multimedian äänellisiä aineksia
etsiessäni syvennyin ääninauhojen kuunteluun ja löysin keskustelujen lomasta toisenkin
äänimaailman, jolla oli oma merkkimäisyytensä, eleellisyytensä, jopa kuvallisuutensa.
Tämän non-verbaalien äänellisten merkkien maailman sekä tuoksujen ja tuntumien
tietoisemman luennan keinoja soisi kehiteltävän. Luopumalla hetkeksi lempiaististaan
saattaisi etnografi oppia käyttämään muitakin: sokeana herkemmin aistimaan useampia
äänien, tuntumien ja tuoksujen ulottuvuuksia, erittelemään ääniä ja ääninauhoja,
kuurona katsomaan tarkemmin eleitä, kasvojakin. On näyttöä siitä, että naisten ja
miesten yksilöhistoriat tuottavat heissä erilaisia kokemisen tapoja, eri aistien
painotuksen (Määttänen 1988), erilaisia kognitiivisia tyylejä (Head 1996). Nykytaiteen
ja -kulttuurin varjopuolet kuuluvat taidekasvattajien tiedostamis- ja tutkimusvastuuseen
yhtä hyvin kuin valopuoletkin. Visuaalisuuden asemaa tämän päivän länsimaisessa
kulttuurissa voi luonnehtia hegemoniseksi ja itse nykytodellisuutta oleellisella tavalla
mediaestetisoituneeksi (Welsch 1991; ks. myös Levin 1993). Nykyarjessa selviämisen
kannalta merkittävimpien ilmiöiden, tiedonhallinnan ja medioiden perustuminen
näkemiselle ja kuvapinnoille ei kuitenkaan välttämättä vastaa kaikkien yksilöiden
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kokemisen tapoja tai ole heidän etujensa mukaista. On myös sokeita, heikkonäköisiä,
hahmotusongelmaisia oppilaita.138
Kuvataidekasvatusta on yllättävän vähän tutkittu Suomessa sukupuolen
näkökulmasta. Kuvataidekasvattajalle relevantti sukupuolen problematiikka ei jää vain
institutionaalisesti kehkeytyneisiin intresseihin ja substansseihin kuten taidehistoria,
taideteoria, media, oppilaiden eriävät arvot, estetiikat, taidekäsitykset, havaitseminen,
luovuus ja tyylit. Kaikki kuvataidetuntien kontekstissa toteutuvat erojen tuotannon
ulottuvuudet ovat sosiokulttuurisesti, taideteoreettisesti ja pedagogisesti merkityksellisiä
taidekasvatuksen kannalta. Kuvallistuvan kulttuurin ja sen piirissä elävien yksilöiden
kohtaamisten laatua ja seurauksia kannattaisi tutkia ja vaihtoehtoja testata.
Oppitunneilla tehtyjen töiden kuvakielen ja sisältöjen voi havaita toistavan, myötäilevän
tai kommentoivan julkisen kuvakulttuurin tuottamaa kuvastoa ja ilmentävän sukupuolen
mukaantuloa kuvailmaisuun koulukonteksteissa.139 Sukupuolen kulttuuristen tulkintojen
integroituminen lasten ilmaisuun kertoo yhdenlaisen vaikutuksen perillemenosta ja on
avain kulttuurivaikutteiden tunnistamiseen yleisemminkin. Ymmärrystä sukupuolen
merkityksestä kuvallisessa ilmaisussa tai taidekasvatuksessa voi tuoda myös eri
tieteenalojen tutkimus ja teoria, esimerkiksi kognitiotieteen huomiot havaitsemisen ja
tietämisen erojen kehkeytymisestä tai psykoanalyyttiset näkemykset kuvailmaisun
merkityksestä persoonallisuuden, subjektiuden ja sukupuoli-identiteetin rakentamisen
välineenä. Taidekasvatusalan kirjallisesta aineistosta (oppaat, oppikirjat,
opetusmateriaalit, näyttelyt, seminaari- ja lopputyöt, tutkimukset yms.) voi hahmottaa
suomalaisen taidekasvatuksen ideologioiden historiallisia lähteitä, kulkureittejä ja
seurauksia, tutkia vallinneita estetiikkoja, kasvatusaatteita, opetusmetodeja ja sisältöjä
sekä tapaa, jolla niihin kirjoittuvat sukupuolierot ja sukupuolen olemus. Etnografisesti
voi tutkia, miten kuvataideopetus toteutuu oppilaiden kokemana, ja tätä ymmärtämystä
käyttää kriittisten, sukupuolitietoisten ja valtauttavien opetustrategioiden kehittelyyn.140
Naisen subjektiaseman korostaminen ja naisen näkyväksi tekeminen kuuluvat
feminististä kritiikkiä ja tutkimusta motivoineisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Sisäisen
paradigmamuutoksen myötä, emansipatoristen intressien pysyessä on naistutkimuksessa
siirrytty sukupuolieron merkityksettömyyden vannottamisesta ja 'kurjuustutkimuksesta'
sukupuolien historiallisesta erilaisuudesta ammentavaan 'vahvuustutkimukseen' ja
kehitelty radikaalia sukupuolieron filosofiaa.141 Naiskokemuksen löytyminen
tieteellisenä resurssina johti tutkimaan naiseutta ja mieheyttä naisten näkökulmasta,
esittämään naisten kokemuksesta nousevia kysymyksiä, tutkimaan tieteen tietoisuudelta
kätköön jäänyttä tunteiden, poliittisten arvojen, yksilön ja kollektiivisen
tiedostamattoman, taiteenteossa tutkitun sosiaalisen ja historiallisen partikulaariuden
maailmaa. (Harding 1986; Saarinen 1986) Olleita ja nyt eläviä naisia ja naiseutta
tutkimalla voi kasvattaa menneisyyden naisten näkyvyyttä, nykynaisen itsetuntoa ja
'naisellisten' arvojen menekkiä yhteiskunnassa ylipäätään. "Toiseudesta tulee
valtauttava kriittinen ero, kun se ei ole annettua, vaan uudelleen luotua." (Trinh 1991,
138
Ks. myös esim. Halpern (1986) tilahavainnon sukupuolieroista, tytöistä ja pojista tilan kuvaajina,
syvyyden, värin, valon havaitsijoina kognitiotieteen näkökulmasta.
139
Esimerkiksi kuvaamataidon historia-arkistoon kootut työt, ks. Pohjakallio 1993.
140
Vira (1993) viittaa tutkimuksiin, joissa kaikkein "luovimmiksi" osoittautuivat naiset ja miehet, joiden
persoonallisuudessa tulevat esiin sekä feminiiniset että maskuliiniset piirteet, ja otaksuu taideopetuksen
lisäävän ihmisen tietoisuutta ja rohkeutta käyttää näitä molempia persoonallisuuden piirteitä.
141
Aiemmin tasa-arvostrategiana oli häivyttää sukupuoliero, verraten kuitenkin naista mieheen, sittemmin
erilaisuuden hyväksyminen, jopa korostaminen. Ranskalaiset Luce Irigaray ja Helene Cixous kannattavat
sukupuolieron tunnustamista ja uskovat mm. erityisellä 'naiskirjoituksella' voitavan konstruoida
naiseudelle omaa, joskaan ei yhtenäistä subjektiutta ja ääntä diskurssissa (ks. Braidotti 1993 ja
Saarikangas 1991).
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71) Lähtien siitä, etteivät identiteetit ole, vaan ne koko ajan tehdään, kuvataidekasvatus
voisi itsesyyttelyn sijaan tehdä valtauttavaa, hegemonioita ja hierarkioita horjuttavaa
identiteettipolitiikkaa (ks. Pulkkinen 1993) kirjoittamalla auki ja kääntämällä
tutkimuksen resurssiksi historiallista ja nykyistä naisenemmistöisyyttään.
"Yrittäkäämme sijoittaa itsemme naiselliseen genealogiaan, jotta voimme tavoittaa ja
pitää identiteettimme. Älkäämmekä unohtako, että meillä jo on historia, että tietyt
naiset, kulttuurisista esteistä huolimatta, ovat jättäneet jälkensä historiaan ja aivan
liian usein unohtuneet meiltä" (Irigaray 1993b, 19). Aikamme suomalaisvaikuttajien
kriittisen ympäristö-, media- ja yhteiskuntatietoisuuden juuria tutkiva saattaisi monien
taustalta löytää 20–30 vuoden takaisen sosiaali-, media- ja ympäristökriittisen
kuvaamataidonopetuksen (ks. Pohjakallio 1999, 153) ja päätellä, että
kuvataideopetuksen yhteiskunnallinen merkitys on ollut huomattavasti suurempi kuin
miltä se vähäisen tutkimusperinteen ansiosta näyttää.
Tv:n ajankohtaiskatsauksessa naisten päivän tienoilla (7.3.02) poliisinainen,
taekwondomestari, vastasi kieltävästi toimittajan kysymykseen "oletko feministi?"
Miksi? kysyi toimittaja. "Miksi olisin?" vastasi nainen, "Musta on kivaa, kun on miehiä
ja naisia tasa-arvoisesti." Repliikki havainnollistaa, että tasa-arvo voi arkipuheessa
määrittyä naisten ja miesten määrän tasapainona ja feminismi pyrkimyksenä naisten
määrälliseen ylivoimaan. Suomalaiselle "tasa-arvolle" on vierasta se, mitä feminismi tai
naistutkimus on: sukupuolisensitiivisyys, sukupuolen näkyväksi tekeminen, sen ääneen
puhuminen ja politisointi, toteaa Raija Julkunen (2001, 46). Tasa-arvon edistäminen
saattaa siis jossakin mielessä edellyttää sukupuolen korostamista (Thorne 1993, 171), ja
parasta politiikkaa voisi olla hämmentää sukupuolta jatkuvasti keskusteluilla niin, että
se pysyy koko ajan auki ja näkyvissä.
Baumanin (1997, 93-92) mukaan yhteisön yhteisyys, jonka ajatellaan olevan
luonnollista, tosiasiassa rakentuu itsestäänselvyyksiksi muodostuneiden, ääneen
lausumattomien mielikuvien ja oletusten varaan, ja sitä koossa pitävien mielikuvien ja
oletusten ote on sitä lujempi, mitä vähemmän niistä puhutaan tai niihin kiinnitetään
huomiota. Diskurssien jatkuvassa kilpailussa hegemonisen diskurssin vahvistumista
seuraa tunne, että sen on oltava oikeassa, ja erilaisia vastadiskursseja sukupuolesta
uhkaa tukahtuminen (ks. Faludi 1992). Vastadiskursseja on pidettävä vireillä ja
hengissä. Tarkastelemalla sukupuolta taidekasvatuksessa osallistun sukupuolen
pitämiseen näkyvillä kriittisessä keskustelussa. Olen pyrkinyt tuomaan esiin myös
poikkeustapauksia, marginaaleja ja erojen moninaisuutta horjuttaakseni jyrkkiä,
lokeroivia, normittavia yleistyksiä ja kiistääkseni arvojen, tunteiden, tietämisen,
ajattelun, kielen jne. itsestäänselvyyksiksi luonnollistuneita jakoja miehiseen ja
naisiseen. Tutkimuksellani haluan jatkaa ja herättää 'pojat' tai 'tytöt' luonnollistumien
yhtenäisyyttä ja luonnollisuutta epäilevää puhetta, joka tarjoaa välineitä muutokseen
eikä vain rakenna samaa uudelleen.
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LIITTEET
LIITE 1. Tunnit jatkumona lyhyesti
Observoimani kuvaamataidon kurssi kesti 35 oppituntia ja sijoittui syyslukukauden 1996 alkuun ensimmäiselle
opintojaksolle, jonka pituus oli kahdeksan viikkoa eli runsas puolitoista kuukautta. Viikottain kuvistunteja oli
tavallisesti viisi, yksöistunti keskiviikkoaamuisin 8.00-9.00 sekä kaksoistunnit torstai-iltäpäivisin 13.30-15.00 ja
perjantaiaamuisin 8.00-10.00. Kohderyhmäni ensimmäinen kuvistunti pidettiin torstaina 15.8. ja viimeinen torstaina
3.10. Suurin osa tehtävistä toteutettiin lyijykynällä ja puuväreillä, toiseksi eniten vesiväreillä. Yhteen tehtävään
käytettiin vahaliituja, yhteen savea ja lasitteita ja yhteen laajaan tehtävään kollaasitekniikkaa. Tekemästäni taulukosta
näkyy tuntien ajallinen sijoittuminen, tuntien teemat ja tehtävät sekä tunneilla tehdyt juttelut, nauhoitukset ja
videoinnit.
1.-2. viikot.
Torstain 15.8. kurssin ensimmäisen kaksoistunnin aloitusteema on värillisten viivojen luonne. Sen pohjalta
maalataan nopeasti suuret kokeelliset vesivärivalutustyöt. Kaksoistunnin loppuosa piirretään lyijykynällä tai
grafiittiliidulla lintuihminen, jonka ope sanoi teettävänsä kaikilla uusilla 7. luokan ryhmillä diagnostisena työnä.
Lassi ei saapunut.
Perjantain 16.8. kaksoistunnilla katsotaan ensin lintuihmisiä ja sitten aloitetaan plaanitehtävä eli talon pohjapiirros,
jota tehdään kaikki seuraavan viikon tunnit, yhteensä peräti neljänä päivänä eli 7 oppituntia. Kaksiosainen tehtävän
tarkoituksena on opetella mittasuhteita ja rakennusmerkintöjä. Ensin piirretään luonnos lyijykynällä, sitten
varsinainen pohjapiirros lyijykynällä niinikään. Nopeimmat ehtivät värittämään plaaniaan puuväreillä, jotkut jopa
ehtivät tehdä lisätyönä pikkueläimiä, mutta on niitäkin, joilta plaani jää vähän kesken. Kurssin toisen viikon alussa
keskiviikkona 21.8. Lassikin on jo paikalla.
3. viikko.
Keskiviikon 28.8. yksöistunnilla aloitetaan neljäs tehtävä, kollaasityö Hyvä/paha maailmassa (elämässä) lehdistä
leikaten ja liimaten, mutta sitä ei jatketakaan loppuun seuraavana päivänä, torstaina, vaan vasta perjantaina.
Torstaina 29.8. tehdään savesta luokkatuoppi levytekniikalla. Tuntien lopussa ope pyytää oppilaita kuuntelemaan
silmät kiinni improvisoimansa fantasiamatkan trooppisille saarille – mieleen muhimaan tulevaa tehtävää varten.
Perjantaina 30.8. palataan taas kollaasien pariin. Otan nauhurin ensimmäistä kertaa luokkaan mukaan ja käytän sitä
luokassa kulkiessani. Sinin ja Aulin kollaasit eivät vielkään ehdi valmiiksi
4. viikko.
Keskiviikkoaamun 4.9. yksöistunnilla harjoitellaan ihmisen kuvaamista piirtämällä muotikuvia mallin mukaan.
Yksi tyttö vie työnsä kotiin viimeisteltäväksi ja kahdelta tytöltä muotikuva jää melkoisen kesken, koska he ovat
jatkaneet alkutunnista vielä kollaasitöitään. Kuljen luokassa nauhurin kanssa.
Torstain 5.9. kaksoistunnin opettaja aloittaa värioppidemonstraatiolla, jonka jälkeen hän herättelee mieliin taannoin
kertomansa fantasiatarinan ja käynnistää palmusaaritehtävän ykkösvaiheen, vesivärivalutuksen maiseman taustaksi.
Kakkosvaiheessa, taustan kuivuttua, sille maalataan mustalla peitevärillä palmusaarten siluetteja. Jututan Sannia ja
Kaisaa heidän töidensä äärellä, juttelu menee nauhalle. Nauhuri alkaa jo olla koko ajan päällä tunneilla.
Perjantaiaamun 6.9. kaksoistunnilla palmusaaret jatketaan loppuun, jonka jälkeen oppilaat maalaavat kuraattorin
toivomuksesta ja avuksi mainoksia omaa monnitusjuhlaansa varten. Tämän jälkeen tarkastellaan taululle ripustettuja
palmusaaritöitä yhdessä. Lopuksi opettaja vielä pohjustaa seuraavan viikon liikennemerkki -tehtävän. Juttelen Erkin,
Lassin, Harrin ja vähän myös Hannan kanssa heidän töidensä äärellä. Nauhuri pyörii koko tunnin.
5. viikko.
Keskiviikkoaamun 11.9. yksöistunnille oppilaat saapuvat kouluun ja kuvistunnille monniasuihinsa pukeutuneina.
Ope katsoo parhaaksi antaa vähän myöten karnevaalitunnelmalle ja teettää vain nopean vahaliitutyön Monnarimuisto,
aiheena joko monnarilaukku, monnariasu tai monnarimeikki. Suurimman osan tunnista oppilaat käyttävät jutustelun
ohella asujensa ja meikkiensä viimeistelyyn ja korjailuun.
Torstaina-iltapäivänä 12.9. monnaripäivä on takana, mutta mopotusilta edessä, ja siitä keskustellaan aluksi yhdessä
varsin pitkään. (Katsellaan hetki monnaritöitä, laitetaan niitä taululle?). Sitten ope kuulustelee liikennemerkkien
funktioita, pohjustaa uudelleen liikennemerkkitehtävän, ja työ aloitetaan pienten luonnosten tekemisellä. Varsinainen
liikennemerkkityö tehdään luonnoksen pohjalta vesiväreillä. Kaksoistunnin toisella puoliskolla juttelen vielä Hannan
ja sitten Essin kanssa. Videokamera vierailee luokassa ensimmäistä kertaa, Essi kuvaa sillä omia töitään. Merkkityö
pitäisi saada valmiiksi kaksoistunnin aikana, mutta se jää joiltakin kesken.
Perjantaiaamun 13.9. kaksoistunnilla ope aloittelee taululla perspektiivioppia. Monnarit puhuttavat taas oppilaita.
Ope jatkaa perspektiivistä vasta, kun niitä on yhdessä puitu hetki ja käyty ripustamassa käytävän seinille merkkityöt,
joista viimeiset vasta valmistuvat. Lassi ja Tero videoivat ripustusta. Kun ope demonstroi taululla, käy kolme tyttöä
vuorotellen avustamassa häntä piirtämisessä. Alustuksen jälkeen piirretään kahden pakopisteen perspektiiviharjoitus
lyijykynällä viivotin apuna. Jututan lisää Essiä, sitten Katia. Essi kuvaa ensin jutteluamme ja vie sitten kameran
mukanaan savitilaan katsomaan, ovatko toissaviikolla muovaillut luokkatuopit tarpeeksi kuivia raakapolttoon.
Juttelen myös Matin ja lopuksi Ramin kanssa, jotka videoivat toisiaan. Äänitän koko tunnin.
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6. viikko.
Keskiviikkoaamutunnin 18.9. aluksi ope kertaa syvyyden ja tilan kuvaamisen, sitten antaa tehtäväksi piirtää
lyijykynällä ja puuväreillä saarivaltakunta soveltaen saatua perspektiivioppia, ilman viivotinta. Kolme tyttöparia ja
yksi poikaparia tekevät työn yhdessä. Juttelen Joukon kanssa, mutta en saa kaikkea nauhalle ja kukaan ei halua
kuvata meitä. Saarivaltakuntaa tehdään kahden viikon kolmena päivänä, joiden välissä on muutakin ohjelmaa.
Torstain 19.9. kaksoistunnilla lasitetaan luokkatuopit. Erkki on poissa. En haastattele ketään, mutta videoin itse
pääosan tunnista ja oppilaatkin kuvaavat muutaman pätkän. Lopuksi tehdään pieni kilpailullinen värioppitehtävä
pareittain. Nauhoitan koko tunnin.
Perjantai on taksvärkkipäivä. Kun tulen paikan päälle ja huomaan koulun lähes tyhjäksi, tajuan ettei tunteja ole.
7. viikko.
Keskiviikon 26.9. yksöistunti jatketaan taas saarivaltakuntia. Ehditään aloittaa niiden värittäminen puuväreillä.
Luokkatuopit haetaan polttotilasta ja niitä korjaillaan. Muutama oppilas kuvaa videolla. Sovitaan, että minä pidän
huomisen tunnin. Ope lupaa oppilaille arvostella tuopit, jotta ne voi hakea iltapäivällä ja viedä kotiin.
Torstain 27.9. iltapäivätunnit teetän oppilailla omakuvan. Opettaja ei ole paikalla. Annettuani tehtävän sovimme
alustavasti haastatteluista kurssin jälkeen. Kerään oppilailta puhelinnumerot ja osoitteet. Asetan videokameran
projektoritelineelle luokan eteen, josta oppilaat käyvät vuorotellen kuvaamassa. Juttelen Teron, Riinan ja Sinin
kanssa, mutta Riinan osuus ei nauhoitu lainkaan ja Sinin osuudestakin taltioituu vain loppuosa.
Perjantaiaamun 28.9. kaksoistunnilla saarivaltakunnat valmistuvat ja niitä tarkastellaan yhdessä. Juttelen Saaran,
Arjan, Aulin ja Merin kanssa. Kaksoistunnin lopulla osa ehtii lisätyönä jäljentää silmävaraisesti sarjakuvahahmoja.
8.viikko.
Keskiviikkoaamun 2.10. tunti kuluu miltei kokonaan dinosaurusdioja katsellessa ja opettajan tarinoidessa
luomiskertomuksesta. Videoin takaa paikaltani opettajan luennoidessa. Jää kymmenen minuuttia aikaa tehdä
lyijykynäpiirros dinosauruksesta. Tunnin jälkeen ope arvioi oppilaiden siihenastiset työt kurssiarvosanaa varten.
Torstain 3.10. kaksoistunti on kurssin päätöskerta. Essi ja Auli ovat poissa. Viimeisenä tehtävänä on abstraktio,
jonka opettaja pohjustaa näyttämällä dioja abstraktista taiteesta. Työ tehdään sekatekniikalla: paperiin liimataan ensin
paperisuikaleita ja siitä jatketaan vesiväreillä maalaten. Tunnelman luomiseksi opettaja soittaa itämaistyyppistä
musiikkia kasettinauhalta koko kaksoistunnin. Olen tuonut karkkia oppilaille ja tilaisuuden tullen pistän ne
oppilaiden iloksi kulhoon ja luokkaa kiertämään. Tunnin lopussa jaan kullekin oppilaalle kiitoslahjaksi
piirustuskynän, joihin olen kirjaillut hänen nimiään kullanvärisellä permanent-huopakynällä. Essille ja Aulille
opettaja välitti kynät myöhemmin.

LIITE 2. Aineisto ja sen koodit tekstissä
Kenttämerkinnät
Kenttävaiheen käsimerkintöjä tunneilta ja haastatteluista täydennyksineen tein 6 erilaiseen kirjaan/vihkoon (musta
tutkimuspäiväkirja, pieni harmaa kierrevihko, sininen kouluvihko, pieni punainen, pieni sininen ja pieni ruskea
kierrevihko). Viittaan näihin kaikkiin N-kirjaimella. Viittaan toisinaan myös ennen varsinaista tutkimuskenttää
tekemiini kouluvierailuihin ja 'harjoitusobservointeihin' ja niissä (pieneen siniseen kierrevihkoon ja mustaan
kirjaan) tekemiini huomioihin, joille en kuitenkaan ole antanut koodia. Kaikki nämä käsimerkinnät puhtaaksi
kirjoitettuna ja (mm. tuntinauhoilta poimituin) täydennyksin sekä kronologisesti niiden lomaan lisäämäni kenttää
koskevat merkintäni tutkimuspäiväkirjasta ja henkilökohtaisesta päiväkirjasta muodostavat 177-sivuisen,
digitaalisen 'kenttäpäiväkirjan'.

Tuntiäänitykset
Tunneilta kertyi yhteensä 15 kpl 60-90 minuutin pituista ääninauhaa, ajassa n. 17h 30min yhteensä 14:ltä
opetuskerralta (=oppitunteina 23 x 45min), litteroituna vaihtelevalla tarkkuudella 644 sivua. Tuntiäänitteeseen
viittaan T-kirjaimella. Yhteensä 18 juttelu-haastattelua oppilaiden kanssa tunneilla sisältyvät näihin nauhoihin
enkä ole antanut niille omaa koodiaan.

Videot
Videota, joka kuvattiin 8 mm videokameralla, kertyi 4 kpl 60 minuutin kasettia, yhteensä n. 3h 45min yhteensä
7:ltä eri opetuskerralta (=oppitunteina 12 x 45min). Videoita en litteroinut kuin paikoitellen, mutta analysoin niitä
muilla tavoin tein ja niistä jonkin verran katselumerkintöjä (14 sivua). Viittaan videoon V-kirjaimella.

Oppilaiden haastattelut kurssin loputtua
Oppilashaastatteluja kurssin jälkeen tein 10 kappaletta siten, että haastattelin 16 oppilasta pareittain ja 2 oppilasta
yksittäin. Myös yksi parihaastatteluista jatkui yksilöhaastatteluna, kun toinen haastateltava joutui lähtemään toista
aiemmin. Haastattelujen pituudet vaihtelivat yhdestä kahteen tuntiin, ja haastattelunauhaa kertyi 10 x 90 minuutin
kasettia, yhteensä noin 15 h, jota on litteroitu vaihtelevalla tarkkuudella 318 sivua. Viittaan haastatteluihin Hkirjaimella ja haastattelujen keskinäistä aikajärjestystä ilmaisevalla numerolla (H01 – H10). Tein kullekin
oppilaalle haastattelussa 'korttikyselyn', jonka vastauksia analysoin mm. taulukoimalla, mutta jolle en antanut
omaa koodiaan.

Opettajan haastattelut
Kahdesta pidemmästä opettajan haastattelusta, joihin viittaa koodeilla O1 ja O2, ensimmäisen tein noin vuoden ja
toisen kahden ja puolen vuoden kuluttua kenttävaiheen päättymisestä. Niistä kertyi ääniauhaa noin 2 x 90 min
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kasettia, eli yhteensä 3 tuntia, litteroituna 73 sivua. Näiden lisäksi myös tuntinauhoihin (T) sisältyy opettajan
kanssa käymiäni lyhyitä keskusteluja ja juttuhetkiä, mutta niille en ole antanut omaa koodiaan.

Opettajien kirjeet
Vastauksena kuvataideopettajille lähettämääni kirjeeseen, jossa hain kenttäkoulua ja pyysin kirjoittamaan
sukupuolen teemasta, sain 10 eripituista kirjettä. Niihin viittaan kullekin vastaajalle antamallani pseudonyymillä.
Tutkimuskoulun opettaja ei ole näiden pseudonyymien joukossa.

Tutkimuspäiväkirja ja henkilökohtaiset päiväkirjat
Kenttävaihetta ennen, sen aikana ja jälkeen pohdin tutkimusteemaa, siihen liittyvää kirjallisuutta ja havaintojani
runsaasti niin tutkimuspäiväkirjassa kuin henkilökohtaisessa päiväkirjassani. Tutkimuspäiväkirjaan viittaan
koodilla TPK ja henkilökohtaiseen päiväkirjaani koodilla PK, joita seuraa merkintäpäivämäärä. Lapsuuteni
päiväkirjoja lainatessani mainitsen lähteen erikseen.

Tuntien numerot, tehtävät ja niiden lyhenteet sekä tunneilla koottu data.
Observoituja opetuskertoja oli 21 (oppitunteina 35 x 45 min), yhteensä n. 26h 15min. Seuraavassa on taulukkona
tuntien numerot, ajat ja tehtävät, kerätty datatyyppi sekä tehtävän tekniikka ja materiaalit. Data: N=käsimerkintöjä,
(N)=vähän käsimerkintöjä, T=ääninauhaa, V=video-otoksia.
tunnin numero

lyhenne tehtävä / data

tekniikka, materiaalit

01: to15.8. 13.30-15
01:
02: pe16.8. 8-10
03: ke 21.8. 8-9
04: to 22.8. 13.30-15
05: pe 23.8. 8-10
06: ke 28.8. 8-9

01VV
01LI
02PL
03PL
04PL
05PL
06HP

vesivärit
lyijykynä tai grafiitti
lyijykynä, puuvärit

07: to 29.8. 13.30-15 07LT
08: pe 30.8. 8-10
09: ke 4.9. 8-9
10: to 5.9. 13.30-15
11: pe 6.9. 8-10
12: ke 11.9. 8-9
13: to 12.9. 13.30-15
14: pe 13.9. 8-10
15: ke 18.9. 8-9
16: to 19.9. 13.30-15
17: ke 25.9. 8-9
18: to 26.9. 13.30-15
19: pe 27.9. 8-10
20: ke 2.10. 8-9
21: to 3.10. 13.30-15

08HP
09MM
VO
10PS
11PS
12MO
13LM
14KP
15SP
16LL
17SP
18O
19SP
19SK
20D
21AB

=vesiväriviivoja / N
=lintuihminen / N
=plaani / N
/N
(pikkueläimiä lisätyönä) / N
(pikkueläimiä lisätyönä) / N
=Hyvä/paha maailm. / N
- alussa luokkatuopin ohjeet
=luokkatuopin valm. / N
-lopussa tarina palmusaaresta
=Hyvä/paha maailm. / T, N
=muotikuva mallista / T, N
=värioppia / T (N)
=palmusaari, 1.valutus+ 2.siluetti / T (N)
=palmusaari, aluksi värioppidemo / T (N)
=monnarimuisto / T (N)
=liikennemerkki / T, V, N
=2 pakop. perspektiivi / T, V (N)
=saari perspektiivissä / T (N)
=luokkatuopin lasitus / V, T
=saari persp. värittäminen / T, V (N)
=omakuva / V, T
=saari perspektiivissä/ T (N)
-lopussa lisätyö sarjakuvajälj.
=dino / V, T (N)
=abstraktio / T, V

kollaasi, lehdet, liima
savi
kollaasi, lehdet, liima
puuvärit
puuvärit
vesivärit + musta
vesivärit + musta
vahaliidut
lyijykynä, vesivärit
lyijykynä
lyijykynä, puuvärit, parityö
lasitteet
puuvärit, parityö
vapaa väline
lyijykynä, puuvärit, parityö
lyijykynä, puuvärit,
lyijykynä
vesivärit, paperisuikaleet

Esimerkkejä tutkimustekstissä käyttämistäni aineisto-otteiden koodeista:
N07LT (N=tuntimuistiinpano, 07=tunnin numero, LT= tehtävä)
T14KP (T=tuntinauha, 14= tunnin numero, SP= tehtävä)
V18O (V=video, 18=tunnin numero, O= tehtävä)
H5EA (H5= 5. oppilashaastattelu, EA= Essi ja Auli
O1 (opettajan haastattelu)
NO1 (merkintöjä opettajan haastattelusta)
TPK + pvm. (tutkimuspäiväkirja)
PK + pvm. (henkilökohtainen päiväkirja)
'Marja' (Opettajien kirjeisiin viittaan kunkin opettajan pseudonyymillä)
Litteraatiomerkit
Alleviivaus tarkoittaa, että ilmaus on esitetty painokkaasti
[Hakasuluissa oleva teksti] on tutkijan tekemä tarkennus, kuvailu tai muutos selitys tai poisto:
[--] jos keskellä otetekstiä on katkoviivat hakasulussa tai ilman, kohdasta on poistettu lyhyt tai pidempi pätkä
( ) tyhjät sulut ilmaisevat epäselvää puhetta, josta ei pystynyt tekemään tulkintaa
(Suluissa oleva teksti) on tutkijan tulkinta huonosti kuuluneesta puheesta
| Pystyviivat kahden toisiaan seuraavan repliikin alussa tarkoittavat, että puhujat puhuivat samanaikaisesti
Repliikin sisennyksellä pyrin ilmaisemaan, että meneillään on useampia rinnakkaisia keskusteluja
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LIITE 3. Kollaasien tulkintaa
Tulkintaani hyvää/pahaa maailmassa –kollaaseista puhdas-likainen –vastakkainasettelun näkökulmasta:
HYVÄ
PAHA
(Kati) Puhtaat vihannekset, siististi erilleen asetellut, pirskahdus vettä sellerin varressa ja tomaatin poskella. Puhtaat pyykit narulla
kuivumassa. Tuliterä, tahraton auto. Poppari-sairaanhoitajien puhtaat pikku essut ja hilkat. Raikkaat jäätelöannokset, joissa siistit,
ehyet pallot puhtauttaan kiiltävissä astioissa. Naisen vastapestyt, siistit hiukset. Täysi pullollinen kirkasta parfyymiä.
Puhtaansinisen veden halki kiitävä tuliterä moottorivene ja äiti siinä papiljotit päässään. Kirkasvetinen suomalainen järvi, talon
siisti vaalea tiiliseinä. Pieni kontrasti sellerin latvassa: kaunis (poppari)poika resuisessa asussa, mutta varmaan puhtaana silti.
(Sini) Kuvat leikattu ja sommiteltu
Lika, laava, ruttuisuus. Keuhkot likaava tupakka. Lianharmaa 'kummitus' sotkuisella
huolella toisiinsa. Kiiltävät lasihelmet taustalla. Muumion mädänneet kasvot. Musta mies. Myllerretty hakkuuaukea. Tummaa
ja koristekissa, vaalea kasvonpuolikas savua tupruaa lentokoneesta. Viinapullot – puliukot? Pedofiilin uhrit – likainen mieli?
(Riina) Uimahallin veden puhtaus. Isällisen hahmon kotoisan
Tummat, hikiset miehet ryppyisissä vaatteissaan ja heidän
siisti, puhdas ruutupaita. Kokin puunattu varustus ja tahraton
rojuinen lastinsa. Roiston parransänki ja hapsottavat hiukset.
puku. Puhdas raikas juoma siistin naisen kädessä. Maaseudun
Tulipaloa pakenevien ihmisten kaaos. Romuauto. Tupakoiva
puhdas ilma, meri-ilman puhtaus ja raikkaus.
nainen. Tytön ja pojan punk-meikki ja kampaukset.
(Meri) Kaikki sisältö siistiä, kuvien reunat siististi ja huolella leikatut, kuvat
Harmaita ja 'likaisia värejä'. Kuvista osassa
syvätty ja sommiteltu toisiinsa. Värikästä. Sateenkaaren puhtaat värit.
revityt reunat, osassa kulmikkaat, niitä ole
Sohvatyynyt järjetyksessä siistillä sohvalla. Puhtoinen vaalea pikkupoika uudet
syvätty toisiinsa eikä kaikkia taustan aukkoja
vaatteet päällään. Fergien siisti meikki ja kiiltävät hiukset. Juuri auenneet tuoreet, peitelty. Verivana. Saastuttava tehdas.
ehjät ruusut.
Romuauto. Koiran varjo.
(Essi) Lähes kaikki puhdasta ja siistiä. Ryppyiset, mutta sametinhohtoiset koirat istuvat siististi rinnakkain kameraan päin. Ruuan
puhtaus, annosten huolellinen asettelu ja siisti kattaus, valkoiset astiat, puhtaat, valkoiset lakanat ja pöytäliinat. Valkeat kukat
valkeassa vaasissa, valkeaa rahkaa kristalliastiassa valkealla pitsiliinalla. Lumirinteiset vuoret ja kirkasvetinen vuoristojärvi.
Morsian ja morsiusneidot vaaleissa puvuissaan, sulhasen vitivalkoiset hansikkaat. Valkoasuinen pariskunta istuu valkoisen pöydän
äärellä vaaleassa interiöörissä, valkoiset ovet, valkoiset pylväät, edessä tahraton valkoinen auto, kiiltävä pölykapseli. Puhdas,
märkä uimari (Jani Sievinen), märkänä taakse kammattu siisti tukka, sileät (parrattomat) kasvot. Nuori pari siisteine essuineen
siistissä valkeassa keittiössä, vasta pestyt vihannekset ja kipot puhtaina järjestyksessä, miehellä 'lyhyt siisti tukka' tytöllä hiukset
kiinni (jotteivät putoaisi ruokaan).
(Jouko) Avara, siisti, valoisa, puhdas makuuhuone.
Roskia, likaa, autonromu. Köyhän aasialaisperheen ahtaat, likaiset olot.
(Saara) Ehyet, siistit väripinnat, 'puhtaat' värit: sininen, vihreä, keltainen, punainen, oranssi.
Likaista, romut, rikkinäisyys.
Tuoreet, ehjät, puhtaat mustikat ja lakka. Sileä, raikkaanvihreä toukka. Pirteän puhtaankeltainen 'Likaisia', tummia, murrettuja,
kala. Madonnan vaaleat kasvot ja hiukset, huolella meikatut huulet, silmät, laitetut kulmakarvat, haalistuneita ja harmaita sävyjä
ehjä, sileä ilme. Puhtoinen lapsi uinuu puhtaissa vaatteissa ja vuoteessa. Vaalea nainen siisti
(paitsi hautajaisruusut). Likainen,
nutturakampaus, siistit kädet ja hoidetut, lakatut kynnet, sileät sääret, ehjät silkinkiiltävät
nokinen talon seinä. Romuautoja
sukkahousut, valkoiset kengät, siisti vaalea jakkupuku, valoisampaa hyvän puolella.
ja roskia.
(Tero) Harmaus. Silvotut ruumiit, sekasorto, verenvuodatus tai viittaukset siihen (tyrannosaurus Rex, intiaaninpää)
(Sanni) Puhtaan raikkaat värit. Valkoasuisen filmitähden siisti valkea talo.
Murretut värit. Punkkarin tumma meikki
Tahraton, kiiltävä kultasormus. Siisti jäätelöpallo, päällä kiiltävä ehjä
ja sotkuiset hiukset. Rosoinen, patsas kuin
mandariininpala.
muumio.
(Kaisa) Puhtaus korostuu erityisen paljon likaista ja raadollista vasten. Värit
Harmaan, ruskean ja likaisia sävyjä. Nylkeminen
puhtaat, raikkaat. Valkea kartano, seesteinen ja siisti. Tyhjä aamun maisema.
ja verisyys, kuolleiden, märtänevien
Puhdas, raikas merituuli, siisti onnellinen perhe meren äärellä, veden valkeissa
ihmisraatojen sekasotku. Kurassa makaava
kuohuissa. Raikas piparminttupurkka, joka pitää hampaat puhtaina ja ehjinä,
kuollut. Kasvosuojus viittaa bakteereihin tai
hengityksen raikkaana.
ilman epäpuhtauksiin.
Erkin, Lassin, Harrin, Matin, Ramin ja Hannan töissä siisti, puhdas, likainen eivät tunnu aktivoituvan hyvän ja pahan
merkityksellistämisessä. Niissä vastakohta-asettelua ei oikein synny, tai sitä on vaikea hahmottaa, koska hyvä ja paha on sekaisin.
Ramia lukuunottamatta oppilaiden tulkinnat olivat tarpeen, jotta hyvän ja pahan saattoi erottaa lainkaan toisistaan. Rami oli jo
varhain selkeästi julistanut tekevänsä 'pelkkää hyvää'. Hannan ja Matin tulkinnat töistään olivat epäröivimpiä.
Siisti, puhdas, likainen jne. aktivoituivat hyvän ja pahan merkityksellistämisessä yleisemmin tyttöjen kuin poikien töissä.

LIITE 4. Kirje opettajille
Tarja Kankkunen
Uomarinne 1 E 72
01600 Vantaa
puh. 5668861
e-mail: tk@uiah.fi

Vantaalla 16.4.1996

✹ Tervehdys sinulle hyvä kollega
Olet varmaan urasi varrella ainakin muutaman kerran törmännyt kysymykseen tyttöjen ja poikien erilaisuuksista tai yhtäläisyyksistä
kuvaamataidon oppilaana ja yleisemminkin. Olet saattanut kuulla juttuja tyttöjen tunnollisesta puurtamisesta tai poikien
vauhdikkaista huitaisuista, tai lukea esimerkiksi Styluksen sivuilta poikien aiheiden lisääntyvästä väkivaltaisuudesta tai pojille
järjestetystä taidekasvatuskokeilusta.
Itse törmäsin tyttö/poika -teemaan kohta kaksi vuotta sitten, ja sen pohtiminen omia kokemuksiani vasten johdatti minut syksyllä
1995 jatko-opiskelijaksi Taideteolliseen korkeakouluun (josta valmistuin kuvaamataidon opettajaksi 1989). Teen siellä nyt
väitöskirjaa, jonka työnimi on Tytöt, pojat ja 'erojen leikki' kuvaamataidossa. Tutkin muun muassa sitä, missä muodossa tai
yhteydessä sukupuoli tulee esiin tai vaikuttaa kuvaamataidon tuntien viitekehyksessä: oppilaiden valinnoissa, ilmaisussa, töissä,
työtavoissa, arvostuksissa, vuorovaikutuksessa. Miten oppilaat ilmentävät tai käsittelevät mieheyttä ja naiseutta tai hahmottavat
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itsensä suhteessa yleisiin roolityypityksiin? Millaisina kuvaamataidon opiskelijoina ja kuvantekijöinä he kokevat itsensä ja mitä he
ajattelevat kuviksesta? Millaisia kulttuurisia tai muita tekijöitä löytyy eri oppilaiden arvo- ja merkitysmaailmojen taustalta?
Lähetin tämän kirjeen kahdesta syystä:
✉ Jotta kirjoittaisit minulle. Haluaisin kuulla kentällä toimivien/toimineiden kuvaamataidon opettajien kokemuksia ja
näkemyksiä tytöistä ja pojista kuvaamataidossa suoraan opettajilta itseltään. Siksi pyydän sinua lähettämään minulle tästä aiheesta
vapaamuotoisen kirjeen. Esitän virikkeeksi seuraavat kysymykset, mutta voit hyvin muotoilla kysymyksesi myös itse:
- Millaisia tehtäviä tai millä tekniikoilla ja materiaaleilla tytöt/pojat mieluiten tekevät?
- Onko tyttöjen/poikien ajankäytössä, ilmaisutavoissa tai lopputulosten tasossa eroja? Millaisia?
- Onko tyttöjen/poikien käyttäytymisessä kuvistunnilla tai sinua kohtaan eroja. Millaisia?
- Millaisia ovat tyttöjen/poikien 'stereotypiat' ja lempiaiheet?
- Millaisia eroja on pojissa keskenään ja tytöissä keskenään edellä mainituissa asioissa?
- Millaisissa asioissa tytöt ja pojat eroavat toisistaan eniten/vähiten kuvaamataidossa?
- Mistä voisi johtua se, että enemmistö kuvisopettajista ja kuvisoppilaista on naispuolisia?
- Miten itse suhtaudut mielestäsi tyttöihin/poikiin ja heidän tekemisiinsä kuvistunnilla?
- Ovatko tytöt yleensä saaneet sinulta enemmän hyviä/huonoja arvosanoja kuin pojat? Miksi?
- Onko mielestäsi kuvallisesti lahjakkaita, luovia tekijöitä enemmän tyttöjen/poikien joukossa?
- Miksi mielestäsi sukupuoleen pitäisi/ei pitäisi kiinnittää huomioita kuviksessa?
- Miksi mielestäsi sukupuolieroa kannattaa/ ei kannata pohtia??
Kirjeesi voi olla pituudeltaan, muodoltaan ja ulkoasultaan millainen vain, kunhan saan sanoista selvää ja ehdit kirjoittaa ja postittaa
sen minulle viimeistään 1.6.1996. Toivon, että kerrot kirjeessäsi, mikäli et millään ehdoilla halua minun lainaavan (anonyymina)
kirjeesi osia tutkimusraporttiini.
 Jotta löytäisin yhteistyökumppanin. Haluan aloittaa tutkimukseni menemällä mukaan peruskoulun kuvaamataidon tunneille ja
antamalla arjen konkreettisten ilmiöiden nousta sieltä esiin. Etsin siis (yhtä tai useampaa) kuvaamataidon opettajaa, joka rohkenisi
ottaa minut havainnoimaan yhden 7. luokan opetusryhmänsä kuvistuntien arkea yhden yhtenäisen jakson, lukukauden tai
lukuvuoden ajan ensi syksystä alkaen. Vastapalveluna voin tarjota ainakin auttavia käsiä ja jalkoja tuntien kuluessa ja niiden
liepeillä sekä materiaalien ja välineiden hoitoa ja hankintakeikkoja. Varsinaisen kohderyhmäni opetukseen, tuntien suunnitteluun,
töiden arviointiin ja muihun oleellisiin virkavelvollisuuksiin en puutu, mutta muiden ryhmien kuvistuntien lyhytaikaisia tuurauksia
voisin tarvittaessa tehdä. Tuntien kuluessa havainnoin oppilaiden työskentelyä, valintoja, töiden syntyä, vuorovaikutusta. Tunneilla
tai tuntien ulkopuolella juttelen joskus eri oppilaiden (mielellään myös opettajan) kanssa heidän töistään, mieliaiheistaan,
-materiaaleistaan, -tekniikoistaan, idealähteistään, kuvaamataidosta, toiveistaan, tavoitteistaan. Osan tunneista ja keskusteluista
nauhoitan ääni- tai videonauhalle. Kaikki tunneilla keräämäni tutkimusaineisto tulee ainoastaan itseni käyttöön, ja tutkimusraporttiin
lainaan aineistoa siten, ettei henkilöitä tai kohdekoulua voi tunnistaa. Jos olet halukas ottamaan minut ensi lukuvuonna yhden
seiskaryhmäsi kuvistunteja havainnoimaan, ilmoita siitä kirjeessäsi minulle, niin jutellaan enemmän asiasta. Ja vaikka et olisikaan
halukas kenttäyhteistyöhön kanssani, niin joka tapauksessa
Sinulle ihanaa loppukevättä minulta – ja minulle kirjettä sinulta toivoo Tarja Kankkunen
p.s. Sain osoitettarrasi Kuvaamataidonopettajain liitolta

LIITE 5. Esimerkki haastattelurungosta
Kysymyslista: (11.11.96)
A. Kortit
(1) Valitse korkeintaan 3 mieluisaa ja 3 tylsää korttia. Miksi ovat mieluisia/ tylsiä?
+______________________
-______________________________
(2) Valitse korkeintaan 2 hyvää ja 2 huonoa taideteosta. Miksi ovat hyviä/ huonoja?
+________________________
-_______________________________
(3) Kortti kivalle tytölle ja kivalle pojalle omalla luokallani. Miksi tämä kortti ja henkilö?
tyt _______________________
poi _______________________
B. Arvostelusta
(4) Oliko oikein arvosteltu – oliko kuten odotit? Mikä näistä omista koulutöistäsi oli sinusta kivoin tehdä? Paras/surkein? Miksi?
Millainen on sinusta onnistunut kuvistyö – Mikä näistä olisi hyvä Erkin, Joukon, Ramin, Sannin, Arjan tai Riinan mielestä?
(5) Millaisia näistä kuvistöistäsi uskot opettajan arvostavan? Millainen oppilas voi kuviksesta saada hyvän numeron? (esimerkiksi
nykyinen tai edellinen ope) Olitko aina samaa mieltä open kanssa?
(6) Ketkä sinusta ovat hyviä luokallanne (tytöt/pojat?)?
(7) Mitä kotona sanotaan? Millaisia kuvistöitä kotiväki arvostaa?
(8) Mitä a) kaverit, b) opettaja sanovat sinulle tai muille töistäsi kuvistunnilla?
(9) Annatko itse palautetta toisten töistä – kenen? Milloin ja miksi toisten työt kiinnostavat?
(10) Miltä tuntuu kun työtä moititaan/ kehutaan/ siitä huomautellaan/ sille nauretaan? Onko näin tapahtunut sinulle tai jollekulle
kuvistunneilla?
(11) Voiko omaa työtä kehua/vähätellä? (Miksi/Miksi ei?)
(12) Vaikuttaako vierustovereiden tai open puheet tai esimerkki siihen mitä ja miten teet? Saisiko vaikuttaa?
C. Oppilaat ja ope kuvistunnilla
(13) Mikä syksyn kuvistunneissa oli hyvää/huonoa? Saiko tehdä rauhassa?
(14) Oliko kuvistunneilla hyvä henki, hyvät suhteet? Onko ryhmässäsi yleensä? Mistä sen tietää?
(15) Millaiset suhteet oli open ja oppilaiden välillä? Olitko joskus eri mieltä?
(16) Miten luulisit työoloihin/suhteisiin vaikuttavan jos ope olisi mies? Eri ikäinen?
D. Kotona vs. koulussa tehdyt (esim. soveliaisuus)
(17) Miten syntyivät nämä kotona tehdyt? Oletko joskus tehnyt kuvia tms. joita et missään tapauksessa näyttäisi muille tai
ainakaan koulussa? Millaisia töitä voisit itse tehdä kotona muttet koulussa?
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(18) Millaisesta työstä opettaja pahastuisi? Millaisia aiheita sinusta ei kenenkään pitäisi tehdä koulussa? Miksi? Tehdäänkö niitä?
(19) Mitä sinä tai kaverit ajattelisitte jos (poikia) tekisi
. Tai entä jos (esim. tyttöjä, sinä) tekisi_____ ?
Miksi? Onko eroja siinä mitä pojat/tytöt tekevät tai haluavat tehdä kuviksessa (aiheissa, tyyleissä, tekniikoissa)? Miksihän? Pitäisikö
olla?
E. Kuviksen tarpeellisuus ja mieluisuus (ammatillisesti, harrastuksena, elämän kannalta)
(21) Hyödyllisimmät kouluaineet? AMMATTIHAAVEET?
(22) Miten ja miksi kuvis on/ei ole tarpeellista itsellesi? Muille? Onko yhtä tarpeellista tytöille/ pojille?
(23) Miksi luulet, että kuvista koulussa opetetaan?
(24) Onko kuvista koulussa liikaa/ sopivasti/ liian vähän?
(25) Mitä kaikkea kuvis mielestäsi on?
F. Taide ja media
(26) Oletko viime vuosina käynyt museossa, valokuva-, käsityö-, tiede-, taidenäyttelyissä? Missä? Miten tärkeää/tarpeellista
näyttelyt/ taide on.
(27) Mitä luet, katselet, kuuntelet nykyisin? Mitä aiemmin? (esimerkkejä)
(28) Millaisia kuvia/esineitä on seinilläsi?
(29) Mitä tai millaista (ohjelmaa, kirjaa, lehteä, kuvia, musiikkia), et missään tapauksessa suostuisi katsomaan/ lukemaan/
kuuntelemaan? Miksi et?
(30) Ohjelma, kirja, lehti, kuvia joita et oikeastaan saisi vielä katsoa/lukea? Miksei saisi? Haluaisitko kuitenkin?
G. Perhe
(31) Minkä alan ihmisiä ovat vanhempasi? Minkä ikäisiä (noin)?
(32) Siskot, veljet? Minkä ikäisiä?
H. Tutkimus, tutkija
(33) Miten tutkijan läsnäolo vaikutti kuvistunteihin, oppilaisiin, opettajaan, sinuun?
(34) Haluaisitko kysyä minulta jotakin?

LIITE 6. Haastattelussa näyttämäni kortit
Havainnointijakson jälkeen tehdyissä oppilashaastatteluissa mukana olleiden korttien kuvaus korttien
taakse kyselyä varten merkitsemäni numeroinnin mukaisessa järjestyksessä:
(pk= postikortti, vk=valokuva, kk= kuvakortti, p=piirros, sk= satukortti tk= taidekortti)
1. 3 D papukaijakortti (vk, pk)
2. Hiihtäjiä Saariselällä. Suomen Lappi – Saariselkä. Murtomaahiihtäjiä Lapissa, loivasti kumpuava, aukea, aurinkoinen maisema.
(vk, pk)
3. Havis Amanda ja Kauppatori. Havis Amanda ja kauppatori aurinkoisena kesäpäivänä. Valokuva: Nilo Andretta. (vk, pk)
4. Musta kissanpoika korissa (vk, pk)
5. Suomenevosen pää (vk, pk)
6. Afrikkalainen naamio; Masque de circoncis, Yaca (Kongo) Vannerie et bois, Paris, Musée des Arts Africains. (vk, pk)
7. Paperileikkauslintu. Paperileikkaus, paratiisilintu; Yuxian paper-cut, Kiina. (tk)
8. Satukuva suutelevista. Inger Edefelt (s. 1956): Beren and Luthien. Neito ja nuorimies suutelevat metsässä. (sk)
9. Simbergin tyttö ja karhu. Hugo Simberg (1973-1917): Satu I 1895, Ateneum, Helsinki. (tk)
10. Dubuffetin reliefikollaasi. Jean Dubuffet (s. Le Havre 1901): Le très riche sol, 1956 (The very rich ground). Kollaasimainen.
(tk)
11. Sininen egyptiläispää. Veistos, sininen patsaan pää Tutankhamonin hautalöydostä, XVIII dynastian lopusta (1354-1314),
Louvre. (vk, tk)
12. Mäkisen mummonpää. Viljo Mäkinen: Nostalgian aika. Terrakottaveistos mummon päästä, kiltti pulska ilme. 1978 Heinäsen
taidesäätiö, naivistisen taiteen kokoelma, Helsinki. (vk tk)
13. Alice Kairan Buster. Alice Kaira: Buster Keaton taivaassa. Öljy 1980. Naivistinen kirkassävyinen maalaus. Heinäsen
taidesäätiö, naivistisen taiteen kokoelma Helsinki. (tk)
14. Burenin pylväs-tilateos. Daniel Buren: Les deux plateaux, travail in situ Cour d'Honneur du Palais Royal, Paris 1986. Assistant
pour la réalisation: Patrick Bouchain. Valokuva: Patrick Aventurier. Raidallisia pylväitä Palais Royalin pihalla. (tk).
15. Morelletin opt-viiva-abstraktio. François Morellet s.1926, peinture, 1954, 79,5 cm x 79,5 cm. Punainen viivamaalaus,
kineettinen efekti. (tk)
16. Popovitsin aaltopöytä. Zoltan Popovits 1972. Veistos, aaltoilevapintainen kirjoituspöytä. (tk, vk)
17. Faaraon rintakuva. Faarao Amenophis IV:n patsaasta detalji, rintakuva, pitkät pilakuvamaiset kasvot. Itä-Karnak 1375 eKr
(XVIII dynastia), Louvre, Pariisi. Valokuva: J. Guillot. (vk tk)
18. Arnstamin Stalin. Cyril Arnstam, ILLUSTRATEURS "Staline de 5 à 7". Stalin pöytänsä takana, edessään etualalla makaava
alaston nainen takaa. Maalaus. (tk)
19. Ernstin Dadaville. Max Ernst: Dadaville n. 1924. Painted plaster and cork mounted on canvas, 68 x 56 x 6,3 cm. Tate Gallery.
Ruskeita pilvenpiirtäjämäisiä reliefipylväitä, sinertävä taivas. (tk)
20. Legerin rakentajat. Leger: Les constructeurs, 1950, © Adrien Maeght Imprimerie Arte, Paris. Öljy. (tk)
21. Holmbergin maantie Hämeessä. Werner Holmberg 1930-1860: Maantie hämeessä 1860, Ateneum, Helsinki. Öljy. (tk)
22. Järnefeltin viinikapakka. Eero Järnefelt 1863-1937: Ranskalainen viinikapakka. Lefranc, Wine Merchant, Boulevard de
Clichy, Paris 1888. Ateneumin taidemuseo. Kaksi miestä, toinen istuu pöydän ääressä viinipullon äärellä katsoen katsojaan, toinen
sytyttää piippua edempänä, lähellä ovea. Öljy. (tk)
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23. Haaksirikkoiset lautalla. Venäläinen öljymaalaus (I.K. Ajivasovskiji ? 1817-1900) myskyävällä merellä lautalla ajelehtivista
haaksirikkoisista vuodelta 1850. Teksti kyrilisin kirjaimin. (tk)
24. Picasson kubistinen alaston. Pablo Picasso 1881-1973. L'Aubade, 1942. Öljy kankaalle 195X265. Musée National d'art
moderne Centre Georges Pompidou, Paris. Don de l'artiste, 1947. Lepäävä alaston naisfiguuri ja luutunsoittajamies. Öljy. (tk)
25. Goyan Saturnus ahmii poikaansa. Goya (1746-1828) Saturnus ahmii poikaansa. Pradon Museo, Madrid. Kuvannut E.
Dominiquez. Öljy. (tk)
26. Monet'n puutarhalammikko Givernyssä. John Batho: Hommage à Claude Monet, Giverny. Le pont Japonais. Valokuva
japanilaisesta lammikosta. (pk)
27. Kukka-asetelma alastoman posliinisen pojan päällä. Punaisia, keltaisia ruusuja ja muita keltasiia, valkoisia ja punaisia
leikkokukkia. (pk)
28. Kalakortti eksoottisesta kalasta. Euxiphipops navachus. Eventail du Japon. Ocean Indo-Pacifique. Valokuva: Michel Hignette.
(vk, pk)
29. Cornwallilainen pikkusatama merelle päin, auringonsilta. Mullion Cove, Cornwall. Valokuva: David Noble. (vk, pk)
30. Picasson syleilevä pari. Pablo Picasso: Syleily 1900. Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow. Öljy. (tk)
31. Picasson hattupäinen nainen. Pablo Picasso: Hattupäisen naisen muotokuva, 1962. Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow.
Öljy. (tk)
32. Vossin tussiviiva-abstraktio. Voss: Sans titre, 1980. © Adrien Maeght Imprimerie Arte, Paris. Tussiviivapiirrosmainen
abstraktio. (tk)
33. Marilan iltarusko. Sakari Marila (s. 1945): Iltarusko 1978. Amos Andersonin taidemuseo. Maalaus. (tk)
34. Larssonin tyttöjen kamari. Carl Larsson (1853-1919): Mammas och småflickornas rum. Ur Ett hem. Nationalmuseum,
Stockholm. Akvarelli. (tk)
35. Kandinskyn abstraktio. Kandinsky / vers le bleu /towards the blue / huile et ripolin sur toile 1939 / 65 x 81 cm. Musée
National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris. Öljy ym. (tk)
36. Matissen alastonpiirros. Henri Matisse: Nu accroupi de dos – 1940 – Stooping Nude, back turned. Musée d'Orsay, Paris.
Viivapiirros alastomasta naisesta takaa. (tk)
37. Van Goghin heinäpellolla lepäilijät. Vincent Van Gogh 1855-1890: La méridienne (d'après Millet), 1889-1890. Öljy
kankaalle, 75 cm x 91cm. Musée d'Orsay, Paris. (tk)
38. Kleen abstrahoitu purjesatama. Paul Klee 1879-1940: Port et voiliers (satama ja purjeveneitä), 1937. Öljy kankaalle, Musée
National d'Art Moderne, Paris. Abstahoitu. (tk)
39. Schjerfbeckin istuva nainen. Helene Schjerfbeck 1862-1946: Pukukuva II 1909, Ateneum, foto Hannu Aaltonen. Öljy. Nainen
istuu tuolilla, harmaat sävyt. (tk)
40. Van Goghin sänkykamari. Vincent Van Gogh 1855-1890: La chambre de Van Gogh à Arles, 1889. Öljy kankaalle 57,5 cm x
74 cm. (tk)
41. Nainen aidan vierellä. Carl Larsson 1853-1919, Nationalmuseum, Stockholm. Sinupukuinen nuori nainen puutarha-aidan
vierellä, punaisen penkin äärellä, maassa revitty kirjekuori. (tk)
42. Japanilainen alastonpuupiiros. Goyo Hashigughi (1880-1921): Woman after the bath 1920, puupiirros 17 3/4 x 11 5/8 in. By
courtesy of the Trustees of the British Museum. Istuva alaston nainen takaa, katsoo sivulle (tk)
43. Picasson tanssipari. Pablo Picasso 1881-1973: La danse villageoise (kylätanssit) 1922. Pastelli ja öljy kankaalle, 139,5 cm x
85,5 cm. Jykevät tanssijat, klassinen kausi. (tk)
44. Schjerfbeckin omakuva. Helene Schjerfbeck 1862-1946: Omakuva 1885, Amos Andersonin taidemuseo (tall.). Helene
nuorena, ruskeat sävyt. (tk)
45. Japanilaisturistien omakuva. Ken Sakamoto1978 / Black Star, U.S.A. / "Selfportrait" Published in 1984 under the auspices of
the World Press Photo Holland Foundation. Reproduction prohibited. (vk)

LIITE 7. Näyte lingo-ohjelmoinnista
Paperinukkenäytön lingo-ohjelmointi:
on exitFrame
global members, rects, alkutila, vaatteet, paina, kursori, helptext, lukemista,
kuvasilmä, ohutsormi, liikuta2
put "Alihelp" into helptext
cursor kursori
if the mouseMember = member "alaruohot" or the mouseMember = member "sivuruohot" then
put ohutsormi into kursori
cursor kursori
if the mouseDown then
put "TKjuttuhelp" into helptext
put -1 into kursori
repeat with n = 21 to 40
set the member of sprite n to 0
set the visible of sprite n to false
set the cursor of sprite n to 0
puppetsprite n, false
end repeat
TKjuttuframe
go "TKt"
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end if
else
put -1 into kursori
end if
if inside(point(the mouseH, the mouseV), rect(0,30,640,480)) = true then
repeat with p = 21 to 40
set n = p
if the member of sprite n = the mouseMember and the mouseDown then
set x = (the locV of the clickloc - the locV of sprite n)
set y = (the locH of the clickloc - the locH of sprite n)
if the mousemember <> 40 then
deleteAt members, n-20
deleteAt rects, n-20
append members, the memberNum of sprite n
append rects, n
repeat with i = 21 to 40
set the memberNum of sprite i to getAt(members, (i-20))
set the rect of sprite i to the rect of sprite getAt(rects, (i-20))
end repeat
end if
updatestage
sort rects
repeat while the mouseDown
set the constraint of sprite 40 to 1
set the loc of sprite 40 to point(the mouseH, the mouseV) - point(y, x)
updatestage
end repeat
end if
end repeat
else if inside(point(the mouseH, the mouseV), rect(0,30,640,480)) = true then
put -1 into kursori
cursor kursori
end if
--navignapit
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
set the member
go the frame
end

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite
sprite

70
72
73
74
75
76
77
78
79
90
91
92
93
94
95
96
97
98

to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to

"viherkyn"
0
"väitöstekstit"
0
"muistio"
0
"alku-ulos"
"kysyn"
"poistum"
"1takasin2"
0
"väitöstekstit2"
"episodeja2"
"muistio2"
0
"alku-ulos2X"
"kysyn2"
"poistum2"
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Tiivistelmä
Tytöt, pojat ja 'erojen leikki'. Sukupuolen rakentuminen koulun
kuvataideopetuksen arjessa
Tutkimuksessa kuvataidekasvatusta lähestytään sukupuolen näkökulmasta, tarkentaen erityisesti koulun
kuvataidetuntien viitekehyksessä toteutuviin kulttuurisen toiminnan muotoihin, 'kuviskulttuuriin'.
Lapsen kuvanteon, puheen ja muunkin toiminnan voi nähdä tapahtuvan aina tietyssä
kulttuurisessa positiossa, saavan sisältönsä hänen merkitysmaailmansa, kulttuurin rakenteiden ja
sosiaalisen tilanteen tarjoamista aineksista ja osallistuvan kulttuuristen merkitysten uusintamiseen.
Oletettuja yhteyksiä lasten kuvailmaisun ja heidän persoonansa tai sosiokulttuurisen kontekstinsa välillä
pitäisikin hahmottaa, todentaa tai kyseenalaistaa myös kuvien syntytilannetta seuraamalla ja tekijöitä
kuulemalla. Tältä ajatuspohjalta siirrettiin sukupuolta ja lasten kuvantekoa pohtiessa huomiota tyttöjen ja
poikien ilmaisun eroavuuksista sosiaalisiin suhteisiin ja konteksteihin, otettiin tarkastelun kohteeksi
sukupuolen merkityksellistyminen kuvataidekasvatuksen arjessa.
Käsitteessä 'gender play' (Barrie Thorne 1993) kiteytyy ajatus, ettei sukupuolen rakentuminen
koulussa ja sen ulkopuolella ole yksisuuntaista sukupuoleen sosiaalistamista vaan muotoutuvia rajoja
vuoroin vahvistava, vuoroin haastava prosessi. Ilmaisu sisällyttää itseensä sukupuolen rakentumisen
'ruohonjuuritason' sosiaalista moniulotteisuutta ja kompleksisuutta ja etenkin sen, että lapset ja nuoret
itsekin, milloin 'leikillisesti', milloin 'vakavammin', osallistuvat sukupuolirajojen ja -merkitysten
tuottamiseen ja tukemiseen mutta myös niiden horjuttamiseen ja uhmaamiseen. Tutkimus tarkastelee ja
hahmottaa tätä (löyhästi suomentaen) 'erojen leikkiä', sukupuolen rakentumista ja merkityksellistymistä
koulun kuvataideopetuksen kontekstissa, oppilaiden kuvanteon yhteydessä. Se tuo esiin, kuvailee ja
tulkitsee erojen rakentumisen ulottuvuuksia ja tapoja, sukupuolimerkitysten kiinnittymistä
vuorovaikutukseen, kuvantekoon ja oppilastöihin, prosesseihin, joissa keskenään kilpailevia merkityksiä
nousee ja selvitetään.
Kuvataidetunnit eivät olleet koulussa sukupuolineutraaliuden saareke, niin kuin on saatettu
uskoa. Sukupuoli merkityksellistyi erilaisina olemisen ja tekemisen tyyleinä, erilaisina arvoina ja
estetiikkoina, töiden sisältöinä ja työnjälkenä. Se tuli esiin opettajan aloitteesta tehtävien ja
tehtävänantojen yhteydessä, tai kun lehtikuvien nais- ja miesrepresentaatiot liukuivat tuntikeskusteluihin.
Naisen ja miehen representaatioita esiintyi kuvisluokan teksteissä, ja niitä tuotettiin oppilastöissä.
Sukupuolta tuotettiin myös eleen ja toiston kautta, esittämällä sukupuolta. Toiminnassa, puheessa ja
kuvanteossa, kohtaamisissa ja keskusteluissa rajoja ja eroja rakennettiin mutta usein myös rikottiin ja
vastustettiin. Erojen tuottamisen hienosyisiä tapoja tiedostava kuvataideopettaja voisi auttaa oppilaita
tarkastelemaan niitä kriittisesti visuaalisessa kulttuurissa ja medioissa. Hallitsevien tyylien ja arvojen
sijaan hän voisi tietoisesti nostaa esiin ja kannustaa muitakin mahdollisia tyylejä, estetiikkoja, sisältöjä ja
kädenjälkiä ja siten tukea useampia tyttönä ja poikana olemisen tapoja.
Tutkimus kuuluu taidekasvatuksen tutkimusalaan ja on otteeltaan feminististä, sosiologista
kulttuurintutkimusta. Aineiston keruussa sovelletaan etnografista lähestymistapaa ja sen analyysissä
laadullisia, tulkitsevia menettelyjä. Tutkimuksen pääaineisto perustuu pienimuotoiseen etnografiaan
peruskoulun 7. luokan pakollisilla kuvataidetunneilla syksyllä 1996, yhdentoista tyttöoppilaan, seitsemän
poikaoppilaan ja heidän kuvataideopettajansa parissa.
Tutkimuksen yhden liikkuma-alueen ja resurssin muodostaa multimedian kokeileminen
etnografisen kirjoittamisen tapana ja mahdollisena (taiteellisena) tutkimusvälineenä. Väitöskirjan
kokonaisuuteen kuuluvat kuva-, ääni- ja videoaineiston otteista ja väitöskirjatekstistä rakennettu
interaktiivinen 'multimediaetnografia' ja väitöskirjateksti, jotka julkaistaan cd-romina.

Avainsanat: kuvataideopetus, taidekasvatus, sukupuoli, koulu, koulukulttuuri, kuvaamataito, etnografia,
multimedia
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Summary
Girls, boys and 'gender play'. Gender construction in the everyday context of school art education
The study approaches art education from the gender perspective, focusing particularly on 'art class
culture', that is, the forms of cultural production and the everyday practices and processes within the
context of school art lessons.
A child's picture making, speech and other actions can be viewed as taking place in a particular
cultural position, receiving content from the substance offered by her/his own world of meanings, the
cultural structures and the social situation at hand, and partaking in the reproduction of cultural meanings.
The suggested connections between children's visual expression and their personality or their sociocultural context should therefore be examined and outlined, verified or problematised also by observing
the processes where pictures are made, and by listening to their makers. Moving along these lines of
thought the attention of this study was shifted from the differences between girls' and boys' expression
towards the social relations and contexts, and focused on the meaning of gender in the everyday processes
of art lessons in school.
The concept 'gender play' (Barrie Thorne 1993) contains the idea that construction of gender,
either in or outside school, is not a one-way act of adults socialising children into boys and girls, but a
process of unfolding divisions and boundaries alternately strengthening and being challenged. The
expression encompasses the grass-root complexity and multidimensionality of gender construction,
especially the fact that children themselves actively, and more or less playfully or seriously, partake in the
production of gender meanings and boundaries, but also in challenging them. The study focuses on
'gender play' in the context of school art education, in connection to students' picture making. It brings to
view, describes and interprets the dimensions and ways of constructing difference and how gender
meanings are attached to interaction, picture making and the students' works, processes where mutually
contesting meanings arise and are dealt with.
In contrary to what we may have believed, art lessons were not a gender neutral oasis in the
school. Gender became significant in the classroom as differences in styles of being and doing, aesthetic
values, subject matter and craft of the student artwork. It became an issue when the teacher was setting
tasks or giving instructions, or when the representations of men and women in the magazine pictures
entered the classroom conversations. Representations of men and women appeared in the classroom
textuality and were produced in the student artwork. Gender was also constructed through gesture and
repetition, by performing gender. Difference and gender boundaries were constructed in action, speech
and picture making, encounters and conversations, but they were also often challenged and crossed. An
art teacher who is aware of the subtle ways difference is produced could guide students to analyse them
critically in visual culture and the media. Instead of the predominant styles and values the art teacher
could consciously point to, and encourage, other possible styles, aesthetics, subject matter and craft, and
thus support multiple ways of being a girl and being a boy.
The study moves in the area of art educational research with a feminist, sociological, cultural
studies approach. The data was collected and analysed using ethnographic and qualitative, interpretive
methods. The main data of the study is based on a period of participant observation in the fall of 1996
during an obligatory 7th grade art course with eleven girl students, seven boy students and their art
teacher.
One area and resource utilised in the study has been experimentation in the production of
interactive multimedia as a way of writing ethnography and a possible tool for (artistic) research. The
written research report is published on a cd-rom together with an interactive 'multimedia ethnography'
combining the text and excerpts of image, sound and video data.

Keywords: art education, gender, school, school culture, ethnography, multimedia
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